
35Ptaki zbiorników Raduszec i Dychów
Birds of Raduszec and Dychów Reservoirs

Ptaki zbiorników Raduszec i Dychów koło Krosna 
Odrzańskiego oraz terenów przyległych
Birds of Raduszec and Dychów reservoirs near Krosno 
Odrzańskie and adjacent areas (Lubusz Voivodeship, western 
Poland)

Słowa kluczowe: ptaki wodne, zbiorniki zaporowe, zbiornik Raduszec, zbiornik Dychów
Key words: waterbirds, dam reservoirs, Raduszec Reservoir, Dychów Reservoir

Ptaki Śląska (2019) 26: 35-68
ISSN: 0860-3022   eISSN: 2451-3415

Abstrakt
W pracy przedstawiono wyniki obserwacji ptaków 
na zbiornikach Raduszec i Dychów (woj. lubuskie) 
oraz terenach do nich przyległych, prowadzonych 
w latach 1996–2018. Na obu zbiornikach stwier-
dzono występowanie 241 gatunków ptaków. Ze 
względu na duże dobowe wahania wody oraz ubo-
gą roślinność przybrzeżną awifauna lęgowa obu 
akwenów jest dość uboga. Stanowią one jednak 
ważne miejsca dla ptaków przelotnych i zimu-
jących. Okolice zb. Raduszec wraz z pobliskimi 
polami uprawnymi w dolinie Odry są ważnym 

Abstract
The paper presents the results of bird surveys on Ra-
duszec and Dychów reservoirs (Lubusz Voivodeship) 
and on adjacent areas, carried out in 1996–2018. The 
occurrence of 241 bird species was recorded on both 
reservoirs. The breeding avifauna of both water bod-
ies is relatively scarce due to the considerable daily wa-
ter level fluctuations and a poorly developed riparian 
vegetation. The reservoirs act however as important 
stopover and wintering sites. The environs of  Ra-
duszec reservoir together with the nearby arable fields 
in Odra vallley are important foraging and roosting
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Wstęp
Śląskie zbiorniki retencyjne to miej-

sca prowadzenia intensywnych obser-
wacji ornitologicznych i dla większości z 
nich opublikowano szczegółowe opraco-
wania awifaunistyczne (np. Dyrcz 1981, 
Krotoski 1995, Dyrcz i in. 1998, Betleja i 
in. 2014, Kmiecik i in. 2014, Beuch 2016, 
Beuch i Szlama 2017, Stasiak i in. 2018). Po-
łudniowa część woj. lubuskiego, leżąca w 
granicach Śląskiego Regionu Ornitologicz-
nego (Wuczyński i Kołodziejczyk 2013), 
jest obszarem o niewielkiej liczbie zbiorni-
ków wodnych. Poza Jeziorami Sławskimi 
(Rubacha 2016) i stawami rybnymi w po-
łudniowej części woj. (Czechowski i in. 
2006, Bocheński i in. 2007) brak jest akwe-
nów o większym znaczeniu dla ptaków. 
Zbiorniki Raduszec i Dychów na rzece 
Bóbr są obszarami, na których obserwa-
cje prowadzone są regularnie od prawie 
30 lat, jednak do tej pory ich wyniki nie 
były publikowane. Fragmentaryczne dane 
można znaleźć w pracach opisujących wy-
brane grupy ptaków lub w krótkich donie-
sieniach faunistycznych (np. Rybarczyk i 

in. 2001, Czechowski 2007, Czechowski 
i in. 2004, 2010, 2016). Zbiorniki te zo-
stały także wymienione wśród najbar-
dziej atrakcyjnych miejsc do obserwacji 
ornitologicznych w woj. lubuskim (Wą-
sicki 2010). Celem pracy jest przedstawie-
nie pełnej charakterystyki awifauny tych 
zbiorników oraz wskazanie, jak istotną 
funkcję pełnią dla niektórych grup pta-
ków wodnych.  

Teren badań
Teren badań obejmował (ryc. 1):
1. Zbiornik Raduszec (ZR) o powierzchni 
190 ha powstały po przegrodzeniu, za-
porą betonową (1937 r.), koryta Bobru i 
wybudowaniu na rzece elektrowni wod-
nej. Zbiornik ma charakter szerokiego (do 
700 m) odcinka rzeki, o długości 3,3 km. 
Brzegi w części północnej i środkowej są 
obwałowane i wybetonowane. Akwen ma 
dosyć urozmaiconą linię brzegową: wy-
stępują dwie zatoki i kilka niewielkich 
wysepek, porośnięte bujną roślinnością, 
głownie szuwarem trzcinowym Phragmi-

miejscem żerowania i nocowania przelotnych i 
zimujących gęsi oraz łabędzi krzykliwych Cygnus 
cygnus. Akweny mają ponadto duże znaczenie dla 
nielęgowych populacji czernicy Aythya fuligula, 
głowienki A. ferina, gągoła Bucephala clangula, 
nurogęsi Mergus merganser. Dla niektórych gatun-
ków ptaków przelotnych i zimujących zbiorniki są 
ważnym miejscem postoju i żerowania nie tylko 
w skali woj. lubuskiego, ale także w skali całego 
Śląskiego Regionu Ornitologicznego, a nawet ca-
łej zachodniej Polski. Z racji regularnie wysokie-
go poziomu wody na zbiornikach rzadko są one 
atrakcyjnym miejscem dla przelotnych ptaków 
siewkowych. Do głównych zagrożeń dla zatrzy-
mujących się na zbiornikach ptaków jest powięk-
szająca się presja ze strony człowieka.

sites for migrating and wintering geese and Whooper 
Swans Cygnus cygnus. The water bodies also have a 
significant importance for the non-breeding pop-
ulations of Tufted Duck Aythya fuligula, Common 
Pochard Aythya ferina, Common Goldeneye Bu-
cephala clangula and Goosander Mergus merganser.  
For certain migrating and wintering bird species the 
reservoirs are important stopover and foraging sites 
not only on the provincial scale but also in the whole 
of Silesian Ornthological Region or even western Po-
land.  However, due to the regularly high water level, 
they are rarely attractive for migrating waders. The 
main threat for the birds using the reservoirs is the 
increasing human pressure
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Rycina 1. Mapa terenu badań
Photo 1. The map of the study area
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tetum australis. Największe trzcinowiska 
znajdują się w środkowej części zbiornika, 
gdzie ich szerokość sięga do 200 m (fot. 1). 
Głębokość zbiornika w górnym biegu Bo-
bru (część południowa) wynosi ok. 1 m, 
natomiast przy tamie w Raduszcu (część 
północna) do 5–6 m. Środkiem zbiornika 
biegnie stare koryto Bobru i jest ono głęb-
sze od części leżących po obu stronach o 
ok. 0,5–1 m. Poziom wody jest bardzo 
zmienny i zależy od pracy dwóch elek-
trowni wodnych: ZEW Dychów i ZEW 
Raduszec. W skrajnie wysokich stanach 
woda sięga prawie do korony wału, nato-
miast w niskich stanach może być niższa 
o 2 m, odsłaniając wtedy piaszczysto-mu-
liste brzegi i wysepki. W 2018 r. po obu 
stronach starego koryta w centralnej części 
zbiornika rozwinęła się bujnie moczarka 
kanadyjska Elodea canadensis (zespół mo-
czarki kanadyjskiej Elodeetum canaden-
sis), tworząc z porastającymi ją glonami 
nitkowatymi maty roślinne, wśród których 
żerowało wiele ptaków wodno-błotnych. 
Na zbiorniku istnie możliwość wędko-
wania, również z łodzi. Maksymalnie na 
akwenie widywano do kilku łodzi. Wyjąt-
kowo stwierdzano także uprawianie spor-
tów wodnych, głównie windsurfing, jed-
nak jest to zjawisko rzadkie i na bardzo 
małą skalę.
2. Zbiornik Dychów (ZD) (pow. 100 ha) 
jest akwenem sztucznie utworzonym na 
potrzeby elektrowni wodnej w latach 30. 
XX w. Zbiornik o długości ok. 1,4 km i 
szerokości do ok. 800 m w całości jest ob-
wałowany, z częściowo wybetonowanymi 
brzegami i umocnieniami kamiennymi. 
Jest to zbiornik wyrównawczy dla elek-
trowni szczytowo-pompowej w Dycho-
wie. Gromadzi część wód Bobru, dostar-

czanych Kanałem Dychowskim. Akwen 
otoczony jest z trzech stron (od północy, 
zachodu i południa) lasem sosnowym, a 
od wschodu graniczy z miejscowością Dy-
chów oraz ZEW Dychów (fot. 2). Głębo-
kość zbiornika wynosi ok. 1 m, a jedynie 
w części przylegającej do elektrowni prze-
kracza 10 m. Niewielka, wschodnia część 
zbiornika między śluzą wpustową z Ka-
nału Dychowskiego a wylotem na turbiny 
elektrowni jest częściowo odgrodzona be-
tonowym półwyspem. Przez zbiornik w 
okolicy elektrowni przebiega nieużytko-
wana linia kolejowa z żelaznym mostem. 
Półwysep i most kolejowy są miejscami 
odpoczynku dla ptaków. ZD jest typowym 
zbiornikiem przemysłowym, z bardzo 
ubogą roślinnością wodną i brzegową. Ro-
ślinność na obwałowaniu jest wykaszana 
kilkukrotnie w ciągu roku. Na zbiorniku 
występują duże dobowe wahania poziomu 
wody, wynikające z pracy ZEW Dychów. 
W kwietniu 1997 r. miała miejsce awaria 
ZEW Dychów (osunięcie ziemi w obrębie 
drogi i zbocza przy elektrowni). Do 2000 r. 
prowadzono różne prace remontowe w ob-
rębie elektrowni i zbiorników. W wyniku 
prac na zbiornikach utrzymywał się, przez 
dłuższy czas, niski poziom wody, który 
stwarzał dogodne warunki żerowiskowe 
dla wielu ptaków wodno-błotnych, od-
mienne niż w latach przed i po remoncie.
Na zbiorniku istnieje zakaz wędkowania z 
łodzi i uprawiania sportów wodnych.
3. Pola uprawne przy ZR. Pola, o po-
wierzchni ok. 350 ha, zlokalizowane na 
wschód od zbiornika, pomiędzy jego ob-
wałowaniem, a linią lasu od zachodu i po-
łudnia oraz nasypem kolejowym od pół-
nocy. Na całym terenie występuje sieć 
rowów melioracyjnych, wzdłuż których 
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Fot. 1 i 2. Zb. Raduszec (u góry) oraz Dychów (na dole) (fot. M. Bocheński)
Photo 1 & 2. Raduszec (above) & Dychów reservoirs (below) 
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rosną pojedyncze drzewa i krzewy. Miej-
scami niewielkie ilości trzciny pospolitej 
Phragmites australis. W centralnej części 
pól niewielkie skupisko drzew i krzewów.
4. Wyrobisko żwiru (żwirownia) w Sta-
rym Raduszczu. Ok. 1,5 km na północny 
wschód od tamy ZR w stronę Krosna Od-
rzańskiego, tj. w dolnym, przyujściowym 
biegu rzeki Bóbr znajduje się wyrobisko 
żwiru, będące pozostałością po starym 
korycie Bobru. Koryto to przestało funk-
cjonować w latach 30. XX w., kiedy wy-
kopano kanał odprowadzający wodę ze 
zbiornika do Odry. Wyrobisko funkcjo-
nowało w końcu lat 90. XX wieku. Póź-
niej eksploatacja kruszywa została zakoń-
czona i od tego czasu obszar ulega sukcesji 
roślinności i stracił znaczenie dla ptaków 
wodno-błotnych.
5. Kanał poniżej elektrowni w Dycho-
wie i rzeka Bóbr do ZR. Długość kanału 
wynosi ok. 400 m a szerokość 80–90 m. 
W kanale tym, w zależności od pracy tur-
bin, bardzo często występuje intensywny 
ruch wody, przez co nawet w ostre zimy 
nie zamarza on całkowicie. Od ujścia tego 
kanału do zbiornika Raduszec prowadzi 
odcinek Bobru o długości ok. 1 km i sze-
rokości 100–150 m. Jego wschodni brzeg 
porośnięty jest łęgiem topolowo-wierzbo-
wym (stanowiący fragment obszaru Na-
tura 2000 „Dolina Dolnego Bobru” PLH 
080068), a wzdłuż zachodniego brzegu 
znajdują się pola uprawne i ogródki dział-
kowe.
6. Odcinek Bobru przy moście łączącym 
miejscowości Dychów i Prądocinek. Naj-
bardziej na południe wysuniętą częścią 
terenu objętego badaniami stanowi ok. 
800-metrowy odcinek rzeki Bóbr między 
mostem łączącym miejscowości Dychów i 

Prądocinek a ujściem kanału odprowadza-
jącego wodę ze ZD. Przy moście znajduje 
się próg piętrzący wodę z bardzo łagod-
nym betonowym spadem. Zimą odcinek 
ten nie zamarza do końca i gromadzą się 
na nim ptaki wodne.

Administracyjnie ZR, przyległe do 
niego pola uprawne oraz żwirownia w Sta-
rym Raduszcu położone są w gminie Kro-
sno Odrzańskie, powiat krośnieński, woj. 
lubuskie. Natomiast ZD, kanał odprowa-
dzający oraz odcinek Bobru między mo-
stem w Prądocinku a mostem na drodze 
krajowej nr 32 znajdują się w gminie Bo-
browice, powiat krośnieński, woj. lubuskie.

Z punktu widzenia fizjograficznego, te-
ren objęty badaniami położony jest w me-
zoregionie Dolina Dolnego Bobru, który 
wchodzi w skład makroregionu Wznie-
sienia Zielonogórskie (Kondracki 1998). 
ZR w części północnej graniczy z ob-
szarem Natura 2000 Dolina Środkowej 
Odry PLB080004 i Krośnieńską Doliną 
Odry PLH080028, a w części południo-
wej z obszarem Dolina Dolnego Bobru 
PLH080068.

Materiał i metody
W pracy przedstawiono wyniki obser-

wacji ptaków z lat 1996–2018. Wykorzy-
stano także kilka faktów z okresu przed 
1996 r. oraz z 2019 r. Każdorazowo licze-
nia ptaków prowadzono z kilku punktów 
położonych na obwałowaniu ZR oraz z 1–3 
punktów na obwałowaniu ZD, tak aby w 
czasie kontroli objąć liczeniem całą po-
wierzchnię danego zbiornika. W pierw-
szych latach badań częściej kontrolo-
wano także odcinek rzeki Bóbr między 
zbiornikami oraz małe wyrobisko żwiru 
przy Starym Raduszcu. Łącznie, w latach 
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Rycina 2. Liczba kontroli zbiorników Dychów i Raduszec w poszczególnych miesiącach w latach 
1996–2018
Figure 2. The number of visits to the Dychów and Raduszec reservoirs in particular months in 
1996–2018
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Rycina 3. Liczba kontroli w poszczególnych latach 
Figure 3. The number of visits to the reservoirs in particular years
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1996–2018 przeprowadzono 1127 kontroli, 
w tym obserwacje na ZR prowadzono 1053 
razy, a ZD 933 razy. W przypadku 76% 
kontroli (859) oba zbiorniki kontrolowano 
tego samego dnia. Rozkład obserwacji w 
poszczególnych miesiącach i latach przed-
stawiają ryc. 2 i 3.

W pracy posługiwano się sformułowa-
niami „obserwacja” lub „stwierdzenie”, 
które oznaczają jedno stwierdzenie da-
nego gatunku podczas jednej kontroli na 
danym zbiorniku, np. jeżeli danego dnia 
podczas kontroli obserwowano gatunek 
na obu zbiornikach, to traktowano to jako 
dwie obserwacje. Podobnie w przypadku 
sformułowania „kontrola”, które oznacza 
prowadzenie obserwacji danego dnia na 
jednym lub obu zbiornikach. 

