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Abstrakt

Abstract

W latach 2006-2017 na zbiorniku Dzierżno Duże
stwierdzono występowanie 232 gatunków, z czego
101 lęgowych, spośród których 27 wodnych. Najcenniejszymi gatunkami lęgowymi w skali regionu
były krakwa Anas strepera (15-35 par), czapla siwa
Ardea cinerea (70-159 par), kormoran Phalacrocorax carbo (214-303 par). Inne warte wymienienia
to brodziec piskliwy Actitis hypoleucos (0-1 pary),
zimorodek Alcedo atthis (0-5 par), podróżniczek
Luscinia svecica (1 para) i dziwonia Erythrina erythrina (1-11 par). Zbiornik jest szczególnie istotny
dla ptaków przelotnych, zwłaszcza dla: gęsi zbożowej Anser fabalis i białoczelnej A. albifrons (do
15 tys. os.), gągoła Bucephala clangula (do 420
os.), zausznika Podiceps nigricollis (do 300 os.),
perkoza dwuczubego Podiceps cristatus (do 430
os.), łyski Fulica atra (do 2200 os.). Jest też jednym z ważniejszych w skali Śląska zimowiskiem
dla: gęgawy Anser anser (do 700 os.), bielaczka
Mergellus albellus (do 95 os.), perkoza dwuczubego (do 228 os.), mewy siwej Larus canus (do 7
tys. os.), mewy białogłowej L. cachinnans (do 3260
os.). Głównym zagrożeniem dla awifauny zbiornika jest coraz powszechniejsza rekreacja wodna
oraz (ostatnio zmniejszające się) zanieczyszczenie
wody i osadów dennych.

In 2006-2017 a total of 232 bird species were found
at the Dzierżno Duże Reservoir. Among the 101 recorded breeding species, 27 were waterbirds. The
most interesting breeding species were the Gadwall
Anas strepera (15-35 pairs), Grey Heron Ardea cinerea
(70-159 pairs), Great Cormorant Phalacrocorax carbo
(214-303 pairs), Common Sandpiper Actitis hypoleucos (0-1 pairs), Common Kingfisher Alcedo atthis (0-5
pairs), Bluethroat Luscinia svecica (1 pair) and Common Rosefinch Erythrina erythrina (1-11 pairs). The
reservoir is of utmost importance for migratory birds,
especially for the Bean Goose Anser fabalis and Greater White-fronted Goose A. albifrons (up to 15000
ind.), Common Goldeneye Bucephala clangula (up to
420 ind.), Black-necked Grebe Podiceps nigricollis (up
to 300 ind.), Crested Grebe Podiceps cristatus (up to
430 ind.), Eurasian Coot Fulica atra (up to 2200 ind.).
The reservoir of Dierżno Duże is also an important
Silesian wintering site for the Greylag Goose Anser
anser (up to 700 ind.), Smew Mergellus albellus (up
to 95 ind.), Crested Grebe (up to 228 ind.), Common
Gull Larus canus (up to 7000 ind.), and Caspian Gull
L. cachinnans (up to 3260 ind.). The main threat for
the fauna of the reservoir constitute water recreation
activities (of increasing popularity) and pollution of
water and sediments (a diminishing problem).
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Wstęp

Dzierżno Duże jest jednym z niewielu
zbiorników zaporowych Śląskiego Regionu
Ornitologicznego (ŚRO), na którym regularne obserwacje ornitologiczne prowadzono niemalże od początku utworzenia
akwenu. Wyjątkowy jest fakt, iż wyniki
tych badań były przez obserwatorów regularnie publikowane. Dzięki temu dysponujemy wiedzą o występujących tu gatunkach przelotnych i zimujących w latach
1971-2005 (Gorczewski 1999, Ostański i in.
2000, Szlama i in. 2008), a także o początkach powstawania tutejszej kolonii lęgowej
kormorana Phalacrocorax carbo (Profus i
in. 2002). Niniejsza praca jest uzupełnieniem wiedzy o aktualnym stanie awifauny
zbiornika Dzierżno Duże wzbogaconym
o dane dotyczące ptaków lęgowych, których zabrakło we wcześniejszych opracowaniach.

Teren badań

Zbiornik Dzierżno Duże powstał w
1964 r. poprzez wypełnienie wodami
rzeki Kłodnicy wyrobisk po istniejącej
tu (w latach 1939-1963) kopalni piasku
podsadzkowego. Obecnie zbiornik ma
powierzchnię ok. 620 ha. Rzeka Kłodnica uchodzi do zbiornika od strony południowo-wschodniej, a wypływa w części północno-zachodniej bezpośrednio do
Kanału Gliwickiego. Jedną z ważniejszych
obecnie funkcji zbiornika jest właśnie zasilanie w wodę i utrzymywanie żeglowności Kanału. Zbiornik pełni także funkcję
oczyszczającą rzeki Kłodnicy jako swojego
rodzaju osadnik (Rzętała 2007). Z powodu dość dużego zanieczyszczenia zbiornik zamarza wyraźnie później niż inne
zbiorniki w tej części regionu. W surow-
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sze zimy pozostaje czasem jedynym nie
w pełni zamarzniętym, dużym akwenem
(obs. własne autorów).
Zbiornik znajduje się w większości w
gminie Rudziniec (pow. gliwicki, woj. śląskie) i oddalony jest około 7 km od centrum Gliwic. Pod względem fizjograficznym obszar badań leży w mezoregionie
Kotlina Raciborska, należącym do makroregionu Nizina Śląska (Kondracki 2009).
Ptaki obserwowano na terenie całej czaszy zbiornika wyznaczonej przez łatwo
wyróżnialne w terenie wały i skarpy po
dawnej piaskowni oraz w otulinie 200 m
poza czaszą. Od południowego wschodu
granicą terenu badań jest droga szutrowa
przecinająca rzekę Kłodnicę, od północy
granica przebiega południowym brzegiem
Kanału Gliwickiego, od zachodu jest to
obszar agrocenoz oddalonych 200 m od
wału zbiornika w miejscowości Taciszów,
od południowego-zachodu aż do ujścia
Kłodnicy, pas lasów i agrocenoz w odległości 200 m od linii brzegowej zbiornika.
Wnętrze czaszy zbiornika Dzierżno
Duże stanowi w większości tafla wody.
Roślinność szuwarową tworzy głównie
trzcina Phragmites australis, obecna nieregularnie, zwykle w niewielkich kępach
bądź wąskich, przerywanych pasach. Najrozleglejsze trzcinowiska (ok. 3 ha) obecne
są wokół ujścia Kłodnicy, choć ich zasięg
zależy od aktualnego stanu wody w zbiorniku i wahań poziomu w poprzednich sezonach. W ujściu Kłodnicy obecne są często błotniste plaże, łachy, płycizny, ale ich
obecność jest zależna od poziomu wody w
zbiorniku. Poziom ten jest kontrolowany
w sposób sztuczny przez urządzenia spustowe w ujściu rzeki.

Fot. 1. Trawiaste półwyspy od strony Taciszowa są ważnym miejscem gniazdowania gęgawy
i kaczek (fot. S. Beuch)
Photo 1. Grassy peninsulas near Taciszów are the important nesting sites for the Greylag Goose
and ducks

Fot. 2. Przy niższym stanie wody w zbiorniku, w ujściu Kłodnicy tworzą się dogodne warunki dla
przelotnych gatunków siewkowych (fot. S. Beuch)
Photo 2. Low water levels in the reservoir at the estuary of the Kłodnica River create a good
conditions for migratory waders
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Przy zachodnim brzegu zbiornika, od
strony Taciszowa, obecne są półwyspy i
wysepki porośnięte w większości roślinnością trawiastą i zielną. Na części tego
obszaru prowadzony jest regularny wypas
bydła. Również tu obecnych jest kilka niewielkich kęp trzcin. Od północy (wzdłuż
Kanału Gliwickiego) do zbiornika przylegają młode zadrzewienia utworzone w
większości przez robinię akacjową Robinia pseudoacacia, brzozę Betula sp., osikę
Populus tremula, wierzby Salix sp. Od południa do zbiornika przylega las mieszany
(dąb Quercus sp., lipa Tilia sp., sosna Pinus sp.) oraz pas pól uprawnych od strony
miejscowości Rzeczyce.
Brzegi i wody zbiornika Dzierżno Duże
nie są zbyt intensywnie penetrowane przez
człowieka. Najwięcej ludzi obecnych jest
tu w okresie wakacyjnym, szczególnie w
rejonie plaży w Rzeczycach. W tym też rejonie najczęściej pojawiają się użytkownicy
skuterów wodnych czy amatorzy windsurfingu. Na obszarze całego brzegu spotyka się wędkarzy, ale zwykle ich liczba
nie przekracza 10-15 stanowisk. W latach
2006-2016 na tafli w rejonie ujścia Kłodnicy funkcjonowało przedsiębiorstwo wydobywające z dna zbiornika miał węglowy
nanoszony przez rzekę. Materiał ten pochodził z odpadów po obróbce węgla kamiennego, które zrzucane były do rzeki
powyżej zbiornika. Wydobycie miału wiązało się ze stałą obecnością pogłębiarki,
której praca powodowała znaczną emisję
hałasu w tym rejonie zbiornika. Wydobycia zaprzestano jesienią 2016 r. (obs. własne autorów).
W najbliższej okolicy prócz zbiornika
Dzierżno Duże obecne są również cztery
inne mniejsze zbiorniki zaporowe. Naj-
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bliżej, w odległości 0,5 km leży Dzierżno
Małe, następnie ok. 3 km na zachód zbiornik Pławniowice i 4,5 km na północny-zachód zbiornik Słupsko.

Metodyka

W pracy zestawiono wyniki obserwacji ptaków zbiornika Dzierżno Duże z lat
2006-2017. Wyjątkowo dodano trzy ważne
stwierdzenia z roku 2004 r. i jedno z 2005
r., których nie opublikowano w poprzednim zestawieniu (Szlama i in. 2008). Autorzy wykonali łącznie 410 wizyt terenowych. Rocznie wykonywano od 17 (2008)
do maksymalnie 56 kontroli (2014), średnio 34 kontrole rocznie. Najczęściej (powyżej 40 kontroli we wszystkich latach
łącznie) wizytowano zbiornik w marcu
oraz w miesiącach sierpień-listopad. W
sezonie lęgowym (marzec-czerwiec) wykonano w sumie 108 kontroli (średnio 9
kontroli rocznie).
Opisywany zbiornik jest jednym z
obiektów włączonych do Monitoringu Zimujących Ptaków Wodnych (Monitoring
Ptaków 2017), w związku z czym w połowie stycznia prowadzono dokładne liczenia wszystkich ptaków wodnych na zbiorniku. Łącznie w styczniu, we wszystkich
latach, skontrolowano zbiornik 34 razy.
Prócz obserwacji autorów użyto również danych 42 innych obserwatorów, których nazwiska znajdują się w rozdziale
„Podziękowania”. W większości są to obserwacje uzyskane z Kartoteki Awifauny
Śląska (za zgodą zarządu Śląskiego Towarzystwa Ornitologicznego) albo bezpośrednio przekazane autorom na ich prośbę.
Awifauna lęgowa zbiornika badana była
zgodnie z metodyką przyjętą w poradnikach metodycznych (Borowiec i in. 1981,

Chylarecki i in. 2015). W przypadku kaczek (Anatini i Aythyini) do wyznaczenia
liczebności zastosowano metody zalecane
przez Jantarskiego (2017). Kryteria, które
stosowano przy szacowaniu ich liczebności podane są w przeglądzie gatunków z
tej grupy.
Liczenia gniazd kormorana i czapli siwej Ardea cinerea prowadzone były wewnątrz kolonii lęgowej. Gniazda oznaczano najczęściej na podstawie obecności
wysiadującego ptaka, czasem również na
podstawie ogólnego pokroju i kształtu
konstrukcji. Kontrolę kolonii (jedną rocznie) prowadzono zawsze około połowy lub
w końcu kwietnia. Liczono gniazda na poszczególnych drzewach.
Obserwacje ptaków prowadzono z
brzegu zbiornika przy użyciu lunet i lornetek. Najczęściej zbiornik kontrolowano z
kilku charakterystycznych punktów, skąd
oceniano liczebności, a w przypadku ptaków lęgowych terytoria, wybranych ga-

tunków, których charakterystykę przedstawiono w rozdziale „Wyniki”.
Zestawione obserwacje gatunków, które
w dniu stwierdzenia podlegały orzecznictwu Komisji Faunistycznej uzyskały pozytywne orzeczenia tejże (Komisja Faunistyczna 2009, 2011, 2012, 2014, 2015, 2017,
komisjafaunistyczna.pl).

Wyniki

Badania ptaków zbiornika Dzierżno
Duże wykazały występowanie 232 gatunków ptaków, w tym 101 lęgowych (95
pewnie, trzy prawdopodobnie i trzy możliwie lęgowe). Spośród gatunków lęgowych
tylko 27 było związanych ze środowiskiem
wodnym. Szczegółowe liczebności najważniejszych gatunków lęgowych przedstawia tabela 1.
Poniższy przegląd przedstawia charakterystykę występowania 137 gatunków
ptaków obserwowanych na zbiorniku w
latach 2006-2017.

