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Cel opracowania 

Celem  opracowania  jest  przedstawienie  stanu  ornitofauny  parku  miejskiego  w
Tczewie,  określenie  składu  gatunkowego  i  ilościowego  oraz  wskazanie  ewentualnych
zagrożeń. 

 

Teren badań 

Park  miejski w Tczewie  należy do największych i najstarszych parków miejskich w
województwie  pomorskim.  Z  dostępnych  informacji  wynika,  że  dotychczas  nie  był  on
kompleksowo  badany  pod  kątem  awifauny.  Park  miejski  w  Tczewie  jest  świadomym
założeniem  funkcjonalno-przestrzennym,  które  powstało  pod  koniec  XIX  wieku  na
peryferiach ówczesnego miasta. Obecnie na skutek rozwoju Tczewa, park znajduje się w jego
centrum.  Ma  charakter  naturalnego  parku  krajobrazowego  z  elementami  ogrodu
angielskiego.  Posiada  zwarty,  ładny,  celowo  komponowany  starodrzew.  Początki  Parku
miejskiego w Tczewie sięgają końca XIX wieku, a w roku 1910 przyjął obecny kształt zajmując
obszar 16,5 ha. Otoczenie terenu parku zmieniało się dynamicznie na przestrzeni ostatniego
wieku  i   obecnie  stanowi  je  zabudowa  indywidualna  i  wielorodzinna,  a  w  sąsiedztwie
przebiega jedna z głównych ulic prowadzących do centrum miasta.

Na  terenie  parku  występuje  około  10000  sztuk  drzew  i  krzewów  (uwzględniając
krzewy w skupiskach oraz żywopłoty),  w przeważającej większości są to gatunki  liściaste.
Wiek  najstarszych  drzew pochodzących   z  pierwszych  założeń  parkowych określa  się  na
prawie 120 lat. Wiek większości drzewostanu określa się w przedziale 70-90 lat. W ramach
inwentaryzacji  z  1998  r.  każdemu  z  drzew  nadano  numer  w  obrębie  poszczególnych
sektorów. Znaczną część z ogólnej liczby wszystkich drzew stanowią gatunki liściaste (96,7%),
a tylko 3,3% to drzewa iglaste. Wśród gatunków liściastych przeważa jesion wyniosły (20,65%
udziału), klon pospolity (20,25%), lipa drobnolistna (13,03%), w mniejszej ilości występują
także:  dąb  szypułkowy,  buk  zwyczajny,  robinia  akacjowa.  Do  ciekawszych,  rzadziej
spotykanych  gatunków,  ich  odmian  i  form  drzew  znajdujących  się  w  parku  należą:  lipa
amerykańska, lipa długo-ogonkowa, lipa krymska, topola biała, jabłoń rajska, buk pospolity
(forma purpurowa),  dąb szypułkowy (forma stożkowata),  leszczyna turecka,  kasztanowiec
czerwony i klon srebrzysty. Wśród drzew iglastych pojedynczo występują: choina kanadyjska,
cyprysik  groszkowy,  jodła  kalifornijska.  Do  liczniej  występujących,  ciekawszych  gatunków
należą: sosna czarna, jodła pospolita, świerk kłujący, daglezja zielona. 

    Położenie terenu badań w obrębie miasta  przedstawia poniższa rycina. 



Ryc. 1 Obszar parku na którym prowadzono obserwacje ornitologiczne. 

Prace terenowe wykonano wiosną 2016 roku korzystając z  założeń kombinowanej
odmiany  metody  kartograficznej  do  liczenia  ptaków  lęgowych  (Tomiałojć1980a,b).  Do
obserwacji  używano lornetki  o parametrach 8x42, oraz lunety 20-60x80. Łącznie w okresie
14.04-27.06 wykonano 7 kontroli terenowych w porze dziennej i 2 kontrole nocne.  Liczenia
były prowadzone w godzinach porannych – od wschodu słońca do godz . 8-9.00 Terminy
kontroli  były  tak  dobierane  by  umożliwić  wykrycie  jak  największej  liczby  gatunków,  a
obserwacje prowadzono w optymalnych warunkach pogodowych. Wyniki  były na bieżąco
nanoszone na roboczą mapę parku, a następnie analizowane zgodnie z zaleceniami metody
kartograficznej.  Przyjęto  kryterium  3-krotnego  stwierdzenia  osobnika  w  rewirze  jako
potwierdzenie lęgu. Liczebność takich gatunków jak: grzywacz Columba palumbus,  gawron
Corvus  frugilegus,   kos  Turdus  merula  oraz  kwiczoł  Turdus   pilaris  oceniono głównie  na
podstawie znalezionych gniazd. 



Fot.1 Zadrzewienia parkowe na początku maja –podszyt jeszcze przed pierwszym koszeniem.

Fot.2 Polana z zegarem słonecznym – granica strefy lasu i otwartej przestrzeni.



WYNIKI

W  roku  2016  na  w  obrębie   „Parku  Miejskiego”  w  Tczewie   stwierdzono
występowanie  39 gatunków ptaków lęgowych w łącznej  liczbie  302 par  w  zagęszczeniu
łącznym:   196  par/10   ha.  Wszystkie  stwierdzone  gatunki  ptaków należą  do pospolitych
taksonów  i  ich  obecność  w  parku  nie  stanowi  zaskoczenia.  Większość  stanowią  gatunki
związanie  z  luźnymi  zadrzewieniami  i  zakrzewieniami  oraz  terenami  zurbanizowanymi.
Dominantami były  3 gatunki: grzywacz (27,8%), gawron (8,9%), kwiczoł ( 10,6%) stanowiąc
łącznie blisko 50% wszystkich gniazdujących par.  Spośród pozostałych gatunków wysokie
zagęszczenia osiągały  również kos,  szpak  i  zięba.  Najmniej  licznie występowały gatunki  o
dużych terytoriach – wilga, puszczyk; lub gatunki o określonych wymaganiach siedliskowych
jak strzyżyk czy śpiewak. 