Podczas większości kontroli starano 
się określić skład gatunkowy i liczebność 
wszystkich przebywających na zbiorni-
kach gatunków z grupy ptaków wodno-
-błotnych, szponiastych Accipitriformes 
i sokołowych Falconiformes. Notowano 
także przedstawicieli wybranych wróblo-
wych Passeriformes i innych grup (grze-
biące Galliformes, gołębiowe Columbi-
formes, krótkonogie Apodiformes, sowy 
Stigiformes, kraskowe Coraciiformes), 
szczególnie, gdy obserwacje miały znacze-
nie fenologiczne, dotyczyły dużych stad 
lub interesujących stwierdzeń. 

Podczas kontroli w sezonie lęgowym 
nie prowadzono metodycznych liczeń pta-
ków lęgowych.

Obserwacje prowadzono w różnych po-
rach dniach, chociaż przeważały kontrole 
od godzin porannych do południowych 
czy wczesnopopołudniowych. Czas po-
święcony na obserwacje i liczenia ptaków 
zależny był od pory roku i liczby przeby-

wających na zbiornikach ptaków. Mieścił 
się w przedziale 1–8 godzin, wyjątkowo 
krócej.

Od 1998 r. prowadzono regularne (poza 
2001 r.) liczenia zimujących ptaków wod-
nych, a od 2011 r. obserwacje odbywały 
się w ramach Monitoringu Zimujących 
Ptaków Wodnych. Liczenia ptaków zimu-
jących odbywały się w połowie stycznia. 
Od 2012 r. na zbiornikach prowadzono 
także liczenia gęsi na noclegowiskach w 
ramach Monitoringu Noclegowisk Gęsi 
(Chylarecki i in. 2018). 

Dla większości opisanych gatunków 
podano liczbę obserwacji oraz sumę wi-
dzianych osobników i w zależności od 
charakteru przebywania danego ga-
tunku rozdzielano (lub nie) na poszcze-
gólne zbiorniki. W przypadku gatunków 
nielicznych lub rzadkich, które obserwo-
wane były kilka razy w ciągu dłuższego 
okresu czasu, obserwacje ich traktowano 
jako jedno stwierdzenie.

Wszystkie zacytowane w pracy obser-
wacje gatunków podlegających weryfika-
cji uzyskały pozytywne orzeczenia Ko-
misji Faunistycznej Sekcji Ornitologicznej 
PTZool.

Wyniki
Na podstawie obserwacji wykazano 

występowanie na terenie badań 241 ga-
tunków ptaków, w tym 91 lęgowych lub 
prawdopodobnie lęgowych. Poniżej przed-
stawiono charakterystykę występowania 
164 gatunków. Dodatkowo opisano trzy 
gatunki, których pojawy w Polsce nie mają 
charakteru naturalnego (kat. D i E). Wy-
mieniając zb. Raduszec i zb. Dychów uży-
wano odpowiednio skrótów: ZR i ZD.
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Przegląd gatunków

Sterniczka Oxyura leucocephala. Jednego samca widziano 19.10.1996 na ZD. Było to drugie 
stwierdzenie gatunku na Śląsku (Stawarczyk i in. 2017)

Łabędź niemy Cygnus olor. Jedna para, w niektórych latach zakładała gniazdo na Bobrze przy 
Dychowie i prawdopodobnie ta rodzina spływała na ZR, gdzie była obserwowana w sezonach 
2001 i 2016–2018. W 2016 r. i 2018 r. część piskląt (odpowiednio 2 i 3 z 4) należało do jasnej 
odmiany „immutabilis”. Nielęgowe osobniki spotykane były przez cały rok, wyraźnie liczniej 
na ZR, gdzie regularnie wykorzystywały pobliskie pola jako miejsca żerowiskowe. Gatunek 
tworzył największe koncentracje jesienią od połowy września do końca grudnia, kiedy no-
towano 100–225 os. Wyjątkowo w 2018 r. od połowy sierpnia przebywało na ZR 100–580 os. 
(najliczniej 20.10.2018). W 2018 r. na ZR stado 250–290 os. przebywało także przez cały czer-
wiec. Na polach ptaki żerowały od października (najwcześniej 11 os. widziano 24.09.2008) do 
kwietnia (najpóźniej 120 os. stwierdzono 2.05.2017), a największą koncentrację zanotowano 
9.04.2015 – 230 os. W styczniu na zbiornikach i polach przebywało do 144 os. – 17.01.2016.

Łabędź czarnodzioby Cygnus columbianus. Obserwowany regularnie prawie każdego roku, w 
okresie wędrówek i zimą. Łącznie 63 obserwacje. W tym czasie zanotowano łącznie 230 ptaków 
(196 ad. i 34 imm.). Łabędzie czarnodziobe obserwowano przede wszystkim na ZR, zarówno 
w obrębie akwenu, jak i na pobliskich polach. Ze ZD pochodzą jedynie dwa stwierdzenia: 2 
ad. 7.11.2009 i 1 ad. 22.02.2018. Gatunek notowano od października do marca, skrajne daty: 
21.10.2005 – 1 ad. i 28.03.2006 – 2 ad. Najwięcej obserwacji dokonano w listopadzie, kiedy 
to 12.11.2006 widziano także największe stado, liczące 13 os. (12 ad. i 1 imm.). Natomiast w 
okresie wędrówki wiosennej największą grupę ptaków obserwowano 19.03.2010 – 7 ad. i 3 
imm. W styczniu stwierdzony siedem razy podczas sześciu zim, a maksymalnie widziano 8 
os. (5 ad., 3 imm.) – 2.01.2005. 

Łabędź krzykliwy Cygnus cygnus. Gatunek przelotny i zimujący, łącznie w 334 obserwacjach 
zanotowano 22674 ptaki. Łabędzie krzykliwe widywane były przede wszystkim na ZR (na sa-
mym zbiorniku lub na pobliskich polach uprawnych), na którym odnotowano 89% obserwa-
cji i 96% ptaków. W okresie wędrówki jesiennej pierwsze ptaki widziano we wrześniu – dwa 
stwierdzenia: 8.09.1996 – 1 ad. i 29.09.1996 – 3 ad. Wzrost liczby obserwacji miał miejsce od 
trzeciej dekady października, a szczyt liczebności notowano od połowy listopada do połowy 
grudnia. W tym okresie widywano największe koncentracje łabędzi: 500 os. 20.11.2007, 530 os. 
14.11.2006 i 614 os. 5.12.2004. Zimą na zbiornikach przebywało od kilkudziesięciu do kilkuset 
ptaków, maksymalne koncentracje liczyły: 470 os. – 9.01.2011 i 480 os. 8.02.2009. W marcu 
największe stada łabędzi krzykliwych liczyły: 300 os. – 2.03.2010 i 351 os. – 16.03.2003. Ostat-
nie ptaki stwierdzano w pierwszej dekadzie kwietnia – w sumie cztery obserwacje, w tym 178 
os. 2.04.2015. Zbiorniki bywały także miejscem nocowania ptaków, które żerowały nie tylko 
na pobliskich polach, ale także w dolinie Odry. Duże wahania liczebności w poszczególnych 
sezonach wynikały z przemieszczania się ptaków w obrębie kilku żerowisk zlokalizowanych 
w obrębie kilku–kilkudziesięciu km w pobliskiej dolinie Odry. Na badanym obszarze okre-
ślono pochodzenie 13 ptaków na podstawie odczytanych obroży. Siedem łabędzi krzykliwych 
zaobrączkowano w Niemczech, trzy w Polsce oraz po jednym ptaku w Estonii, na Łotwie i na 
Litwie. Na szczególną uwagę zasługuje niemiecki osobnik, który w latach 2003–2011 stwier-
dzany był prawie każdej zimy. 
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Bernikla białolica Branta leucopsis. Łącznie zanotowano 121 os. podczas 27 obserwacji. Ptaki 
spotykano od października do marca, w poszczególnych miesiącach odpowiednio zanoto-
wano: październik – 2 stwierdzenia, listopad – 3, grudzień – 2, styczeń – 2, luty – 3 i marzec 
– 8. Skrajne daty obserwacji miały miejsce 10.10.2015 i 28.03.2016 i dotyczyły pojedynczych 
ptaków. Większość bernikli białolicych widywano na polach przy ZR, jedynie 13.03.2011 pięć 
ptaków stwierdzono na ZD. Najczęściej (14 stwierdzeń) obserwowano 1–2 os. w stadach in-
nych gęsi. Większe grupy bernikli odnotowano: 21–22.02.2015 – 4–12 os., 13.03.2013 – 12 os., 
27–28.03.2009 – 14 os. oraz w dniach 19–25.03.2016 stado 52–57 os. 

Bernikla rdzawoszyja Branta ruficollis. Dwa stwierdzenia pojedynczych ptaków na ZR w du-
żych stadach gęsi: 10.03.2011 oraz 21–22.02.2015. 

Bernikla kanadyjska Branta canadensis. Trzy ptaki obserwowano w 2011 r. na polach koło ZR 
7.01 i 12.01. Ponadto jednego ptaka wykazującego cechy któregoś z „małych” podgatunków 
widziano 1.10.2018 w dużym stadzie gęsi także na ZR.

Gęgawa Anser anser. Gatunek lęgowy na obu zbiornikach. Na ZD: 2009 r. – 4 pary, 2010 r. – 1 
para, 2014 r. – 2 pary oraz 2015 r. i 2017 r. – 1 para; na ZR: 2009 r. – 1 para, 2011 r. – 2 pary, 
2014 r. – 1 para. Gęgawa obserwowana była przez cały rok, łącznie 371 obserwacji 21643 pta-
ków, przeważnie na ZR (311 obserwacji 18952 os.). Największe koncentracje notowano od po-
łowy października do połowy marca. Jesienią najliczniejsze stado liczyło 800 os. – 26.11.2005, 
wiosną 450 os. – 16.03.2008, obie obserwacje na ZR. W ostatnich latach regularnie zimowała, 
pierwszą styczniową obserwację zanotowano w 2000 r. (2 os. 21.01.2000). Najliczniej zimą 
9.01.2016 – 250 os. na ZR. W grudniu, w ostatnich pięciu latach obserwacji, na zbiornikach 
przebywało jeszcze do 500 os. (9.12.2014, 19 i 23.12.2018). Wcześniej do końca lat 90. XX w. 
zanotowano tylko jedną obserwację grudniową (4 os. 19.12.1999).

Gęś zbożowa/tundrowa Anser fabalis/serrirostris. Z racji nieprowadzenia szczegółowych obser-
wacji, które pozwałayby na rozróżnienie rozdzielonych gatunków, opisano je łącznie, a wy-
rywkowe obserwacje potwierdzają obecność na zbiornikach obu gatunków. W sumie 254 ob-
serwacje 61287 os., w okresie od połowy września do końca kwietnia. Gęsi częściej widywane 
były w rejonie ZR – 84% stwierdzeń. Skraje daty obserwacji: 18.09.1999 – 2 os. i 25.04.1997 
– 31 os. Najczęściej obserwowana jesienią od połowy października do końca listopada (42% 
stwierdzeń), ale ptaki widywano jeszcze licznie przez cały grudzień. Liczba stwierdzeń nie-
znacznie spadała zimą (styczeń – luty), jednak ptaki regularnie notowane były także w poło-
wie stycznia, najliczniej łącznie na obu zbiornikach 1850 os. 20.01.2018. Wędrówka wiosenna 
słabo zaznaczona. Największe koncentracje notowano na ZR jesienią – 1500 os. 11.11.2009 i 
31.10.2018, ale w grudniu jeszcze 2500 os. 28.12.2005; zimą – w styczniu 1650 os. 20.01.2018, 
ale 2.02.2009 – 6000 os.; wiosną – 2500 os. 16.03.2018. Wyjątkowo 1 ptaka widziano na ZR 
latem – 26.07.2017. 

Gęś krótkodzioba Anser brachyrhyrchus. Odnotowano 10 stwierdzeń, łącznie 14 ptaków. Więk-
szość obserwacji miała miejsce w okresie wędrówki wiosennej, w lutym i marcu (sześć stwier-
dzeń). Pozostałe cztery stwierdzenia zanotowano w listopadzie i grudniu. Przeważały obser-
wacje pojedynczych ptaków, jedynie w dniach 8–10.03.2011 widziano 2–3 os. i 22.02.2015 – 3 
os. Poza obserwacją z 13.03.2011 ze ZD, pozostałe ptaki widywano w dużych stadach gęsi na 
ZR (na wodzie lub pobliskich polach).

Gęś białoczelna Anser albifrons. W sumie 138 obserwacji 25093 os. Częściej widywana w rejonie 
ZR – 83% stwierdzeń. Skrajne daty obserwacji: 18.09.1999 – 7 os. i 5.04.1997 – 1 os. Najczęściej 
obserwowana jesienią, w październiku i listopadzie (40% stwierdzeń), natomiast najliczniej 
wiosną w marcu (55% wszystkich ptaków). Największe koncentracje (ZR) notowane w marcu 
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liczyły: 5000 os. 16.03.2003 i 3000 os. 23.03.2006. Natomiast jesienią 1000 os.  31.10.2018. Na 
ZD największe stado gęsi białoczelnych liczyło 500 os. 5.11.2017. Gatunek regularnie obser-
wowany zimą, w styczniu na obu zbiornikach przebywało do 120 os. – 20.01.2018.

Gęś mała Anser erythropus. Jednego dorosłego ptaka obserwowano 31.10.2018 w stadzie innych 
gęsi na ZR.

Lodówka Clangula hyemalis. Dwa stwierdzenia pojedynczych samic: 28.11.1998 na ZR oraz 
8.11.2007 na ZD. 

Edredon Somateria mollissima. W dniach 2–9.10.2016 obserwowano 3 młode ptaki na ZR. Następ-
nie prawdopodobnie jednego z tych trzech ptaków widywano na ZR w dniach 16–23.10.2016.

Uhla Melanitta fusca. Spotykana regularnie, jednak nie każdego roku, w zbliżonej liczbie na 
obu zbiornikach. Łącznie zanotowano 112 obserwacji, jednak duża ich część dotyczyła tych 
samych, dłużej przebywających ptaków. Skrajne daty obserwacji: 27.10.2002 – 1 os. na ZR i 
30.05.1993 – 1 os. na ZD. Najczęściej widywane w listopadzie i grudniu (po 10 stwierdzeń) 
oraz w styczniu i marcu (po 5 stwierdzeń). Ponad 50% stwierdzeń dotyczyło pojedynczych 
ptaków, a najliczniejsze stado – 10 os. widziano 13.12.2013 na ZR. Jedynie podczas 11 stwier-
dzeń zanotowano dorosłe samce, łącznie 16 os. 

Markaczka Melanitta nigra. Łącznie odnotowano 21 stwierdzeń, 37 ptaków, z tego 67% stwier-
dzeń na ZD. Ptaki widywano w następujących miesiącach: październik – 2 stwierdzenia/2 
osobniki (najwcześniej 20.10.2009 – 1 ptak na ZD), listopad – 7/11, grudzień – 5/11, styczeń – 
3/9 i marzec – 4/4 (najpóźniej 22.03.2010 – samiec na ZD). Najczęściej (67%) widywano poje-
dyncze ptaki. Dwukrotnie obserwowano małe stada markaczek: 6 os. 10.12.2009 na ZD, 5 os. 
3.01.2013 na ZD i tego samego dnia 3 os. na ZR. Jedynie pięć razy odnotowano samce: czte-
rokrotnie w marcu i raz w styczniu. 

Gągoł Bucephala clangula. Gatunek lęgowy, choć samice z pisklętami nie były obserwowane każ-
dego roku. Większość lęgów stwierdzano na ZD, gdzie obserwowano 1–4 samic z młodymi.  
Ze ZR pochodzi tylko jedna obserwacji samicy z młodymi z 1997 r. Gągoł częściej i liczniej 
widywany był na ZD (65% obserwacji i 83% ptaków). Na ZD wysoka liczebność gągoła utrzy-
mywała się prawie przez cały rok, ze spadkiem na przełomie marca i kwietnia, na początku 
czerwca oraz we wrześniu. Natomiast na ZR najwyższe liczebności notowano w styczniu, lu-
tym oraz od połowy listopada od połowy grudnia. ZD stanowił miejsce koncentracji ptaków 
w czasie dyspersji polęgowej, gdzie w sierpniu notowano stada do 130 os., np. 21.08.2005. Na 
zbiorniku tym największe stada (100–130 os.) stwierdzane były od końca lipca do listopada. 
Natomiast na ZR największe stado notowano od końca lutego i w marcu oraz na przełomie 
listopada i grudnia, a najliczniejsze stado liczyło 134 os. – 27.11.1999. 

