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PTAKI WODNO-BŁOTNE STAWÓW RYBNYCH
W LIGOCIE W LATACH 1995-1999
WATERFOWL OF THE FISHPONDS IN LIGOTA IN 1995-1999
Od połowy lat 1990. rozpoczęto intensywne badania nad awifauną zbiorników wodnych położonych w dolinie górnej Wisły, prowadzone przez członków Ornitologicznej Grupy Roboczej Doliny Górnej Wisły CZAPLON - lokalnej grupy Ogólnopolskiego Towarzystwa Ochrony Ptaków. Głównym
celem jej działalności jest monitorowanie liczebności ptaków lęgowych
i przelotnych w tym rejonie. Efektem tych badań są nowo opublikowane
prace (Wiehle 1999, 2002; Betleja 2001; Faber i in. 2001; Wiehle i in. 2002).
Dzięki wysiłkom CZAPLON-a obszar górnej Wisły został uznany za ostoję
ptaków o znaczeniu europejskim (Gromadzki i in. 1994; Heath i Evans
2000) i włączony do systemu terenów chronionych Natura 2000.
Niniejsza praca jest kolejnym opracowaniem członków grupy CZAPLON,
a jej celem jest ocena składu gatunkowego i liczebności ptaków wodnobłotnych kompleksu stawowego Ligota, usytuowanego w zachodniej części doliny górnej Wisły.

OPIS TERENU BADAŃ
Kompleks stawów rybnych w Ligocie koło Czechowic-Dziedzic (powiat
bielski, województwo śląskie) pod względem fizjograficznym leży w zachodniej części Doliny Górnej Wisły, obejmującej zachodnią część Kotliny Oświęcimskiej (Kondracki 2000). Składa się z około 20 zbiorników o łącznej powierzchni lustra wody wynoszącej 160 ha, a całkowita powierzchnia gospodarstwa stawowego obejmuje około 280 ha (ryc. 1). Otoczenie kompleksu stawów stanowią w większości zmeliorowane łąki i pola uprawne.
Najbliższe zabudowania należą do wsi Ligota i Zabrzeg. Około 3 km od
stawów w kierunku północno-zachodnim położony jest zbiornik wody pitnej w Goczałkowicach (3200 ha). Na poł udniowy zachód od kompleksu
Ligockiego, w odległości około 4,5 km, rozciągają się stawy Landeckie
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o powierzchni około 200 ha. Przez część wschodnią kompleksu przebiega
droga z Zabrzegu do Międzyrzecza. W sąsiedztwie stawów brak większych
lasów, a najbliższe kępy leśne znajdują się około 0,5 km na wschód. Duży
kompleks łęgowy, na południowym brzegu Zbiornika Goczałkowickiego,
położony jest około 4 km na zachód od Ligoty. Groble stawów na ogół są
porośnięte drzewami liściastymi (m.in. dąb szypułkowy Quercus robur, lipa
drobnolistna Tilia cordata, olsza czarna Alnus gluttnosa, klony Acer sp.,
wierzby Salix sp., grab Carpinus betulus, jesion Fraxinus excelstor oraz
pokaźne okazy topoli Populus sp.) i krzewami.
Stawy odznaczają się zróżnicowanym stopniem zarośnięcia przez roślinność szuwarową (głównie szuwar trzcinowy Phragmites australts i pałkowy Typha sp.). Część z nich to nowo wyremontowane obiekty. Wzdłuż
większości grobli występuje wąska, zaledwie około dwumetrowej szerokości, smuga trzcin. Większe płaty szuwarów przybrzeżnych (o szerokości do
20 m) rozwinęły się jedynie na największych zbiornikach (nr 1, 6, 7, 8, 10).
Na stawie Hałcnowiec znajdują się trzy wyspy, porośnięte krzewami o wy-

Rycina 1. Mapa terenu badań
A - lasy, B - pola, C - łąki, D - drogi, E - numeracja stawów.
Figure 1. Map of the study area
A - forests, B - fields, C - meadows, D - roads, E - pond numbering.
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Tabela 1. Rozkład dni, w których prowadzono obserwacje
Table 1. Distribution of observation days
Miesiące / Months

Rok
Year
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O
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O