Podczas kontroli nocnych w okresie zimowym nie udało się potwierdzić gniazdowania
w obrębie parku sów, natomiast młode puszczyki były słyszane na początku lipca co pozwala
wysnuć przypuszczenie, że jedna para gnieździ się w parku lub jego najbliższym otoczeniu.

Lp. gatunek nazwa łacińska
liczebność 
(N par)

zagęszczenie 
(par/10 ha)

dominacja 
(%)

1 grzywacz Columba palumbus 84 54,55 27,8%
2 kwiczoł Turdus pilaris 32 20,78 10,6%
3 gawron Corvus frugilegus 27 17,53 8,9%
4 kos Turdus merula 17 11,04 5,6%
5 szpak Sturnus vulgaris 14 9,09 4,6%
6 zięba Fringilla coelebs  13 8,44 4,3%
7 szczygieł Carduelis carduelis 11 7,14 3,6%
8 kulczyk Serinus serinus 9 5,84 3,0%
9 kawka Corvus monedula 8 5,19 2,6%

10 bogatka Parus major 7 4,55 2,3%
11 dzwoniec Carduelis chloris 7 4,55 2,3%
12 wróbel Passer domesticus 6 3,90 2,0%
13 modraszka Cyanistes caeruleus 6 3,90 2,0%
14 mazurek Passer montanus 5 3,25 1,7%
15 kowalik Sitta europaea  5 3,25 1,7%
16 sierpówka Streptopelia decaocto 4 2,60 1,3%
17 świstunka Rhadina sibilatrix 4 2,60 1,3%

18
muchołówka 
żałobna Ficedula hypoleuca 3 1,95 1,0%

19 zaganiacz Hippolais icterina 3 1,95 1,0%

20
pełzacz 
ogrodowy Certhia brachydactyla 3 1,95 1,0%

21
muchołówka 
szara Muscicapa striata 3 1,95 1,0%

22 grubodziób
Coccothraustes 
coccothraustes 3 1,95 1,0%



23 pleszka Phoenicurus phoenicurus 3 1,95 1,0%
24 kapturka Sylvia atricapilla 3 1,95 1,0%
25 śpiewak Turdus philomelos 2 1,30 0,7%
26 piegża Sylvia curruca 2 1,30 0,7%
27 piecuszek Phylloscopus collybita 2 1,30 0,7%
28 sroka Pica pica 2 1,30 0,7%
29 makolągwa Carduelis cannabina 2 1,30 0,7%
30 dzięcioł duży Dendrocopos major 2 1,30 0,7%
31 rudzik Erithacus rubecula 2 1,30 0,7%
32 sójka Garrulus glandarius 1 0,65 0,3%
33 wilga Oriolus oriolus 1 0,65 0,3%
34 kopciuszek Phoenicurus ochruros 1 0,65 0,3%
35 puszczyk Strix aluco 1 0,65 0,3%
36 pierwiosnek Phylloscopus trochilus 1 0,65 0,3%
37 raniuszek Aegithalos caudatus 1 0,65 0,3%
38 pliszka siwa Motacilla alba 1 0,65 0,3%
39 strzyżyk Troglodytes troglodytes 1 0,65 0,3%

łącznie 302

Tab.1 Liczebność i zagęszczenie poszczególnych gatunków ptaków stwierdzonych na terenie
parku miejskiego w Tczewie

Dyskusja

Różnorodność   gatunkowa   ptaków  -   39  gatunków   lęgowych   na  relatywnie
niedużym  terenie  oraz  wysokie  zagęszczenia  osiągane  przez  wiele  taksonów  świadczą  o
wysokich walorach przyrodniczych parku. Z pewnością liczba ta mogłaby być jeszcze większa
jeśli  zwiększył  by  się  udział  zakrzewień oraz  nastąpiła  zmiana sposobu pielęgnacji  ściółki
(  obecnie  i  wykaszanie  i  wygrabianie  odbywa  się  w  szczycie  sezonu  lęgowego).  Wiek
drzewostanu, duża ilość dziupli  i  naturalnych szczelin w obrębie drzew stwarza korzystne
warunki  dla  gatunków  leśnych  (np.  grubodzioba,  zięby,  kowalika,  dzięciołów,  sikor,
drozdów), a obecność i sąsiedztwo terenów częściowo otwartych sprawia, że dobrze czują
się tu ptaki naturalnie występujące na granicy pól i lasów (dzwoniec, szczygieł, cierniówka,,
kulczyk).  Niewielka  presja  drapieżników  i  duża  dostępność  pożywienia  sprawia,  że
zagęszczenia osiąganie przez grzywacza oraz kwiczoła należą do wysokich w skali kraju. 



 

Fot.3 Raniuszek 

Fot.4 Kwiczoł – jeden z najliczniejszych gatunków w parku.



Fot. 5 Szpak – gatunek korzystający z dziuplastych drzew.

Fot 6. Grzywacz – najliczniejszy gatunek lęgowy w parku.



Fot. 7 Dzwoniec – gatunek z pogranicza zadrzewień i terenów otwartych.

Fot.8 Kowalik – gatunek związany z dziuplastymi drzewami.



Fot.9  Świstunka  –  gatunek  związany  z  gęstym  podszytem  –  najbardziej  narażony  na
zniszczenie lęgów podczas prac porządkowych. 

Fot.10 Muchołówka żałobna – nieliczny ptak lęgnący się w dziuplach i budkach lęgowych.



Fot. 11 Fragment koloni gawronów.