Przegląd gatunków

Sterniczka jamajska Oxyura jamaicensis. Stwierdzona raz. W dniach 23-28.08.2010 obserwowano
samca (WM, RG). Było to siódme stwierdzenie w Polsce i czwarte na Śląsku (Gwóźdź 2017).
Sterniczka Oxyura leucocephala. Stwierdzona raz. W dniach 04-06.11.2014 młodego ptaka widziano
w południowej części zbiornika (GG i in.). Było to osiemnaste stwierdzenie w Polsce i trzecie na
Śląsku (Komisja Faunistyczna 2015, Smyk i Stawarczyk 2015).
Łabędź niemy Cygnus olor. Lęgowy. W okresie badań wykazywano lęgi 1-2 par. Osobniki nielęgowe
przebywają na zbiorniku przez cały rok, z wyjątkiem okresów całkowitego zlodzenia. Najczęściej
notowano tu 50-80 nielęgowych łabędzi. Maksymalnie naliczono koncentrację 151 ptaków w dniu
12.06.2015 (SB, PS). Zimą odnotowano maksymalnie 91 ptaków 16.01.2011 (DS).
Łabędź krzykliwy Cygnus cygnus. Obserwowany sporadycznie zimą i jesienią. Widziany około 18
razy w przedziale od końca października do końca lutego. Najwięcej obserwacji pochodzi jednak
z zimy (grudzień-początek lutego). Najliczniejsze stado 13 ptaków widziano 1.01.2017 (MoP, MaP).
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Bernikla białolica Branta leucopsis. Corocznie, bardzo nielicznie przelotna. Pierwszy raz na zbiorniku obserwowana w styczniu 2009 r. Potem co roku dokonywano 1-10 obserwacji. Widywana w
stadach gęsi zbożowych i białoczelnych, najczęściej wczesną wiosną (luty-marzec) i późną jesienią
(październik-grudzień), rzadziej zimą (4 obserwacje styczniowe). Najwcześniej jesienią dwa ptaki
widziano 3.10.2010 (AO). Zdecydowana większość stwierdzeń dotyczyła pojedynczych ptaków.
Największe grupy obserwowano 4-6.03.2012 – 8 ptaków (DS, SB, JL) i 22.11.2009 – 7 osobników
(RM). Przed okresem badań nie stwierdzona (Szlama i in. 2008).
Bernikla rdzawoszyja Branta ruficollis. Obserwowana niemal corocznie, bardzo nielicznie. Stwierdzona siedem razy. Pierwszy raz obserwowano ptaka 05.03.2011 (MS, GS), 6-20.11.2011 widziano
młodego (SB i in.), 26.11.2011 – dorosłego i młodego (SB, MB), 23.03.2012 – młodego (SB, PK, RG),
2-11.11.2014 – dorosłego (SB i in.), 21.02.2017 (SB) i 07-18.11.2017 (SB, DS, MS) – po jednym osobniku. Przed okresem badań nie obserwowana na zbiorniku (Szlama i in. 2008).
Bernikla kanadyjska Branta canadensis. Stwierdzona dwukrotnie. Jednego ptaka widziano 08.09.2008
(Szlama i in. 2008), kolejnego 24.02.2016 w towarzystwie łabędzi niemych (TB). Były to drugie i
trzecie stwierdzenie na zbiorniku.
Gęgawa Anser anser. Lęgowa. Corocznie na zbiorniku przystępowało do lęgów prawdopodobnie 1520 par. Spośród nich około połowa osiągała sukces lęgowy i stwierdzano rocznie 7-10 par wodzących pisklęta. Po sezonie lęgowym gęgaw na zbiorniku stopniowo przybywało, a szczyt liczebności
gatunek osiągał w październiku i listopadzie. Maksymalnie widziano w tym okresie stada ponad
1000 osobników – rekordowo: 1600 ptaków 30.10.2016 (DS). Zimą liczebność gęgaw wahała się
w zależności od zlodzenia zbiornika i dostępności pokarmu na otaczających zbiornik polach, ale
w sprzyjających warunkach zimowało nawet do 700 osobników (np. w styczniu 2011 czy 2017).
Gęś zbożowa Anser fabalis. Regularnie przelotna i zimująca. Jesienią pierwsze ptaki pojawiały się na
początku października, wyjątkowo wcześnie jeden osobnik (podgatunku A. f. fabalis) widziany
był 1.09.2015 (GG). Jesienny szczyt liczebności gatunek osiągał w listopadzie, gdzie liczebność sięga
12 tys. osobników. Podobne liczebności stwierdzano również w niektóre łagodne zimy (np. 12 tys.
ptaków w dniu 17.01.2015; RK) ale zwykle zimowało nie więcej niż kilka tysięcy osobników. Wiosenny szczyt liczebności gęsi zbożowej przypadał na przełom lutego i marca, kiedy stwierdzano
do 15 tys. ptaków (np. 9.03.2015; DS). Przelot wygasał do końca kwietnia. 15.04.2006 widziano
jeszcze 2000 ptaków na zbiorniku, ale zwykle w drugiej połowie tego miesiąca notowano od kilku
do kilkuset osobników. Najpóźniej wiosną widziano 1 ptaka (prawdopodobnie postrzelonego) –
11.05.2008 (AO).
Gęś krótkodzioba Anser brachyrhynchus. Zalatuje wyjątkowo, obserwowana co najmniej 4 razy. Pojedyncze ptaki widziano: 23-25.03.2012 (SB, RG, PK, DS), 11.01-12.03.2014 (DS, MN, MS), 17.01.2015
(RK, GG, DS, TG), 25.11.2017 (DS). Były to pierwsze obserwacje na zbiorniku (Szlama i in. 2008).
Gęś białoczelna Anser albifrons. Regularnie przelotna i zimująca. Obserwowana regularnie w stadach z gęsią zbożową. Jesienią (październik-listopad) stanowiła około 5% stad, natomiast wiosną
(luty-marzec) nawet 15-25% dużych, dobrze przejrzanych zgrupowań. Maksymalnie widziano
5500 osobników 20.03.2016 (DS). Gatunek przebywa na zbiorniku w tym samym okresie co gęś
zbożowa. Dokonano dwóch wyjątkowych obserwacji w miesiącach letnich: 27.08.2012 widziano
drugorocznego osobnika (SB) oraz dorosłego w okresie 21.07-31.08.2014 (SB i in.).
Gęś mała Anser erythropus. Stwierdzona dwukrotnie. W dniu 21.03.2012 widziano młodego ptaka
(RK), a 21.02.2014 dorosły ptak żerował na zoranym polu w Rzeczycach nieopodal zbiornika (SB,
JL). Były to drugie i trzecie stwierdzenia dla terenu badań (Szlama i in. 2008).
Lodówka Clangula hyemalis. Bardzo nielicznie zalatująca. Dokonano co najmniej 12 stwierdzeń. Obserwowana niemal w każdym roku badań z wyjątkiem lat 2008-2011 i 2017. Najwięcej obserwacji
pochodzi z okresu listopad-grudzień oraz luty-marzec. Rzadko obserwowana pojedynczo (tylko
3 stwierdzenia), najczęściej w małych grupkach (2-6 osobników). Większość obserwowanych pta-