3

3

1999

1

1

2

4

Razem
Total

5

3

Razem
XII Total

VII VIII IX

X

XI

1

1

1

1

O

26

1

O

2

1

1

O

21

4

2

O

2

2

O

O

20

6

4

2

1

1

2

1

1

25

8

6

2

0

2

1

1

O

28

11 16 30

23

10

2

8

7

4

1

120

sokości do 4,5 m (zarośla wierzbowe, głóg Crataegus sp.). Także na stawie
nr 10 znajduje się niewielka wysepka. Na stawach narybkowych (nr 1922) występują zbiorowiska szuwarowe składające się z turzyc Carex sp.
Dna stawów nie napełnionych wodą przeważnie porastało ponikło Eleocharis sp. i rdest Polygonum sp. Do napełniania i zasilania stawów pobiera się
wodę z potoków Jasienica i Wapienica. Wody odprowadzane są do 'łownicy (ryc. 1). Głównym hodowanym gatunkiem jest karp Cyprinus carpio,
a niewielką domieszkę stanowi amur Ctenopharyngodon idella, lin Tinca
tinca, tołpyga Hypophthalmichtys molitrix i inne. Produkcyjny charakter
stawów sprawia, że większość jest spuszczana na wiosnę i w jesieni w celu
odłowu ryb. Niektóre, z reguły mniejsze stawy, okresowo spuszczane są
wiosną i latem. Średnia głębokość stawów waha się od 1,2 do 1,6 m.

MATERIAŁ I METODYKA
Na omawianym terenie systematyczne obserwacje prowadzono w latach 1995-1999, a badaniami ilościowymi objęto ptaki wodno-błotne.
W każdym z sezonów lęgowych (HI-VII) skontrolowano teren co najmniej
15 razy, a jesienią 4. Zimą (XII-II) ze względu na zamarznięcie stawów częstotliwość liczeń była niższa (1-2). Podczas każdego liczenia kontrolowano
wszystkie stawy, a napotkane ptaki notowano oddzielnie dla każdego stawu. Wiosną w przypadku kaczek notowano również udział płci, co stanowiło podstawę do oceny liczebności populacji lęgowej gatunków z tej grupy. W sumie wykonano 120 kontroli (tab. 1).
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Tabela 2. Liczba par lęgowych ptaków wodno-błotnych na stawach w Ligocie w latach 1995-1999
„-" - gatunek nie gnieździł się, ? - brak danych.
Table 2. Number of waterfowl pairs breeding on the Ligota fish-ponds in the years
1995-1999
„-" - the species did not breed, ? - no data.

Gatunek
Species
Tachybaptus ruficollis
Podiceps cristat lis
Podiceps nigricollis
bcobrychus minutus
Nycticorax nycticorax
Ciconia ciconia
Cygnus olor
Anser anser
Anas strepera
Anas platyrhynchos
Anas querquedula
Anas clypeata
Aythyaferina
Aythyafutigula
Circus aeruginosus
GaUinula chloropus
Fulica atra
Charadrius dubius
Vanelh ss uanellus
Tringa totanus
Tringa ochropus
Actitts hypoleucos
Larus riclibunclus
Sterna hirundo
Alcedo atthis
LocusteUafluviatilis
Locustella luscinioides
Acrocephalus schoenobaenus
Acrocephalus palustris
Acrocephalus scirpaceus
Acrocephalus arundinaceus
Emberiza schoeniclus