Bielaczek Mergellus albellus. Gatunek obserwowany regularnie, łącznie 250 obserwacji 1684 pta-
ków. Wyraźnie liczniej spotykany na ZR – 85% obserwacji i 94% widzianych ptaków. Skrajne 
daty: 30.10.2008 – 2 samice na ZR i 13.04.2008 – samiec na ZD. Częstość obserwacji wzrastała 
od końca listopada i utrzymywała się do połowy marca. Spadek liczby stwierdzeń notowano 
przy zamarzaniu zbiorników. Największe liczebności notowano od końca grudnia do końca 
lutego, kiedy średnia liczebność stad w dekadzie utrzymywała się między 5 a 15 os. Najwięk-
sze koncentracje liczyły: 35 os. 26.01.2003 i 22.02.2004, 39 os. 1.02.2015 oraz 41 os. 18.02.2018. 
Na ZD bielaczek najczęściej stwierdzany był w styczniu i lutym, a największe stado liczyło 12 
os. – 14.03.2012. Łącznie na obu zbiornikach liczebnie przeważały ptaki w upierzeniu samic 
– 60% wszystkich osobników.

Nurogęś Mergus merganser. Gatunek lęgowy na ZR, w latach 1998–2001 stwierdzano 1 samicę 
z pisklętami, a w 1999 r. widziano 2 samice z młodymi. Nurogęsi z podobną częstotliwością 

Ptaki zbiorników Raduszec i Dychów
Birds of Raduszec and Dychów Reservoirs



46 Ptaki Śląska 26 | P. Czechowski, G. Jędro, S. Rubacha, M. Bocheński, A. Wąsicki

były obserwowane na obu zbiornikach. Obserwowany całorocznie, najliczniej widywany w 
okresie dyspersji polęgowej już od końca czerwca, a wysoka liczebność utrzymywała się do 
początków września. Przez większość lat badań letnie koncentracje nurogęsi widywane były 
na ZD, jedynie w latach 1998–1999 ptaki przebywały na ZR. W miesiącach letnich stale prze-
bywały stada, często liczące 100–250 ptaków, a maksymalne zgrupowanie liczące 276 os. wi-
dziano 23.08.1998 na ZR. Wyższe liczebności notowano na obu zbiornikach także od połowy 
listopada do końca marca. W tym okresie maksymalne stada liczyły 300 os. – 23.02.2006 na 
ZR czy 200 os. – 28.03.2006 na ZD. 

Szlachar Mergus serrator. W 31 stwierdzeniach zanotowano 44 ptaki, a liczba stwierdzeń była 
podobna na obu zbiornikach. Ptaki obserwowano od października do maja. Jesienią najczęściej 
widywany w listopadzie – 42% stwierdzeń, wiosną w kwietniu – 13%. W okresie wędrówki 
jesiennej pierwszego ptaka zanotowano 6.10.2016 – 1 samica/młody, natomiast wiosną naj-
późniejsze stwierdzenie miało miejsce 12.05.2001 (obie obserwacje na ZD). Najczęściej obser-
wowano pojedyncze ptaki – 74% stwierdzeń, a największe stado liczyło 4 os. (5.11.2014, ZD).

Gęsiówka egipska Alopochen aegyptiaca. Stwierdzona dwukrotnie: 2 os. 27.03.2011 na ZR i 1 
os. 13–15.11.2015 na ZD.

Ohar Tadorna tadorna. Zanotowano siedem stwierdzeń (pięć na ZR i dwa na ZD). Cztery stwier-
dzenia wiosną w miesiącach marzec–maj i trzy w okresie letnio-jesiennym (sierpień–wrze-
sień). Najwcześniej dwa ptaki widziano 8.03.1992, najpóźniej 2–3 os. przebywały w dniach 
21–24.09.1997 (obie obserwacje ze ZR). Największe stado liczące 5 os. stwierdzono 29.04.2010 
na ZR. Warta wymienienia jest także obserwacja 2 ptaków 30.05.1997 na ZD.

Hełmiatka Netta rufina. Łącznie zanotowano 15 stwierdzeń, 24 ptaki (ZD – osiem stwierdzeń, 
ZR – siedem). Hełmiatki obserwowano wiosną (w miesiącach marzec–kwiecień), latem (w 
sierpniu), jesienią (październik–grudzień) oraz wyjątkowo zimą (14.01.2013 – 1 samiec na 
ZD). Kilkakrotnie ptaki przebywały przez dłuższy okres: 5–16.08.1999 – 1 samiec na ZD, 
25.10–13.11.2015 – 1 samica na ZD oraz w dniach 10.10–14.11.2018 samiec i dwie samice, a 
następnie od 7.11 3 samce i samica na ZR.

Głowienka Aythya ferina. Głowienka obserwowana była we wszystkich miesiącach. Wyraźnie 
liczniej na ZD, na którym dokonano 81% obserwacji i widziano aż 97% wszystkich ptaków. 
Wzrost obserwacji i liczby ptaków notowano w drugiej połowie marca. Jesienią szczyt liczebno-
ści, szczególnie zaznaczony na ZD, miał miejsce od połowy października do połowy listopada. 
Głowienki regularnie zimowały, głównie na ZD. W poszczególnych okresach fenologicznych 
maksymalne liczebności stad wynosiły, zimą: 3.01.2013 – 400 os., ale 31.12.2015 aż 820 os.; 
wiosną: 23.03.2013 – 350 os.; latem: 19.07.2007 – 100 os.; jesienią: 20.10–11.11.2016 – 700 os.

Podgorzałka Aythya nyroca. Stwierdzona podczas 13 kontroli, jednak część obserwacji doty-
czyła tych samych ptaków. Łącznie stwierdzono dziewięć pojedynczych ptaków: wrzesień – 2 
stwierdzenia, październik – 2, listopad – 4 i grudzień – 1. Widywana głównie na ZD (poza ob-
serwacją z 20.10.2018 ze ZR). Skraje daty obserwacji: 19.09.2007 i 19.12.2011. Ponadto jednego 
ptaka widziano przed głównym okresem zbierania danych, tj. 7.10.1991 na ZR. 

Czernica Aythya fuligula. Gatunek lęgowy, pojedynczą samicę z pisklętami widziano na ZD w 
latach 2000 i 2007. Czernice obserwowano całorocznie na obu zbiornikach, przeważnie na ZD 
(63% wszystkich obserwacji i 63% ptaków). W okresie wędrówek szczyt liczebności zaznaczał 
się od połowy marca i trwał do połowy kwietnia na ZD i w marcu na ZR. Natomiast jesienią 
szczyt przypadał od połowy października do połowy listopada na ZD i od połowy listopada 
do połowy grudnia na ZR. W okresach tych notowano największe stada czernic: wiosną – 300 
os. 12.04.2006 na ZD i 500 os. 11 i 18.03.2010 na ZR oraz jesienią – 420 os. 2.11.2002 na ZD i 
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390 os. 15.12.2009 na ZR. Spotykana także liczniej w okresie letnim, głównie na ZD, np. 220 
os. 17.08.2005, czy 260 os. 30.07.2000. Wysokie liczebności notowano także pod koniec grud-
nia, np. 400 os. 31.12.2018 na ZR. Liczba ptaków zmniejszała się po zamarznięciu zbiorników.

Ogorzałka Aythya marila. Spotykana regularnie, jednak nie każdego roku, z przewagą obserwa-
cji na ZD (około 64%). Liczbę stwierdzeń określono na 60, w których zanotowano co najmniej 
140 ptaków. Skrajne daty obserwacji (pojedynczych ptaków) ze ZD: 22.09.2010 i 11.05.2010. 
Najczęściej widywana w listopadzie i grudniu (łącznie około 47% stwierdzeń). W okresie 
wędrówki wiosennej jedynie siedem stwierdzeń. Około 60% stwierdzeń dotyczyło pojedyn-
czych ptaków, a maksymalne stada obserwowane na ZD liczyły: 10 os. 18.11.2009 i 19.11.2016 
oraz 11 os. 3.12.2016. Jedynie podczas 8 stwierdzeń zanotowano dorosłe samce, łącznie 12 os.

Cyranka Spatula querquedula. Najmniej liczna z kaczek właściwych, łącznie zanotowano 53 ob-
serwacje, 280 ptaków. Częściej widywana na ZR – 68% stwierdzeń. Obserwowana od marca 
do końca września, z nasileniem obserwacji w kwietniu i sierpniu. Skrajne daty stwierdzeń: 
12.03.2018 – samiec na ZR i 28.09.2006 – 6 os. na ZR. Wyjątkowo 1 os. widziano jeszcze 
29.10.2004 na ZD. Podczas połowy (51%) stwierdzeń widywano 1–2 os., skupienia 3–10 os. sta-
nowiły 38% a 11% stada ponad 10 os. Największe stada liczące 40 os. widziano 1 i 14.08.2018 
na ZR.

Płaskonos Spatula clypeata. Gatunek łącznie obserwowany podczas 113 kontroli, w których 
stwierdzono 1519 os. Wyjątkowo licznie widywany w 2018 r. – 33 obserwacje 1086 ptaków 
(29% wszystkich obserwacji i 71% ptaków). Na obu zbiornikach zanotowano podobną liczbę 
obserwacji. Ptaki obserwowano od marca do grudnia, z nasileniem w kwietniu oraz w paź-
dzierniku. Maksymalne stada: 13 os. 2.04.1997 na ZR oraz 95 os. 6.10.2018 na ZD. Wiosną 
najwcześniej stwierdzono samca 9.03.2011 na ZR. Jesienią przelot ustępował w połowie listo-
pada. Zanotowano także dwa stwierdzenia grudniowe: samica 13.12.2018 na ZR oraz 3 samce 
i 2 samice widziano 31.12.2017 na ZD. Poza zbiornikami parę ptaków widziano 7.06.1997 na 
żwirowni przy Starym Raduszcu.

Krakwa Mareca strepera. Gatunek regularnie przelotny i sporadycznie zimujący. Obserwowany 
we wszystkich miesiącach, poza lipcem, łącznie 180 obserwacji, podczas których widziano 2287 
ptaków. Na obu zbiornikach zanotowano podobną liczbę obserwacji, z niewielką przewagą na 
ZD (57%). Przelot wiosenny słabiej zaznaczony i widoczny, głównie na ZR, z największą liczbą 
stwierdzeń w kwietniu. Wiosną najwcześniej widziano 4 os. 8.03.2015 na ZR, a największe 
stado liczyło 20 os. – 2.04.2006 na ZD. Podczas wędrówki jesiennej pierwsze krakwy widy-
wano od sierpnia, a szczyt liczebności na obu zbiornikach przypadał na październik i listopad. 
Największe koncentracje zanotowano w listopadzie – po 100 os. 7.11.2009 na ZD i 14.11.2018 
na ZR. Ptaki przebywały najpóźniej do grudnia – łącznie 13 obserwacji na obu zbiornikach. 
W styczniu stwierdzona trzykrotnie: samica – 1.01.2014 na ZR, samiec – 10.01.2016 na ZD i 
4 os. 20.01.2018 na ZR.

Świstun Mareca penelope. Gatunek regularnie przelotny i sporadycznie zimujący. Obserwowany 
poza okresem letnim. Łącznie 268 obserwacji, w których widziano 7403 ptaki. Na obu zbior-
nikach widywane podczas podobnej liczby kontroli, jednak na ZR odnotowano więcej ptaków 
(66%). Przelot wiosenny rozpoczynał się pod koniec lutego, z największą liczbą stwierdzeń od 
połowy marca do połowy kwietnia. Wiosną największe stada, obserwowane na ZR, liczyły 245 
os. – 25.03.2016 i 250 os. – 22–23.03.2006. Podczas wędrówki jesiennej pierwsze świstuny po-
jawiały się od pierwszych dni września, a szczyt liczebności na obu zbiornikach przypadał od 
połowy października do połowy listopada. Największą koncentrację zanotowano 20.10.2018 – 
220 os. na ZR. W niektóre lata ptaki przebywały na zbiornikach jeszcze przez cały grudzień, 
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szczególnie licznie w 2018 r., w którym jeszcze 31.12 widziano 72 os. na ZD. Zimą, stwierdzony 
dwukrotnie: 13 os. 1.01.1998 na ZR oraz 2 os. 18.01.2012 na ZD.

Krzyżówka Anas platyrhynchos. Lęgowa, 1–2 samice z pisklętami widywano na ZD w latach 
1998, 2006, 2008, 2010, 2013, 2015 i 2018 oraz 1 samicę z pisklętami na ZR w latach 1998–1999 
i 2009. Nie określano liczebności krzyżówki na podstawie liczby samców w okresie lęgowym. 
Gatunek obserwowany przez cały rok na obu zbiornikach. Największe koncentracje noto-
wano od końca września do połowy marca – aż 115 razy liczebność wynosiła między 500 a 
3000 os. Na ZD największa koncentracja 2800 os. 1.03.2018 oraz 1500 os. 25–26 i 29.12.2011. 
Natomiast na ZR maksymalne koncentracje: 3000 os. 8 i 27.02.2009 oraz 2000 os. 26.01.2003.  

Rożeniec Anas acuta. Gatunek regularnie przelotny i w ostatnich latach zimujący. Wykazany 
podczas 136 kontroli, w których policzono 622 ptaki. Obserwowany w podobnej liczbie na 
obu zbiornikach. Na ZR wyraźniej zaznaczona była wędrówka wiosenna w drugiej połowie 
marca – największe stado 200 os. 22.03.2006. Jesienią liczniej pojawiał się na ZD, ze szczytem 
obserwacji w listopadzie. Nie spotykano tam jednak większych koncentracji ptaków, przewa-
żały grupki 1–4 os. Jesienią największe stado widziane 3.10.2018 na ZR – 15 os. W okresie zi-
mowym (od połowy grudnia do połowy lutego) zanotowano łącznie 16 obserwacji 25 ptaków 
(w styczniu odpowiednio 8/15), częściej na ZD (63% stwierdzeń). 

Cyraneczka Anas crecca. Gatunek widywany całorocznie, regularnie przelotny i zimujący. Łącz-
nie 6629 os. podczas 329 kontroli, z przewagą na ZR (73% obserwacji, 78% ptaków). Wędrówka 
wiosenna, widoczna głównie na ZR, wyraźnie zaznaczała się na przełomie marca i kwietnia 
– spotykano wtedy stada do 110 os. 27.03.2003 (ZR). Przy niższych stanach wody cyraneczki 
pojawiały się na zbiornikach w lipcu i sierpniu, kiedy to na ZD obserwowano stada do 120 
os. – 17.08.1999. Nasilenie wędrówki jesiennej trwało od połowy października, przez cały li-
stopad, ale jeszcze w grudniu cyraneczki były widywane regularnie, do 45 os. W okresie wę-
drówki jesiennej wielokrotnie widywano stada liczące 100–150 os., np. 150 os. 2.11.1996 na ZD.

Mandarynka Aix galericulata. Dorosły samiec przebywał z krzyżówkami w dniach 1–5.03.2018 
na ZD.

Przepiórka Coturnix coturnix. Gatunek prawdopodobnie lęgowy. Prawie wszystkie stwierdzenia 
miały miejsce na polach przy ZR, na których w miesiącach czerwiec–lipiec, słyszano maksy-
malnie do 3 samców. Wyjątkowo pojedynczego przelatującego osobnika słyszano 30.07.2000 
na ZD. Wyjątkowa obserwacja miała miejsce 6.12.1996, kiedy na drodze przy ZR znaleziono 
świeżo zabitego osobnika.