20

Ptaki Śląska 24 | S. Beuch, D. Szlama

ków była w szatach samic. Samce obserwowano tylko dwukrotnie – 20.11.2007 dwa z czterema
samicami/imm (JB) oraz 16-26.12.2016 jeden z dwoma samicami/imm (GG i in.). Najdłużej 3 samice przebywały na zbiorniku w okresie 23.02-25.04.2014 (TB i in.). Obserwacja kwietniowa była
najpóźniejszym wiosennym stwierdzeniem na zbiorniku (SB, JL).
Uhla Melanitta fusca. Regularnie choć nielicznie przelotna i zimująca. Rocznie gatunek ten obserwuje się od 3 do co najmniej 10 razy. Pierwsze ptaki pojawiały się zwykle na przełomie października i listopada i w różnej liczbie stwierdzano je aż do momentu zlodzenia zbiornika. W cieplejsze
zimy (2007, 2012-2015, 2017) zimowało 2-4 ptaków, najwięcej 23 samice/ imm. widziano 1.01.2017
(ZW). Rekordową liczebność dla zbiornika wykazano 4.12.2016 kiedy zaobserwowano 28 ptaków
(TB). Wszystkie obserwacje dotyczyły ptaków w szatach samic lub ptaków młodocianych. Dopiero
wiosną część młodych samców przebarwia dziób i w dobrych warunkach udawało się oznaczyć
płeć – np. 29.03.2017 obserwowano stado 15 drugorocznych ptaków, z czego 4 osobniki były samcami (SB). Uhla obserwowana była na zbiorniku średnio do połowy kwietnia. Dokonano tylko
dwóch stwierdzeń majowych – pojedyncze ptaki widziano: 3.05.2014 (SB, JL) i 6-7.05.2017 (TB).
Markaczka Melanitta nigra. Bardzo nielicznie przelotna, wyjątkowo zimująca. Dokonano około 12
stwierdzeń. Obserwowana jedynie w latach 2006-2007, 2013-2014, 2016-2017, najczęściej w okresie
listopad-marzec. Dwukrotnie stwierdzona zimą – 1-10.01.2013 przebywała para dorosłych ptaków,
a w okresie zimowym 2016/2017 próbowały przezimować dwie samice/ imm. Większość obserwacji dotyczyła ptaków w szatach samic lub ptaków młodych. Samce obserwowane były trzykrotnie
– w styczniu 2013 dorosły w parze z samicą (AG i in.), następnie 16-23.03.2013 inny dorosły samiec (SB i in.), 21.03.2014 młody samiec (SB, JL), 26-28.04.2014 ponownie dorosły ptak (MO i in.).
Ostatnia obserwacja była najpóźniejszą wiosenną na zbiorniku. Zwykle notowano 1-2 osobniki,
maksymalnie 3 samice/ imm. widziano 11-13.11.2016 (TB, DS, RaM).
Gągoł Bucephala clangula. Nielęgowy, regularnie i licznie przelotny oraz zimujący. Z sezonu lęgowego
pochodzą 2 obserwacje – 13-20.05.2012 obserwowano samicę, a 20.05-23.06.2012, 1 samca (RM) ale
nic nie wskazywało na możliwość lęgu. Ponadto 17.05.2017 widziano pojedynczego samca. Pierwsze ptaki po okresie lęgowym pojawiały się na zbiorniku już w lipcu-sierpniu. W okresie września-października liczebność rzadko przekraczała 20 osobników, natomiast od połowy listopada
(w niektóre lata dopiero w połowie grudnia) następował szczyt liczebności, który na podobnym
poziomie utrzymywał się przez całą zimę. Zwykle przebywało wówczas na zbiorniku około 50-70
gągołów, choć rekordowo 25.11.2007 naliczono aż 420 ptaków (DS). W niektóre zimy liczebność
przekracza 100 osobników, np. 152 ptaki 23.01.2014 (SB, MS). W okresie luty-marzec gągoł był na
zbiorniku najliczniejszy, liczebności oscylowały w granicach 60-100 osobników, maksymalnie 160
ptaków 21.02.2017 (SB).
Bielaczek Mergellus albellus. Regularnie, choć niezbyt licznie przelotny i zimujący. Obserwowany corocznie choć w zmiennej liczbie. Pierwsze ptaki pojawiały się na zbiorniku od początku listopada,
najwcześniej 1 samica – 2.11.2014 (SB). Przebywały potem, zależnie od zlodzenia tafli, przez całą
zimę, aż do połowy kwietnia. Najczęściej przez cały ten okres spotykano kilkanaście do 30 ptaków, bez specjalnego szczytu liczebności. Najliczniej stwierdzono ten gatunek wiosną 2014 gdzie
maksymalnie naliczono 67 ptaków 28.02 (SB) oraz zimą 2016/2017, podczas której stwierdzano
od 70 (26.12.2016; DS) do 95 ptaków (1.01.2017; ZW). Proporcja samców do samic wyliczona dla
największych stad wynosiła od 1:3 do 1:8.
Nurogęś Mergus merganser. Nielęgowy, nieliczny gatunek przelotny i zimujący. Obserwowany co
roku choć zadziwiająco rzadko w porównaniu z bielaczkiem. Pojawiał się na zbiorniku w listopadzie sporadycznie i bardzo nielicznie, zwykle pojedynczo. Częściej obserwowano go pod koniec
grudnia i w styczniu, w małych grupach, maksymalnie do 14 ptaków 11.01.2014 (DS). Najliczniej
widywany wczesną wiosną (luty-marzec) choć nawet wtedy nie tworzy dużych stad. Najczęściej od
kilku do 25 ptaków. Maksymalnie 60 nurogęsi obserwowano 9.02.2014 (SB). W miesiącach kwiecień-październik w zasadzie niewidywany.
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Szlachar Mergus serrator. Bardzo nieliczny gatunek przelotny. Stwierdzony co najmniej 11 razy. Obserwowany corocznie z wyjątkiem lat 2008-2010 i 2016. Dokonano sześciu obserwacji wiosennych
(w przedziale 29.03-24.04) oraz pięciu jesiennych (w przedziale 28.10-2.12). Zimą nieobserwowany.
Najliczniej widziano 5 ptaków (1 parę i 3 samice) w dniu 08.04.2017 (SB).
Gęsiówka egipska Alopochen aegyptiaca. Gatunek obserwowany wyjątkowo, stwierdzony trzykrotnie. Pojedyncze osobniki widziano: 13.04.2008 (AO, KO), 19.04.2014 (GG) i 17.05.2017 (SB). Były
to drugie, trzecie i czwarte stwierdzenia na zbiorniku (Szlama i in. 2008).
Ohar Tadorna tadorna. Nieliczny gatunek przelotny, stwierdzony około 16 razy. Obserwowany we
wszystkich latach z wyjątkiem 2006, 2010-2011 i 2015. Jesienią spotykany w siedmiu sezonach (w
przedziale 5.08-3.12, najczęściej we wrześniu i październiku) wiosną w czterech sezonach (16.0310.05, najczęściej w kwietniu). Najliczniej widywano po trzy ohary: 2 ad., 1 juv., 8-9.09.2007 (SB,
AO); 3 juv., 9-16.09.2012 (SB, GG); 2 samice, 1 juv., 1-2.10.2013 (SB); 2 samce, 1 samica 9.04.2014
(SB). Ta ostatnia obserwacja dotyczyła sparowanego samca, wykazującego zachowania terytorialne
oraz agresywne wobec drugiego samca. Interesujący jest fakt iż w latach 2000-2006 nie odnotowano na zbiorniku żadnej obserwacji ohara (Szlama i in. 2008).
Kazarka rdzawa Tadorna ferruginea. Gatunek zalatujący wyjątkowo. Stwierdzony co najmniej dwukrotnie, w roku 2012. Jednego osobnika widywano w dniach 20-23.03 (PM i in.) oraz 28.10-3.11
(SB i in.). Były to pierwsze obserwacje na zbiorniku (Szlama i in. 2008).
Hełmiatka Netta rufina. Nielęgowa. Bardzo nieliczny gatunek przelotny i zimujący. Obserwowany co
najmniej 13 razy. Widywany we wszystkich latach z wyjątkiem 2008 i 2016-2017. Dokonano pięciu
obserwacji wiosennych (w przedziale 15.03-20.04), czterech jesiennych (9.10-27.11) oraz dwóch zimowych – 22.12.2007 widziano samicę/ imm. (RM) a 06.01.2013 młodego samca (MS). Dwukrotnie
widziano gatunek w sezonie lęgowym – pojedyncze samce w dniach 20.06.2013 i 12.06.2014 (SB, JL).
Głowienka Aythya ferina. Lęgowa. Na podstawie liczby samic obserwowanych w maju liczebność
ocenia się na 3-7 par lęgowych. W lipcu w latach 2011-2013 obserwowano 1-3 samic wodzących pisklęta. Jesienią jest bardzo nieliczna, stwierdzana w małych grupach. Liczniejsza zimą kiedy podczas liczeń notuje się od 20 do 145 ptaków, średnio w latach 2006-2017 stwierdzono zimowanie 84
ptaków. Wiosną jej liczebności są podobne. Maksymalnie odnotowano 200 ptaków 8.03.2009 (SB).
Podgorzałka Aythya nyroca. Nielęgowa. Bardzo nielicznie przelotna. Obserwowana sześciokrotnie:
raz wiosną: samica 3.04.2014 (SB); trzykrotnie latem: młody ptak 15.08.2012 (SB, JL, RG, PM),
para 27.08.2012 (SB), samiec 07.07-10.08.2013 (AO, SB); oraz dwukrotnie jesienią: jeden osobnik
10.11.2014 (DS) i aż 4 osobniki 22.10.2016 (DS).
Czernica Aythya fuligula. Lęgowa. Na podstawie liczby samic obserwowanych pod koniec maja liczebność ocenia się na 10-15 par lęgowych. W latach 2009-2017 od połowy lipca do początku września obserwowano regularnie samice wodzące pisklęta, maksymalnie 6 wodzących samic stwierdzono w roku 2013. Poza sezonem lęgowym jest zdecydowanie liczniejsza od głowienki. Jesienią
przebywa zwykle 100-300 osobników, rekordowo 406 ptaków 31.10.2015 (AG). Podczas styczniowych liczeń w latach 2006-2017 stwierdzano od 6 do aż 1200 zimujących ptaków (16.01.2011; DS),
średnio 252 osobniki.
Ogorzałka Aythya marila. Regularnie, choć nielicznie przelotna i zimująca. Pojawia się na zbiorniku
corocznie, stwierdzona około 70 razy. Jesienią jest najmniej liczna (około 10% stwierdzeń) i widywana zwykle pojedynczo od końca października do grudnia. W styczniu (kolejne 10% stwierdzeń)
obserwowano również pojedynczo, najliczniej widziano 4 ptaki (1 młody samiec i trzy samice) w
dniu 15.01.2016 (SB). Szczyt pojawów przypada na luty-marzec (około 60 obserwacji), obserwuje
się wtedy ogorzałki często, choć w zmiennej liczbie. Maksymalnie widziano 10 ogorzałek (3 samce
ad., 1 samiec imm., 6 samic) w dniu 7.03.2015 (SB). Ostatnie ptaki są jeszcze widywane w kwietniu,
najpóźniej samicę – 27.04.2014 (SB, TM, KK).
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Cyranka Anas querquedula. Możliwie lęgowa. Na podstawie obecności samców w pierwszej dekadzie maja można domniemywać, iż do lęgów przystępowało 1-5 samców. W ostatnich latach badań
(2012-2017) obserwacje ptaków w odpowiednim terminie lęgowym są coraz częstsze. Nie stwierdzono jednak zachowania wskazującego choćby na lęgi prawdopodobne, choć potencjalne siedlisko w niektóre lata wydaje się odpowiednie. Poza tym gatunek był obserwowany nielicznie na
przelotach. Przylot następuje zwykle pod koniec marca, najwcześniej widziano samca 13.03.2011
(SB, KJ). Jesienią szczyt przelotu następował pod koniec sierpnia kiedy to osiągnięto maksymalne
liczebności 20 ptaków 23.08.2008 (DS) i 27.08.2012 (SB). We wrześniu spotykano ją bardzo nielicznie. Najpóźniej trzy ptaki widziano 4.10.2014 (SB, JL).
Płaskonos Anas clypeata. Możliwie lęgowy. Na podstawie obecności samców w drugiej dekadzie maja
można domniemywać iż do lęgów przystępowały 1-2 samce w latach 2007, 2012, 2014, 2015 i 2017.
Jednoznacznych dowodów lęgowości jednakże nie wykazano. Poza sezonem lęgowym bywa dość
liczny. Pierwsze ptaki przylatują zwykle pod koniec marca, najwcześniej 2 samce – 13.03.2011 (SB,
KJ). Na początku i w połowie kwietnia następuje szczyt przelotu wiosennego, podczas którego widuje się zwykle 20-30 ptaków, maksymalnie powyżej 60 ptaków – 63 w dniu 13.04.2007 (AO, SB) i
64 ptaki 13.04.2017 (SB). Po sezonie lęgowym płaskonosów przybywa od sierpnia kiedy notuje się
30-50 osobników, a jesienny szczyt liczebności gatunek osiągał pod koniec października, kiedy to
zanotowano najliczniejsze stada – 220 ptaków 22.10.2016 (DS).
Krakwa Anas strepera. Lęgowa. Najliczniej lęgowa kaczka na zbiorniku. Na podstawie obecności samic
w drugiej i trzeciej dekadzie maja można domniemywać, iż do lęgów przystępuje 15-35 par. Liczebność około 30-35 par wydaje się stabilna w ostatnich 7 latach. Gatunek był jednak zdecydowanie
mniej liczny w latach 2006-2010 (około 15-20 par). Pierwszym dowodem pewnego gniazdowania
krakwy były obserwacje co najmniej 5 wodzących pisklęta samic w czerwcu 2011. W roku 2012
widziano jednocześnie 9 samic wodzących pisklęta, w roku 2013 co najmniej 6 samic, w 2014 − 5
samic, w 2015 − 8 samic i w 2016 i 2017 po około 5 samic. W każdym roku krakwa osiągała dość
wysoki sukces lęgowy, wiele rodzin obserwowanych było do osiągnięcia lotności. Przylot krakw
trudno czasem odróżnić od ptaków, które zimują, niemniej pod koniec marca widać wyraźny
wzrost jej liczebności. Notuje się wtedy od kilkunastu do kilkudziesięciu osobników, a w kwietniu
liczba ta nierzadko przekraczała 100 osobników. Od maja do jesieni przebywało od kilku do kilkudziesięciu ptaków. Gatunek stwierdzany zimą, jednak nie co roku (jedynie w latach 2011-2014,
2016 i 2017), zwykle pojedynczo lub w parach. Najliczniej obserwowano 26 ptaków (15 samców,
11 samic) w dniu 10.01.2013 (SB).
Świstun Anas penelope. Regularnie choć niezbyt licznie przelotny, wyjątkowo zimujący. Wiosną pierwsze ptaki obserwowane były w połowie lutego, zwykle niewielkie grupki bądź pojedyncze ptaki.
Szczyt liczebności wypadał w różnych dekadach marca, prawdopodobnie zależnie od warunków
pogodowych. Maksymalnie stwierdzono wówczas ponad 300 osobników – np. 335 w dniu 9.03.2015
(DS). W kwietniu spotykano znów niewielkie liczebności, rzadko przekraczające 20 osobników.
Jesienią pierwsze ptaki pojawiały się pod koniec sierpnia i w podobnej liczebności kilku-kilkudziesięciu ptaków przebywały mniej więcej do końca listopada, początku grudnia. Zimowanie stwierdzano wyjątkowo – jedynie w latach 2007, 2008, 2011 obserwowano w styczniu 1-8 osobników.
Krzyżówka Anas platyrhynchos. Lęgowa. Na podstawie obecności samców w drugiej połowie kwietnia
można domniemywać, iż do lęgów przystępowało 30-250 par. Zastanawiająca jest jednak stosunkowo niska liczba obserwowanych samic wodzących pisklęta. W większości sezonów obserwuje
się średnio połowę mniej rodzin krzyżówek (zwykle tylko 3-5 na sezon) niż w przypadku krakwy,
której z kolei ptaków dorosłych wiosną obserwuje się zdecydowanie mniej. Trudno powiedzieć,
który wskaźnik liczebności lepiej obrazuje faktyczną liczebność obu gatunków. Krzyżówka przebywała cały rok na zbiorniku, najwyższą liczebność osiągając od późnej jesieni do marca. Maksymalne koncentracje wynosiły 10 tys. w dniu 26.11.2011 (SB) bczy 7 tys. dnia 21.02.2017 (DS).
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Podczas styczniowych liczeń była zawsze gatunkiem dominującym, stwierdzano rocznie od 600
do 5500 krzyżówek, średnia liczebność dla wszystkich lat prowadzenia badań to 2170 osobników.
Rożeniec Anas acuta. Nielęgowy. Corocznie choć bardzo nielicznie przelotny i zimujący. Wiosną
pierwsze ptaki spotykano od drugiej połowy lutego, a szczyt liczebności gatunek osiągał od początku marca (do 20 ptaków w dniu 4.03.2012; DS) do początku kwietnia (15 ptaków 9.04.2006;
DS) i zwykle znikał ze zbiornika do końca tego miesiąca. Wyjątkowo obserwowano pojedynczą
samicę w dniu 27.05.2007 (SB, AO) żerującą na zalanych trawiastych wyspach od strony Taciszowa.
Jesienią pierwsze rożeńce obserwowano od połowy sierpnia i w kolejnych miesiącach ich liczebność stopniowo rośnie. Szczyt liczebności gatunek osiągał na przełomie października i listopada.
Maksymalnie widziano 33 osobniki w dniach 30-31.10.2016 (DS, SB). Zimą pojedyncze osobniki
były obserwowane corocznie w latach 2008-2012 oraz w 2015 r.
Cyraneczka Anas crecca. Nielęgowa. Regularnie, choć niezbyt licznie przelotna i zimująca. Wiosną
(luty-kwiecień) obserwowano od kilku do maksymalnie 60 osobników. W ścisłym okresie lęgowym
(dwie pierwsze dekady maja) gatunek znika ze zbiornika. Ponownie pierwsze ptaki, zwykle małe
stada pierzących się samców, pojawiają się z końcem maja i od tego okresu liczebność cyraneczki
stopniowo rośnie. Szczyt liczebności przypada na przełom października i listopada kiedy najwięcej obserwuje się 120-150 osobników. Zimuje corocznie ale niezbyt licznie – od 8 do 20 ptaków.
Mandarynka Aix galericulata. Zalatuje wyjątkowo, stwierdzona raz. 20.12.2016 widziano samca w
ujściu Kłodnicy do zbiornika (PS).
Perkozek Tachybaptus ruficollis. Lęgowy. Nie wiadomo czy gatunek przystępuje do lęgów corocznie bowiem tylko raz widziano parę ptaków z dwoma pisklętami 10.08.2013 (SB). Możliwe, że lęgowe były również dwa dorosłe osobniki karmiące dwa młode (być może już lotne) ptaki w dniu
14.08.2014. Sierpień i wrzesień są miesiącami, w których perkozek osiąga najwyższe liczebności
na zbiorniku. Notowano wtedy nawet 80 osobników w dniach 13.08.2012 czy 4.09.2016, a maksymalnie 100 ptaków widziano 29.08.2012 (DS). Wiosną i jesienią widuje się najczęściej od kilku do
ponad 20 ptaków, a zimuje corocznie choć nielicznie, w liczbie od 2 do maksymalnie 10 ptaków.
Perkoz rdzawoszyi Podiceps grisegena. Nielęgowy. Nie stwierdzono nigdy żadnych pewnych oznak
lęgowości gatunku, choć w każdym roku obserwuje się od jednej do kilku par przebywających, a
czasem tokujących na zbiorniku przez cały sezon lęgowy. Przylot wiosenny następuje zwykle w
pierwszej dekadzie kwietnia. Najwcześniej 1 ptaka widziano 25.03.2012 i 25.03.2014 (SB, JL). Na
zbiorniku gatunek ten tworzy często dość duże koncentracje – wiosną maksymalnie 15 ptaków
17.04.2014 (SB). Jesienią ptaki te pozostają aż do momentu zamarznięcia zbiornika. W październiku listopadzie notuje się regularnie ponad 10 osobników, a maksymalnie obserwowano 22 ptaki
w dniu 5.11.2017 (DS.). Stwierdzono zimowanie pojedynczych ptaków w sezonach: 2007, 2009,
2012 i 2016. W 2007 r. ptak przezimował skutecznie i obserwowany był przez cały styczeń i luty.
Perkoz dwuczuby Podiceps cristatus. Nielęgowy. Pomimo regularnej obecności gatunku w sezonie
lęgowym (koniec kwietnia-maj) w liczbie średnio ok. 25 par (w tym tokujących), pewnych lęgów
nigdy nie stwierdzono. Gatunek jest obecny na zbiorniku przez cały rok. Wiosną najliczniej obserwowany jest w kwietniu, zwykle ponad 100 osobników, maksymalnie: 170 ptaków 3.04.2014
(SB). Jednak największe koncentracje gatunek tworzy późnym latem i jesienią. Już w sierpniu liczba
ptaków obecnych na zbiorniku przekracza często 200 – np. 246 osobników 18.08.2011 czy 250 os.,
8.08.2013. Szczyt liczebności perkoza dwuczubego przypada jednak na październik i listopad, kiedy
notuje się koncentracje np. 360 ptaków 17.10.2013, a maksymalnie 430 dnia 1.10.2013. Wyjątkowo
liczny (w porównaniu z innymi zbiornikami tego typu) bywa również zimą. W cieplejsze zimy,
gdy zbiornik nie zamarza, notuje się regularne zimowanie powyżej 150 ptaków, a najliczniej – 228
perkozów widziano 6.01.2014. Wliczając zimy, w których kilka ptaków zimowało tylko na małym
oparzelisku średnia liczba uzyskana ze wszystkich zim w latach 2006-2017 wynosi 70 osobników.
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Fot. 3. Zbiornik Dzierżno Duże jest jednym z ważniejszych lęgowisk krakwy Anas strepera w regionie (fot. S. Beuch)
Photo 3. The Reservoir of Dzierżno Duże is one of the most important regional breeding sites
for the Gadwall