Lata / Years
1995

1996

1997

1998

1999

3
8-10

3
6

2
3

4
3

-

2
5
1

-

-

-

-

1
5
2
3
3
45-50
1
3
13
27
1
4
8
1
?
-

133
2
1
1
2
50-55
4
19-24
28
1
4
17
1
11
1

141
2
1

105
2
1

40

1
30

1
51
2
2-3
1
4
32

15
19
1
3
10

1
12
25
1
2
9

23
33
2
3
8
1
8
1-2
-

1
100

1
80

-

-

5-6
2

3
1

-

-

11
5
16
6
11

8
2
7
4
4

-

?
0-1
1-2
80

?
-

65
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4
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2
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4
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2
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Liczebność wodno-błotnych ptaków lęgowych określono zgodnie z zaleceniami przedstawionymi w pracy Borowiec i in. (1981), z uwzględnieniem
uściśleń zaproponowanych przez Ranoszka (1983). Ocenę liczebności perkozka przeprowadzono poprzez mapowanie odzywających się osobników
w drugiej polowie maja i pierwszej połowie czerwca. Liczebność zausznika,
bączka, gęgawy, kokoszki oraz kaczek oceniono na podstawie liczeń ptaków dorosłych przebywających na stawach. W przypadku krzyżówki była
ona oparta na liczbie samców, natomiast dla pozostałych kaczek na liczbie samic. Liczebność ślepowrona, łabędzia niemego, błotniaka stawowego i śmieszki ustalono opierając się na liczbie znalezionych gniazd, a perkoza
dwuczubego oraz łyski - na podstawie kilkakrotnego liczenia par i zajętych gniazd w maju. Przy wyszukiwaniu chruścieli Rafli/1(2e nie stosowano
stymulacji magnetofonowej, stąd uzyskane wyniki są prawdopodobnie
zaniżone. W przypadku sieweczki rzecznej, czajki, krwawodzioba i brodżca piskliwego za kryterium lęgowości przyjmowano równoczesne stwierdzenia par ptaków, objawy zaniepokojenia (np. odwodzenie od gniazd) oraz
głosy ostrzegawcze na widok człowieka. Liczebność gatunków z rodzaju
Acrocephalus określano na podstawie pięciu liczeń, podczas których mapowano stanowiska śpiewających samców, a za ostateczny wynik przyjęto
najwyższą liczebność uzyskaną podczas jednego z liczeń. W celu wykrycia
przedstawicieli rodzaju Locustella przeprowadzono dwie kontrole nocne
na przełomie maja i czerwca.

PRZEGLĄD GATUNKÓW
Przegląd obejmuje 62 gatunki ptaków wodno-błotnych stwierdzone
w latach 1995-99 na terenie kompleksu stawowego Ligota, w tym 32 lęgowe lub prawdopodobnie lęgowe.
Symbole umieszczone przed nazwami ptaków oznaczają:
* - gniazdowanie pewne;
+ - gniazdowanie prawdopodobne;
? - gniazdowanie możliwe.
Nur czarnoszyi Gauia arcttca. Stwierdzony jeden raz: 1 X 96 - 1 ad.
*Perkozek Tachybaptus ruficollis. W latach 1995-98 gniazdowały 2-3
pary, a w roku 1999 - 4 (tab. 2). Poza okresem lęgowym spotykany cały
rok z wyjątkiem zimy. Najwcześniej ptaki odnotowywano w drugiej dekadzie marca (16 III 99 - 1 ptak). Najpóźniej obserwacji dokonano pod koniec października (30 X 99 - 2 ptaki).
*Perkoz dwuczuby Podiceps cristatus. W latach 1995-97 corocznie
gniazdowało 5-10 par, jedynie w latach 1998-99 jego liczebność była niż-
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Tabela 3. Liczba gniazd ślepowrona Nycticorax nycticorax na stawie Halcnowiec w
latach 1990-99
Table 3. Number of nests of the Night Heron Nycticorax nycticorax on the Halcnowiec pond in the years 1990-99

Rok / Year
Liczba gniazd
No. of nests

1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999
77 61 83 67 112 133 141 105 51 5

