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PTAKI LĘGOWE ZARASTAJĄCYCH TURZYCOWISK 
NA STAWACH RYBNYCH KOŁO SIEDLEC

Henryk Kot. Breeding birds of overgrown sedges on # sh ponds near Siedlce.
Abstract. In 1974-1975, a breeding bird survey with the cartographic method was carried out on 
5 sample sites covering in total 49.8 ha of open or willow-overgrown sedge fens of Carex elata and 
alder-birch forest on ! sh ponds near Siedlce. 43 breeding bird species were recorded that included 
from 11 to 17 species in sedges and 32 species in forest. " e density of the whole community 
ranged from 379 to 98.3 ( x = 62.0) pairs/10 ha. Dominant species, comprising over 5%, were: 
Sedge Warbler Acrocephalus schoenobaenus, Common Reed Bunting Schoeniclus schoeniclus, Mallard 
Anas platyrhynchos, Eurasian Coot Fulica atra and Eurasian Reed Warbler Acrocephalus scirpaceus. 
Average density of birds typical of # ooded sedges and willow shrubs was equal to 38.0 pairs/10 ha, 
waterbirds – 10.4, and forest and coppice species – 8.4 pairs/10 ha. Two other groups distinguished 
according to their habitat preferences (meadow birds and birds of semi-open farmland habitats) 
were recorded in low numbers (on average 1.4-3.7 pairs/10 ha). " e study sites re# ected vegetation 
succession from open sedge fens, with only a limited number of willow shrubs, where meadow 
species occurred (Northern Lapwing Vanellus vanellus, Whinchat Saxicola rubetra, Common Snipe 

Gallinago gallinago), through # ooded sedges considerably or totally overgrown with willows, where 
numerous waterbirds and reed birds were recorded, to dense alder-birch forest and bird species 
typical of woodland and coppice. A signi! cant in# uence of water level on the density of some 
waterbird species, and to a lesser degree on reed birds was documented. Flooded and willow-
overgrown sedges on ! sh ponds were important breeding habitat for many species of waterbirds 
and reed birds, including rare and endangered species, like the Eurasian Bittern Botaurus stellaris 
and Little Bittern Ixobrychus minutus. 

Key words: breeding bird species on ! sh ponds, sedges and willow shrubs, density of breeding 
birds, changes in the number of birds.

Abstrakt. W latach 1974-1975 na stawach siedleckich przeprowadzono liczenia ptaków lęgo-
wych metodą kartogra! czną na 5 powierzchniach zajmujących łącznie 49,8 ha na otwartych lub 
zarastających łozowiskiem łanach turzycy sztywnej Carex elata oraz zadrzewieniu olchowo-brzo-
zowym. Łącznie stwierdzono 43 gatunki lęgowe, w tym od 11 do 17 gatunków na turzycowi-
skach oraz 32 gatunki w zadrzewieniu. Zagęszczenia całego zespołu wynosiły od 37,9 do 98,3 
( x = 62,0) pary/10 ha. Gatunkami dominującymi, powyżej 5% udziału, były: rokitniczka 
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Acrocephalus schoenobaenus, potrzos Schoeniclus schoeniclus, krzyżówka Anas platyrhynchos, łyska 
Fulica atra i trzcinniczek Acrocephalus scirpaceus. Średnie zagęszczenie ptaków typowych dla zale-
wanych turzycowisk i łozowisk wynosiło 38,0 par/10 ha, ptaków wodnych 10,4, a gatunków le-
śnych i zadrzewieniowych 8,4 pary/10 ha. Pozostałe dwie wyróżnione grupy siedliskowe (ptaki 
łąkowe i półotwartego krajobrazu rolniczego) były bardzo nieliczne (średnio 1,4-3,7 pary/10 ha). 
Badane powierzchnie tworzyły ciąg sukcesyjny od turzycowisk otwartych, w niewielkim stopniu 
porośniętych łozowiskiem, gdzie występowały gatunki łąkowe (czajka Vanellus vanellus, pokląskwa 
Saxicola rubtera, kszyk Gallinago gallinago), poprzez turzycowiska zalewane i znacznie lub nie-
mal całkowicie zarośnięte łozowiskiem z licznym występowaniem ptaków wodnych i szuwaro-
wych, do zwartego zadrzewienia olchowo-brzozowego z gatunkami typowymi dla lasów i zadrze-
wień. Wykazano duży wpływ poziomu wody na zagęszczenia niektórych gatunków ptaków wod-
nych, w mniejszym stopniu gatunków szuwarowych. Zalewane i zarastające krzewistymi wierzba-
mi turzycowiska na stawach rybnych, stanowiły ważne siedlisko do rozrodu wielu gatunków pta-
ków wodnych i szuwarowych, w tym gatunków rzadkich i zagrożonych, takich jak bąk Botaurus 

