
ACTA ZOOL. CRACOV. 32 9 439—494 KRAKÓW , 31. X. 1989

Zbigniew G ł o w a c iŃSKI, Zbigniew J a k u b i e c , P io t r  P r o f u s

Materials for the avifauna of the Democratic People’s Republic of Korea. Results 
of the Spring Expedition ’87

[with 1 text-fig.]

Materiały do fauny ptaków Koreańskiej Republiki Ludowo-Demokratycznej. Wyniki wiosennej ekspedycji ’87

A b s t r a c t .  The presence of 115 species and 2 tax a  described as to the ir genus were observed 
between 7 April and 4 May, 1987. The m aterial is characteristic for a transitional, unstabilized 
avifauna, w ith an im portan t participation of m igrant species (e. g. Limosa lapponica, Philo
machus pugnax, Tarsiger cyanurus, Carduelis spinus, Fringilla montifringilla, and species of the  
genera Mergus, Numenius, and Tringa), and especially those in m ating stage and occupying 
their breeding territories (e. g. Ficedula zantophygia, Cyanoptila cyanomelana, Carduelis sinica, 
species of the genera Hirundo, Cettia, and Emberiza). Inform ation on further 30 species were 
collected on the basis of stuffed birds for sale in some shops in Korea as well as from interviews. 
B ird communities of typical Korean hab itats Were described from 16 observation sites. Also, 
an ecological classification of water-m arsh birds observed was made, and rem arks on the status 
of some rare and peculiar F ar-E ast species were included.
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I. INTRODUCTION

The Korean Peninsula lies on the south-eastern edge of the Palearctic, 
where the continental fauna of China type with an im portant participation of 
the Siberian element (S t e g m a n n  1938) overlaps with oceanic fauna. This region
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STRESZCZENIE

W pracy przedstawiono wyniki ekspedycji ornitologicznej przeprowadzonej 
w Korei Północnej w okresie od 7 kwietnia do 4 maja 1987 roku w ramach wymia
ny naukowej między Polską Akademią Nauk a Akademią Nauk KRL-D. 
Głównym celem wyprawy było zebranie możliwie miarodajnych danych o awi- 
faunie tego kraju w okresie przedlęgowym i we wczesnym etapie jej stabilizacji 
lęgowej, a także ustalenie składu gatunkowego i liczebności wczesnowiosennych 
zgrupowań ptaków w odniesieniu do charakterystycznych dla tego obszaru 
typów siedlisk.

Obserwacje i liczenia ptaków były prowadzone niezależnie i jednocześnie 
przez trzech obserwatorów. Badania organizowano w oparciu o lokalne bazy 
hotelowe w Phenianie, w Górach Myohyang (Hotel Myohyangsan), Górach 
Kumgang (Hotel Kumgangsan), w miastach prowincjonalnych — Wonsan, 
Hedżu i Sariwon (ryc. 1). Liczenia prowadzono zwykle na transektach, odnosząc 
wyniki do długości trasy i czasu obserwacji. Część obserwacji przeprowadzono 
z samochodów. Różnorodność gatunkową opisanych zgrupowań ptaków obli
czono według formuły Shannona (H').

W czasie niespełna miesięcznej wyprawy w głąb kraju i na wybrzeża morskie 
stwierdzono 115 gatunków, a w dwóch przypadkach obserwowane ptaki opisano 
do rodzaju. Materiały charakteryzują awifaunę przejściową o przeważającym 
udziale gatunków migrujących (np. Limosa lapponica, Philomackus pugnax ,
11*
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Haematopus ostralegus, Tarsiger cyanurus, Turdus naumanni, Emberiza tristrami, 
Carduelis spinus, Fringilla montifringilla, Phylloscopus inornatus, Ph. borealis 
i gatunki z rodzajów Mergus, Numenius, Tringa), a zwłaszcza dopiero łączących 
się w pary i zajmujących terytoria lęgowe (np. Ficedula zanthopygia, Cyanoptila 
cyanomelana, Phylloscopus coronatus, Carduelis sinica, gatunki z rodzajów Hirun- 
do, Cettia, Emberiza). W  świetle dotychczasowej literatury ornitologicznej 
spośród stwierdzonych gatunków do najbardziej interesujących należy jeden 
z najrzadszych ptaków Dalekiego Wschodu, jakim jest Numenius minutus 
(tylko lokalnie i w małych populacjach gnieździ się na Syberii), dalej czaple 
Bubulcus ibis (nie wykluczone, że obserwowane ptaki były lęgowe), Egretta 
eulophotes (gatunek gniazdowy w Korei Północnej) i E. intermedia (na przelo
cie?), Larus saundersi (zalatująca?), w niewielkich lokalnych populacjach gnież
dżące się Phalacrocorax filamentosus i Cyanopica cyana.