Kuropatwa Perdix perdix. Gatunek lęgowy, zanikający na badanym terenie. Obserwowany jedy-
nie przy ZR, łącznie podczas 46 kontroli stwierdzono 269 ptaków. Jeszcze pod koniec lat 90. 
XX w. notowano większe stada kuropatwy, liczące do 23 os. – 7.08.1999. Z początkiem XXI 
w. wielkość obserwowanych stad zmniejszała się do maksymalnie 10 os. Ostatnie stwierdze-
nie kuropatw (5 os.) miało miejsce 6.11.2009.

Perkozek Tachybaptus ruficollis. Łącznie zanotowano 2154 ptaki w 217 obserwacjach, z przewagą 
stwierdzeń na ZR (58% obserwacji i 82% ptaków). Perkozki widywano przez cały rok z wyjąt-
kiem czerwca. Wędrówka wiosenna niezauważalna. Ptaki najliczniej obserwowano od końca 
września do połowy listopada, ale liczba obserwacji wzrastała już od początku sierpnia. Naj-
większe koncentracje podczas wędrówki jesiennej rzadko przekraczały 20 os., a maksymalne 
stado liczyło 30 os. – 1.09.1998 (ZD). Wyjątkiem był 2018 r., kiedy na ZR, przy sprzyjających 
warunkach żerowiskowych, perkozek obserwowany był bardzo licznie. Już od końca lipca li-
czebność na zbiorniku wzrastała, a szczyt zanotowano w trzeciej dekadzie września i pierw-
szej dekadzie października, kiedy wykazywano ok. 100 os. (maksymalnie 116 os. 29.09.2018). 
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Jeszcze w połowie listopada przebywało do 30 os. Regularnie obserwowany zimą (grudzień–
luty), chociaż w styczniu zanotowano tylko siedem obserwacji, maksymalnie 7 os. (20.01.2018). 

Perkoz rdzawoszyi Podiceps grisegena. Łącznie zanotowano 50 os. w 43 obserwacjach, w więk-
szości na ZD (84% obserwacji). Skraje daty: na ZD – 30.03.2010 i 23.11.2017 (pojedyncze ptaki). 
Podczas wędrówki wiosennej najczęściej widziany w kwietniu, a podczas jesiennej w sierpniu 
i wrześniu. Zazwyczaj obserwowano pojedyncze ptaki – 86% stwierdzeń, 2 ptaki widziano 
podczas 12% obserwacji i tylko raz widziano 3 os. – 12.08.2007 na ZD. 

Perkoz dwuczuby Podiceps cristatus. Gatunek obserwowany całorocznie, nielęgowy, jedynie 
28.06.2018 widziano parę ptaków budujących gniazdo, jednak do lęgu nie doszło. Łącznie w 
1042 obserwacjach widziano 9827 ptaków, z podobną częstotliwością na obu zbiornikach. W 
czasie wędrówki wiosennej największe koncentracje na przełomie marca i kwietnia, np. łącz-
nie 80 os. (50 os. na ZR i 30 os. na ZD) 28.03.2006. Podczas wędrówki jesiennej najliczniej no-
towany w sierpniu i wrześniu, kiedy widywano do 60–65 os. – 14.08.2006 i 13.09.2008 na ZD. 
Regularnie obserwowany do końca grudnia. Zimował nie każdego roku (siedem sezonów), a 
w styczniu zanotowano łącznie 21 obserwacji, najczęściej pojedynczych ptaków, rzadziej 2–3 
os. Największe zimowe stado 10 os. obserwowano 3.01.2010 (ZR).

Perkoz rogaty Podiceps auritus. Odnotowano dziewięć stwierdzeń 1–3 ptaków. Częściej widy-
wany był na ZD – 6 stwierdzeń. Ptaki obserwowano głównie w okresie jesiennym ze skraj-
nymi datami: 31.10.2015, 31.10.2018 i 4.12.1998. W okresie zimowym jedno stwierdzenie – 2 os. 
widziano 15.02.2008 na ZR. Najczęściej obserwowano 1–2 os., jedynie 11.11.2015 na ZD 3 os.

Zausznik Podiceps nigricollis. Łącznie 29 stwierdzeń, 71 ptaków, z tego 75% na ZD. Ptaki widy-
wano od kwietnia do listopada: kwiecień – 10 stwierdzeń (34 os.), maj – 3 (13), czerwiec – 1 
(1), lipiec – 5 (9), sierpień – 3 (4), wrzesień – 3 (3), październik – 2 (2), listopad – 2 (5). Skrajne 
daty obserwacji: 2.04.1997 – 4 os. i 5.11.2017 – 1 os. na ZD. Najczęściej (83%) widywano 1–2 
zauszniki. Dwukrotnie obserwowano stada liczące 9 os.: 5.04.1997 i 6.04.1999 na ZD.

Siniak Columba oenas. Regularnie obserwowany na polach przy ZR. Najwięcej stwierdzeń w 
okresie wędrówki jesiennej we wrześniu i październiku oraz wiosną w marcu. Siniaki widy-
wano także, w grudniu i styczniu – 6 stwierdzeń 1–10 os. Pierwszej zimowej obserwacji do-
konano 19.12.1999 – 1 os. Większość stwierdzeń to obserwacje małych grup do 20 os., a naj-
liczniejsze stada widziano 1.11.2009 – 50 os. i 25.09.1999 – 52 os.

Grzywacz Columba palumbus. Lęgowy, przelotny i w ostatnich latach regularnie zimujący gatu-
nek. Najliczniej widywany w okresie wędrówek i latem na polach przy ZR. Tam też notowano 
największe koncentracje grzywaczy: wiosną – 120 os. 3.04.2000, latem – 200 os. 24.07.2010 i 
jesienią – 600 os. 8.10.1999. W ostatnich latach nasiliło się zjawisko zimowania grzywaczy i w 
okresie grudzień–luty spotykano stada do 30 os., głównie na polach przy ZR, ale także przy 
ZD, np. 10 os. 15.01.2017.

Turkawka Streptopelia turtur. Prawdopodobnie pojedyncze pary gniazdowały w zadrzewieniach 
przy ZR, na co wskazują obserwacje 1–2 ptaków w maju i czerwcu. Ostatnie takie stwierdze-
nia miały miejsce w 2009 r. Na uwagę zasługują obserwacje dużych stad turkawek z okresu 
letniego (koniec lipca – początek września) w latach 1999–2000, kiedy kilkukrotnie widziano 
40–50 os. na polach przy ZR. W późniejszym okresie widywano już tylko do 5 os., a jedynie 
w latach 2007 i 2010 10–15 os. W latach 2011–2015 tylko 3 obserwacje pojedynczych ptaków. 
Po 2015 r. nie obserwowano turkawek.
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Jerzyk Apus apus. Stwierdzany od maja do września. Najczęściej obserwowany nad ZD, gdzie 
odnotowano większe skupienia np. 25, 30 i 31.07.2007 po ok. 1000 os. Największe stado ok. 
2000 os. widziano 27.05.2009. Najpóźniej jednego jerzyka widziano 1.10.2000 r. nad ZR. 

Wodnik Rallus aquaticus. Prawdopodobnie gatunek lęgowy na ZR (2–3 pary), na co wskazują 
stwierdzenia ptaków z okresu lęgowego np. 17.06.2000. Poza okresem lęgowym najczęściej 
notowany był we wrześniu i styczniu, a 33% wszystkich stwierdzeń miało miejsce w miesią-
cach grudzień–luty. 

Derkacz Crex crex. Pojedyncze odzywające się ptaki słyszano na nieużytkach przy ZR w latach 
1998–1999 i 2001.

Kropiatka Porzana porzana. Pojedyncze ptaki widziano 21 i 23.09.2018 na mulistym dnie ZR.
Kokoszka Gallinula chloropus. Sporadycznie lęgowa, dorosłego ptaka z 2 pisklętami widziano na 

Bobrze między zbiornikami w 2015 r., a dorosłego ptaka 3.05.2016. Ponadto zanotowano 26 
obserwacji, łącznie 63 ptaków na ZR (65% stwierdzeń) oraz na Bobrze między zbiornikami. 
Ptaki notowano przez cały rok, poza lutym i czerwcem. Najwięcej obserwacji przypadało na 
sierpień i wrzesień w okresie wędrówki jesiennej (42% obserwacji) oraz zimą, w grudniu i 
styczniu, kiedy zanotowano aż 38% stwierdzeń. Najczęściej obserwowano 1–2 os., jedynie we 
wrześniu 2018 r. widziano 10 i 11 os. na ZR.  

Łyska Fulica atra. Gatunek nielęgowy, regularnie przelotny i zimujący. Łącznie zanotowano 
35871 os. podczas 279 obserwacji, z przewagą na ZD (63% obserwacji, 84% ptaków). Łyski wi-
dywane całorocznie z wyjątkiem maja. Szczególnie licznie występowały w latach 1998–1999, 
2004, 2009 i 2018. Wędrówka wiosenna słabo zaznaczona, ze szczytem obserwacji w marcu, 
kiedy spotykano stada do 160 os. – 28.03.2006 (ZR). Po okresie lęgowym łyski pojawiały się 
na zbiornikach od połowy lipca, a w niektóre lata już pod koniec sierpnia notowano bardzo 
liczne koncentracje do 1200 os. (25.08.1999, ZD). Nasilenie wędrówki jesiennej trwało do końca 
listopada, ale w niektóre lata (2009, 2018) jeszcze w grudniu łyski były widywane regularnie 
w stadach do 350 os. W okresie wędrówki jesiennej najliczniejszą koncentrację łysek – 1400 
os. zanotowano 21.10.1998 na ZD. 

Żuraw Grus grus. Gatunek przelotny i sporadycznie zimujący. Obserwowany we wszystkich 
miesiącach, głównie na polach przy ZR, łącznie 164 obserwacje 1921 ptaków. Nad ZD jedynie 
21 obserwacji przelatujących ptaków, maksymalne stado 57 os. 19.10.2014. Najliczniej widy-
wany w marcu i październiku, w tych miesiącach notowano także największe stada: wiosną 
po 120 os. 13.03.1998 i 12.03.2009, jesienią 57 os. 19.10.2014 oraz 347 os. w kilku przelatują-
cych stadach 15.10.1999. Pierwsze ptaki pojawiały się w pierwszej dekadzie lutego, np. 30 os. 
08.02.2009. Zanotowano cztery obserwacje zimowe: 4 os. 15.12.2009, 2 os. 29.12.2011, 1 os. 
12.01.2011 i 2 os. 24.01.2005.

Ostrygojad Haematopus ostralegus. Jednego ptaka obserwowano 29.04.2018 na ZR.
Szablodziób Recurvirostra avosetta. Jedna obserwacja pojedynczego ptaka 3.05.2008 na ZR.
Siewnica Pluvialis squatarola. Zanotowano 24 stwierdzenia 83 ptaków. Ptaki spotykano głów-

nie w okresie wędrówki jesiennej, skrajne daty obserwacji: 4.08.1998 i 2.11.1996 – po 3 ptaki 
na ZR. Wyjątkowo 1 siewnicę obserwowano 16.06.1999 także na ZR. Rozkład stwierdzeń i 
liczby ptaków w poszczególnych miesiącach: czerwiec – 1/1, sierpień – 2/4, wrzesień – 10/37, 
październik – 10/38 i listopad – 1/3. Prawie 46% stwierdzeń stanowiły obserwacje pojedyn-
czych ptaków, a największe stado 18.09.1999 liczyło 13 os. (ZR). Ptaki obserwowano głównie 
na ZR, jedynie w 1999 r. dwa stwierdzenia zanotowano na spuszczonym ZD.
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Siewka złota Pluvialis apricaria. Obserwowana głównie na polach w pobliżu ZR. Łącznie 53 ob-
serwacje 843 ptaków. Podczas wędrówki wiosennej widywana od końca lutego do początku 
kwietnia, najwcześniej 2 os. 23.02.2014. Średnia wielkość stada w tym okresie liczyła 30 os. 
(N=15), a największe skupienia 110 os. 19 i 27.03.2003. Wędrówka jesienna rozpoczynała się w 
połowie sierpnia i trwała do pierwszych dni grudnia, z nasileniem we wrześniu i listopadzie. 
Najpóźniej stado 100 os. widziano 1.12.2002. Średnia wielkość stad siewek w tym okresie była 
mniejsza niż wiosną i wynosiła 10 os. (N=38), a największe stado liczyło 130 os. 25.11.2004.

Sieweczka obrożna Charadrius hiaticula. Łącznie 20 obserwacji 64 ptaków. Ptaki obserwo-
wano głównie w miesiącach sierpień–październik, skrajne daty obserwacji: 6.08.2006 – 4 ad. 
i 5.10.1997 – 5 os. Ponadto dwa stwierdzenia pojedynczych ptaków w okresie wiosennym: 
20.04.2009 i 7.05.1999. Najczęściej obserwowano 1–5 os., a największe stado liczyło 15 os. 
21.09.1997. Ptaki widywano przede wszystkim na ZR, ponadto raz na ZD i trzy stwierdzenia 
na żwirowni k. Starego Raduszca.

Sieweczka rzeczna Charadrius dubius. Gatunek lęgowy. W latach 1997–1999 2–3 pary gniazdo-
wały na żwirowni przy Starym Raduszcu oraz 1–2 pary na małym wyrobisku przy ZR. Po-
nadto zanotowano 45 obserwacji, łącznie 98 ptaków od kwietnia do początku września, z na-
sileniem w trzeciej dekadzie kwietnia i w maju. Skraje daty obserwacji: 3.04.2000 – po 1 os. 
na ZR i ZD oraz 8.09.1996 – 5 os. na ZR. 65% obserwacji zanotowano na ZR, pozostałe na ZD 
oraz nad Bobrem między zbiornikami. Najczęściej widywano 1–2 os. (71% obserwacji), a naj-
liczniejsza grupa liczyła 7 os. 06.06.2008 na ZR.

Czajka Vanellus vanellus. Obserwacje ptaków w sezonie lęgowym wskazują na prawdopodobne 
lęgi 1–2 par na polach przy ZR w latach 1999, 2008, 2010–2011, 2014 i 2018, na co brak jest 
jednak dowodów. Obserwowana przez cały rok, łącznie podczas 331 obserwacji stwierdzono 
47788 ptaków. Widywana głównie na ZR i polach przy zbiorniku, wyjątkowo na ZD – 100 os. 
11.09.1999. Przelot wiosenny rozpoczynał się w pierwszych dniach lutego, najwcześniej 3 os. 
3.02.2002, ale 22.02.1997 widziano już 135 os. Szczyt wędrówki miał miejsce w pierwszej i dru-
giej dekadzie marca, wtedy też stwierdzono największe wiosenne stado 2000 os. 16 i 19.03.2003. 
Po lęgach pierwsze ptaki spotykano od początku czerwca i już 17.06.2009 widziano 300 os., a 
23.06.2009 stado 700 os. Szczyt wędrówki jesiennej przypadał na październik, ale czajki licz-
nie spotykano jeszcze w listopadzie. Największe jesienne stado liczyło 2500 os. 12.10.2003. W 
niektóre lata ptaki widywano jeszcze w grudniu (łącznie 6 obserwacji), a 1.12.2002 obserwo-
wano stado 200 os. Czajki dwukrotnie stwierdzono w styczniu: 3 os. 23.01.2003 i 1 os. 3.01.2014.

Kulik mniejszy Numenius phaeopus. Siedem stwierdzeń, głównie na ZR (jedno stwierdzenie 
na ZD – 1 os. 7.08.2007). Kuliki stwierdzano wyłącznie w dwóch miesiącach: w kwietniu – 3 
stwierdzenia i sierpniu – 4. Pięć stwierdzeń dotyczyło pojedynczych ptaków, raz widziano 2 
os. i raz 3 os. – 28.04.2000.

Kulik wielki Numenius arquata. Spotkany jedynie 18 razy, łącznie 33 ptaki, głównie przy ZR 
(83% obserwacji). Widywany od maja do pierwszych dni października (poza lipcem), a naj-
częściej obserwowany w sierpniu i wrześniu. Rozkład obserwacji na poszczególne miesiące: 
maj – 1 obserwacja/1 os., czerwiec – 1/1, sierpień – 9/13, wrzesień – 6/15 i październik – 1/1. 
Najpóźniej, 3 os., stwierdzono 1.10.2000. Najczęściej obserwowano pojedyncze ptaki – 61% 
stwierdzeń, a największa grupka kulików liczyła 5 os. – 8.09.1999 na ZD.