stellaris i bączek Ixobrychus minutus. 

Pierwsze publikacje o awifaunie lęgowej stawów rybnych koło Siedlec po-
chodzą z lat 1970. i 1980. (Luniak 1972, Kot 1976, 1986). W latach później-
szych ukazało się kilka dalszych prac, dotyczących zarówno awifauny lęgowej ca-
łego kompleksu, jak też oceny liczebności w okresie migracji (Sachanowicz et al. 
1999, Goławski et al. 2002, Kot 2004, Goławski 2010, 2014). Niniejsza praca za-
wiera wyniki liczenia ptaków lęgowych na pięciu powierzchniach próbnych bada-
nych metodą kartogra! czną w latach 1974-1975, obejmujących gradient środo-
wisk od niemal otwartych turzycowisk występujących na obrzeżach lustra wody, 
do stawów nie zalewanych i niemal całkowicie zarośniętych krzewami i drzewa-
mi. W pracy szczególną uwagę zwrócono na główne czynniki warunkujące wy-
stępowanie ptaków na zarastających turzycowiskach w warunkach gospodarki ry-
backiej, jakimi są: sukcesja zbiorowisk szuwarowych, krzewiastych i drzewiastych 
(głównie olchowych, brzozowych i wierzbowych) oraz poziom wody w okresie 
lęgowym ptaków. 

Teren

Stawy siedleckie zajmują powierzchnię 236,8 ha, z czego w latach 1974-
1975 na około 120 ha występowało otwarte lustro wody przy zalaniu wszyst-
kich użytkowanych zbiorników (Kot 1986, ryc. 1). Pozostałe fragmenty były 
porośnięte roślinnością szuwarową oraz zaroślami wierzbowymi, głównie łozą 
Salix cinerea. Dominowały pałka wąskolistna Typha latifolia, turzyca sztywna Carex 
elata i trzcina pospolita Phragmites communis, tworzące miejscami zwarte, duże łany. 
Staw północny o powierzchni 24,9 ha nie był zalewany od lat 1940. (Szczygielski 
2014). Na znacznej części tego stawu powstało zadrzewienie olszowo-brzozowe 
liczące w latach 1970. około 30 lat. Ogólny opis stawów siedleckich zawarty jest 
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w pracy Kota (1986), a bardziej szczegółową charakterystykę szaty roślinnej po-
dali: Podbielkowski (1968), Falkowski et al. (2000, 2014) i Szczygielski (2014).

Ryc. 1. Położenie i granice powierzchni próbnych na stawach rybnych koło Siedlec 

Fig. 1. Location and boundaries of the study sites on fish ponds near Siedlce. 
(1) – Dikes, (2) – Boundaries of the study sites, (3) – Open water surface, (4) – Flooded reed beds, 
(5) – Non-# ooded reed beds, (6) – Willow shrubs, (7) – Alder-birch forest, (8) – Meadows and 
pastures, (9) – Cultivated ! elds, (10) – Built-up areas
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Na kompleksie wyznaczono powierzchnie próbne, które obejmowały trzy 
podstawowe typy siedlisk występujących na tych stawach. Były to: szuwar turzy-
cy sztywnej, łozowisko oraz zadrzewienie olszowo-brzozowe. Poziom wody na wy-
znaczonych powierzchniach był różny, chociaż nie ulegał dużym wahaniom w jed-
nym sezonie w okresie lęgowym (od połowy kwietnia do końca czerwca). Wyzna-
czono 5 powierzchni liczących od 6,2 do 14,3 ha. Łącznie zajmowały one 49,8 ha, 
co stanowiło 21,0% powierzchni całego kompleksu. Charakterystykę siedlisk na 
poszczególnych powierzchniach podano poniżej w gradiencie od niemal zupeł-
nie otwartego szuwaru turzycy sztywnej (pow. I), poprzez stadia pośrednie (pow. 
II-IV) do zadrzewienia olszowo-brzozowego (pow. V). 