sza - 3 pary (tab. 2). Najwcześniej obserwowany 6 III 98 - 4 ptaki; najpóźniej: 11 XI 99 - 2 ptaki.
*Zausznik Podiceps nigricollts. W roku 1997 stwierdzono lęg jednej pary.
Na przelotach obserwowany nielicznie.
Kormoran Pha.lacrocorax carbo. Corocznie od marca do końca października na stawach przebywało zwykle 5-20 ptaków, maksymalnie 30
(18 III 95).
*Bączek bcobrychus minutus. Jedna para gnieździła się w latach 199899. Ponieważ nie wyszukiwano gniazd ocena liczebności może być zaniżona (Cempulik 1985).
*Ślepowron Nycticorax nycticorax. Najliczniej gnieździł się w latach 199596, kiedy populację oceniono na 133-141 par (tab. 3). Od roku 1997 liczebność zaczęła spadać i w roku 1999 gnieździło się tylko 5 par (tab. 3).
Ptaki założyły kolonię na wyspie na stawie Halcnowiec na początku lat
1980. (Dyrcz i in. 1991), a z czasem opanowały także sąsiednią wyspę.
Gniazda umieszczone były na krzewach głogu i zaroślach wierzbowych na
wysokości 0,8-3 m. Najwcześniej obserwowany 10 IV 96 - 12 ptaków. Najpóźniejsza obserwacja: 20 IX 96 - 8 ptaków.
Czapla biała Egretta alba. Jednego ptaka obserwowano 17 i 29 IV 95.
Czapla siwa Ardea cinerea. Spotykana przez cały rok. Wiosną stwierdzano do 56 osobników (18 III 95). Największa koncentracja jesienna:
26 X 97 - 42 ptaki. Zimą notowano skupienia liczące do 21 czapli (27 XII 98).
Czapla purpurowa Ardea purpurea. Jedna obserwacja: 30 III 97 - 1 juv.
Bocian czarny Ciconia nigra. W roku 1995 jednego osobnika spotykano regularnie od maja do lipca.
*Bocian biały Ciconia ciconia. Corocznie w Toczkowicach i Podraju
gniazdowało po jednej parze. Ptaki te regularnie żerowały na groblach,
płyciznach stawów i na przyległych łąkach.
*Łabędź niemy Cygnus olor. W latach 1995-97 gnieździła się jedna para,
natomiast w pozostałych latach 2-3 pary (tab. 2). W roku 1995 stwierdzono rodzinę, w której dwa z pięciu młodych należały do formy „ immutabi-
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lis". Osobniki nielęgowe stwierdzano regularnie w liczbie do 10 osobników. Ptaki odlatywały najczęściej z końcem listopada, gdy stawy zostały
spuszczone.
łabędź krzykliwy Cygnus cygnus. Stwierdzony tylko raz: 5 IV 98 - 1 ad.
Gęś zbożowa Anser fabalis. 30 X 99 widziano przelatujące stado liczące około 25 gęsi.
*Gęgawa Anser anser. W latach 1995 i 1998 gnieździła się jedna para.
Częściej spotykana jesienią niż wiosną, maksymalnie do 28 ptaków
(11 X 98). Skrajne daty pojawów: 25 II 95 - 2 ptaki i 13 XI 98 - 12 gęsi.
Świstun Anas penelope. Jednego samca obserwowano 25 IV 99.
*Krakwa Anas strepera. Gniazdowała nieregularnie: w roku 1995 dwie
pary, a w latach 1997-99 - 1-4 pary (tab. 2). W latach 1995 i 1998-99
widywano samice z młodymi. Skrajne daty pojawów: 11 III 97 oraz 1 XI 96
(po jednej parze).
Cyraneczka Anas crecca. Jedna obserwacja: 25 IV 99 - 1 para.
*Krzyżówka Anas platyrhynchos. Najliczniejsza lęgowa kaczka, rokrocznie stwierdzano 30-55 par (tab. 2). W okresie potęgowym maksymalnie zanotowano 350-360 ptaków (6 VIII 95 oraz 22 X 97).
Rożeniec Anas acuta. 28 III 98 widziano jedną parę.
+Cyranka Anas querquedu/a. W roku 1999 w maju i czerwcu wielokrotnie obserwowano jedną parę, ale nie uzyskano bezpośredniego dowodu lęgu. Najwcześniejszy przylot: 18 III 95 - 1 d'.