Rycyk Limosa limosa. Jedynie cztery stwierdzenia na ZR: po dwa ptaki widziano 14.04.1993 i 
14.05.1996 oraz pojedyncze rycyki spotkano 18 i 25.08.2010.
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Biegus rdzawy Calidris canutus. Łącznie siedem obserwacji dziewięciu ptaków, z tego sześć 
stwierdzeń na ZR. Skrajne daty: 28.08.2015 – 3 os. i 15.10.2006 – 1 os. Poza ZR, jedno stwier-
dzenie ze żwirowni przy Starym Raduszcu – 4.09.1998 – 1 os.

Batalion Calidris pugnax. Łącznie 50 obserwacji 238 ptaków, głównie ze ZR lub pobliskich pól 
(90%). Przelot wiosenny mniej intensywny od jesiennego – łącznie 16 obserwacji, 63 ptaki, ze 
szczytem na przełomie kwietnia i maja. Najwcześniejszą obserwację zanotowano 23.03.2001 
– 1 os. na ZR. Pierwsze ptaki koczujące po lęgach spotkano już w czerwcu, odpowiednio 16 i 
23.06.2009 – 4 i 9 os. na polach przy ZR. W okresie wędrówki jesiennej najwięcej ptaków no-
towano we wrześniu, w tym czasie widziano także największe stado batalionów liczące 38 os. 
1.09.1998. Najpóźniej dwa ptaki obserwowano 5.10.1996. Bataliony nie tworzyły większych 
zgrupowań, przeważały obserwacje 1–10 os. (90% obserwacji).

Biegus krzywodzioby Calidris ferruginea. Obserwowany podczas 10 kontroli, w miesiącach sier-
pień–wrzesień, łącznie 30 ptaków. Skrajne daty zanotowano: 6.08.2006 – 3 ad. i 8.09.1996 – 12 
os. Ptaki widywano głównie na ZR. Na ZD biegusy krzywodziobe obserwowano dwukrotnie 
w 1999 r. Ponadto 5.09.1998 – 1 os. na żwirowni k. Starego Raduszca.

Biegus mały Calidris temminckii. Stwierdzony pięć razy na ZR. Pojedyncze ptaki widziano: 
19.10.1996, 5.09.1998, 12.05.2001 i 20.08.2010. Ponadto 4 ad. obserwowano 6.08.2008. 

Piaskowiec Calidris alba. Stwierdzony pięć razy. Cztery obserwacje na ZR: 5.10.1997 – 2 os., 
23.04.1999 – 1 os., 11.09.1999 – 2 os. oraz 16.05.2010 – 3 ad. Ponadto 1 os. widziany 20.08.2011 
na ZD.

Biegus zmienny Calidris alpina. W sumie 45 obserwacji 328 ptaków, głównie ze ZR, gdzie za-
notowano 85% stwierdzeń. W okresie przelotu wiosennego jedynie dwie obserwacje na ZR: 
16.05.2010 – 6 os. i 21.05.2010 – 1 os. W okresie wędrówki jesiennej spotykany od lipca do 
listopada, skrajne daty: 30.07.2006 – 2 os. i 23.11.1996 – 1 os., obie obserwacje ze ZR. Szczyt 
obserwacji przypadał na wrzesień (47% wszystkich stwierdzeń). Wyjątkowo 22.12.2007 wi-
dziano 1 os. na krze lodowej na ZR. Biegusy zmienne nie tworzyły większych koncentracji, 
najczęściej obserwowano grupy 1–5 os. (71% stwierdzeń), stada 6–20 os. stanowiły 18%, a stada 
ponad 20 os. 11%. Największe widziane stada (ZR) liczyły: 55 os. 18.09.1999 i 46 os. 5.10.1997. 

Biegus malutki Calidris minuta. Obserwowany jedynie w latach 1996–1999. Łącznie widziany 
podczas 12 kontroli, głównie we wrześniu (między 1 a 21), a część obserwacji mogła dotyczyć 
tych samych ptaków przebywających dłużej na ZR. Najpóźniej 1 ptaka widziano 5.10.1997. 
Największe stada liczyły: 52 os. – 8.09.1996 i 12 os. 5.09.1998 (ZR). Poza ZR trzy stwierdzenia 
ze żwirowni przy Starym Raduszcu i jedna na ZD.

Kszyk Gallinago gallinago. Łącznie 53 obserwacje 520 ptaków. Obserwowany głównie na ZR (81% 
obserwacji), ale w sprzyjających warunkach liczne stada obserwowano także na ZD, szcze-
gólnie w latach 1997 i 1999 przy bardzo niskich stanach wody. Wędrówka wiosenna słabo za-
znaczona – jedynie 8 stwierdzeń (marzec–kwiecień), najwcześniej 24.03.1996 – 1 os. na ZR. 
Wędrówka jesienna bardziej wyraźna, trwająca od końca lipca do początku listopada (skrajne 
daty: 25.07.2018 – 1 os na ZR i 8.11.1997 – 2 os. na ZD). Wiosną dominowały obserwacje po-
jedynczych ptaków, a największe stado liczyło 8 os. – 30.03.2006 na ZR. Jesienią notowano 
większe stada, szczególnie na spuszczonym ZD, gdzie w październiku 1997 r. widywano do 
80 os. (18.10.1997).  

Bekasik Lymnocryptes minimus. Odnotowany podczas sześciu kontroli. Część obserwacji mo-
gła dotyczyć tych samych ptaków. W dniach 12.10–8.11.1997 podczas czterech kontroli widy-
wano 2–3 os. na dnia spuszczonego częściowo ZD. Ponadto dwa stwierdzenia pojedynczych 
ptaków na ZR: 21.10.1998 i 27.11.1999.
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Brodziec piskliwy Actitis hypoleucos. Gatunek obserwowany w okresie wędrówek na obu zbior-
nikach oraz nad Bobrem między zbiornikami i na żwirowni przy Starym Raduszcu. Łącz-
nie 177 obserwacji, 562 ptaków, z niewielką przewagą na ZR (59% obserwacji i 65% ptaków). 
Wędrówka wiosenna przebiegała w kwietniu i maju, ze szczytem pojawów w pierwszej de-
kadzie maja. Skrajne daty obserwacji: 11.04.2010 – 1 os. nad Bobrem i 29.05.1997 – 3 os. na 
ZD. Wędrówka jesienna rozpoczynała się w lipcu i trwała do pierwszych dni października 
(wyjątkowo dwie obserwacje pod koniec października), ze szczytem w sierpniu. Skrajne daty 
stwierdzeń jesienią: pojedyncze ptaki na ZR 1.07.1998 i 29.10.1998. Najczęściej widywano 1–2 
ptaki – 62% stwierdzeń, następnie 3–5 os. – 21%, 6–10 os. – 12%, a 5% stanowiły stada 11–17 
os. Maksymalne stadka liczyły: wiosną – 14 os. 12.05.2001, jesienią – 17 os. 16.08.1999, obie 
obserwacje na ZR.

Samotnik Tringa ochropus. W sumie 37 obserwacji, łącznie 71 ptaków, głównie na ZR (84%). 
Pojedyncze obserwacje notowano na ZD, żwirowni k. Starego Raduszca i na Bobrze między 
zbiornikami. Samotniki obserwowano we wszystkich miesiącach roku, najliczniej w kwietniu 
(38% obserwacji) i w sierpniu (22%). Wiosną najwcześniej stwierdzony 30.03.2003 i 30.03.2006 
– odpowiednio 1 os. i 3 os. Jesienią ostatnie pojedyncze ptaki widziano 12.10.1997 i 25.11.2018. 
Zanotowano także cztery obserwacje pojedynczych samotników w miesiącach zimowych (gru-
dzień–luty, ZR): 26 i 29.01.1998, 19.02.1999 i 29.12.1999. Najczęściej obserwowano pojedyncze 
ptaki – 60% stwierdzeń, a największa grupka liczyła 6 os. – 9.04.2000 na ZR.

Brodziec śniady Tringa erythropus. W sumie 43 obserwacje, łącznie 221 ptaków. Przeważały 
obserwacje ze ZR – 84%. Ptaki widywano od końca kwietnia do połowy października (brak 
obserwacji lipcowych), z nasileniem na wiosnę w maju (21% wszystkich obserwacji) i jesienią 
we wrześniu (35%). Skrajne daty obserwacji: 26.04.2000 – 7 os. i 19.10.1996 – 5 os., oba stwier-
dzenia na ZR. Najczęściej obserwowano grupy 1–5 os. (79% obserwacji), a największe stado 
liczyło 40 os. – 28.09.1997 na spuszczonym ZD.

Kwokacz Tringa nebularia. Łącznie 87 obserwacji 404 ptaków, z przewagą stwierdzeń ze ZR (78%). 
Podczas wędrówki wiosennej ptaki obserwowano od połowy kwietnia do końca maja, nato-
miast wędrówka jesienna trwała od początku lipca do połowy października. Kwokacz najlicz-
niej obserwowany był na przełomie sierpnia i września. Skrajne daty obserwacji: 14.04.2000 – 
5 os. i 23.10.00 – 1 os., obie obserwacje na ZR. Przeważały stwierdzenia małych grup ptaków 
liczących 1–5 os. (70%), stada 6–10 os. stanowiły 16%, a stada ponad 10 os. 14%. Największe 
stada kwokaczy obserwowano: jesienią 21 os. 18.09.1999, a wiosną 18 os. 26.04.2000 – obie 
obserwacje na ZR. 

Krwawodziób Tringa totanus. Zanotowano jedynie 19 obserwacji 39 ptaków, głównie na ZR 
(84%). Pojedyncze obserwacje ze ZD i żwirowni przy Starym Raduszcu. Rozkład obserwacji 
w poszczególnych miesiącach: kwiecień – 7 stwierdzeń/18 ptaków, maj – 2/2, czerwiec – 2/4, 
lipiec – 3/3, wrzesień – 4/9 i październik – 1/3. Skrajne daty stwierdzeń: 5.04.1997 – 2 os. i 
4.10.1998 – 3 os. (obie obserwacje ze ZR). Krwawodzioby nie tworzyły większych koncentra-
cji, najczęściej widywano 1–2 os. (79%), a najliczniejsze stado liczyło 6 os. (9.04.2000, ZR).

Łęczak Tringa glareola. W sumie 43 obserwacje, łącznie 354 ptaki. Przeważały obserwacje ze ZR 
– 81%. Pozostałe obserwacje zanotowane były na ZD oraz żwirowni przy Starym Raduszcu. 
Ptaki widywano od końca kwietnia do trzeciej dekady września z nasileniem na wiosnę w 
maju (14% obserwacji i 33% wszystkich ptaków), a w okresie wędrówki jesiennej w sierpniu 
(44% obserwacji i 48% ptaków). Skrajne daty obserwacji: 26.04.2000 i 21.09.1997 po 7 os. na 
ZR. Ponad połowa obserwacji to grupy liczące 1–5 os. (56%), grupy 6–10 os. stanowiły 23% 
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obserwacji, a kolejne 21% stada powyżej 10 os. Najliczniejsze stada obserwowano w okresie 
wędrówki wiosennej, np. 45 os. 12.05.2001 na ZR.

Brodziec pławny Tringa stagnatilis. Dwa ptaki widziano 28.09.1997 na ZR.
Płatkonóg płaskodzioby Phalaropus fulicarius. Jedno stwierdzenie dorosłego ptaka 5.08.2007 

na ZD.
Wydrzyk ostrosterny Stercorarius parasiticus. Niedojrzałego ptaka (imm.) widziano 31.07.2008 

na ZD.
Mewa trójpalczasta Rissa tridactyla. Odnotowana dwukrotnie w 2016 r.: 2 juv./imm. 16.10 na 

ZD oraz 1 juv./imm. 11.11 na ZR.
Śmieszka Chroicocephalus ridibundus. Obserwowana przez cały rok z podobną intensywnością na 

obu zbiornikach. Największe koncentracje w okresie wiosennym notowano w marcu, do 600 os. 
26.03.1999 na ZD i 400 os. 13.03.2003 na ZR. Następnie od lipca do września, kiedy największe 
koncentracje liczyły: po 500 os. 17.08.2005 i 19.07.2007 na ZD oraz 560 os. 1.09.1998 i 756 os. 
15.07.2001 na ZR. W styczniu, zanotowano jedynie 20 obserwacji, najliczniej 50 os. 24.01.2016.

Mewa mała Hydrocoloeus minutus. W sumie 69 obserwacji 822 ptaków. Najbardziej widoczny 
przelot miał miejsce na wiosnę, ze szczytem na przełomie kwietnia i maja, kiedy zanotowano 
58% obserwacji. W pozostałych miesiącach od lipca do listopada notowano po 1–3 obserwa-
cje w dekadzie. Skrajne daty obserwacji: 24.04.1999 – 34 os., 24.04.2010 – 10 os., 24.04.2018 
– 18 os. i 14.11.2006 – 1 ad. Wyjątkowo dorosłą mewę małą widziano zimą 31.12.2009 na ZD. 
Wyraźnie częściej obserwowano gatunek na ZD – 74% obserwacji. Najczęściej 1–10 os. (75% 
obserwacji), stada liczące 11–20 os. stanowiły 9%, grupy 21–50 os. 12%. Tylko trzy razy ob-
serwowano większe stada: 26.04.2009 – 54 os., 1.05.2009 – 80 os. oraz 1.05.2016 – 120 os., 
wszystkie obserwacje na ZD. W przypadku 738 ptaków zanotowano wiek – młode (juv./imm.) 
stanowiły 25% wszystkich osobników. 

Mewa czarnogłowa Ichthyaetus melanocephalus. Odnotowano siedem stwierdzeń (8 ptaków), z 
tego dwa stwierdzenia na ZR, pozostałe na ZD. Ptaki widywano głównie w okresie letnio-je-
siennym w miesiącach lipiec–październik. Wiosną tylko jedna obserwacja – 1 ad. 10.05.2013 
na ZD. Trzykrotnie ptaki przebywały dłużej: 19.09–5.10.1998 – 1 juv. na ZR czy 15–26.08.2006 
oraz 12–17.08.2007 po 1 juv. na ZD. 

Mewa siwa Larus canus. Obserwowana przez cały rok, łącznie w 228 obserwacjach widziano 
734 ptaki (ZR – 152/502, ZD – 76/232). Najczęściej stwierdzana w okresie jesienno-zimowym 
(październik–marzec), ze szczytem obserwacji w listopadzie. Przeważały stwierdzenia 1–2 
os.– 64%, grupki 3–5 os. stanowiły 25%, 6–10 os. – 6%, stada 11–20 os. – 4% i tylko dwukrot-
nie widziano większe stada na ZR: 30 os. 6.01.2005 i 50 os. 7.11.2008. 

Mewa żółtonoga Larus fuscus. Odnotowano 13 stwierdzeń (siedem na ZR i sześć na ZD), 16 pta-
ków (6 ad, 10 juv./imm.). Ptaki obserwowano w następujących miesiącach: marzec – 2 stwier-
dzania, kwiecień – 2, maj – 1, lipiec – 1, sierpień – 2, wrzesień – 1, październik – 1, listopad 
– 1 i grudzień –2. Na uwagę zasługują obserwacje zimowe ze ZD: 26.12.2014 – 1 juv. oraz 19 i 
23.12.2018 – 1 ad. wykazujący cechy podgatunków graellsii/intermedius.