Fot. 4. Tutejsza kolonia lęgowa kormorana Phalacrocorax carbo jest jedną z większych na Śląsku (fot. S. Beuch)
Photo 4. Breeding colony of the Great Cormorant is one of the largest in Silesia
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Perkoz rogaty Podiceps auritus. Bardzo nielicznie przelotny i zimujący. Stwierdzony co najmniej 18
razy. Sześciokrotnie obserwowany wiosną (w przedziale czasowym 9.04-30.04) kiedy tworzy największe koncentracje – np. 6 dorosłych os. 13.04.2007 (AO, SB) czy maksymalnie 12 ptaków 18.04.2016
(MN, JBa). Jesienią dokonano co najmniej 10 obserwacji (w przedziale 23.09-6.12) pojedynczych
osobników. Zimą stwierdzony dwukrotnie: pojedyncze ptaki w dniach 3.01.2009 i 16.01.2016 (DS).
Zausznik Podiceps nigricollis. Nielęgowy. Licznie przelotny i skrajnie nielicznie zimujący. Wprawdzie
przez cały sezon lęgowy (maj-czerwiec) na zbiorniku regularnie przebywa od 2 do 10 par, to nie wykazano zachowań sugerujących możliwość lęgów. Pierwsze ptaki wiosną pojawiają się w ostatniej
dekadzie marca, a najwcześniej 5 ptaków widziano 16.03.2014 (SB, PS). Szczyt liczebności gatunku
na zbiorniku przypada na kwiecień kiedy gromadzi się tu regularnie powyżej 100 osobników, a w
niektóre lata nawet 250 os. (15.04.2011 i 5.04.2014), czy maksymalnie 300 ptaków 15.04.2006 (DS).
Latem gatunek również jest dość liczny – regularnie przebywa tu powyżej 50 osobników, najwięcej
100 ptaków 6.07.2008 (DS). Późną jesienią przebywa na zbiorniku często, aż do pierwszych mrozów
lub do jego zamarznięcia, ale zwykle w niewielkiej liczbie – od kilku do 20 osobników. Najpóźniej
dwa ptaki widziano 21.12.2014 (SB). W okresie badań stwierdzono jedną próbę zimowania – w
dniach 7-15.01.2016 widziano 7 ptaków, 16.01 już tylko 3 osobniki a 17.01 jeden ptak (DS, SB, TB).
Turkawka Streptopelia turtur. Lęgowa, zmniejszająca liczebność. W latach 2006-2010 stwierdzano
dość licznie odzywające się samce w 4-5 miejscach wokół całego zbiornika. Choć nie prowadzono
specjalnych liczeń tego gatunku, to w kolejnych latach liczba spotykanych turkawek wyraźnie malała. W roku 2012 słyszano już tylko 2 samce, w latach 2013-2015 jednego samca. W latach 20162017 nie stwierdzono żadnego ptaka pomimo licznych wizyt w okresie lęgowym.
Wodnik Rallus aquaticus. Lęgowy. Na podstawie słyszanych głosów w okresie lęgowym można szacować iż w rejonie ujścia Kłodnicy do zbiornika gniazdują 3-4 pary oraz jedna para w rejonie trawiastych wysp w Taciszowie. Późnym latem obserwuje się młode osobniki żerujące na błocie przy
granicy trzcin. Zimą niestwierdzony.
Derkacz Crex crex. Lęgowy. W sezonie lęgowym 2012 i 2014 na trawiastych wyspach i półwyspach od
strony Taciszowa słyszano głosy godowe odpowiednio dwóch i jednego samca.
Kropiatka Porzana porzana. Stwierdzona raz. W dniach 12-14.09.2017 obserwowano jednego żerującego osobnika. Było to drugie stwierdzenie na zbiorniku (Szlama i in. 2008).
Zielonka Zapornia parva. Stwierdzona dwukrotnie. W dniu 9.08.2009 widziano młodego ptaka (RM),
a 23.07.2013 samicę/ młodego w rejonie trawiastych wysepek w Taciszowie (SB). Były to pierwsze
stwierdzenia na zbiorniku.
Kokoszka Gallinula chloropus. Lęgowa. Na podstawie obserwacji rodzin oceniono, że zbiornik zasiedlało około 5-7 par w rejonie ujścia Kłodnicy oraz w rejonie Taciszowa. Próbę zimowania stwierdzono tylko raz: 17.01.2009 stwierdzono 4 ptaki (DS). Obserwacja z 28.02.2004 (RS, PKo) może
dotyczyć wczesnego przylotu.
Łyska Fulica atra. Nielęgowa. W sezonie lęgowym gatunek w zasadzie znika ze zbiornika, a nieliczne
ptaki, które obserwuje się w tym okresie nie zdradzają symptomów lęgowości. Wiosną gatunek
obserwowany najliczniej w lutym, kiedy tworzy koncentracje do maksymalnie 360 osobników
7.02.2015 (DS). W marcu jego liczebność spada do kilkunastu-kilkudziesięciu. Ponownie gatunek
jest liczniej obserwowany od końca września kiedy notuje się nawet do 845 ptaków 24.09.2015.
Najliczniej obserwuje się łyskę w październiku i listopadzie, zwykle ponad 1000 osobników, a
maksymalnie 31.10.2016 – 2200 ptaków. W styczniu obserwowana regularnie w liczbie od 18 do
220 ptaków. Średnia liczebność dla wszystkich sezonów liczeń zimowych to 92 zimujące osobniki.
Ostrygojad Haematopus ostralegus. Zalatuje wyjątkowo, stwierdzony dwukrotnie. Dorosłego ptaka
widziano w dniach 26-28.03.2014 (PŁ, GG, TB) oraz innego dorosłego w dniu 23.07.2017 (RaM).
Były to drugie i trzecie stwierdzenie na zbiorniku (Szlama i in. 2008).
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Szczudłak Himantopus himantopus. Zalatuje wyjątkowo, stwierdzony raz. 6.06.2011 widziano 3
dorosłe ptaki (TB). Było to drugie stwierdzenie szczudłaka na tym terenie i pierwsze od 1939 r.
(Szlama i in. 2008).
Szablodziób Recurvirostra avosetta. Zalatuje wyjątkowo, stwierdzony raz. W dniu 11.05.2008 widziano
4 dorosłe ptaki (AO). Było to pierwsze stwierdzenie dla zbiornika (Szlama i in. 2008).
Siewnica Pluvialis squatarola. Bardzo nieliczny gatunek przelotny. Stwierdzony co najmniej 12 razy.
Dokonano siedmiu stwierdzeń jesiennych w przedziale 02.08-28.10. Większość dotyczyła pojedynczych ptaków. Maksymalnie obserwowano 4 osobniki 24.10.2010 (DS). Wiosną obserwowana dwa
razy – niedojrzały ptak 11.05.2014 (PS) i dorosły ptak 22.05.2015 (SB). Nietypowe fenologicznie i
warte wyróżnienia jest stwierdzenie pojedynczego osobnika z 24.06.2007 (AO).
Siewka złota Pluvialis apricaria. Zalatuje wyjątkowo, stwierdzona raz. Jednego ptaka w stadzie 30
czajek widziano 20.02.2014 (GG). Była to prawdopodobnie trzecia obserwacja na zbiorniku (Szlama
i in. 2008).
Sieweczka obrożna Charadrius hiaticula. Możliwie lęgowa. Nielicznie przelotna. W dniu 8.05.2015 na
łachach w ujściu Kłodnicy obserwowano dwie pary, a 12.06 tegoż roku przy bardzo niskim stanie
wody obserwowano tokującego samca wraz z drugim dorosłym osobnikiem. Ptaki obserwowano
na dużej wyschniętej i zarastającej trawą połaci błota. Ptaki nie niepokoiły się jednak obecnością
obserwatora. Późniejsze obserwacje nie potwierdziły obecności ptaków w tym miejscu. Wiosną
dokonano tylko jednej obserwacji – jednego ptaka widziano 6.04.2013. Dużo częściej widywana w
trakcie migracji jesiennej. Obserwowana wówczas w okresie 30.07-9.10 a wyjątkowo późnej obserwacji dokonano 2.11.2008 (RM). Najwięcej osobników – 13 juv. widziano 12.09.2011 (SB).
Sieweczka rzeczna Charadrius dubius. Lęgowa. Do lęgów przystępuje prawdopodobnie nie więcej
niż 1-3 pary. Najbardziej regularnie na łachach w ujściu Kłodnicy, przy wale w Taciszowie oraz na
ruderalnych terenach przy północnym brzegu zbiornika. Wiosną pierwsze ptaki pojawiają się w
ostatniej dekadzie marca, najwcześniej 2 ptaki 20.03.2012 (SB, PM). Na przełomie marca i kwietnia notuje się szczyt przelotu wiosennego, podczas którego stwierdza się często ponad 10 osobników, maksymalnie 22 ptaki widziano 27.03.2015 (SB). W trakcie migracji jesiennej najliczniej
stwierdzana w lipcu i sierpniu – najliczniej 40 osobników widziano 1.07.2015 (SB). Najpóźniej 2
ptaki obserwowano 20.09.2012 (SB).
Czajka Vanellus vanellus. Lęgowa. Na łąkach i pastwiskach od strony Taciszowa sporadycznie gniazdują 1-2 pary, a na przylegających do zbiornika polach uprawnych od strony Rzeczyc 3-4 pary.
Osobniki nielęgowe obserwowane są na zbiorniku w okresie od 20.03 do 13.11 w liczbie od jednego
do maksymalnie 200 osobników. Najczęściej na błotnistych łachach w ujściu Kłodnicy przebywa
kilkadziesiąt odpoczywających ptaków. Wyjątkowo późną obserwacje czajki z 22.12.2007 (RM)
można uznać za próbę zimowania.
Czajka towarzyska Vanellus gregarius. Zalatuje wyjątkowo, stwierdzona raz. W dniach 26-27.08.2011
obserwowano młodego ptaka w stadzie czajek (SB i in.). Było to pierwsze stwierdzenie na zbiorniku (Szlama i in. 2008).
Kulik mniejszy Numenius phaeopus. Bardzo nielicznie przelotny, stwierdzony co najmniej 9 razy.
Dokonano dwóch obserwacji wiosennych pojedynczych ptaków – 30.03.2013 (MS) i 1.04.2016 (RM)
oraz siedmiu jesiennych dokonanych w krótkim przedziale czasowym pomiędzy 29.07 a 17.08. Najliczniej – 4 ptaki stwierdzono 30.07.2011 (AO) oraz aż 8 osobników widziano 29.07.2012 (SB, KK,
PS, AO). Przed okresem naszych badań stwierdzony tylko raz (Szlama i in. 2008).
Kulik wielki Numenius arquata. Bardzo nielicznie przelotny. Wiosną obserwowany bardzo rzadko,
zaledwie kilka pojedynczych stwierdzeń. Liczniej widywany jesienią – pomiędzy 1.07 a 9.09 zwykle pojedynczo lub do 4 osobników. Maksymalnie widziano 13 ptaków w dniu 02.09.2007 (AO).
Ptaki te widuje się zwykle nisko przelatujące nad zbiornikiem. Niezwykle rzadko siadają i żerują
na łachach w ujściu Kłodnicy.
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Szlamnik Limosa lapponica. Zalatuje wyjątkowo, stwierdzony dwa razy. W dniu 3.09.2005 widziano
młodego (PS) oraz również młodego ptaka w dniach 8-16.09.2007 (SB i in.). Było to trzecie i czwarte
stwierdzenie na zbiorniku (Szlama i in. 2008).
Rycyk Limosa limosa. Nielęgowy. Obserwowany bardzo rzadko i nielicznie na przelotach, co najmniej osiem razy. Wiosną widziany raz – jeden ptak 9.04.2006 (DS). Jesienią siedmiokrotnie w
przedziale od 27.07 do 11.09 widziano zwykle pojedyncze ptaki, najliczniej w dniach 6-17.08.2013
– 5 młodych (GG i in.).
Kamusznik Arenaria interpres. Zalatuje rzadko, stwierdzony co najmniej cztery razy. Wszystkie
obserwacje pochodzą z przelotu jesiennego. 12.08.2007 widziano jednego młodego ptaka (RM),
w dniach 2-9.09.2007 − 2-5 młodych (AO i in.), 15.08-03.09.2013 pojedynczy młody (WM i in.),
04.09.2016 – młody ptak (DS). Największe stadko – 5 ptaków widziano 2.09.2007 (AO, RS, AM).
Biegus rdzawy Calidris canutus. Bardzo rzadki gatunek przelotny, stwierdzony siedmiokrotnie.
Wszystkie obserwacje pochodzą z okresu wędrówki jesiennej w przedziale czasowym 13.08-20.09 i
dotyczą młodych ptaków. W dniach 8-9.09.2007 widziano 1 os., 13-28.08.2012 – 1 os., 15-20.09.2012
− 1-3 os., 31.08-5.09.2013 – 2 os. (AO, SB, JL), 1-11.09.2016 – 1-4 os. (DS i in.), 6-14.09.2017 – 1 os.
Maksymalnie widziano 4 ptaki 4.09.2016 (DS).
Batalion Calidris pugnax. Regularnie przelotny, choć niezbyt liczny. Pierwsze osobniki pokazują
się w ostatniej dekadzie marca, najwcześniej samicę widziano 13.03.2011 (SB, KJ). Obecne potem
przez całą wiosnę, aż do połowy maja. Najliczniej obserwowano 46 osobników 3.05.2014 (SB, JL).
Przelot jesienny zaczyna się już pod koniec czerwca i dotyczy najczęściej pierzących się, dorosłych
samców. Najliczniej obserwowano stado 23 samców 27.06.2011 (SB). Jesienią nie jest zbyt liczny.
Zwykle obserwuje się od kilku do 20 ptaków, maksymalnie 36 juv. 10.09.2013 (SB). Najpóźniej obserwowano 5 ptaków 25.09.2016 (DS).
Biegus płaskodzioby Calidris falcinellus. Zalatuje wyjątkowo, stwierdzony trzy razy. W dniu 9.09.2007
widziano młodego ptaka (SB, AO, PKo), w dniach 1-16.08.2012 jednego dorosłego (DŚ, MŚ, SB,
DS), a 18.08.2015 – młodego (PS).
Biegus krzywodzioby Calidris ferruginea. Nieliczny gatunek przelotny. Wiosną stwierdzony raz –
pojedynczy widziany 20.05.2012 (SB, AO, PS). Jesienny przelot ptaków dorosłych trwał od 17.07 do
22.08. Najliczniej widziano 4 dorosłe ptaki 18.08.2011 (SB). Przelot ptaków młodych trwał od 14.08
do 9.10. Najliczniej widziano 16 młodych ptaków w dniach 8-9.09.2007 (SB, AO).
Biegus mały Calidris temmincki. Nieliczny gatunek przelotny. Wiosną stwierdzony raz – 3 ptaki obserwowano 3.05.2014 (SB, JL). Przelot jesienny trwał od 17.07 do 6.09. Najczęściej obserwowano
1-3 ptaki. Maksymalnie widziano 5 osobników 24.07.2015 (AO).
Piaskowiec Calidris alba. Bardzo nieliczny gatunek przelotny. Wiosną stwierdzony raz – dorosły
18.05.2014 (DS). Przelot jesienny podzielony na migracje ptaków dorosłych, w trakcie której wykazano czterokrotnie pojedyncze ptaki – 12.09.2010 (DS), 29.07.2012 (AO, SB) i 25-27.07.2014 (WMc,
SB, PS) i 3.09.2007 (AO) i ptaków młodych w okresie 2-27.09. Były to również najczęściej pojedyncze osobniki. Najwięcej – 3 młode ptaki widziano 8.09.2007 (SB, AO).
