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AWIFAUNA LĘGOWA
PRZEMĘCKIEGO PARKU KRAJOBRAZOWEGO W 2008 ROKU
Avifauna of the Przemęcki Landscape Park in 2008.
ABSTRAKT: Praca omawia badania awifauny lęgowej przeprowadzone w roku 2008 na terenie Przemęckiego Parku Krajobrazowego (woj. wielkopolskie i lubuskie). Stwierdzono występowanie 137 lęgowych gatunków ptaków. Zanotowano stosunkowo wysoką liczebność szeregu gatunków, między innymi gęgawy Anser anser, bąka Botaurus stellaris i wąsatki Panurus biarmicus. Przeanalizowano zmiany
w awifaunie lęgowej obszaru w ciągu 20 ostatnich lat i ich przyczyny.
SŁOWA KLUCZOWE: ptaki lęgowe, Przemęcki Park Krajobrazowy, zmiany w awifaunie
ABSTRACT: This elaboration discuses the research of breeding avifauna carried out in 2008 in Przemęcki Landscape Park (Wielkopolskie and Lubuskie provinces). As many as 137 breding species of
birds were determined. A number of species were found to be relatively numerous, including among
others Greylag Goose Anser anser, Bittern Botaurus stellaris and Bearded Reedling Panurus biarmicus. Changes in the breeding avifauna of the region in the last 20 years were discussed with analysis of
reasons thereof.
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Wstęp
Podstawowym źródłem informacji o
ptakach Przemęckiego Parku Krajobrazowego jest monografia ornitologiczna tego
terenu (Kuźniak 2000). Praca ta jest podsumowaniem dotychczasowej wiedzy na temat
tej grupy zwierząt od początków XX wieku
do roku 1999. Dla wielu gatunków ptaków
dane zawarte w tej publikacji są jednak kompilacją wyrywkowych obserwacji z różnych
lat i dlatego często niemożliwe jest określenie liczebności niektórych gatunków ptaków
dla całego obszaru w ciągu jednego sezonu
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lęgowego. Wiele danych jest także zdezaktualizowanych, gdyż pochodzą one z lat 80.
Celem niniejszej pracy jest przedstawienie
aktualnej liczebności wybranych gatunków
ptaków na terenie Parku oraz porównanie
uzyskanych wyników z danymi z lat wcześniejszych.
Teren badań
Obszar Parku leży w granicach Pojezierza Leszczyńskiego, w mezoregionie Pojezierza Sławskiego (Kondracki 2002). Krajobraz pojezierza jest mozaiką niewysokich