Mewa srebrzysta/romańska/białogłowa Larus argentatus/michahellis/cachinnans. Duża część 
obserwacji, przez większość lat badań, była przypisywana do kategorii mewa srebrzysta sensu 
lato („duża mewa”), co wynikało z trudności w identyfikacji gatunków. Z racji przemieszczania 
się ptaków między zbiornikami, wszystkie stwierdzenia potraktowano łącznie. Ptaki obser-
wowano przez cały rok, w 323 obserwacjach widziano 1440 os. Do 2006 r., mewy widywano 
jedynie kilkakrotnie w roku, najczęściej 1–2 os., a największe stado liczyło 18 os. – 22.07.1999 
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(ZR). Od 2006 r. „duże mewy” zaczęto widywać częściej, a od 2013 r. regularnie. Największe 
koncentracje notowane były od listopada do stycznia i w tych miesiącach 12 razy widziano 
zgrupowania liczące 30–52 os. Od 2013 r. regularnie zimowały, w styczniu na ZD przebywało 
do 43 os. (1.01.2013). Szczegółowe obserwacje w ostatnich latach wykazały, że wśród „dużych 
mew” dominowała mewa białogłowa, co potwierdzały także stwierdzenia ptaków indywidu-
alnie znakowanych. Regularnie także widywane były mewy srebrzyste, szczególnie zimą, do 
kilku osobników. Pięciokrotnie stwierdzono także pojedyncze (2 ad, 3 imm.) mewy romańskie.

Mewa siodłata Larus marinus. Cztery stwierdzenia pojedynczych ptaków. Dwukrotnie na ZD: 
29.01.1993 – 1 ad. i 5.12.2008 – 1 imm. oraz na ZR: 12.02.1993 – 1 ad. i 29.01.1995 – 1 ad. Praw-
dopodobnie obserwacje z 1993 r. mogły dotyczyć tego samego ptaka.

Rybitwa wielkodzioba Hydroprogne caspia. Stwierdzona osiem razy, łącznie zanotowano 19 pta-
ków. Ptaki obserwowano głównie na ZR, od kwietnia do sierpnia, skrajne daty stwierdzeń: 
9.04.2000 – 2 os. i 31.08.2010 – 3 os. Dwie obserwacje pojedynczych ptaków ze ZD w 2007 
r.: 1.06 i 31.07. Większość stwierdzeń dotyczyła 1–2 ptaków (6), a największe stado liczyło 6 
os. – 24.04.1999. 

Rybitwa rzeczna Sterna hirundo. Spotykana regularnie od połowy kwietnia do końca sierpnia, 
sporadycznie w wrześniu i październiku. Łącznie w 327 obserwacjach zanotowano 1410 pta-
ków, w podobnej liczbie na obu zbiornikach. W latach 1997–1998 na żwirowni przy Starym 
Raduszcu widywano 1–2 pary od końca kwietnia do połowy czerwca, jednak lęgów nie stwier-
dzono. Szczyt wędrówki wiosennej przypadał na pierwszą dekadę maja, jesiennej na przełom 
lipca i sierpnia. Jednak na obu zbiornikach ptaki regularnie widywano przez cały maj i czer-
wiec. Skrajne daty obserwacji pojedynczych ptaków: 13.04.2007 i 13.04.2009 oraz 21.10.2005 
– wszystkie na ZR. Najczęściej widywano 1–2 os. – 47% stwierdzeń, następnie 3–5 os. – 27%, 
6–10 os. – 20%, a 6% stanowiły stadka powyżej 11 os., w tym osiem razy 20 i więcej os. Maksy-
malne stada liczyły: wiosną – 24 os. 4.05.2016 na ZD, jesienią – 34 os. 30.07.2007 także na ZD.

Rybitwa popielata Sterna paradisaea. Odnotowano trzy stwierdzenia. Dwukrotnie na ZR: 
3.05.1997 – 1 ad. oraz 23.09.2018 – 2 juv. Ponadto 1 ad. widziany był na ZD w dniach 10 i 
27.05.2009.

Rybitwa białoczelna Sternula albifrons. Stwierdzona sześć razy. Cztery obserwacje ze ZR: 8 i 
11.06.1998 – 1 ad., 30.07.2000 – 1 juv., 6.06.2008 – 1 ad. i w dniach 6–20.06.2010 – 2–4 ad. Po-
nadto dwukrotnie widziano pojedyncze juv. na ZD: 22.08.2004 i 18.07.2005. 

Rybitwa białowąsa Chlidonias hybrida. Łącznie 24 obserwacje 47 ptaków. Obserwowana głównie 
w maju. Najwcześniej, pojedynczego ptaka widziano już 20.04.2009 na ZD. Ponadto trzy obser-
wacje letnie (lipiec i sierpień). Najczęściej obserwowano 1–4 rybitwy, a największe stadko liczyło 
7 os. – 10.05.2009. Ptaki obserwowano na obu zbiornikach (14 obserwacji na ZD i 10 na ZR).

Rybitwa czarna Chlidonias niger. Obserwowana regularnie od końca kwietnia do końca sierpnia, 
wyjątkowo później. Łącznie w 123 obserwacjach stwierdzono 1087 ptaków (ZR – 39 /317, ZD 
– 84/770). Wiosną pierwsze ptaki pojawiały się w trzeciej dekadzie kwietnia, najwcześniej 1 
os. 14.04.2009 na ZD. Szczyt przelotu przypadał na pierwszą dekadę maja, kiedy zanotowano 
62% obserwacji i 78% ptaków. Podczas wędrówki jesiennej najczęściej spotykana w sierpniu, 
a najpóźniej 1 os. 12.10.2003 na ZD. Najczęściej spotykano 1–5 os. – 63%, następnie 6–10 
os. – 15%, 11–20 os. – 11% oraz stada powyżej 20 os. – 11%. Największe stado liczące 120 os. 
stwierdzono 10.05.2008 na ZD.

Rybitwa białoskrzydła Chlidonias leucopterus. Łącznie 35 obserwacji 838 ptaków. Częściej wi-
dywana na ZD – 23 obserwacje (444 os.). Większość stwierdzeń (83%) miała miejsce w okre-
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sie wędrówki wiosennej w maju. Najwcześniej, 23 os. widziano 25.04.2014 na ZD. Tylko trzy 
stwierdzenia 1–2 młodych ptaków w okresie letnim w sierpniu i we wrześniu, wszystkie na 
ZD. Najliczniej obserwowana w 2014 r., w którym zanotowano 26% wszystkich stwierdzeń i 
47% ptaków. Przeważały obserwacje 1–10 os. (69% obserwacji), stada liczące 11–100 os. sta-
nowiły 26%, a dwa stada liczyły powyżej 100 os.: 13.05.2007 – 110 os. i 10.05.2009 – 150 os. 
(obie obserwacje na ZD). 

Nur rdzawoszyi Gavia stellata. Zanotowano jedynie 10 stwierdzeń 14 ptaków, głównie na ZD 
– siedem stwierdzeń. Sześć stwierdzeń miało miejsce w okresie wędrówki wiosennej (kwie-
cień–maj), ze skrajnymi obserwacjami: 11.04.2010 i 29.05.2010. Jesienią cztery stwierdzenia, 
najwcześniej 29.10.2013, najpóźniej 8.12.2013. Kilkakrotnie, szczególnie na wiosnę, ptaki prze-
bywały dłużej na zbiornikach, np. 1–3 os. widywano na ZD w okresie 5–23.05.2008.

Nur czarnoszyi Gavia arctica. Stado 192 ptaków obserwowano na ZD, przed głównym okre-
sem badań, tj. 22.11.1992. Ponadto zanotowano 28 stwierdzeń 40 ptaków. Rozkład obserwa-
cji na poszczególnych zbiornikach był podobny: 16 razy na ZR i 13 razy na ZD. Większość 
stwierdzeń (86%) miała miejsce w okresie wędrówki jesiennej (październik–grudzień). W tym 
okresie najwcześniej obserwowano 11.10.1998 po 2 os. na obu zbiornikach. Tylko trzy obser-
wacje pojedynczych ptaków z okresu wędrówki wiosennej: 26.05.2008 i 6.06.2014 na ZR oraz 
15.05.2008 na ZD. Przeważały obserwacje pojedynczych ptaków (72% obserwacji), sześcio-
krotnie widziano 2–3 os. oraz 6 os. stwierdzono 30.10.2009. 

Bocian czarny Ciconia nigra. Łącznie 47 obserwacji, 93 ptaków, głównie na ZR (85% stwierdzeń). 
Obserwowany od kwietnia do września, z nasileniem obserwacji w maju i we wrześniu (po 23% 
stwierdzeń). Skrajne daty obserwacji ze ZR: 3.04.1999 – 3 os. i 14.09.2010 – 1 os. Najczęściej 
widywano pojedyncze ptaki (55%), następnie 2 os. (32%) i 4–7 os. (13%). Maksymalne grupy 
bocianów czarnych liczyły 7 os.: 5.09.1998 i 22.07.2001, obie obserwacje na ZR. 

Bąk Botaurus stellaris. Prawdopodobnie lęgowy na ZR, gdzie odzywające się pojedyncze ptaki 
z rozległych trzcinowisk słyszano w latach: 2006, 2009–2010. Ponadto stwierdzono dziewię-
ciokrotnie pojedyncze ptaki w następujących miesiącach: październik – 2 obserwacje, listo-
pad – 1, grudzień – 2, styczeń – 2 i luty – 2. Zimowanie odnotowano w sezonach 2005/2006, 
2013/2014, 2014/2015 i 2016/2017.

Bączek Ixobrychus minutus. Jednego przelatującego między trzcinowiskami ptaka widziano 
15.08.2015 na ZR.

Czapla siwa Ardea cinerea. Obserwowana przez cały rok. Największe koncentracje notowano 
od połowy października do końca marca. Najliczniej obserwowana na ZR (413 obserwacji, 
521 ptaków). Tam też notowano największe stada czapli siwych: po 52 os. widziano 2.02.2001 
i 16.11.2013. Na ZD, z racji jego charakteru, zanotowano jedynie 73 obserwacje 249 ptaków. 
Większe stada widywano także nad Bobrem między zbiornikami: 30 os. 1.11.2016 i 14.12.2017 
oraz 35 os. 6.01.2017. 

Czapla biała Ardea alba. Regularnie i coraz liczniej obserwowana od 1997 r., choć jej liczebność 
zależała od warunków wodnych panujących na zbiornikach. Łącznie 261 obserwacji 1685 
ptaków, wyraźnie liczniej spotykana na ZR – 87% stwierdzeń. Obserwowana we wszystkich 
miesiącach, ze szczytem liczebności we wrześniu, kiedy to notowano największe koncentra-
cje na ZR: 35 os. 16.09.2009, 37 os. 3.09.2016 i 67 os. 7.09.2016. Zimą obserwowana regularnie 
– łącznie 34% wszystkich obserwacji. Maksymalnie widywano: 3.01.2013 – 18 os., 25.02.2009 
– 23 os., 19.12.2018 – 30 os. 
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Czapla nadobna Egretta garzetta. Trzy obserwacje na ZR: 23.04.2010 – 1 os., 10.08.2017 – 3 os. i 
20.08.2017 – 1 os. (prawdopodobnie jeden z trzech ptaków widzianych dziesięć dni wcześniej). 

Kormoran Phalacrocorax carbo. Obserwowany przez cały rok. Na przestrzeni lat zanotowano 
wzrost obserwacji i liczebności kormoranów. Ptaki liczniej obserwowano na ZR, na którym 
istniało noclegowisko. Wędrówka wiosenna trudna do zauważenia z racji przebywania pta-
ków zimujących, jednak w marcu następował wzrost liczebności. W tym okresie zanotowano 
także największą koncentracje kormoranów – 350 os. 22.03.2006 (ZR). Przelot jesienny był 
bardziej obfity i od początku sierpnia wzrastała liczebność ptaków, która utrzymywała się 
na wysokim poziomie do końca roku. Maksymalne koncentracje z tego okresu notowano na 
ZR – 250 os. 23.09.2014 i 13.12.2018. Od 2003 r. widywany był w styczniu i od tego roku li-
czebność zimujących ptaków wzrastała. Największe koncentracje styczniowe liczyły: 130 os. 
17.01.2017 i 150 os. 13.01.2016 na ZR. 

Rybołów Pandion haliaetus. Gatunek lęgowy i przelotny. W czerwcu 2012 r., w rejonie ZR, para 
ptaków wybudowała gniazdo na słupie linii energetycznej wysokiego napięcia (Rubacha 
2014). Próba lęgu nastąpiła dopiero w 2014 r., niestety bez sukcesu. W kolejnych latach do-
rosłe osobniki pojawiały się w rejonie gniazda, jednak dopiero w 2019 r. doszło do udanego 
lęgu. Gniazdo opuścił 1 młody. W okresie migracji obserwowany prawie każdego roku. Łącz-
nie w 83 obserwacjach widziano 103 ptaki, większość obserwacji (90%) na ZR. Ptaki obser-
wowano od końca marca do pierwszych dni października, wyjątkowo później. Skrajne daty 
stwierdzeń: 28.03.2006 – 1 os. i 30.10.2008 – 1 os. (obie obserwacje na ZR). Rybołowy najlicz-
niej widywane były w drugiej połowie lata: sierpień – 27 obserwacji, wrzesień – 19. Aż 80% 
stwierdzeń dotyczyło pojedynczych ptaków, 18% – 2 os. oraz po jednym stwierdzeniu 3 os. 
(25.08.2011) i 4 os. (25.08.1999). 

Trzmielojad Pernis apivorus. Gatunek stwierdzony 16 razy w rejonie ZR oraz dwukrotnie w 
rejonie ZD. Łącznie zanotowano 23 ptaki, przy czym 72% dotyczyło pojedynczych os. Naj-
więcej obserwacji przypadało na: lipiec – 7 obserwacji i sierpień – 6. Skrajne daty stwierdzeń: 
10.05.1997 – 2 os. i 26.09.1998 – 1 os. Pomimo obserwacji ptaków w okresie lęgowym, brak 
jest dowodów na lęgi tego gatunku w otoczeniu zbiorników.

Orlik krzykliwy Clanga pomarina. Pojedyncze, przelatujące ptaki zanotowano w 1999 r. Wio-
sną widziany 13.04 oraz bardzo późną jesienią 19.11.

Błotniak stawowy Circus aeruginosus. Gatunek lęgowy i przelotny, wyjątkowo widywany zimą. 
W okresie lęgowym stwierdzano na ZR do 2 par wykazujących zachowania lęgowe: toki, no-
szenie materiału gniazdowego, pokarmu. Łącznie stwierdzono 349 os. w 220 obserwacjach, 
głównie w rejonie ZR (84% obserwacji).  Wiosną najczęściej widywany na przełomie kwietnia 
i maja. W okresie wędrówki jesiennej szczyt liczebności widoczny był na przełomie sierpnia i 
września. Skrajne daty obserwacji, pojedynczych samców: 6.03.2009 przy ZR i 19.10.1996 nad 
ZD. Wyjątkowo, polującą samicę stwierdzono 25.12.2013 przy ZR. Najczęściej stwierdzano 
1–2 os., a dwukrotnie widziano małe grupki błotniaków: 7 os. 23.08.2000 i 15 os. 9.09.2000.

Błotniak zbożowy Circus cyaneus. Gatunek przelotny i zimujący. Łącznie 72 obserwacje 110 os 
(52 samce). Ptaki obserwowane były przede wszystkim na polach w rejonie ZR – (94% obser-
wacji). Obserwowany od końca września do połowy kwietnia, skrajne daty: 20.09.2006 – sa-
miec i 11.04.1997 - samica. Większość obserwacji dotyczyła pojedynczych osobników – 75%. 
Wyjątkowo stwierdzane były większe grupy ptaków: 20.11.1998 i 14.11.2007 – po 5 os. Ponadto 
2.11.2002 w czasie kilku godzin obserwacji przeleciało 10 ptaków. 

Błotniak stepowy Circus macrourus. Jednego, przelatującego, młodego ptaka widziano 16.09.2016 
przy ZR.
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Błotniak łąkowy Circus pygargus. Stwierdzono siedem razy pojedyncze ptaki. Widywany w na-
stępujących miesiącach: maj – 2 stwierdzenia, czerwiec – 1, lipiec – 2 i wrzesień – 2. Wśród 
stwierdzonych błotniaków łąkowych były dwa samce, dwie samice i trzy ptaki młode (juv.).