Powierzchnia I (12,3 ha) obejmowała częściowo zalane turzycowisko o zróż-
nicowanym poziomie wody. Z trzech stron powierzchnię otaczały groble (ryc. 1). 
Fragment najbardziej południowy był miejscami zupełnie suchy i porośnięty 
głównie trawami, natomiast przy granicy północnej głębokość wody dochodziła 
do 60-70 cm. Przeważająca część powierzchni była porośnięta kępami turzy-
cy sztywnej. Fragmenty o głębokości wody 60-70 cm porastał niemal wyłącznie 
skrzyp bagienny Equisetum ! uviatile. W centrum powierzchni z rzadka występo-
wały pojedyncze i małe krzewy łozy, natomiast na skrajach, wzdłuż grobli, prawie 
na całej długości rozciągał się pas krzewiastych wierzb szerokości od kilku do kil-
kunastu metrów. Miejscami występowały pojedyncze olchy i brzozy. 

Powierzchnia II (6,2 ha) była położona w środkowej części kompleksu sta-
wów na zakrzaczonym „półwyspie”, z dwóch stron otoczona groblą. Z pozosta-
łych stron granice przebiegały w przybliżeniu wzdłuż zasięgu zwartych zarośli ło-
zowych obejmując je w całości. Teren porastała niemal wyłącznie łoza i inne krze-
wiaste wierzby o wysokości 2-4 m rosnące w dużym zwarciu. Ponadto występo-
wało kilka drzewiastych wierzb i młodych topoli. Nie zakrzaczone niewielkie frag-
menty były porośnięte kępiastymi turzycami i w niewielkim stopniu skrzypem ba-
giennym oraz – poza zasięgiem wody – trawami i sitami. Aby umożliwić dojście 
do wszystkich części powierzchni podczas kontroli, w zaroślach o dużym zwarciu 
przed sezonem lęgowym wycięto przejścia tworzące siatkę prostokątów 30x50 m. 
W roku 1974 woda nie sięgała do środkowej części powierzchni. Zalane były tylko 
jej skrajne fragmenty od strony otwartego lustra wody na głębokość do 30-40 cm. 
W roku 1975 poziom wody był wyższy o 50 cm i cała powierzchnia była zalana. 

Powierzchnia III (8,0 ha) obejmowała fragmenty dwóch stawów znacznie 
zarośniętych turzycami i częściowo zakrzewionych. Od strony południowej gra-
nicą powierzchni była wysoka grobla, z pozostałych stron granice zostały wyzna-
czone przy pomocy tyczek tworzących siatkę kwadratów 50x50 m. Powierzchnię 
rozdzielała niska grobla porośnięta turzycą sztywną tworzącą duże kępy, z małą 
domieszką pałki wąskolistnej i trawami oraz pojedynczymi kępami łozy. Wzdłuż 
grobli południowej łozy rosły w dużym zwarciu tworząc pas zarośli szerokości 
około 50-70 m. Niewielką domieszkę tworzyły młode brzozy, topole i kilka so-
sen. Na tym fragmencie wycięto w łozowisku kilka przejść. Wzdłuż południowej 
grobli w granicach łozowiska na długości około 60 m występowało nie zalewane 



Kulon 22 (2017)                                                                                                                 45

wodą wyniesienie (prawdopodobnie stara grobla). Poziom wody na powierzchni 
był wysoki. W części północnej, bliżej otwartego lustra wody dochodził do 60-80 
cm, w pobliżu grobli wynosił 30-50 cm. 

