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RZADKIE GATUNKI PTAKÓW OBSERWOWANE
W WOJEWÓDZTWIE LUBUSKIM W LATACH 2005-2009
Rare species of birds observed in Lubuskie Province
in the years 2005-2009
ABSTRAKT: Zebrano i omówiono obserwacje 87 rzadkich w skali regionu lub całego kraju gatunków
ptaków stwierdzonych w latach 2005-2009 w granicach woj. lubuskiego (zachodnia Polska). W omawianym okresie do awifauny woj. lubuskiego przybyło 6 gatunków ptaków. Dla niektórych gatunków
zebrano bogaty materiał, wskazujący na ich regularne występowanie w regionie. Zanotowano także
wzrost obserwacji szeregu gatunków w porównaniu do lat wcześniejszych.
SŁOWA KLUCZOWE: rzadko obserwowane gatunki ptaków, województwo lubuskie, zachodnia Polska
ABSTRACT: This elaboration collects and discusses the observations of 87 regionally or nationally rare
bird species confirmed in the years 2005-2009 in Lubuskie Province (western Poland). In the reference
period the avifauna of Lubuskie Province was enriched with 6 new species of birds. For some of them
abundant material was collected which proves their regular occurrence in the region. A number of
observations of other species was found to have increased in comparison to previous years.
KEY WORDS: rarely observed bird species, Lubuskie Province, western Poland

Wstęp
Silny rozwój ornitologii amatorskiej i
wzrost zainteresowania obserwacją ptaków
przyczynia się do wykrywania coraz większej liczby gatunków ptaków rzadziej obserwowanych. Dodatkowymi czynnikami
wpływającymi na lepsze ich wykrywanie
jest większa możliwość posiadania dobrego
sprzętu do prowadzenia obserwacji (lornetki, lunety, aparaty fotograficzne) oraz
panująca wśród obserwatorów moda na
poszukiwanie gatunków rzadkich, np. przeszukiwanie dużych stad gęsi, mew i innych.
Dodatkowo, co jakiś czas wzmaga się zainte-

resowanie niektórymi gatunkami ptaków, co
przekłada się na wzrost ich wykrywalności,
a to zmienia często dotychczasowy obraz ich
wcześniejszego występowania. Najlepszymi
przykładami takich „modnych” gatunków,
których wzrost obserwacji wynikał z ukierunkowanych na ich wykrycie kontroli terenowych, są: bekasik Lymnocryptes minimus
(Cenian i Sikora 1997, Sikora i Maniakowski
2000), mornel Charadrius morinellus (Komisja Faunistyczna 2006, 2007, 2008) czy
gęś krótkodzioba Anser brachyrhynchus (Polakowski 2008).
Celem niniejszej pracy jest zebranie i
przedstawienie obserwacji rzadszych ga35