Bielik Haliaeetus albicilla. W sumie w 551 obserwacjach zaobserwowano 972 os. Ptaki przede 
wszystkim notowane były w rejonie ZR – 377 obserwacji (68% wszystkich stwierdzeń). Na 
ZD odnotowano 170 obserwacji (31%). Największą liczbę bielików notowano jesienią oraz 
zimą, odpowiednio: październik – 43 stwierdzenia (128 os.), listopad – 66 (104), grudzień – 70 
(134), styczeń – 55 (109), luty – 51 (125) i marzec – 49 (72). W pozostałych miesiącach mniej 
liczny, a część obserwowanych ptaków, szczególnie dorosłych, prawdopodobnie dotyczyła 
bielików gniazdujących w okolicy. W odległości do 10 km zlokalizowane są terytoria trzech 
par. Najczęściej widywano 1–2 bieliki – 85% wszystkich obserwacji. Zanotowano tylko trzy 
spotkania grupek powyżej 10 os. (wszystkie ze ZR): 12.10.1997 – 10 os., 22.02.2018 – 12 os. i 
19.01.2013 – 13 os. Wiek określono u 790 os. (81% wszystkich ptaków), wśród których ptaki 
dorosłe stanowiły 54%.

Kania ruda Milvus milvus. W sumie zaobserwowano 264 osobniki podczas 204 obserwacji. Naj-
większą grupę (5 os.) stwierdzono 30.09.2001 przy ZR.

Kania czarna Milvus migrans. Gatunek lęgowy i przelotny. Przy ZR znaleziono gniazdo kani czar-
nej, w którym prawie każdego roku dorosłe osobniki z sukcesem wyprowadzały lęg. Łącznie, 
podczas 117 kontroli zanotowano 156 os., głównie w rejonie ZR – 89% wszystkich obserwacji. 

Myszołów włochaty Buteo lagopus. Gatunek przelotny i zimujący. Podczas 36 stwierdzeń zaobser-
wowano w sumie 39 os. Skrajne daty obserwacji pojedynczych ptaków: 12.10.1996 i 1.04.1998.

Myszołów Buteo buteo. Podczas 485 obserwacji zanotowano 2122 os. Trzykrotnie stwierdzono 
intensywny przelot: 2.11.2002 – 389 os., 28.10.2005 – 255 os. i 25.10.2008 – 102 os. W okresie 
zimowym (grudzień–luty) notowano do 7 os. Wyjątkowo 11.12.1998 zaobserwowano prze-
lot 21 ptaków.

Kurhannik Buteo rufinus. Młodego przelatującego ptaka obserwowano 14.10.2000 nad ZR.
Uszatka błotna Asio flammeus. Pojedynczego ptaka stwierdzono podczas nocnej kontroli 

14.01.2017 na polach przy ZR.
Dudek Upupa epops. Z okresu badań zaledwie cztery obserwacje 1–2 ptaków z okresu lęgowego: 

trzykrotnie przy ZR i raz przy ZD. Gniazdowania jednak nie potwierdzono.
Zimorodek Alcedo atthis. Gatunek stwierdzany przez cały okres badań, najczęściej poza okre-

sem lęgowym. Z uwagi na brak dogodnych miejsc do gniazdowania wody zbiorników wyko-
rzystywał tylko jako miejsca do zdobywania pokarmu. Zazwyczaj obserwowano pojedyncze 
ptaki, rzadziej 2–4 os., wyjątkowo 26.09.1998 widziano 8 os. na ZR. Poza zbiornikami, zimo-
rodki obserwowano również na rowach melioracyjnych i innych większych ciekach przyle-
gających bezpośrednio do akwenów.

Pustułka Falco tinnunculus. Gatunek lęgowy, przelotny i zimujący. W latach 2016–2017 stwier-
dzono lęg pustułki w gnieździe rybołowa zlokalizowanym w pobliżu ZR. Łącznie 206 obser-
wacji 253 osobników, głównie w rejonie ZR – 93% stwierdzeń. Pustułki obserwowano przez 
cały rok, najczęściej w okresie jesiennym (wrzesień–listopad) – 45% obserwacji. Regularnie 
obserwowana w okresie zimowym (grudzień–luty) – 24% stwierdzeń. 

Kobczyk Falco vespertinus. Odnotowano pięć stwierdzeń pojedynczych samic. Trzy razy przy 
ZR: 4.09.2014, 11.05.2016 i 3.09.2016 oraz przy ZD 25.05.2010 i 4.05.2016.
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Drzemlik Falco columbarius. Spotykany regularnie w okresie wędrówek i zimą, wyłącznie przy 
ZR. Zanotowano 63 stwierdzenia 68 ptaków (28 samic lub młodych, 26 samców i 14 ptaków 
nieoznaczonych). Najliczniej obserwowany w okresie październik–listopad (75% stwierdzeń). 
Skrajne daty stwierdzeń: 29.09.1996 – 1 samica/juv. i 5.04.1997 – 1 samica/imm. Najczęściej 
obserwowano pojedyncze ptaki – 94% stwierdzeń. Po dwa osobniki widziano 3 razy (5%), raz 
widziano trzy samce 16.11.2003.

Kobuz Falco subbuteo. W sumie stwierdzono 98 ptaków podczas 57 obserwacji, w podobnej 
liczbie na obu zbiornikach (ZR – 27, ZD – 30), przy czym większą liczbę ptaków zanotowano 
na ZD – w sumie 60 os. Skrajne daty: 24.04.2017 – 1 ad. nad ZD, 23.10.2000 – 1 juv. przy ZR 
Największą liczbę ptaków stwierdzono nad ZD 3.05.2017 – 15 os. 

Raróg Falco cherrug. Jednego ptaka obserwowano 3.05.2000 na ZR.
Sokół wędrowny Falco peregrinus. Zanotowano 14 obserwacji pojedynczych ptaków, głównie 

przy ZR, jedynie trzykrotnie na ZD. Pięć stwierdzeń między 21.09 a 5.10.1997 dotyczyły naj-
prawdopodobniej tego samego dorosłego ptaka. Sokoły wędrowne widywane były głównie od 
września do stycznia. Poza tym okresem tylko raz spotkano młodego ptaka 26.07.2017 przy ZR.

Gąsiorek Lanius collurio. Kilka par gniazdowało w zakrzewieniach wzdłuż ZR i Bobru. Skrajne 
daty stwierdzeń: 2.05.1999 – 1 samiec, 19.10.1996 – 1 juv. przy ZR.

Czarnowron Corvus corone. Łącznie osiem stwierdzeń, w tym jedno spoza głównego okresu 
zbierania danych – 5.04.1992. Ptaki obserwowano w następujących miesiącach: styczeń – 1 
stwierdzenie, marzec – 2, kwiecień – 3, sierpień – 1 i wrzesień – 1 stwierdzenie. Najczęściej 
widziano pojedyncze ptaki, jedynie 21.04.2015 – 2 os. Poza obserwacją z 17.01.2016 na ZD, 
pozostałe ptaki widziano przy ZR. Trzykrotnie przy ZR odnotowano także pojedyncze ptaki 
wykazujące cechy mieszańców C. corone x C. cornix: 15.04.2010, 12 i 20.08.2017.

Remiz Remiz pendulinus. Gatunek lęgowy (1–2 pary) w zadrzewieniach przy ZR (do 2005 r.). 
W ostatnich latach (po 2005 r.) spotykany wyjątkowo (dwie obserwacje z 2015 r.). Skrajne 
daty stwierdzeń ze ZR: 3.04.2000 – 3 os., 22.10.1999 – 1 os. Największe stado stwierdzono 
12.08.2000 – 25 os. na ZR.

Górniczek Eremophila alpestris. Stwierdzony pięć razy. Cztery obserwacje na polach przy ZR: 
21.12.1996 – 6 os., 19.02.1999 – 5 os., 21.01.2000 – 5 os. oraz 29.12.2001 – 30 os. Ponadto 
21.10.2007 obserwowano przelatujące stadko 20 os. nad ZD. 

Skowronek Aluda arvensis. Gatunek corocznie gniazdował na polach uprawnych przylegają-
cych do ZR. Wiosną obserwowany w stadach po kilkadziesiąt osobników, a maksymalnie 
przy ZR podczas przelotu w ciągu kilku godzin, odnotowano łącznie do 700 os. (14.03.2005). 
Jesienią natomiast największą koncentrację odnotowano 6.10.2009, gdzie ok. 1000 os. żero-
wało na polach przy ZR.

Dzierlatka Galerida cristata. Do 2000 r. pojedyncze ptaki obserwowano w dwóch miejscach: w 
okolicy mostu kolejowego przy ZR oraz w Dychowie. Obserwacje z sezonu lęgowego wskazują 
na możliwość gniazdowania w okolicach ZR. W późniejszych latach nieobserwowany. Do-
piero w 2019 r. (po głównym okresie zbierania danych) notowano parę ptaków przy Starym 
Raduszcu (dane własne, Z. Kajzer - inf. niepubl.).

Wąsatka Panurus biarmicus. Gatunek obserwowany regularnie w okresie przelotów i zimowa-
nia w trzcinowiskach na ZR – 62 obserwacje, łącznie 702 os. Najwięcej obserwacji w paździer-
niku i listopadzie (56% stwierdzeń). W okresie zimowania (grudzień–luty) zanotowano 31% 
stwierdzeń. Obserwacje par ptaków w kwietniu (2000 r. i 2018 r.) mogą wskazywać na próby 
lęgów. Połowa stwierdzeń dotyczyła grupek 1–5 os., stadka 10–20 os. stanowiły 23%, a stada
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powyżej 20 os. 16%. Największe stada wąsatek liczące 50 os. widziano 14.10 i 10.11.2000.
Brzęczka Locustella luscinioides. Lęgowa w trzcinowiskach na południowo-zachodnim brzegu 

ZR, gdzie każdego roku notowano 1–3 śpiewające samce.
Trzciniak Acrocephalus arundinaceus. Gatunek lęgowy tylko na ZR, gdzie notowano do 10 śpie-

wających samców. Wiosną najwcześniej obserwowany 20.04.2014. Z jesieni brak obserwacji. 
Oknówka Delichon urbicum. Gatunek lęgowy w obrębie ZR. W okresie badań istniały dwie ko-

lonie – na tamie przy elektrowni wodnej oraz na moście drogowym (droga krajowa nr 32). 
W czerwcu 2000 r. na tamie zbiornika naliczono 65 czynnych gniazd, natomiast na moście 
drogowym 120. Maksymalnie odnotowano 200 gniazd w czerwcu 2014 r. na moście drogo-
wym. Skrajne daty z okresu wędrówek: 14.04.2015 – 1 os. na ZR i 14.09.2017 – 20 os. na ZD. 
Większe koncentracje ptaków, liczące ok. 100 os. obserwowano 6.05.2009 i 11.05.2010 na ZD. 

Jaskółka rudawa Cecropis daurica. Jednego ptaka obserwowano w mieszanym stadzie jaskó-
łek 30.07.2007 na ZD i było to pierwsze stwierdzenie jaskółki rudawej w regionie (Czechow-
ski 2007).

Dymówka Hirundo rustica. Lęgowa w opuszczonych niewielkich budynkach przy Bobrze oraz 
k. elektrowni wodnych na obu zbiornikach. Skrajne daty z okresu wędrówek: 28.03.1999 – 4 
os., 16.10.2016 – 3 os. nad ZR. Wiosną i jesienią największe koncentracje notowane były nad 
ZD, np. 15.05.2010 – 1200 os. oraz 31.07.2007 – 2500 os. Ptaki tworzyły większe zgrupowania 
nad wodą razem z innymi gatunkami jaskółek, szczególnie podczas niekorzystnych warun-
ków atmosferycznych.

Jemiołuszka Bombycilla garrulus. Łącznie odnotowano 431 ptaków w 15 stwierdzeniach. Ptaki 
widywano od końca listopada do końca marca. Wyjątkowo 2–4 os. obserwowano 1–2.05.2009 
przy ZD. Największe zaobserwowano stado liczyło 120 os. 30.11.1996 przy ZR. 

Słowik szary Luscinia luscinia. Dwa stwierdzenia śpiewających samców przy ZR: 27.05.1998 – 1 
os. i 7.05.1999 – 2 os. Obserwacje dotyczyły prawdopodobnie przelotnych ptaków. 

Podróżniczek Luscinia svecica. Stwierdzono tylko raz – śpiewającego samca widziano 2.04.2006. 
Kląskawka Saxicola rubicola. Gatunek lęgowy od 1997 r. przy ZR. W okresie badań na obrzeżach 

akwenu, na przesuszonych łąkach, nieużytkach i rowach melioracyjnych co roku gniazdowały 
2–3 pary. Skrajne daty stwierdzeń: 19.03.2010 – samica, 19.03.2017 – samiec oraz 23.10.2014 
– samiec, wszystkie obserwacje na polach przy ZR.

Droździk Turdus iliacus. Gatunek przelotny, tworzący większe stada w okresie wędrówki wio-
sennej, np. 1.04.1998 – 350 os. przy ZR. Skrajne daty stwierdzeń: 12.03.2009 – 2 os., 27.11.1999 
– 3 os. Zanotowano także dwie obserwacje zimowe: 25.12.2006 – 1 os., 6.01.2007 – 2 os. (obie 
obserwacje ZR).

Pokrzywnica Prunella modularis. Zanotowano trzy obserwacje pojedynczych ptaków z okresu 
zimowego przy ZR: 29.01.1998, 18.02.2001 i 3.02.2002.

Świergotek rdzawogardły Anthus cervinus. Odnotowany osiem razy, wyłącznie na ZR. Jedno 
stwierdzenie wiosenne – pojedynczego ptaka widziano 3.05.2014. Pozostałe obserwacje, za-
wsze pojedynczych, najczęściej przelatujących ptaków, miały miejsce w miesiącach wrzesień–
październik (wrzesień – 4 stwierdzenia, październik – 3). Najwcześniej stwierdzony 7.09.2016, 
najpóźniej 20.10.2018.

Świergotek łąkowy Anthus pratensis. Gatunek nielęgowy, ale obserwowany w ciągu całego roku. 
W okresie zimowym (grudzień–luty) obserwowany 16 razy i były to zazwyczaj pojedyncze 
ptaki zimujące na niewielkich ciekach wzdłuż ZR lub nad brzegami obu akwenów. Wyjąt-
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owo 4.12.1998 widziano 20 ptaków. Poza okresem zimowym tworzył większe zgrupowania, 
gdzie na odsłoniętym i porośniętym roślinnością dnem zbiorników oraz na polach spotykano 
żerujące ptaki w stadach do 100 os., np. 25.09 i 19.10.2018.

Siwerniak Anthus spinoletta. Łącznie odnotowano 15 stwierdzeń 1–2 ptaków. Ptaki obserwowano 
w okresie wędrówki jesiennej i zimą od października do lutego (październik – 2 stwierdzenia, 
listopad – 5, grudzień – 3, styczeń – 3 i luty – 2). Skrajne daty obserwacji to 13.10.2016 (ZD) 
oraz 11.02.2007 (ZR). Siwerniaki widywano głównie przy rowach melioracyjnych na polach 
przy ZR, jedynie dwukrotnie pojedyncze przelotne ptaki zanotowano na ZD.

„Pliszka tundrowa” Motacilla flava thunbergi. Pojedynczego samca obserwowano 10.05.2008 
na polach przy ZR.

Pliszka górska Motacilla cinerea. W okresie badań stwierdzono 25 razy pojedyncze ptaki, z tego 
72% obserwacji miało miejsce na ZD. Kilkakrotnie obserwowano śpiewającego samca przy ZD, 
jednak nie potwierdzono lęgów. Skrajne daty z okresu wędrówek: pojedyncze ptaki 11.03.2018 
i 29.11.2008 na ZD. W dniach 26 i 29.01.1998 obserwowano zimującą pliszkę górską przy ZR.

Pliszka siwa Motacilla alba. Gatunek lęgowy przy budowlach hydrotechnicznych zbiorników. 
Skrajne daty z okresu wędrówek: 2.02.2001 – 4 os. nad ZR, 14.11.2006 – 1 os. nad ZD. Więk-
sze koncentracje notowano na ZD: 5.10.1997 i 15.08.2007 – ok. 100 os. Zimą stwierdzona trzy-
krotnie na ZD: 6.01.2007 – 2 os., 28.12.2008 – 1 os. oraz 17.12.2016 – 1 os. 