Informacje o 30 dalszych gatunkach zdobyto na podstawie przeglądu części 
kolekcji ptaków wypchanych i wystawionych na sprzedaż w niektórych skle
pach koreańskich oraz z wywiadów. Zbiory sklepowe świadczą m. in. o zala
tywaniu lub przelatywaniu przez Koreę kilku gatunków gnieżdżących się i zimu
jących w innych rejonach geograficznych (np. Terpsiphone atrocaudata, Falco 
8ubbuteo). Zbiory te potwierdzają obecność w awifaunie Korei dość szerokiej 
i interesującej faunistycznie reprezentacji gatunków z rodzajów Accipiter, 
Lanius, Cuculus i z grupy łuszczaków.

Na 16 stanowiskach obserwacyjnych opisano, z wykorzystaniem uprosz
czonych szacunków ilościowych, zgrupowania ptaków typowych dla Korei 
siedlisk (tab. I —X). Zgrupowania te  nie zawsze są porównywalne, zwłaszcza 
z uwagi na nierówne trasy i czas obserwacji. Skala togo zróżnicowania pozwala 
jednak na ostrożne stwierdzenie, że wiosną najbardziej różnorodne są zgrupo
wania ptaków w obrębie wielkich zbiorników retencyjnych (np. Sokam i Sohung 
— H ' =  3,9—4,5 bita przy S =  23—35 gatunków), na lesistych wzgórzach 
(np. Suyang-san k. Hedżu — H ' =  4,3 przy S =  28) i w podgórskich dolinach 
rzecznych (H ' =  3,5—4,2 przy S =  24—32). Niezbyt wysoką wartość wskaźnika 
Shannona osiągnęło zgrupowanie ptaków urozmaiconej siedliskowo zatoki 
morskiej w Hedżu (H ' =  2,8 przy S =  28). Jeszcze uboższe są pod tym  wzglę
dem siedliska antropogeniczne, np. wypoczynkowe tereny w obrębie wielkich 
miast (np. Phenian, Sariwon), a przede wszystkim otwartej zatoki morskiej 
w Nampo (H ' =  1,7 przy S =  5). Pod względem liczebności osobników wyróż
niają się zgrupowania ptaków Zatoki Hedżu (N =  431—441 osobn.), podgórs
kich dolin rzecznych, np. w Kumgang-san (N =  416—428) i niektórych zbior
ników zaporowych, np. w Nampo (N =  327) i Sokam (N =  ok. 200). O wyso
kich wartościach tego wskaźnika decydują zwykle niektóre gatunki dominujące, 
np. Carduelis spinus, Larus crassirostris, Passer montanus, gatunki z rodzajów 
Numenius, Anas i Aythya. Dysproporcje w dominacji liczebnej gatunków wpły
wają natomiast na niższą wartość H ' zespołów.

Przeprowadzono też klasyfikację ekologiczną obserwowanych ptaków wod
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no-błotnych (tab. X I—X II) oraz podano uwagi o statusie niektórych najrzad
szych i osobliwych gatunków dalekowschodnich.

Od kilkunastu lat brakuje jakichkolwiek informacji o występowaniu kazarki 
grzebieniastej Tadorna cristata; są podejrzenia, że gatunek ten już wyginął. 
Skrajnie zagrożone są ibis japoński Nipponia nippon i dzięcioł Tristrama Dry
ocopus javensis, których populacje liczą już tylko kilkanaście i kilkadziesiąt 
(ok. 30) osobników. Tylko na zimowiskach i przelotach notuje się w Korei 
stada żurawi Grus japonensis, G. vipio, G. monacha i G. grus). W 1977 roku 
wygasło w K RL-D ostatnie stanowisko lęgowe dalekowschodniego bociana Ci
conia boyciana; odtąd ten zanikający ptak jest tu  notowany niezwykle rzadko, 
wyłącznie jako zimujący. Natomiast jedna z ostatnich enklaw lęgowych wscho
dnioazjatyckiej warzęchy Platalea minor, która znajduje się na wysepkach 
w Zachodniej Zatoce Koreańskiej (Morze Żółte), liczy zaledwie 30 osobników
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