Biegus zmienny Calidris alpina. Regularnie choć niezbyt licznie przelotny. Dokonano dziewięciu
stwierdzeń wiosennych pomiędzy 25.03 a 24.05. Najwięcej widziano wówczas 5 ptaków 13.05.2012
(SB, PS). Dużo obfitszy jest przelot jesienny, przebiegający od 17.07 do 31.10. Notuje się wtedy zwykle
stada kilkunastu, rzadko powyżej 20 osobników. Najwięcej, 58 ptaków, widziano 17.09.2016 (DS).
Biegus malutki Calidris minuta. Nieliczny gatunek przelotny. Obserwację 4 dorosłych ptaków
12.06.2015 (SB) można prawdopodobnie zaliczyć do późnego przelotu wiosennego. Poza tą datą
wszystkie stwierdzenia pochodzą z migracji jesiennej. Trwała ona na zbiorniku od 28.07 do 20.09.
Najczęściej obserwowano pojedyncze ptaki, lub grupki maksymalnie do 17 osobników. Wyjątkowa pod tym względem była obserwacja wieczorem 8.09.2007 kiedy na błotnistych łachach w uj-
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ściu Kłodnicy pojawiło się stado aż 120 młodych biegusów malutkich (SB, AO). Ptaki bardzo intensywnie żerowały i były obserwowane do zapadnięcia zmroku.
Dubelt Gallinago media. Zalatuje wyjątkowo, stwierdzony raz. W dniu 11.09.2004 obserwowano dwa
osobniki (PS). Było to drugie stwierdzenie dla zbiornika (Szlama i in. 2008).
Kszyk Gallinago gallinago. Nielęgowy. Regularnie, choć niezbyt licznie przelotny, wyjątkowo zimujący. Wiosną obserwowany rzadko i nielicznie, maksymalnie 10 ptaków 6.04.2013 (SB). Jesienią
widywany od 15.07 do 4.12. Najczęściej od kilku do 20 ptaków, a maksymalnie 52 os. 4.09.2015
(DS). Jedynym stwierdzeniem zimowym jest obserwacja ptaka 2.01.2015 (DS).
Bekasik Lymnocryptes minimus. Zalatuje wyjątkowo, stwierdzony trzykrotnie. Dokonano dwóch
obserwacji wiosennych – jeden ptak 29.03.2009 (RM) i dwa ptaki 6.04.2015 (RM) oraz jednej jesiennej pojedynczego osobnika 26.10.2014 (DS).
Terekia Xenus cinereus. Zalatuje wyjątkowo, stwierdzona raz. W dniach 27-30.08.2011 widziano młodego ptaka (AO, SB i in.). Było to pierwsze stwierdzenie na zbiorniku (Szlama i in. 2008).
Brodziec piskliwy Actitis hypoleucos. Prawdopodobnie lęgowy. W dniu 1.05.2012 obserwowano tokującą parę przy ujściu Kłodnicy do zbiornika. Ptaki reagowały wyraźnym zaniepokojeniem na
obecność obserwatora. Potem obserwowano je przez cały maj, ale już bez oznak niepokoju. W sezonie lęgowym 2014 obserwowano również tokującą parę w rejonie wysp w Taciszowie, ale ptaki
nie zdradzały ponadto żadnych oznak lęgowości. Pierwsze ptaki wiosną pojawiają się na początku
kwietnia ale zazwyczaj pojedynczo. Przelot jesienny jest dużo bardziej obfity. Ptaki najliczniej obserwuje się w drugiej połowie lipca i pierwszej połowie sierpnia. Ich liczba często przekracza wtedy
20 osobników, a nierzadko również 40. Maksymalnie 50 brodźców piskliwych obserwowano w
dniach: 29.07-02.08.2012 (SB, KK), albo 45 os. 8.08.2013 (SB). Przelot jesienny wygasa zwykle z
końcem września, kiedy obserwuje się tu już tylko pojedyncze osobniki. Najpóźniej obserwowano
ptaka 6-16.10.2017 (SB).
Samotnik Tringa ochropus. Nieliczny gatunek przelotny. Wiosną obserwowano 1-5 ptaków między
20.03 a 18.04. Przelot jesienny jest nieco bardziej intensywny i trwa od 3.06 do 31.10. Szczyt przelotu jesiennego uwidacznia się w drugiej połowie lipca kiedy obserwowano najwięcej osobników.
Maksymalnie widziano 15 samotników 29.07.2012 (SB, KK).
Brodziec śniady Tringa erythropus. Nieliczny gatunek przelotny. Odnotowano tylko jedno stwierdzenie wiosenne – 2 ptaki widziano 6.04.2013 (SB, PS). Przelot jesienny jest zdecydowanie obfitszy. Zawiera się w szerokim przedziale czasowym 12.06-23.10 choć spotykano zwykle tylko kilka
osobników jednocześnie. Największe odnotowane stado to 16 młodych ptaków 27.08.2011 (SB, AO).
Kwokacz Tringa nebularia. Nieliczny gatunek przelotny. Przelot wiosenny zawierał się w przedziale
czasowym 6.04-15.05 i obserwowano wówczas 1-5 osobników. Liczniejszy był w trakcie przelotu
jesiennego, który trwał od 15.06 do 17.10. Obserwowano najczęściej koncentracje poniżej 10 osobników, a maksymalnie 17 ptaków 8.08.2013 (SB).
Krwawodziób Tringa totanus. Nielęgowy. Bardzo nielicznie przelotny. Wiosną obserwowany od 23.03
do 12.06, a jesienią od 27.06 do 12.09. Obserwowany zwykle pojedynczo bądź w grupkach rzadko
przekraczających 5 osobników. Najwięcej – 7 ptaków widziano 27.07.2014 (SB, PS).
Łęczak Tringa glareola. Niezbyt liczny gatunek przelotny. Przelot wiosenny trwał od 20.04 do 12.06
i spotykano wówczas kilka do maksymalnie 20 osobników. Dużo liczniej obserwowano łęczaki
podczas przelotu jesiennego. Zaczynał się on już pod koniec czerwca (23.06), czasem nagłym pojawem większej liczby dorosłych osobników – np. 49 ptaków 27.06.2011 (SB). W podobnej liczbie
gatunek spotykany był do połowy sierpnia, a im później tym widywano go rzadziej i w mniejszej
liczbie. Szczyt przypadał zwykle na przełomie lipca i sierpnia kiedy odnotowywano największe
stada. Maksymalnie widziano 120 ptaków w dniach 29.07 i 2.08.2012 (SB, KK, PS, AO). Najpóźniej
obserwowano 1 ptaka 26.09.2017 (SB, PS).
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Brodziec pławny Tringa stagnatilis. Zalatuje wyjątkowo, stwierdzony cztery razy. Obserwowano zawsze młode osobniki w trakcie migracji jesiennej. Dwa ptaki w dniu 29.07.2007 (RS, PKo), dwa
ptaki 19-29.08.2012 (AO i inni), 2 ptaki 19.07.2015 – (WMc) oraz 1 ptak 14.09.2016 (PS). Były to
pierwsze obserwacje na zbiorniku (Szlama i in. 2008).
Płatkonóg szydłodzioby Phalaropus lobatus. Bardzo rzadki gatunek przelotny. Stwierdzony 7 razy.
W trakcie przelotu wiosennego obserwowany raz – pojedynczą samicę w szacie godowej widziano
2.06.2007 (RM). Reszta stwierdzeń dotyczy obserwacji młodych ptaków z przelotu jesiennego: 2
ptaki 10-12.08.2006, 1 ptak 8.08.2008 (RM), 1 ptak 22.08-11.09.2010 (SB i inni), 3 ptaki 13-15.08.2012
(DS. i inni), 1 ptak 10-14.08.2014 (SB, JL, RG), 1 ptak 4-5.09.2016 (DS, KB, EP).
Płatkonóg płaskodzioby Phalaropus fulicarius. Zalatuje wyjątkowo, stwierdzony dwukrotnie. W
dniach 7-10.10.2014 widziano młodego ptaka w ujściu Kłodnicy (JB i inni), a 26.09.2017 młody ptak
żerował na środku tafli zbiornika (SB, PS). Były to pierwsze stwierdzenia na zbiorniku (Szlama i
in. 2008).
Wydrzyk długosterny Stercorarius longicaudus. Zalatuje wyjątkowo, stwierdzony dwukrotnie. W
dniu 3.08.2011 widziano dorosłego ptaka (TK), a dnia 4.09.2013 młodego (JB). Były to drugie i
trzecie stwierdzenia na zbiorniku (Szlama i in. 2008).
Śmieszka Chroicocephalus ridibundus. Nielęgowa. Przebywa na zbiorniku przez cały rok w bardzo
zmiennej liczbie – od kilkudziesięciu do kilku tysięcy ptaków. Wydaje się, że liczebność nie jest
ściśle związana z porą roku. Najmniej śmieszek przebywa jednak w ścisłym okresie lęgowym, a
więc w maju i czerwcu. Najwięcej od końca czerwca do kwietnia. Największe koncentracje przekraczały tysiąc osobników, najwięcej 2200 ptaków widziano 14.03.2015 (SB). Zimuje dość licznie:
w ramach zimowych liczeń w styczniu stwierdzano od 60 do 2000 ptaków, średnio 561 ptaków.
Mewa mała Hydrocoleus minutus. Nieliczny gatunek przelotny. Wiosną obserwowana w przedziale
czasowym od 4.03 do 12.06 w liczbie najczęściej kilku ptaków, najwięcej – 59 widziano 18.04.2016
(MN, JBa). Jesienią natomiast ptaka tego obserwowano od 21.08 do 31.10. Maksymalnie widziano
wtedy 20 ptaków 18.10.2009 (AG).
Mewa czarnogłowa Larus melanocephalus. Nielęgowa. Bardzo rzadki gatunek przelotny, stwierdzony
około 15 razy. Wiosną obserwowana dwa razy – ptaka w trzecim roku życia widziano 20.03.2012
(PM, SB), a w dniu 21.03.2014 dorosłego (SB). Reszta obserwacji dotyczy młodych ptaków obserwowanych podczas jesiennej dyspersji polęgowej w okresie od 28.07 do 4.10. Najwięcej stwierdzeń
przypadało w sierpniu, wtedy też odnotowano największe stado – 5 ptaków 10.08.2006 (SB, MB).
Na uwagę zasługuje obserwacja pojedynczego młodego ptaka w dniu 6.12.2008 (AO).
Mewa siwa Larus canus. Liczny gatunek przelotny i zimujący. Pierwsze większe koncentracje mewy
siwej pokazują się na zbiorniku pod koniec października – zwykle kilkadziesiąt osobników. Liczba
ta wzrasta i największe koncentracje gatunku notowano zimą na zbiorowych noclegowiskach.
Przebywało tu wówczas regularnie po kilka tysięcy ptaków, maksymalnie – 7 tys. mew siwych
11.01.2014 (DS). W lutym i marcu liczba ptaków bywała nieznacznie mniejsza i największe stada
oscylowały w granicach 2500-3500 ptaków. W kwietniu gatunek staje się wyraźnie rzadszy (kilkadziesiąt – kilkaset ptaków) a od końca tego miesiąca do początku października obserwuje się ten
gatunek sporadycznie w liczbie 1 do kilkunastu ptaków.
Mewa żółtonoga Larus fuscus. Bardzo nieliczny gatunek przelotny. Wiosną obserwowana wyraźnie rzadziej, zanotowano tylko 5 stwierdzeń w przedziale czasowym od 20.03 do 1.05. Dwukrotnie obserwowana w czerwcu: 7.06.2008 dorosły ptak podgatunku nominatywnego (SB, AO) i
19.06.2014 ptak w drugim roku życia (AO). Jesienią widywano ją od 27.07 do 30.11, prawie zawsze
pojedynczo. Wyjątkowo w dniu 20.09.2017 na zbiorowym noclegowisku mew widziano 1 dorosłą
i co najmniej 33 młode ptaki. Zimowanie mewy żółtonogiej stwierdzono czterokrotnie: w dniach
28.12.2013-23.01.2014 – 1 ad. (DS, SB), 26.01.2014 – 1 młody (PKd), 29.01.2015 – 1 dorosły (PKd),
1.01.2016 – 2 subad. (MN, ZW).
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Mewa srebrzysta Larus argentatus. Niezbyt liczny gatunek przelotny i zimujący. Obecna na zbiorniku od września do końca marca. Dokładne liczenia w dużych stadach zimujących dużych mew
wykazały, że gatunek ten stanowił około 9-11% zgrupowania. Najwięcej, 390 ptaków, stwierdzono
29.01.2015. (PKd).
Mewa romańska Larus michahellis. Nieliczny gatunek przelotny, sporadycznie zimujący. Na zbiorniku obecny od późnej wiosny do późnej jesieni (27.05-2.11). Największe koncentracje notowano
od końca lipca do początku września. Maksymalnie 30 ptaków dorosłych widziano w dniach
8-9.09.2007 co stanowiło wówczas aż 25% obecnego wtedy zgrupowania dużych mew. Zwykle jednak widuje się od kilku do 20 ptaków, a udział gatunku w większych i dokładnie przepatrzonych
stadach mew wynosił 4-7%. Zimowanie stwierdzono w trakcie czterech zim – 2 dorosłe ptaki w
2012, 5 dorosłych w 2013, 4 dorosłe w 2014 i 2 dorosłe w 2015.
Mewa białogłowa Larus cachinnans. Liczny gatunek przelotny i zimujący. Na zbiorniku obecny przez
cały rok, przy czym najliczniej od lata do wczesnej wiosny. Liczebności na noclegowiskach latem
i jesienią liczą zwykle po kilkaset osobników. Szczyt liczebności przypada na okres zimowy. Regularnie widuje się wtedy powyżej tysiąca osobników. Najwięcej naliczono 3260 ptaków w dniu
29.01.2015 (PKd).
Mewa blada Larus hyperboreus. Zalatuje wyjątkowo, stwierdzona raz. W dniu 10.02.2013 widziano
młodego ptaka (SB, JL, PS). Było to pierwsze stwierdzenie na zbiorniku (Szlama i in. 2008) i trzecie na Śląsku (Ochmann i in. 2014).
Mewa polarna Larus glaucoides. Zalatuje wyjątkowo, stwierdzona raz. W dniu 6.01.2013 widziano
młodego ptaka (PS), który potem w dniach 8.01-25.02.2013 obserwowany był na gliwickim składowisku odpadów. Było to pierwsze stwierdzenie dla zbiornika (Szlama i in. 2008) i drugie na Śląsku (Chrząścik i in. 2013).
Mewa siodłata Larus marinus. Zalatuje wyjątkowo, stwierdzona trzykrotnie. Pojedyncze dorosłe ptaki widywano w dniach: 03.10.2010 (AO), 11-18.12.2011 (GS, DS), 23.02.2013 (SB, AMa) i
20.09.2014 (SB, PS).
Rybitwa wielkodzioba Hydroprogne caspia. Zalatuje wyjątkowo, stwierdzona trzy razy. 9.09.2007 widziano dorosłego i młodego ptaka (SB, AO), jednego ptaka 19.04.2008 (RM), a dorosłego obserwowano 21.08.2016 (PS). Były to pierwsze stwierdzenia dla zbiornika (Szlama i in. 2008).
Rybitwa rzeczna Sterna hirundo. Nielęgowa. Jedyną obserwacją sugerującą chęć lęgów była obserwacja
15 par, które tokowały i mościły się na metalowej konstrukcji w północno-wschodniej części zbiornika, ale ostatecznie gniazda nie zostały założone (SB). Gatunek obecny na zbiorniku przez cały
