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Materiały do lęgowej fauny ptaków Koreańskiej Republiki Ludowo-Demokratycznej*

A b s t r a c t .  The author observed 88 bird species during her stay in the People's 
Democratic Republic of Korea from 19 May to 14 Jule 1980. Two of them, Numenius 
madagascariensis and Limosa limosa were probably still on migration. The nesting of 
3 species (Loxia curvirostra, Pyrrhula pyrrhula and Erithacus akahige) is doubtful, 
while the remaining 83 species may be reckoned among breeding or probably breeding 
birds. Anas platyrhynchos, Pernis ptilorhyncus, Porzana fusca and Bradypterus thora- 
cicus, are the most interesting of the species observed. Descriptions of nests or their 
sites are given for 12 species.
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I. INTRODUCTION

The present paper is the fruit of observations conducted in the 
People's Democratic Republic of Korea as the continuation of the study 
on the avifauna of that country, started by a group of workers of the In
stitute of Systematic and Experimental Zoology, Polish Academy of Scien
ces, in Cracow in 1978. This investigation (which perhaps will also be

* Praca w ykonana w ram ach Problem u MR.II.3.
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STRESZCZENIE

Praca przedstaw ia wyniki obserw acji fauny lęgowej ptaków  K oreań
skiej Republiki Ludowo-Demokratycznej. O bserw acje prowadzone były 
od 19.V. do 14.VI. 1980 w kilkunastu m iejscach na terenie całego kraju  
(ryc. 1). Stwierdzono obecność 88 gatunków  ptaków, z czego tylko 2, tj. 
Numenius madagascariensis i Limosa limosa, były praw dopodobnie jesz
cze przelotne. Gnieżdżenie się 3 gatunków  (Loxia curvirostra, Pyrrhula  
pyrrhula  i Erithacus akahige) jest wątpliwe, natom iast pozostałe 83 ga
tunki można uważać za lęgowe. Gnieżdżenie się 21 gatunków  zostało 
stw ierdzone poprzez znalezienie gniazd (Cettia diphone, Luscinia caliope, 
Motacilla cinerea , Phoenicurus auroreus , Troglodytes troglodytes, Parus 
ater, Parus major, Parus varius, Oriolus chinensis, Pica pica, Dendroco
pos major, Apus pacif icus, Alcedo atthis), złapanie czy obserw owanie 
lotnych m łodych (Parus palustris, Aegithalos caudatus, Paradoxornis 
webbiana, Lanius tigrinus, Anas platyrhynchos), albo też obserw ow anie 
ptaków  dorosłych zbierających lub noszących pokarm  (Dendrocopos k i 
zuki, Upupa epops, Phylloscopus trochiloides).
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Praca zawiera analizę usytuow ania znalezionych gniazd, jak  również 
w ym iary i ciężar znajdujących się w nich jaj. Do najciekaw szych obser
wacji należą: stw ierdzenie występowania Pernis ptilorhyncus  — jest to  
5 stw ierdzenie tego gatunku na terenie półwyspu koreańskiego; praw do
podobne gnieżdżenie się Porzana fusca potwierdza zasiedlanie Korei 
przez te ptaki; prawdopodobnie istniejąca kolonia lęgowa Hirundapus 
caudacutus w okolicach góry Pektusan jest jedną z najbardziej na po
łudnie w ysuniętych kolonii tych ptaków, ponieważ przez terytorium  
KRL-D przechodzi granica ich południowego zasięgu; stw ierdzenie toku- 
jącej pary  Bradypierus thoracicus jest drugą obserw acją tego gatunku 
w KRL-D, a obserwacja piskląt Anas platyrhynchos  jest drugim  stw ier
dzeniem gnieżdżenia się tej kaczki w Korei.

Złapane ptaki pozwoliły na oznaczenie przynależności podgatunko- 
wej przedstawicieli Emberiza elegans i Luscinia cyane. Na półwyspie ko
reańskim  gnieżdżą się przedstawiciele podgatunków  nom inatyw nych, tj. 
Luscinia cyane cyane  i Emberiza elegans elegans. Jaśniej ubarw iony pod
gatunek Emberiza elegans licehursti, gnieżdżący się nad Am urem  i Ussu
ri można spotkać w tym  kraju  w okresie przelotów.

Zaobserwowano różnice w przystępow aniu do lęgów w różnych częś
ciach Korei. Znacznie wcześniej przystępują do lęgów ptaki w południo
wej części kraju  niż w północnej.

Listę obserw owanych 88 gatunków można powiększyć o 32 gatunki 
ptaków głównie przelotnych, obserw owanych w jesieni 1978, co stanowi 
w sumie około 1/3 z listy 384 gatunków będącej najnowszym  opracow a
niem ptaków Korei (GORE, W ON Pyong Oh, 1971). Listę ptaków  Korei 
należy powiększyć o dwa dalsze gatunki — obserw ow any jesienią 1978 
Motacilla lutea, oraz prawdopodobnie lęgowy Bradypterus thoracicus 
stw ierdzony obecnie.

Redaktor pracy: prof. dr Z. Bocheński

Plate IV

Phot. 1. A valley in the Myohyang-san Mts. Breeding biotope of Emberiza elegans, 
Phoenicurus auroreus, Parus varius, Accipiter soloensis and other birds 

Phot. 2. Rice fields in the region of Samil-po Lake. Place of observation of Alcedo 
atthis, Porzana fusca and Lanius tigrinus




