*Płaskonos Anas clypeata. W roku 1995 stwierdzono 4 pary, a w latach 1998-99 jego liczebność oceniono na 1-3 pary (tab. 2). W lipcu 1999
widziano samicę z pisklętami. Poza okresem lęgowym obserwowany nielicznie. Najpóźniejsza obserwacja: 30 X 99 - 1 .
*Głowienka Aythya ferina. W okresie badań liczebność głowienki wahała się od 12 do 23-24 par (tab. 2). Ptaki pojawiały się tuż po ustąpieniu
pokrywy lodowej na stawach, najczęściej na początku marca. Największą
koncentrację odnotowano 10 IX 99 - 150 ptaków.
*Czernica Aythyafuligula. Była najliczniejszą kaczką poza krzyżówką.
W latach 1995-99 liczebność oszacowano na 19-33 pary lęgowe (tab. 2).
Maksymalne liczebności w okresie wędrówek: 30 III 99 - 190 oraz 12 IX 98
- 180 osobników.
Gągoł Bucephala clangula. Tylko jedna obserwacja: 13 XI 98 - 2 pary.
Nurogęś Mergus merganser. Dwa stwierdzenia: 28 HI 98 - 2 dv i 1
oraz 30 III 99 - 1 para.
Bielik Haliaeetus albicilla. Jedno stwierdzenie: 27 XII 98 - 1 ad.
*Błotniak stawowy Circus aeruginosus. Zazwyczaj gniazdowała jedna
para, a jedynie w roku 1996 dwie pary. Wiosną najwcześniej ptaki pojawiały się z końcem marca (25 III 96 - 1 cl: najpóźniejsza jesienna obserwacja: 30 X 99 - 1 juu.
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Rybołów Pandion haliaetus. Pojedynczego osobnika widziano 29 HI 98.
Wodnik Rallus aquaticus. Jedna późna obserwacja: 30 X 99 - 1 ptak.
*Kokoszka wodna Ga/linu/a chtoropus. Corocznie gniazdowały 2-4 pary
(tab. 2). Zimowanie jednego ptaka stwierdzono zimą 1998/99.
*Łyska Fulica atra. W roku 1995 stwierdzono gniazdowanie 17 par.
W latach 1996-99 liczebność łyski była niższa (8-10 par) - tab. 2. W okresie potęgowym tworzyła skupienia do 60 osobników (10 IX 99).
*Sieweczka rzeczna Charadrtus dubius. W latach 1995-96 i 1999 gniazdowała jedna para. Corocznie obserwowana w czasie przelotów, maksymalne skupienie: 12 IV 98 - 16 ptaków.
Sieweczka obrożna Charadrius hiaticula. Pojedynczego ptaka widziano 5 IV 98.
Siewnica Pluviatts squatarota. Zanotowana jeden raz: 3 V 98 - 1 ad.
*Czajka Vanellus oanettus. W latach 1995-96, na okolicznych polach
i łąkach, gnieździła się w liczbie 8-11 par (tab. 2). W następnych latach
oceny liczebności nie prowadzono. Poza okresem lęgowym liczna. Najwcześniejsza obserwacja: 25 II 95 - 12 ptaków.
Biegus malutki Caltdris minuta. Dwa stwierdzenia pojedynczych ptaków: 12 IX 98 i 26 IX 99.
Biegus zmienny Calidris alpina. Co roku w okresie przelotów stwierdzano stada od kilku do kilkunastu osobników. Skrajne daty: 25 III 96 1 ptak i 1 1 XI 99 - 2 ptaki.
Batalion Philomachus pugncvc. Obserwowany corocznie na przelotach
w kwietniu i maju, maksymalnie do 20 osobników (25 IV 99).
Kszyk Gallinago gatlinago. Wiosną widywano do kilku osobników; najwcześniejsza obserwacja: 16 III 99 - 2 ptaki. Jesienią stwierdzono maksymalnie 12 osobników (12 IX 98). Najpóźniejsze stwierdzenie: 11 XI 99 1 ptak.
Rycyk Limosa limosa. Na przelotach obserwowany nielicznie, maksymalne skupienie odnotowano 20 IX 96 - 12 ptaków.
Brodziec śniady Tringa erythropus. Tylko dwa stwierdzenia: 4 VI 98 2 i 17 IV 99 - 3 ptaki.
*Krwawodziób Tringa totanus. W latach 1995-96 do dwóch par lęgowych (tab. 2). Corocznie obserwowany na przelotach, jednak nielicznie,