sezon lęgowy – zwykle od maja do połowy sierpnia w liczbie od kilku do 25 osobników 12.08.2006
(DS). Najwcześniej widziana 20.04.2014 (GG), najpóźniej 26.09.2017 (SB, PS).
Rybitwa białowąsa Chlidonias hybrida. Zalatuje wyjątkowo, stwierdzona trzy razy. 8.06.2008 widziano
3 ptaki w ujściu Kłodnicy, 1.07.2015 − 1 dorosłego, a 22.07.2017 stado 4 dorosłych i 9 młodych (PS).
Rybitwa czarna Chlidonias niger. Bardzo nieliczny gatunek przelotny. Spotykana na zbiorniku nieregularnie w okresie od końca kwietnia do sierpnia. Najwcześniej dorosłego ptaka widziano 13.04.2017
(SB), najpóźniej 4 ptaki 8.09.2007 (SB, AO). Zwykle widuje się od kilku do 25 osobników. Największa zanotowana koncentracja to 72 ptaki w dniu 7.08.2012 (AO).
Rybitwa białoskrzydła Chlidonias leucopterus. Zalatuje wyjątkowo, stwierdzona dwa razy. 1.05.2013
widziano 3 ptaki (GG), a 15.05.2014 – 12 ptaków (SB).
Nur rdzawoszyi Gavia stellata. Bardzo nieliczny gatunek przelotny. Stwierdzony co najmniej 27 razy.
Wiosną obserwowany sześć razy w przedziale czasowym od 22.03 do 11.05. Najliczniej stwierdzono
wówczas 3 osobniki 11.05.2008 (AO), reszta stwierdzeń dotyczyła pojedynczych ptaków. Gatunek
najczęściej obserwowany jest jesienią od połowy października do początku grudnia. Najwięcej
osobników widziano 2.12.2007 – 2 dorosłe i 3 młode ptaki (SB, AO, DS). Zimą obserwowany co
najmniej 5 razy, najczęściej pojedynczo a raz, 2.01.2015, dwa osobniki (DS).
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Nur czarnoszyi Gavia arctica. Bardzo nieliczny gatunek przelotny. Stwierdzony co najmniej 23 razy.
W trakcie migracji wiosennej obserwowany raz – dwa ptaki 21.04.2007 (DS). Pozostałe obserwacje
miały miejsce jesienią od połowy października do początku grudnia. Zazwyczaj widywano pojedyncze ptaki, czasem małe grupki do 5 ptaków. Wyjątkowo w dniu 13.11.2006 podczas deszczowej pogody widziano zwarte stado 19 ptaków, które wylądowało na środku akwenu. Zimowanie
stwierdzono dwukrotnie – jeden ptak 14.01.2007 (DS) oraz 1-5 ptaki były widziane na zbiorniku
regularnie od 23.11.2013 do 27.04.2014 co dokumentuje skuteczne przezimowanie.
Bocian czarny Ciconia nigra. Rzadki gatunek przelotny. Sporadycznie obserwowano pojedyncze osobniki lub małe grupki żerujące na zbiorniku. Najczęściej widuje się ten gatunek latem i jesienią w
przedziale czasowym od 6.07 do 18.09, a najpóźniej młodego ptaka obserwowano 9.10.2011 (SB, AO).
Bąk Botaurus stellaris. Nielęgowy. Jednego osobnika wypłoszono z trzcin przy Taciszowie w dniu
12.10.2017 (DS).
Bączek Ixobrychus minutus. Nielęgowy. Obserwowany wyjątkowo, stwierdzony dwa razy. 12.09.2013
widziano młodego ptaka (GG), a 18.09.2017 słyszano po zmroku głosy co najmniej dwóch przelatujących osobników (SB).
Ślepowron Nycticorax nycticorax. Obserwowany wyjątkowo, stwierdzony dwa razy. Dnia 28.07.2012
widziano i słyszano trzy osobniki, które pojawiły się na zbiorniku po zmroku. 18.09.2017 widziano
późnym wieczorem nisko przelatującego osobnika (SB).
Czapla siwa Ardea cinerea. Lęgowa. W kolonii lęgowej kormoranów przez cały okres badań stwierdzano obecność zajętych gniazd czapli siwej. W latach 2006-2012 liczenia prowadzono przy użyciu lunety z dużej odległości przez co liczebności były z pewnością zaniżone. Uzyskiwano wówczas dane o obecności 10-22 gniazd (JB). Dokładne, metodycznie prowadzone kontrole w drugiej
połowie kwietnia w latach 2013-2017, dały wyniki kolejno: 70, 111, 120, 159, 147 zajętych gniazd
(SB, TB). Pomimo obecności dużej kolonii lęgowej, na obszarze zbiornika żeruje niewiele ptaków.
Gatunek jest tu obecny przez cały rok, ale obserwuje się maksymalnie do 50 osobników. Zimuje
corocznie w liczbie od 1 do 26 ptaków, średnio 7 ptaków spośród wszystkich liczebności uzyskanych w liczeniach zimowych 2006-2017.
Czapla biała Ardea alba. Nieliczny gatunek przelotny i zimujący. W sezonie lęgowym 2011 pojedynczy ptak regularnie przesiadywał w kolonii czapli siwych, ale jego udziału w lęgach nie udowodniono. Obserwowana nieregularnie przez cały rok. Zwykle pojedynczo lub w małych grupach liczących po kilkanaście ptaków. Zimowanie stwierdzono w trakcie czterech sezonów zimowych:
2008/2009, 2012/2013, 2013/2014, 2015/2016 z największym stadem 12 ptaków 28.12.2013 (DS).
Czapla nadobna Egretta garzetta. Zalatuje wyjątkowo, stwierdzona dwukrotnie. Pojedyncze osobniki widziano w dniach 20-31.08.2013 (SB, PS, AO) oraz 12.05.2016 (GG).
Kormoran Phalacrocorax carbo. Lęgowy. W latach 2006-2010 liczenia prowadzono z dużej odległości
przy użyciu lunety. Uzyskiwano wówczas wyniki kolejno: 100, 294, 390, 303, 130 zajętych gniazd
(JB). Uzyskanych tą metodą liczebności nie powinno się porównywać z tymi z lat 2013-2017, które
zostały uzyskane poprzez dokładne liczenie gniazd z wewnątrz kolonii. Wyniki uzyskane w ostatnich pięciu latach były następujące: 255, 303, 237, 284, 214 zajętych gniazd (SB, TB). Poza sezonem lęgowym na tafli obserwuje się regularnie duże stada kormoranów, liczące nierzadko kilkaset osobników. Maksymalne koncentracje to 2 tys. ptaków 13.10.2007, czy 1 tys. 3.09.2006 (DS).
Zimuje regularnie – w zależności od stopnia zlodzenia notowano od 1 do 400 ptaków. Średnia dla
wszystkich wyników z zimowego liczenia to 148 zimujących osobników.
Bielik Haliaeetus albicilla. Na zbiorniku sporadycznie żeruje lęgowa w pobliżu para (Czubat i Stelmaszyk 2016). Poza tym przez cały rok, dość regularnie, obserwuje się pojedyncze osobniki. Najliczniej obserwowany zimą. Nierzadko widuje się wtedy 2-4 ptaki.
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Dudek Upupa epops. Lęgowy. 10.05.2013 w rejonie plaży od strony Rzeczyc obserwowano niepokojącą się parę z odzywającym się samcem (SB). W tym samym miejscu w sezonach lęgowych 2015
(PS, GG) i 2017 (SB, PS) kilkakrotnie obserwowano co najmniej jednego ptaka, w tym odzywające
się samce. Poza tym gatunek spotykany był bardzo nielicznie na przelotach – zwykle w kwietniu
oraz w lipcu-sierpniu. Najwcześniej widziany 3.04.2014 (SB), najpóźniej 1 ptak 18.09.2011 (PS).
Krętogłów Jynx torquilla. Lęgowy. Dokładne kilkakrotne obejście zbiornika w sezonie lęgowym 2017
wykazało obecność co najmniej czterech terytoriów lęgowych.
Dzięcioł zielonosiwy Picus canus. Lęgowy. Przy okazji regularnych wizyt zbiornika w sezonie lęgowym, na podstawie głosów godowych par określono liczebność na 2-3 pary lęgowe (w części północnej, zachodniej i wschodniej).
Dzięcioł czarny Dryocopus martius. Lęgowy. Przy okazji regularnych wizyt zbiornika w sezonie lęgowym, na podstawie głosów godowych samców określono liczebność na 1-2 pary lęgowe (w części południowej).
Dzięcioł średni Dendrocopos medius. Lęgowy. Przy okazji regularnych kontroli w sezonie lęgowym,
na podstawie głosów godowych samców i obserwacji par określono liczebność na 3-4 pary lęgowe
(głównie wzdłuż południowego brzegu i w kolonii kormoranów i czapli siwych).
Zimorodek Alcedo atthis. Lęgowy. W latach 2008-2010 stwierdzono jedną, a w roku 2011 trzy pewne
pary lęgowe (znalezione gniazda). Łącznie na zbiorniku może gnieździć się nawet do 5 par. Dokładna
kontrola wszystkich skarp wokół zbiornika w roku 2017 nie wykazała jednak żadnych par lęgowych.
Sokół wędrowny Falco peregrinus. Rzadki ptak przelotny, stwierdzony siedem razy. Dorosłego ptaka
widziano 09.09.2007 (PKo), pojedynczego osobnika 9.11.2008 (DS), dorosłego 13.11.2010 (SB, KJ),
młodego 27.11-3.12.2011 (GG, SB), młodego 23-25.03.2012 (SB, PK, RG), dorosłego 12.10.2013 i
dorosłego 3.10.2014 (KB).
Gąsiorek Lanius collurio. Lęgowy. W roku 2017 dokładne liczenie wokół całego zbiornika wykazało
12-14 par lęgowych.
Brzęczka Locustella luscinioides. Lęgowa. Stwierdzana nie każdego roku. W roku 2009 stwierdzono
2 śpiewające samce (MO), w latach 2014 i 2015 po jednym samcu (SB, TB), a w roku 2017 ponownie dwa samce brzęczki – w Taciszowie i ujściu Kłodnicy. Najpóźniej jednego ptaka obserwowano
28.09.2017 (SB).
Wodniczka Acrocephalus paludicola. Zalatuje wyjątkowo, stwierdzona raz. W dniu 7.08.2004 w rejonie łąk w Taciszowie obserwowano młodego ptaka (PS). Była to prawdopodobnie jedna z dwóch
obserwacji na Śląsku dokonanych w XXI w.
Rokitniczka Acrocephalus schoenobaenus. Lęgowa. W rejonie wysp od strony Taciszowa w roku 2017
naliczono około 20 śpiewających samców.
Trzcinniczek Acrocephalus scirpaceus. Lęgowy. Dokładna kontrola zbiornika w sezonie lęgowym w
roku 2017 wykazała do 8 śpiewających samców w niewielkich kępach trzcin w części północno-wschodniej zbiornika.
Trzciniak Acrocephalus arundinaceus. Lęgowy. Dokładna kontrola zbiornika w sezonie lęgowym w
roku 2017 wykazała 18 śpiewających samców wokół całego zbiornika.
Brzegówka Riparia riparia. Lęgowa. W roku 2009 naliczono 352 czynne nory, w roku 2010 – 230 nor,
a w 2011 – 35-50 czynnych nor. W latach 2012-2016 gatunek prawdopodobnie nie gnieździł się.
Obejście całego zbiornika w roku 2017 wykazało obecność dwóch kolonii lęgowych w części północnej liczących łącznie 63 zajęte nory.
Świstunka żółtawa Phylloscopus inornatus. Dnia 29.09.2016 widziano i słyszano ptaka w lesie nieopodal zbiornika od strony Rzeczyc (Komisja Faunistyczna 2017).
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Jarzębatka Sylvia nisoria. Lęgowa. W latach 2015-2017 stwierdzono 12 śpiewających samców wokół
całego zbiornika. Najliczniej gatunek zasiedla okolice plaży w Rzeczycach, stwierdzono tam 9 terytoriów, w tym dwie pary budujące gniazda, a następnie noszące pokarm.
Podróżniczek Luscinia svecica. Prawdopodobnie lęgowy. W latach 2012, 2016 i 2017 w ujściu Kłodnicy obserwowano przez cały sezon lęgowy pojedyncze śpiewające samce, choć pewnego dowodu
odbytych lęgów nie zdobyto. Poza tym w dniach 28.08.2011 (DS) i 12.09.2017 obserwowano dwa,
a 14.09.2017 (SB) jednego młodego samca żerującego na błotnistych brzegach przy trzcinowisku.
Pokląskwa Saxicola rubetra. Lęgowa. Zaniepokojoną parę na łąkach w Taciszowie obserwowano w
latach 2013 i 2014. Dokładne kontrole w sezonie lęgowym wokół całego zbiornika wykazały obecność 3 par lęgowych.
Kląskawka Saxicola rubicola. Lęgowa. Maksymalnie stwierdzono 6 par lęgowych w 2014 r. i tyle samo
w 2017 r. podczas dokładnej kontroli odpowiednich siedlisk wokół całego zbiornika.
Świergotek rdzawogardły Anthus cervinus. Zalatuje wyjątkowo, stwierdzony raz. W dniu 29.09.2006
widziano migrującego ptaka, który usiadł na podmokłych terenach od strony Taciszowa. Było to
piąte stwierdzenie na zbiorniku (Szlama i in. 2008).
Siwerniak Anthus spinoletta. Rzadki gatunek przelotny i zimujący, stwierdzony co najmniej sześciokrotnie. Pojedyncze ptaki widziano: 3.01.2009 (DS), 5.12.2009 (DS), 18.12.2011-6.01.2012 (GG, SB,
AB), 4.11.2012 (SB, PS), 30.12.2012-25.01.2013 (GG, TM, AK), 7.02.2015 (TB).
Świergotek polny Anthus campestris. Bardzo rzadki podczas przelotów, widziany raz. 8.05.2015 widziano migrującego ptaka, który usiadł na chwilę na plaży w Rzeczycach (SB). Była to czwarta obserwacja na zbiorniku (Szlama i in. 2008).
Pliszka cytrynowa Motacilla citreola. Zalatuje wyjątkowo, stwierdzona raz. Dnia 16.04.2014 widziano
dorosłego samca w stadzie pliszek żółtych Motacilla flava (MS). Było to pierwsze stwierdzenie na
zbiorniku (Szlama i in. 2008).
Dziwonia Erythrina erythrina. Lęgowa. W latach 2006-2016 śpiewające samce obserwowano corocznie
w maksymalnej liczbie 3-4, choć najczęściej słyszano 1-2 ptaki, zwykle w rejonie Taciszowa oraz
w ujściu Kłodnicy. Dokładne skontrolowanie całego zbiornika w sezonie lęgowym 2017 wykazało
obecność 10-11 śpiewających samców.
Rzepołuch Linaria flavirostris. Rzadki gatunek przelotny. Stwierdzony co najmniej sześć razy. Obserwowano 5 ptaków 28.11.2010 (RM), 1 ptaka 6.11.2011, 1-9 ptaków 4-11.12.2011 (GG, SB), 37 ptaków
6.04.2013, 3 ptaki 20.12.2016 (PS) i 4 osobniki 11.11.2017 (WMc).
Śnieguła Plectrophenax nivalis. Zalatuje wyjątkowo, stwierdzona trzy razy. Pojedyncze ptaki widziano: 31.10.2011 (SB), 4.11.2012 (SB, PS) i 25.11.2012 (PS).