Powierzchnia IV (9,0 ha) stanowiła północny fragment od lat 1940. nie za-
lewanego stawu, z trzech stron otoczonego łąkami. Granicami powierzchni były 
groble, jedynie od strony południowej granica wyznaczona przy pomocy tyczek 
przylegała do powierzchni V. Wnętrze powierzchni stanowiło półotwarte turzyco-
wisko, miejscami z płytką wodą powierzchniową i pojedynczymi krzewami łozy. 
Wzdłuż grobli rozciągał się wąski, miejscami przerywany pas łozowiska. Pojedyn-
czo występowały brzozy, drzewiaste wierzby, kępy dzikiej róży Rosa sp. i głogu 
Crataegus sp. W miejscach podtapianych i wilgotnych występowały głównie kę-
piaste turzyce, sity, mchy, w suchszych przeważały trawy i inne gatunki roślin ziel-
nych. W kilku małych zagłębieniach nielicznie występowała trzcina pospolita, pał-
ka wąskolistna i knieć błotna Caltha palustris. 

Powierzchnia V (14,3 ha) – z trzech stron granicami powierzchni były gro-
ble, z których południowa przylegała do sąsiednich stawów, a wschodnia i za-
chodnia do łąk. Od strony północnej przylegała do powierzchni IV. Większość 
terenu zajmowało zadrzewienie olchowo-brzozowe z dużym udziałem wierzb, 
przylegające niemal na całej długości do grobli południowej. W domieszce wy-
stępowały: klon zwyczajny Acer platanoides, topole Populus spp., sosna zwyczajna 
Pinus silvestris. Gęsty podszyt tworzyły: kruszyna Frangula alnus, kalina koralowa 
Viburnum opulus, dzikie róże, czeremcha zwyczajna Padus avium, bez czarny 
Sambucus nigra, szakłak pospolity Rhamnus cathartica. W warstwie runa w miej-
scach suchszych przeważały trawy. Na kilku małych tor! ankach nielicznie wystę-
powała trzcina pospolita, pałka wąskolistna, knieć błotna i torfowce. Na obrzeżach 
zadrzewienia spotykano niewielkie enklawy półotwartego turzycowiska, miejsca-
mi z wysiękami wody. Przy południowej grobli znajdowała się zamieszkała pose-
sja, która nie została włączona w granice powierzchni. 

W okresie przygotowywania niniejszego tekstu do opublikowania (druga 
dekada XXI w.), sukcesja drzew i krzewów na fragmentach stawów stanowiących 
powierzchnie próbne w latach 1974-1975 spowodowała ich dalsze zarośnięcie. 
Szczególnie mocno zarosła krzewiastymi wierzbami powierzchnia I, a staw uległ 
wypłyceniu. W niewielkim stopniu zwiększył się zasięg łozowiska na powierzch-
ni II i III. Poziom wody na poszczególnych stawach po roku 1975 był zmienny, 
w niektórych latach część zbiorników nie była zalewana, co przyspieszało sukce-
sję roślinności. Zwiększyła się także powierzchnia zadrzewienia olszowo-brzozo-
wego na północnym, nie zalewanym stawie, na którym wyznaczono powierzch-
nie próbne nr IV i V. Drzewostan osiągnął tu wiek 50-60 lat, a na niektórych 
fragmentach powstały zbiorowiska nawiązujące do grądów (Falkowski et al. 2014, 
Szczygielski 2014). 



46                                                                                                          Kulon 22 (2017)

Metody

Liczenia ptaków wykonano kombinowaną metodą kartogra! czną (Tomiałojć 
1968). W przypadku gatunków terytorialnych co najmniej trzykrotne stwier-
dzenie śpiewającego samca przyjmowano za parę lęgową. W przypadku gatun-
ków późno przylatujących oraz chruścieli, w niektórych przypadkach dwukrot-
ne stwierdzenie przyjmowano za parę (terytorialnego samca). Szczególną uwagę 
zwracano na równocześnie śpiewające samce, co było podstawowym kryterium 
wyznaczania terytoriów w przypadku gatunków licznych: rokitniczki Acrocephalus 
schoenobaenus, potrzosa Schoeniclus schoeniclus i – na niektórych powierzchniach – 
łozówki Acrocephalus palustris, trzcinniczka Acrocephalus scirpaceus, słowika szare-
go Luscinia luscinia, cierniówki Curruca communis i trznadla Emberiza citrinella. 
Ocenę liczebności takich gatunków jak kaczki Anatidae i łyska Fulica atra, prze-
prowadzono na podstawie znalezionych gniazd, a perkozka Tachybaptus ru" collis, 
bąka Botaurus stellaris i bączka Ixobrychus minutus, na podstawie odzywających 
się ptaków oraz znalezionych gniazdach. W tym celu kontrolowano kępy turzyc 
i inne potencjalne miejsca zakładania gniazd przez te gatunki w poszczególnych 
kwartałach zarówno na otwartych turzycowiskach jak i w łozowiskach.