zwykle 2-6 ptaków. Najwcześniejsza obserwacja: 16 III 99 - 4 osobniki.
Kwokacz Tringa nebularia. Wielokrotnie spotykano 1-4 ptaki w okresie od kwietnia do października.
?Samotnik Tringa ochropus. Obserwacje ptaków dorosłych w sezonie
lęgowym wskazują na możliwość gniazdowania jednej pary w roku 1997.
Podczas przelotów spotykano do 10 ptaków (25 IV 99).
Lęczak Tringa glareola. Dwie obserwacje: 17 IX 95 - 1 oraz 30 V 99 4 ptaki.
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*Brodziec piskliwy Actitis hypoleucos. W latach 1995-96 gniazdowała
jedna, a w roku 1997 prawdopodobnie dwie pary. W roku 1997 znaleziono
1 gniazdo. W okresie wędrówek spotykano regularnie do sześciu ptaków.
Najwcześniejsza obserwacja: 30 III 99 - 1 osobnik.
*Śmieszka Larus riclibundus. W okresie badań stała kolonia lęgowa na
wyspie na stawie Hałcnowiec - 50-100 par (tab. 2). Poza okresem lęgowym
liczna. Najwcześniej śmieszki pojawiły się 22 II 99 - 10 ptaków. Jesienią
obserwowano stada liczące do 560 osobników (20 X 95).
Mewa pospolita Larus canus. Obserwowana zarówno wiosną, jak i jesienią w liczbie do 10 ptaków; a jedynie 28 III 98 stwierdzono 16 osobników.
Mewa srebrzysta/M. białogłowa Larus argentatus/ L. cachinncuis.
W latach 1995-98 corocznie obserwowano nieoznaczone mewy od marca
do końca października. 23 VII 95 na stawach przebywało 48 mew (22 ad.
i 26 imm.).
*Rybitwa rzeczna Sterna hirundo. W roku 1998 znaleziono gniazdo
w kolonii śmieszek. Na przelotach nieliczna, po kilka osobników (4-6) widywano co roku od końca maja do końca lipca.
Rybitwa białowąsa Chlidonias hybridus. Stwierdzona jeden raz: 30 V 99
-2 ad.
Rybitwa czarna Chlidonias niger. Jedna obserwacja: 30 V 99 - 2 ptaki.
*Zimorodek Alcedo atthis. W roku 1995 liczebność oceniono na 5-6
par, a w latach 1996-99 na 2-3 pary (tab. 2). Poza okresem lęgowym obserwowany regularnie. W okresie zim 1995/96 i 1998/99 spotykano 1-2
osobniki.
*Strumieniówka Locustellafluviatilis. Na łąkach przylegających do stawu Hałcnowiec w latach 1995-96 i 1998-99 notowano do dwóch śpiewających samców (tab. 2).
*Brzęczka Locustella luscinioides. W roku 1998 stwierdzono jednego,
a w 1999 dwa terytorialne samce.
*Rokitniczka Acrocephalus schoenobaenus. Corocznie notowano do
11 par lęgowych (tab. 2). Liczebność oszacowano na podstawie śpiewających samców, ale wydaje się być ona zaniżona. Zanotowane skraje daty:
17 IV 99 - 1 samiec oraz 26 IX 96 - 4 ptaki.
*Łozówka Acrocephalus palustris. W latach 1995-96 i 1999 stwierdzono 2-5 par lęgowych (tab. 2).
*Trzcinniczek Acrocephalus scirpaceus. Corocznie gniazdowało do
17 par (tab. 2), ale podobnie jak w przypadku rokitniczki, oceny liczebności wydają się być zaniżone.
*Trzciniak Acrocephalus arundinaceus. W okresie badań stwierdzano
od 4 do 11 terytorialnych samców (tab. 2). Najwcześniej śpiewającego samca
odnotowano 17 IV 99. Najpóźniej pojedynczego ptaka zanotowano 26 IX 99.
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*Potrzos Emberiza sehoeniclus. W latach 1995 i 1999 stwierdzono gniazdowanie odpowiednio 11 i 13 par, a w latach 1996-98 - 4 pary lęgowe
(ocena na podstawie śpiewających samców). Niewielkie stadka zimujących
ptaków (np. 27 XII 98 - 8 ptaków) widywano od grudnia do lutego.