Prócz wyżej wymienionych, na zbiorniku i w jego najbliższym otoczeniu
stwierdzono również takie gatunki lęgowe (L) i nielęgowe jak: bażant Phasianus colchicus (L), gołąb miejski Columba
livia f. urbana, siniak C. oenas, grzywacz
C. palumbus (L), sierpówka Streptopelia
decaocto (L), jerzyk Apus apus, kukułka
Cuculus canorus (L), żuraw Grus grus,
bocian biały Ciconia ciconia, rybołów
Pandion haliaeetus, trzmielojad Pernis
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apivorus, błotniak stawowy Circus aeruginosus, błotniak zbożowy Circus cyaneus,
błotniak łąkowy C. pygargus, krogulec
Accipiter nisus, jastrząb A. gentilis (L),
myszołów włochaty Buteo lagopus, myszołów B. buteo, pójdźka Athene noctua,
dzięcioł zielony Picus viridis (L), dzięcioł
duży Dendrocopos major (L), dzięciołek
D. minor (L), pustułka Falco tinnunculus (L), kobuz F. subbuteo, wilga Oriolus oriolus (L), srokosz Lanius excubitor,

sójka Garrulus glandarius (L), sroka Pica
pica (L), kawka Corvus monedula, gawron
C. frugilegus, wrona siwa C. cornix (L),
kruk C. corax, sosnówka Periparus ater
(L), czubatka Lophophanes cristatus (L),
sikora uboga Poecile palustris (L), czarnogłówka P. montanus (L), bogatka Parus major (L), remiz Remiz pendulinus
(L), lerka Lullula arborea (L), skowronek Alauda arvensis (L), wąsatka Panurus biarmicus, strumieniówka Locustella
fluviatislis (L), świerszczak L. naevia, zaganiacz Hippolais icterina (L), łozówka
Acrocephalus palustris (L), oknówka Delichon urbicum, dymówka Hirundo rustica (L), świstunka leśna Phylloscopus sibilatrix (L), piecuszek Ph. trochilus (L),
pierwiosnek Ph. collybita (L), raniuszek
Aegithalos caudatus (L), kapturka Sylvia
atricapilla (L), gajówka S. borin (L), piegża
S. curruca (L), cierniówka S. communis
(L), mysikrólik Regulus regulus (L), zniczek R. ignicapillus (L), jemiołuszka Bombycilla garrulus, kowalik Sitta europaea
(L), pełzacz leśny Certhia familiaris (L),
pełzacz ogrodowy C. brachydactyla (L),
strzyżyk T. troglodytes (L), szpak Sturnus
vulgaris (L), muchołówka szara Muscicapa striata (L), rudzik Erithacus rubecula
(L), słowik rdzawy Luscinia megarhynchos
(L), muchołówka żałobna Ficedula hypoleuca, pleszka Phoenicurus phoenicurus
(L), kopciuszek Ph. ochruros (L), białorzytka Oenanthe oenanthe, paszkot Turdus viscivorus (L), śpiewak T. philomelos
(L), droździk T. iliacus, kos T. merula (L),
kwiczoł T. pilaris (L), pokrzywnica Prunella modularis, wróbel Passer domesticus
(L), mazurek P. montanus (L), świergotek drzewny Anthus trivialis (L), świergotek łąkowy A. pratensis, pliszka żółta