Dziwonia Erythrina eryhrina. Gatunek lęgowy nad ZR. W latach 1997–2001 stwierdzono 1–4 
śpiewające samce w południowej części zbiornika.

Makolągwa Linnaria cannabina. Lęgowa na obrzeżach ZR. W okresie nielęgowym notowano 
większe stada na polach przy ZR, np. 11.09.1999 – 400 os.

Rzepołuch Linaria flavirostris. Łącznie zanotowano 50 obserwacji 639 osobników. Ptaki widy-
wane były od października do kwietnia, ze szczytem obserwacji w listopadzie. Najczęściej 
widywany na roślinności obwałowania i przy drodze wzdłuż ZR (90% stwierdzeń). Rozkład 
stwierdzeń w poszczególny miesiącach: październik – 10 obserwacji/69 ptaków, listopad – 
19/213, grudzień – 11/247, styczeń – 2/22, luty – 5/58, marzec – 2/27 i kwiecień – 1/3. Jesienią 
najwcześniej dwa ptaki obserwowano 15.10.2009 przy ZR, a wiosną najpóźniej trzy os. wi-
dziano 1.04.2010 przy ZD. Przeważały obserwacje 1–10 os. (58% stwierdzeń), stada 11–20 os. 
stanowiły 18%, a stada 21–50 os. 24%. Największe stado liczyło 50 os. – 31.10.2004 przy ZR. 

Czeczotka Acanthis flammea. W okresie badań stwierdzona 48 razy, od września do marca. 
Skrajne daty stwierdzeń: 2.09.2000 i  30.03.2006. Nie tworzyła większych stad, zazwyczaj były 
to niewielkie grupki ptaków przelatujących bądź żerujących na przydrożnych bylinach albo 
na pąkach drzew. Rzadziej obserwowano większe stada, np. 60 os. 14.11.2018.

Śnieguła Plecrophenax nivalis. Zanotowano 20 obserwacji 55 ptaków. Widywane głównie przy 
ZR (85% stwierdzeń) od listopada do początku marca, skrajne daty obserwacji: 1 os. 1.11.2002 
i 3 os. 3.03.1998. Najczęściej (85% spotkań) widziano 1–3 ptaki, jedynie trzy obserwacje ma-
łych grupek: 8 os. 21.01.2000, 11 os. 8.11.1997 i 14 os. 20.12.1997. 

Potrzeszcz Emberiza calandra. Gatunek lęgowy, występujący w ciągu całego roku. W okresie 
zimowym w niektóre lata tworzył duże stada na polach przy ZR, np. 8.02.1999 – 1000 os., 
15.02.1999 – 2000 os. czy 5.01.2008 – 1200 os. Jesienią największe stado odnotowano 27.10.2002 
– 800 os. Łącznie 12 razy zanotowano stada potrzeszczy liczące ponad 500 os.

Ortolan Emberiza hortulana. Dwie obserwacje 1–2 śpiewających samców w czerwcu 1998 r. 
przy ZR.
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Potrzos Emberiza schoeniclus. Lęgowy na ZR. Podczas wędrówki jesiennej (30.09.2005) stwier-
dzono dużą koncentrację – 150 os. żerujących w roślinności porastającej dno odsłoniętego 
ZR. Regularnie obserwowany w okresie zimowym, zwykle w grupkach do 4 ptaków, głównie 
w trzcinowiskach na ZR. 

Gatunki o pochodzeniu niepewnym lub nienaturalnym
Bernikla północna Branta hutchinsii. Jednego ptaka widziano w dużym stadzie gęsi 19.03.2010 

na polach przy ZR. 
Gęś tybetańska Anser indicus. Pochodzący z hodowli ptak widziany był 23.02.2014 na ZR.
Łabędź czarny Cygnus atratus. Dorosłego ptaka, pochodzącego z niewoli, obserwowano 3.05.2013 

na ZR.

Poza wyżej wymienionymi gatunkami, 
na zbiornikach i w ich najbliższym oto-
czeniu stwierdzono także następujące ga-
tunki lęgowe lub prawdopodobnie lęgowe: 
bażant Phasianus colchicus, kukułka Cu-
culus canorus, krogulec Accipiter nisus, 
krętogłów Jynx torquilla, dzięcioł zielony 
Picus viridis, dzięcioł czarny Dryocopus 
martius, dzięciołek Dryobates minor, 
dzięcioł duży Dendrocopos major, wilga 
Oriolus oriolus, srokosz Lanius excubitor, 
sójka Garrulus glandarius, wrona siwa 
Corvus cornix, kruk C. corax, sosnówka 
Periparus ater, czubatka Lophophanes 
cristatus, sikora uboga Poecile palustris, 
czarnogłówka P. montanus, modraszka 
Cyanistes caeruleus, bogatka Parus ma-
jor, lerka Lullula arborea, strumieniówka 
Locustella fluviatilis, świerszczak L. na-
evia, zaganiacz Hippolais icterina, ro-
kitniczka Acrocephalus schoenobaenus, 
łozówka A. palustris, trzcinniczek A. 
scirpaceus, świstunka leśna Phylloscopus 
sibilatrix, piecuszek Ph. trochilus, pier-
wiosnek Ph. collybita, raniuszek Aegitha-
los caudatus, kapturka Sylvia atricapilla, 
gajówka S. borin, jarzębatka S. nisoria, 
piegża S. curruca, cierniówka S. commu-
nis, kowalik Sitta europaea, pełzacz leśny 

Certhia familiaris, pełzacz ogrodowy C. 
brachydactyla, strzyżyk Troglodytes tro-
glodytes, szpak Sturnus vulgaris, mucho-
łówka szara Muscicapa striata, rudzik Eri-
thacus rubecula, słowik rdzawy Luscinia 
megarhynchos, pleszka Phoenicurus pho-
enicurus, kopciuszek Ph. ochruros, po-
kląskwa Saxicola rubetra, paszkot Tur-
dus viscivorus, śpiewak T. philomelos, kos 
T. merula, wróbel Passer domesticus, ma-
zurek P. montanus, świergotek drzewny 
Anthus trivialis, pliszka żółta Motacilla 
flava flava, zięba Fringilla coelebs, dzwo-
niec Chloris chloris, szczygieł Carduelis 
carduelis, trznadel Emberiza citrinella. 

Stwierdzono także następujące gatunki 
nielęgowe: gołąb miejski Columba livia 
forma urbana, sierpówka Streptopelia de-
caocto, lelek Caprimulgus europaeus, bo-
cian biały Ciconia ciconia, jastrząb Ac-
cipiter gentilis, płomykówka Tyto alba, 
uszatka Asio otus, puszczyk Strix aluco, 
dzięcioł zielonosiwy Picus canus, sroka 
Pica pica, kawka Corvus monedula, gaw-
ron Corvus frugilegus, brzegówka Ripa-
ria riparia, mysikrólik Regulus regulus, 
zniczek Regulus ignicapilla, muchołówka 
żałobna Ficedula hypoleuca, białorzytka 
Oenanthe oenanthe, kwiczoł Turdus pi-
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laris, jer Fringilla montifringilla, grubo-
dziób Coccothraustes coccothraustes, gil 
Pyrrhula pyrrhula, krzyżodziób świer-
kowy Loxia curvirostra, kulczyk Serinus 
serinus, czyż Spinus spinus.

Podsumowanie i dyskusja
W latach 1996–2018 w obszarze ba-

dań wykazano występowanie 241 gatun-
ków ptaków. Do ptaków lęgowych lub 
prawdopodobnie lęgowych należało 91 
gatunków. Z tej grupy tylko 15 to ptaki 
niewróblowe związane ze środowiskami 
wodnymi. Większość z nich gniazdo-
wała jedynie sporadycznie, wyjątkowo 
przez kilka sezonów. Stwierdzona liczba 
lęgowych ptaków wodno-błotnych jest 
niska, w porównaniu do innych zbior-
ników regionu np.: Mietkowskiego (20 
gatunków), Goczałkowickiego (44), Kuź-
nicy Warężyńskiej (26), Świerklańca (28), 
Dzierżna Dużego (27) czy Turawskiego 
(37) (Dyrcz i in. 1998, Betleja i in. 2014, 
Kmiecik i in. 2014, Beuch 2016, Beuch i 
Szlama 2017, Stasiak i in. 2018). Opisy-
wane zbiorniki nie są atrakcyjnym miej-
scem dla lęgowych ptaków wodno-błot-
nych, głównie z powodu częstych i dużych 
wahań poziomu wody, które wynikają z 
tego, że w różnych porach doby woda jest 
puszczana na turbiny elektrowni wod-
nej i poziom w zbiornikach obniża się na-
wet o kilkadziesiąt cm. Dodatkowo ZD 
charakteryzuje się częściowo wybetono-
wanymi brzegami i umocnieniami ka-
miennymi bez jakiejkolwiek roślinności 
przybrzeżnej. Czynniki te powodują, że 
w przypadku ZD brak jest odpowied-
nich miejsc do zakładania gniazd przez 
ptaki wodno-błotne. Natomiast bardzo 
duże wahania wody (nawet dobowe) unie-

możliwiają skuteczne gniazdowanie pta-
ków na ZR, na którym istnieją dogodne 
warunki w postaci rozległych trzcino-
wisk w środkowej części akwenu. Przez 
cały okres badań nie odnotowano lęgów 
takich gatunków jak perkoz dwuczuby 
czy łyska. Natomiast lęgi lub prawdopo-
dobne lęgi niektórych gatunków (np. gę-
gawa, czernica, bąk, błotniak stawowy) 
miały charakter efemeryczny lub docho-
dziło do nich w sprzyjających warunkach 
(sieweczka rzeczna). Łabędź niemy i ko-
koszka gniazdowały na małej wysepce na 
rzece Bóbr między zbiornikami, z której 
rodzina łabędzi spływała na ZR. Nieja-
sne są także obserwacje rodzin gęgaw na 
ZD i prawdopodobnie ptaki przychodzą 
z niewielkich stawów w lesie znajdujących 
w odległości 500–1000 m od zbiornika. 
Najbardziej stałymi gatunkami lęgowymi 
były: krzyżówka, oraz gągoł (regularnie 
przy ZD). W latach 1998–2001 na ZR ob-
serwowano także 1–2 samice nurogęsi z 
pisklętami. Obecnie brak jest dowodów 
gniazdowania, co może wynikać z po-
większającej się presji drapieżników oraz 
wzrostu penetracji zbiornika przez ludzi 
(np. wędkarstwo, sporty wodne). Oko-
lice zbiorników są miejscem gniazdowa-
nia ptaków szponiastych, z których kania 
czarna zbudowała gniazdo przy samym 
ZR, a z kolei rybołowy w niewielkiej od-
ległości od akwenu. Istniejące gniazdo 
rybołowa jest jednym z niewielu w woj. 
lubuskim i Śląskim Regionie Ornitolo-
gicznym (Rubacha 2014). Zbiorniki są 
także stałym miejscem żerowiskowym 
dla gniazdujących w okolicach kań ru-
dych i bielików. 

Zbiorniki Raduszec i Dychów są 
atrakcyjnym miejscem dla niektórych 
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przelotnych gatunków wodno-błotnych. 
Grupą ptaków, która licznie i regular-
nie zatrzymuje się w okresie przelotów 
i zimowania są gęsi i łabędzie krzykliwe. 
Zbiorniki wraz z sąsiadującą doliną Odry 
są miejscem koncentracji żerowiskowych 
i noclegowych wielotysięcznych stad gęsi. 
Na zbiornikach maksymalne koncentra-
cje liczyły do 15 tys. ptaków, a w doli-
nie Odry w najbliższej okolicy notowano 
stada nawet do 25 tys. os. (Czechowski 
i Jędro 2010). W woj. lubuskim większe 
koncentracje gęsi spotyka się jedynie w 
Parku Narodowym Ujście Warty (Kru-
szyk i Rubacha 2010). W Śląskim Rego-
nie Ornitologicznym większe koncentra-
cje gęsi notowano na stawach w Dolinie 
Baryczy, stawach Łężczok, zbiornikach: 
Mietkowskim, Turawskim, Otmuchow-
skim, Nyskim (Ławicki i in. 2012) Po-
dobne maksymalne liczebności do opi-
sywanych zbiorników stwierdzano na 
zbiornikach Pławniowice i Dzierżno 
Duże na Górnym Śląsku (Ławicki i in. 
2012). W przypadku łabędzia krzykli-
wego zbiorniki Dychów i Raduszec są jed-
nym z głównych zimowisk na Śląsku, ra-
zem z Doliną Baryczy i doliną Odry koło 
Ścinawy (Grochowski i in. 2016). Kon-
centracje łabędzi krzykliwych w okre-
sie wędrówek i zimą w okolicach Kro-
sna Odrzańskiego (obszar zbiorników i 
dolina Odry), włącznie z Parkiem Naro-
dowym Ujście Warty oraz doliną Odry 
koło Cybinki i Słubic należą do jednych 
z największych w zachodniej Polsce (Cze-
chowski i Jędro 2010, Kruszyk i Ruba-
cha 2010, Dudzik 2017, niepublikowane 
dane własne). Od 2000 r. zbiorniki stały 
się także miejscem coraz liczniejszego zi-
mowania gęgaw, a od 2003 r. kormora-

nów. Zjawisko to jest zbieżne z coraz licz-
niejszym zimowaniem tych gatunków na 
Śląsku (Grochowski i in. 2016), jak i w ca-
łym kraju (Chylarecki i in. 2018).

W skali regionu śląskiego opisywane 
akweny są także ważnym zimowiskiem 
dla głowienki i czernicy (Grochowski i 
in. 2016). Oba gatunki spotykane są także 
licznie w okresie wędrówek, a notowane 
koncentracje (czernica do 500 os., gło-
wienka do 820 os.) dorównują liczeb-
nie obserwacjom z innych, często więk-
szych zbiorników śląskich (np. Dyrcz i 
in. 1998, Betleja i in. 2014, Kmiecik i in. 
2014, Beuch 2016, Beuch i Szlama 2017). 
W skali woj. lubuskiego większe koncen-
tracje tych kaczek spotykano jedynie w 
Parku Narodowym Ujście Warty i na nie-
których większych jeziorach (Jermaczek 
i in. 1995, Czechowski i Bocheński 2011).
Warte odnotowania są także letnie kon-
centracje gągoła (do 130 os.) i nurogęsi 
(do 250 os.) corocznie spotykane, głów-
nie na ZD. Są to najprawdopodobniej 
młode ptaki pochodzące z populacji z 
doliny Odry i Bobru, gdzie ptaki regu-
larnie gniazdują (Rybarczyk i in. 2001, 
Czechowski i in. 2002, 2014,).

W stadach kaczek regularnie widy-
wane były tzw. kaczki morskie, najczęściej 
uhle i ogorzałki, a rzadziej markaczki czy 
szlachary. W skali woj. lubuskiego zbior-
niki oraz niektóre duże jeziora (Sławskie, 
Niesulickie) to akweny, na których naj-
częściej widywane są morskie ptaki z tej 
grupy (Czechowski i in. 2004, 2010, 2016). 
W ostatnich latach odnotowano także 
hełmiatki i podgorzałki rzadkie w okre-
sie zimowym. Na Śląsku, o tej porze roku 
oba gatunki obserwowane są sporadycz-
nie (np. Czapulak i Betleja 1998, Grocho-
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Podsumowując, opisywane zbiorniki 
nie są ważnym miejscem dla lęgowych ga-
tunków wodno-błotnych. Stanowią jed-
nak ważne miejsce odpoczynkowe i że-
rowiskowe dla wielu ptaków w okresie 
wędrówek i zimowania. Dla niektórych 
gatunków akweny te są ważne zarówno 
w skali woj. lubuskiego jak i całego Ślą-
skiego Regionu Ornitologicznego czy na-
wet zachodniej Polski. 
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