Na poszczególnych powierzchniach przeprowadzono w roku 1975 po 7 
kontroli, na powierzchni II w roku 1974 6 kontroli. Na powierzchni I liczenia 
wykonano w dniach: 18, 29 IV, 8, 16, 28 V oraz 12, 22 VI 1975 r. w godzinach 
5.00-11.00. Czas jednej kontroli wnosił 3-4 godz. Powierzchnia została oznako-
wana tyczkami ustawionymi w odległości co 50 m, które mogły w pewnym stop-
niu zmienić warunki ekologiczne na powierzchni, ponieważ niektóre gatunki 
(rokitniczka, potrzos, brzęczka Locustella luscinioides) chętnie korzystały z nich 
jako miejsc śpiewu.

Powierzchnia II – liczenia w roku 1974 przeprowadzono w dniach: 1, 4, 14, 
25, 29 V oraz 8 VI, a w roku 1975: 25, 29 IV, 6, 17, 29 V oraz 13 i 24 VI w go-
dzinach 5.00-11.00. Czas jednej kontroli wynosił 2,5-3 godziny. Powierzchnia 
III – liczenia przeprowadzono w dniach: 15, 25 IV, 7, 17, 29 V oraz 13, 23 VI 
1975 r. w godzinach 6.00-11.00. Czas jednej kontroli wnosił 2-3 godz. W czasie 
kontroli terenowych powierzchnie IV i V traktowano łącznie. Liczenia przepro-
wadzono w dniach: 17, 26 IV, 7, 15, 27 V oraz 11, 20 VI 1975 r. w godzinach 
5.00-10.00. Czas jednej kontroli wnosił 3-5 godz. Nie prowadzono kontroli noc-
nych oraz stymulacji magnetofonowej. 

W celu określenia stopnia podobieństwa zespołów ptaków na poszczegól-
nych powierzchniach, zastosowano trzy wskaźniki. 

Wskaźnik podobieństwa składu gatunkowego Q
s
 obliczano wg wzoru:

Q
s
=2C : (A+B) x 100%

gdzie: C – liczba gatunków wspólnych dla porównywanych zgrupowań;
A – liczba gatunków w zgrupowaniu pierwszym;
B – liczba gatunków w zgrupowaniu drugim.
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Wskaźnik podobieństwa zagęszczeń PZ wyliczano wg wzoru: 
PZ=2C : (A+B) x 100%
gdzie: C – suma zagęszczeń minimalnych gatunków wspólnych dla porów-
nywanych zgrupowań;
A – całkowite zagęszczenia zgrupowania pierwszego;
B – całkowite zagęszczenia zgrupowania drugiego.

Wskaźnik Renkonena RE obrazujący podobieństwo struktury dominacji 
obliczony wg wzoru:

RE=∑D
min

gdzie: D
min

 – wartość mniejszej dominacji gatunków wspólnych porówny-
wanych zgrupowań.

Przyjęto, że dla ww. wskaźników wartość powyżej 70% oznacza wysokie 
podobieństwo zespołu, od 50,1 do 70% średnie, od 25 do 50% niskie, a poni-
żej 25% bardzo niskie. 

Ptaki występujące jako lęgowe na kontrolowanych powierzchniach podzie-
lono na 5 grup ekologicznych w zależności od zajmowanego przez gatunek głów-
nego siedliska: ptaki wodne, zasiedlające szuwary i łozowiska (na badanych po-
wierzchniach był to głównie szuwar turzycy sztywnej), łąkowe i polne, półotwar-
tego krajobrazu rolniczego oraz grupę gatunków zasiedlających lasy i zadrzewie-
nia. Dla poszczególnych grup podano podstawowe wskaźniki, takie jak liczba ga-
tunków, zagęszczenie i udział grupy w zgrupowaniu ptaków lęgowych. 