Motacilla flava (L), pliszka górska M. cinerea (L), pliszka siwa M. alba (L), zięba
Fringilla coelebs (L), jer F. montifringilla,
grubodziób Coccothraustes coccothraustes
(L), dzwoniec Chloris chloris (L), makolągwa Linaria cannabina (L), czeczotka
Acanthis flammea, krzyżodziób świerkowy Loxia curvirostra, szczygieł Carduelis carduelis (L), kulczyk Serinus serinus
(L), czyż Spinus spinus, potrzeszcz Emberiza calandra (L), trznadel E. citrinella
(L), potrzos E. schoeniclus (L).

Dyskusja

Na zbiorniku Dzierżno Duże w latach
2006-2017 stwierdzono występowanie 232
gatunków ptaków. Jest to wyższa liczba
niż uzyskane na zbliżonych wielkością
i badanych mniej więcej w tym samym
okresie zbiornikach Kuźnica Warężyńska (202 gatunków) czy Świerklaniec (211)
(Kmiecik i in. 2014, Beuch 2016). Na większą różnorodność gatunkową Dzierżna
Dużego w odróżnieniu od dwóch porównywanych zbiorników wpływają głównie
stwierdzenia wielu nielęgowych gatunków gęsi (Anseridae), siewkowych (Charadridae, Scolopacidae) i mew (Laridae).
Zbiorniki Kuźnica Warężyńska i Świerklaniec mają dużo mniejsze znaczenie
dla ptaków z tych grup, zwłaszcza poza
sezonem lęgowym (Kmiecik i in. 2014,
Beuch 2016).
Łączna liczba gatunków ptaków stwierdzonych na zb. Dzierżno Duże w latach
1971-2017 wyniosła 256 (Szlama i in.
2008, niniejsza praca). Jest to liczba porównywalna z uzyskaną na dużo większym Zbiorniku Goczałkowickim w latach 1983-2004 – 258 gatunków (Betleja i
in. 2014). Pomimo dużej różnicy wielkości
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Tabela 1. Wybrane gatunki ptaków lęgowych na zbiorniku Dzierżno Duże w latach 2006-2017. Kategorie lęgowości: A – gniazdowanie możliwe, B – prawdopodobne, C – pewne (wg Chylarecki i
in. 2015). * - liczebności dla lat 2013-2017
Table 1 . Selected breeding species of the Dzierżno Duże Reservoir in 2006-2017. Breeding categories: A – possible breeding, B – probable breeding, C – confirmed breeding.
* - number of breeding pairs in 2013-2017
Gatunek
Species

Liczebność par lęgowych
Number of breeding pairs

Kategoria lęgowości
Breeding category

15-20

C

3-7

C

Aythya fuligula

10-15

C

Anas strepera

Anser anser
Aythya ferina

15-35

C

Anas querquedula

1-5

A

Anas clypeata

0-2

A

Crex crex

0-2

C

Charadrius hiaticula

0-1

A

Charadrius dubius

1-3

C

Actitis hypoleucos

0-1

B

Ardea cinerea

70-159*

C

Phalacrocorax carbo

214-303*

C

Upupa epops

0-1

B

Picus canus

2-3

C

Dryocopus martius

1-2

C

Dendrocopos medius

3-4

C

Alcedo atthis

0-5

C

Lanius collurio

12-14

C

Sylvia nisoria

10-12

C

1

B

1-11

C

Luscinia svecica
Erythrina erythrina

pomiędzy obydwoma akwenami, są one
atrakcyjne dla podobnych grup gatunków
nielęgowych, co przełożyło się na zbliżony
skład gatunkowy.
Liczba gatunków ptaków lęgowych
Dzierżna Dużego w latach 2006-2017 –
101 gatunków, wydaje się zbliżona, a nawet wyższa od sumy gatunków lęgowych
na zb. Kuźnica Warężyńska – 104 i zb.
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Świerklaniec – 82 (Kmiecik i in. 2014,
Beuch 2016). Jednakże liczby te uwzględniają wszystkie gatunki lęgowe na terenie
badań, a więc i gatunki nie związane ze
środowiskiem wodnym – np. całą gamę
pospolitych leśnych wróblowych (Passeriformes). Aby uzyskać najbardziej miarodajne porównanie znaczenia tych zbiorników dla awifauny wodnej odrzucono

w zestawieniu gatunki niezwiązane z tym
typem siedliska. Uzyskano w ten sposób
26 gatunków lęgowych na Dzierżnie Dużym, 35 gatunków na zb. Kuźnica Warężyńska i 51 na zb. Świerklaniec. Badany
akwen charakteryzuje się więc raczej
ubogim składem wodnych gatunków lęgowych. Nie gniazdują tu (z nieznanych
przyczyn) tak pospolite gatunki jak np.
łyska czy perkoz dwuczuby. Nie wydaje
się, aby uboga roślinność szuwarowa
zbiornika całkowicie eliminowała możliwości lęgowe tych gatunków, ponieważ w
innych miejscach gniazdują one na dużo
mniej zarośniętych akwenach. Wysoka
liczebność osobników nielęgowych obecnych przez większość roku świadczy, że
problemem raczej nie jest też uboga baza
pokarmowa.
Choć zbiornik Dzierżno Duże cechuje
się niską różnorodnością gatunkową lęgowych ptaków wodnych to dla co najmniej
trzech z nich jest jednym z ważniejszych
stanowisk w regionie. Pierwszym z nich
jest kormoran, którego kolonia lęgowa
istnieje tu od 1998 r. (Profus i in. 2002).
Dokładne liczenia w latach 2013-2017
wykazały 214-303 zajętych gniazd tego
gatunku. Oznacza to, że w niektóre lata
tutejsze stanowisko jest zdecydowanie
największym lęgowiskiem w ŚRO (KAŚ
2017). W kolonii tej powstał również
czapliniec czapli siwej. Liczenia gniazd
tego gatunku w latach 2013-2017 wskazywały na stopniowy wzrost liczebności
z 70 gniazd w roku 2013 do 159 w 2016
r. i stabilizację na poziomie 147 w 2017
r. Tutejsza kolonia czapli siwej jest również jedną z liczniejszych w regionie, a w
ostatnich pięciu latach obserwowano wyraźny wzrost jej liczebności. Jest to o tyle

ciekawe, iż ogólnopolski trend dla tego
gatunku jest w ostatnich kilkunastu latach wyraźnie spadkowy (Chodkiewicz
i in. 2016).
Badany zbiornik jest szczególnie
istotny dla lęgowej populacji krakwy.
Sama tylko liczba obserwowanych corocznie samic wodzących pisklęta stawia zbiornik jako najważniejsze stanowisko na Górnym Śląsku, a na pewno takie
gdzie gatunek ten osiąga wysoki sukces
lęgowy. Trudno jednak w wypadku tego
gatunku odnieść się do liczebności na innych stanowiskach, bowiem lęgowe pary
kaczek liczono zwykle różnymi metodami, często niedokładnie opisanymi.
Liczebność na Zbiorniku Goczałkowickim w latach 2000-2004 to 14-30 par, a
więc bardzo podobnie jak na opisywanym
akwenie, jednak brak informacji o tym w
jaki sposób liczebność szacowano i czy
stwierdzono jakiekolwiek przypadki pewnych lęgów. Co ciekawe w pracy Gwiazdy
i in. (2014) uznano krakwę za gatunek
nielęgowy na Zbiorniku Goczałkowickim w latach 2011-2012. Wątpliwe jest,
aby populacja wycofała się całkowicie z
tego stanowiska po remoncie tamy zbiornika. Na zbiornikach Kuźnica Warężyńska i Świerklaniec krakwa gniazduje bardzo nielicznie (0-3 par) i nieregularnie.
Kaczka ta najwyższe liczebności osiąga
na stawach rybnych (Stawarczyk 2007). W
latach 2016-2017 liczono populację lęgową
krakwy na stawach Wielikąt tą samą metodą co na zb. Dzierżno Duże (S. Beuch –
dane własne). Na podstawie liczby samic
obecnych na stawach od 11 do 25 maja (za
Jantarskim 2017) oszacowano liczebność
na 10-15 par i naliczono do trzech samic
wodzących pisklęta. Podobną liczebność
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stwierdzono w 2017 r. na stawach Landek w dolinie górnej Wisły (J. Gil – inf.
niepubl.), a więc o połowę mniej licznie
niż na opisywanym zbiorniku. Populacja lęgowa kaczek na Śląsku wymaga jednak dopracowanych metodycznie i dokładniejszych badań, aby możliwe było
wiarygodne porównywanie uzyskanych
wyników.
Zbiornik Dzierżno Duże jest jednak
szczególnie istotny dla ptaków przelotnych i zimujących. Jest jednym z ważniejszych noclegowisk gęsi zbożowej i
białoczelnej na Górnym Śląsku skupiającym do 15 tys. tych ptaków. W województwie śląskim, wraz z sąsiednim zb.
Pławniowice, jest najważniejszym zbiornikiem zaporowym dla tych gatunków
(Ławicki i in. 2012). W odróżnieniu od
innych zbiorników zaporowych w regionie najrzadziej zamarza zimą, przez co
stanowi bezpieczne noclegowisko także i
w tym okresie. Dodatkowo otoczony jest
przez duże kompleksy pól uprawnych,
często kukurydzianych, stanowiących
bogatą bazę pokarmową dla gęsi zimą.
Inne górnośląskie zbiorniki nie spełniają
tych kryteriów (Betleja i in. 2014, Kmiecik i in. 2014, Beuch 2016).
W porównaniu do innych zbiorników
w regionie – np. Zb. Mietkowskiego czy
Goczałkowickiego, zbiornik Dzierżno
Duże nie jest szczególnie istotny dla
przelotnych ptaków siewkowych (Dyrcz
i in. 1998, Betleja i in. 2014, Gwiazda i
in. 2014). Przy najniższych stanach wody
odpowiednie warunki żerowiskowe dla
tej grupy (błotniste łachy, płycizny) odsłaniają się prawie wyłącznie w ujściu
Kłodnicy i to na niewielkiej przestrzeni.
Zatrzymuje się tu jednak corocznie dużo
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więcej siewkowych niż na pobliskich
zbiornikach Kuźnica Warężyńska czy
Świerklaniec (Kmiecik i in. 2014, Beuch
2016).
Zbiornik ten jest wyjątkowo ważnym
stanowiskiem dla nielęgowych perkozów
(Podicepidae). Jest jednym z najważniejszych miejsc wiosennych koncentracji
zausznika w Polsce (Tomiałojć i Stawarczyk 2003) – gromadzi się tu do 300 tych
ptaków, a przed 2000 r. nawet ponad 600
osobników (Ostański i in. 2000). Również
perkoz dwuczuby jest na zbiorniku bardzo liczny. Jesienią skupienia przekraczają
400 osobników. Konkurencyjny pod kątem tego gatunku jest tylko Zb. Goczałkowicki gdzie jesienią tworzy stada powyżej 2 tys. osobników (Betleja i in. 2014).
Wpływ na to może mieć jednak fakt, iż
na tym zbiorniku perkoz dwuczuby bardzo licznie gniazduje (nawet do 500 par)
i obserwowane jesienią ptaki mogą być
w dużej mierze tutejszymi rodzinami.
Jednak dla populacji zimującej perkoza
dwuczubego to właśnie zbiornik Dzierżno
Duże jest obecnie najważniejszym stanowiskiem na całym Śląsku (Grochowski i
in. 2016).
Zimą zbiornik ten skupia też znaczne w
skali regionu populacje bielaczka – obecnie do 70-95 ptaków, a w latach 90. XX
w. nawet do 250 ptaków (Ostański i in.
2000, Grochowski i in. 2016). Wyjątkowo
licznie zimują tu również mewy, które
wykorzystują zbiornik jako bezpieczne
noclegowisko, usytuowane zaledwie 12
km od obfitego żerowiska - składowiska odpadów w Gliwicach. Najliczniej
nocuje tu mewa siwa – do 7 tys. ptaków
oraz mewa białogłowa – do prawie 3300.
Dla obu gatunków zbiornik stanowi naj-

ważniejsze zimowe noclegowisko na Śląsku (Grochowski i in. 2016). Wyjątkowe
jak na południową Polskę są stwierdzenia dwóch arktycznych gatunków mew
– mewy bladej i polarnej (Chrząścik i in.
2013, Ochmann i in. 2014).
Duże znaczenie dla ptaków zimujących ma fakt, iż opisywany zbiornik zamarza znacznie później i rzadziej niż inne
akweny w regionie. Nawet w najbardziej
srogie zimy, kiedy większość zbiornika
skuwa lód, w samym ujściu Kłodnicy pozostaje często dość duże oparzelisko skupiające nierzadko kilka tysięcy ptaków
z różnych gatunków. Spowodowane jest
to znacznymi stężeniami zanieczyszczeń
niesionych przez rzekę z miast i terenów
przemysłowych konurbacji górnośląskiej.
W osadach dennych zbiornika stwierdzono przekroczone stężenia wielu toksycznych pierwiastków, szczególnie baru,
niklu, cynku i ołowiu, a zawartość miedzi
była najwyższa spośród innych badanych
zbiorników konurbacji (Jaguś i in. 2013).
Pytanie więc, na ile zbiornik Dzierżno
Duże jest faktycznie ważną i zasługującą
na ochronę ostoją wielu gatunków ptaków, a na ile pułapką ekologiczną osłabiającą kondycję populacji gatunków je
zasiedlających? W ostatnich latach, prawdopodobnie wraz z likwidacją wielu zakładów górniczych w regionie, notuje się
jednak coraz lepszą jakość wód w zbiorniku (Rzętała 2007).
W niektóre gorące lata, kiedy poziom
wody w zbiorniku gwałtownie opadał,
dochodziło tu kilkukrotnie do zakażenia ptaków botuliną (wydzielaną przez
bakterie jadu kiełbasianego neurotoksyną
uwalnianą w trakcie ich rozkładu w układzie pokarmowym ptaków). Gwałtowne

osuszenie błota sprzyja rozwojowi bakterii beztlenowych, które wraz z pokarmem dostają się do organizmu ptaków,
prowadząc do ich zatrucia. Na zbiorniku
Dzierżno Duże największy pomór odnotowano w sierpniu 2010 r. kiedy jednego
dnia znaleziono zwłoki 55 ptaków z 12 gatunków oraz cztery ptaki dogorywające.
Były to głównie żerujące na błocie kaczki
(cyraneczki, płaskonosy), ptaki siewkowe
i mewy. Objawy wykazywane przez jeszcze żywe ptaki świadczyły, iż przyczyną
zjawiska był najprawdopodobniej botulizm. Podobny przypadek miał miejsce
w 2005 r. na Zb. Mietkowskim (Orłowski
2008). Przeciwdziałanie temu zjawisku w
przyszłości wydaje się niemożliwe. Obecność bakterii w odsłaniających się osadach dennych jest niezależna od stopnia
ich zanieczyszczenia, a dogodne warunki
do nagłego rozwoju bakterii trudne do
przewidzenia.
Obecnie największym zagrożeniem dla
ptaków zbiornika jest coraz intensywniej uprawiana rekreacja motorowodna
i windsurfingowa. Niejednokrotnie widziano jak użytkownicy skuterów wodnych rozpędzali dla przyjemności odpoczywające na tafli gęsi i mewy. Może to też
zagrażać populacjom lęgowym – np. wodzącym pisklęta gęgawom czy kaczkom.
Nie stwierdzono do tej pory antropogenicznych zagrożeń dla kolonii kormoranów i czapli siwych. Znajduje się ona w
odludnym, trudno dostępnym miejscu i
jedynym czynnikiem, który może limitować w przyszłości liczebność ptaków jest
obumieranie drzew gniazdowych (głównie robinii akacjowych) na skutek toksycznego działania odchodów kormoranów.
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