CHARAKTERYSTYKA ORNITOLOGICZNA STAWÓW RYBNYCH
W LIGOCIE
Podczas badań w latach 1995-99 na terenie kompleksu stawowego Ligota zanotowano występowanie 62 gatunków ptaków związanych ze środowiskiem wodno-błotnym, a wśród nich 32 gatunki lęgowe lub prawdopodobnie lęgowe.
Dane o awifaunie tego terenu z przeszłości są bardzo wyrywkowe. Najlepiej udokumentowane jest gniazdowanie ślepowrona. Po raz pierwszy
jego lęgi stwierdzono w roku 1980, a w latach 1980. gniazdowało tu od 50
do 70 par (Tomiałojć 1990; Dyrcz i in. 1991). W latach 1990-97 znaczna
część polskiej populacji tego gatunku (55-96% par) koncentrowała się właśnie na stawach w Ligocie (Betleja 2001). Zanotowany w ostatnich latach
gwałtowny spadek liczby gniazd w kolonii ślepowrona w Ligocie mógł być
spowodowany działaniami rybaków, związanymi z aktywnym płoszeniem
kormoranów na stawie Halcnowiec.
W porównaniu do lat 1980. zmniejszyła się liczebność śmieszki. W latach 1980-85 gniazdowało 300 par (Kartoteka Awifauny Śląska), podczas
gdy w okresie badań maksymalnie stwierdzono 100 par, a liczebność wykazywała tendencję spadkową. Stwierdzono natomiast siedem gatunków,
które w przeszłości nie gnieździły się na tym terenie. Są to: zausznik, gęgawa, krakwa, płaskonos, brodziec piskliwy i rybitwa rzeczna. Co najmniej
od roku 1989 gniazduje tu również łabędź niemy. O pozostałych gatunkach lęgowych brak jest danych porównawczych.
Spośród gatunków aktualnie zagrożonych w skali europejskiej (kategoria 2 lub 3; Tucker i in. 1994), tutejsze stawy są miejscem gniazdowania
7 gatunków ptaków, są to: bocian biały, krwawodziób (kat. 2 - gatunki
o niekorzystnej sytuacji w Europie, na dodatek występujące prawie wyłącznie na tym kontynencie) oraz bączek, ślepowron, krakwa, cyranka i zimorodek (kat. 3 - gatunki o niekorzystnej sytuacji w Europie, posiadające
jednak duże populacje również poza tym kontynentem).
Dalsze 5 gatunków ptaków lęgowych na stawach lub w ich pobliżu należy do grupy potencjalnie zagrożonych w skali europejskiej (kategoria 4;
Tucker i in. 1994). Zaliczane są do niej ptaki, których sytuacja w Europie
jest obecnie zadowalająca, ale których występowanie ogranicza się w znacz-
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nej mierze do tego kontynentu (ponad 50% światowej populacji gnieździ
się w Europie). Są to: głowienka, brzęczka, łozówka, trzcinniczek i potrzos.
Dwa gatunki wyżej już wymienione - bączek i ślepowron, wpisane zostały do Polskiej Czerwonej Księgi Zwierząt (gatunki zagrożone w skali kraju;
Głowaciński 2001).
W okresie przelotów stwierdzono 30 gatunków ptaków wodno-błotnych
(nie licząc lęgowych). Najliczniejsze zgrupowania tworzyły: blaszkodziobe,
mewy i brodzące. Do dominantów należały: śmieszka, krzyżówka, czernica, głowienka i czapla siwa. Mniej liczną grupę ptaków przelotnych tworzyły siewkowe. Przelot wiosenny na omawianym terenie był słabo zauważalny. Więcej gatunków oraz wyższą ich liczebność odnotowano jesienią.
Wydaje się, że ptaki przelotne, a zwłaszcza zimujące, omijały stawy zatrzymując się na nieodległym Zbiorniku Gorzalkowickim, gdzie warunki do
żerowania i odpoczynku są o wiele korzystniejsze.
Dokonane w końcu lat 1980. waloryzacje obszarów wodno-błotnych
w Polsce (Wesołowski i Winiecki 1988; Dyrcz 1989) wskazywały kompleks
stawowy Ligota do objęcia ochroną rezerwatową. Jednak w waloryzacji
ornitologicznej śląskich zbiorników wodnych ranga tego kompleksu była
niska w skali kraju i bardzo niska w skali regionu (Stawarczyk 2001). Po
drastycznym zmniejszeniu się lęgowej populacji ślepowrona w końcu lat
1990. jego wartość z pewnością jeszcze bardziej zmalała. Tym niemniej
stawy Ligota stanowią część składową doliny górnej Wisły, będącej ostoją
ptaków o randze europejskiej (Heath i Evans 2000). Z tego też względu,
a także, ponieważ w ostatnich latach na Śląsku - w tym w dolinie górnej
Wisły - zwiększyły zasięg występowania ważne gatunki mew Laridae i rybitw SternidnP (Faber i in. 2001; Czapulak i in. 2002), wskazane jest prowadzenie stałego monitoringu lęgowych populacji ptaków omawianego
terenu.
Podziękowania
Panu Krzysztofowi Wypiórkiewiczowi, dzierżawcy gospodarstwa stawowego,
składamy serdeczne podziękowania za przychylność ! wyrozumiałość podczas prowadzonych badań.
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STRESZCZENIE
Kompleks stawowy Ligota usytuowany jest w zachodniej części doliny górnej
Wisły, na terenie powiatu bielskiego. Składa się z około 20 zbiorników o łącznej
powierzchni lustra wody wynoszącej 160 ha. Charakteryzują się one niskim stopniem zarośnięcia przez roślinność szuwarową (głównie trzcina Phragmites australis i palki Typha sp.). Cały teren badań obejmował powierzchnię około 280 ha
(ryc. 1). Obserwacje prowadzono w latach 1995-99 i w sumie wykonano 120 kontroli terenu (tab. 1). Liczebność lęgowych gatunków oceniano w oparciu o zalecenia podane przez Borowiec i in. (1981) i Ranoszka (1983).
W okresie badań stwierdzono 62 gatunki ptaków związanych ze środowiskiem
wodno-błotnym, w tym 32 gatunki lęgowe lub prawdopodobnie lęgowe (tab. 2).
Najciekawszym elementem awifauny był ślepowron Nycticorcvc nycticorax, który
gnieździł się maksymalnie w liczbie 140 par (tab. 3). W latach 1990-97 na sta-
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wach w Ligocie gniazdowało 55-96% polskiej populacji tego gatunku. Licznie gnieździły się również: śmieszka Larus riclibundus, krzyżówka Anas platyrhynchos, czernica Aythya fuligula oraz głowienka A. fertna. Stanowiska lęgowe na tutejszych
stawach miały gatunki zagrożone w skali europejskiej (Tucker i in. 1994). Oprócz
ślepowrona były to: bączek Ixobrychus minutus, bocian biały Ciconta ciconia, krakwa Anas strepera, cyranka A. querquedula, krwawodziób Tringa totanus, zimorodek Alcedo atthis. Znaczenie tego kompleksu w okresie wędrówek było niewielkie co wiąże się prawdopodobnie z bliskością Zbiornika Goczalkowickiego oferującego lepsze warunki do zerowania i odpoczynku.
Stawy w Ligocie są częścią składową doliny górnej Wisły będącej ostoją ptaków o randze europejskiej, konieczne jest zatem prowadzenie stałego monitoringu
populacji ptaków na tym terenie.

SUMMARY
The fishpond complex of Ligota is located in the western section of the upper
Vistula River valley (Bielsko-Biała district). The complex comprises about 20 fishponds whose joint water surface amounts to 160 ha. They are characterised by
a poor emergent water vegetation (maimy the Common Reed Phragmites australis
and Catttail Typha sp.). The whole study area occupies ca 280 ha (fig. 1). The area
was under observations in 1995-1999. In total, 120 visits were performed in the
study period (table 1). The numbers of breeding species were assessed based on
the recommendations given by Borowiec et al. (1981) and Ranoszek (1983).
In the period of study 62 bird species connected with the aquatic environment
were recorded. The number including 32 breeding or probably breeding species
(table 2). The most interesting was the Night Heron Nycticorax nycticorax that
bred in numbers reaching 140 pairs (table 3). In the years 1990-1997, 55-96% of
the Polish population of this species nested on the fishponds of Ligota. The Blackheaded Gull Larus ndibundus, Mallard Anas platyrhynchos, Tufted Duck Aythya
fuligula and Pochard A. ferina were also abundant. The fishponds concerned comprised breeding sites of species endangered on the scale of Europe. Apart from the
already mentioned Night Heron, these were: the Little Bittern Ixobrychus minutus, Wbite Stork Ciconia ciconia, Godwafi Anas strepera, Garganey A. querquedula, Redshank Tringa totanus and Kingfisher Alcedo atthis. The importance of this
area during birds migration was low which is probably connected with the vicinity
of the Goczalkowice Reservoir offering much better conditions for feeding and
resting.
The area falls within the valley of the upper Vistula River which represents
a bird refuge of European importance, and thus it is necessary to conduct regular
monitoring of birds populations there.
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