Wyniki

Na kontrolowanych powierzchniach stwierdzono w latach 1974-1975 43 ga-
tunki ptaków uznanych za lęgowe. Średnie zagęszczenie wynosiło 62,0 pary/10 ha 
i na poszczególnych powierzchniach wynosiło od 37,9 do 98,3 pary/10 ha (tab. 1). 
Do gatunków dominujących (średnia dominacja co najmniej 5,0%) należały: 
rokitniczka, potrzos, krzyżówka Anas platyrhynchos, łyska i trzcinniczek.

Na powierzchni I występowało 17 gatunków (69,8 pary/10 ha) (tab. 1). Ga-
tunki dominujące (rokitniczka, potrzos, łozówka i łyska) stanowiły 64,0% całości 
zgrupowania. Z powodu małego zakrzaczenia powierzchni i braku wody w połu-
dniowej części, gniazdowały tu gatunki typowe dla łąk: czajka Vanellus vanellus, 
kszyk Gallinago gallinago i pokląskwa Saxicola rubetra. Z kolei wysoki poziom 
wody w północnej części powierzchni umożliwiał gniazdowanie gatunkom typo-
wo wodnym: łysce, kaczkom, wodnikowi Rallus aquaticus i kokoszce Gallinula 
chloropus. Grupą najliczniejszą były gatunki szuwarowe (8 gatunków) występują-
ce w zagęszczeniu 49,6 pary/10 ha. Nieliczne były ptaki wodne (4 gatunki, 12,1 
pary/10 ha), a najmniej liczne łąkowe (3 gatunki, 5,7 pary/10 ha). Z gatunków 
nielęgowych były obserwowane: trzciniak Acrocephalus arundinaceus, płaskonos 
Spatula clypeata, cyranka Spatula querquedula, świergotek łąkowy Anthus pratensis, 
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szczygieł Carduelis carduelis, dzwoniec Chloris chloris, derkacz Crex crex, gąsiorek 
Lanius collurio, kuropatwa Perdix perdix, bażant Phasianus colchicus i sroka Pica pica. 

Na powierzchni II w roku 1974 stwierdzono gniazdowanie 12 gatunków 
(75,8 pary/10 ha). Najliczniej występowały ptaki szuwarowe – 8 gatunków (59,7 
pary/10 ha). Ptaki wodne występowały nielicznie – 2 gatunki w niskim zagęsz-
czeniu 9,7 pary/10 ha. W roku 1975, gdy cała powierzchnia była zalana, odno-
towano wzrost zagęszczenia do 98,3 pary/10 ha oraz zmiany składu gatunkowe-
go, chociaż liczba gatunków była podobna. Liczba taksonów ptaków wodnych 
zwiększyła się z 2 do 4, a zagęszczenie wzrosło trzykrotnie do 33,9 pary/10 ha 
(tab. 2). Na tej powierzchni odnotowano najwyższe zagęszczenia rokitniczki wy-
noszące 29,0-30,6 pary/10 ha (tab. 1). Poza gatunkami lęgowymi na powierzch-
ni były obserwowane: trzciniak, dzwoniec, dziwonia Erythrina erythrina, rudzik 
Erithacus rubecula, pliszka żółta Motacilla ! ava, bogatka Parus major i piecuszek 
Phylloscopus trochilus.

Tab. 1. Ptaki lęgowe powierzchni próbnych I-V w latach 1974-1975 (łączna powierzch-
nia 49,8 ha). Oznaczenia grup siedliskowych: W – gatunki wodne, S – szuwarowe (zasiedlające 
głównie szuwar turzycy sztywnej oraz łozowisko), Ł – łąkowe, K – półotwartego krajobrazu rol-
niczego, L – ptaki zasiedlające lasy i zadrzewienia. Pogrubiono nazwy gatunków, których średnia 
wartość dominacji wynosiła co najmniej 5,0%

Table 1. Bird species breeding on I-V study sites in 1974-1975 (total area 49.8 ha). 
Description: W – waterbirds, S – reed birds (inhabiting mostly sedges and willow shrubs), 
Ł – meadow birds, K – birds of semi-open farmland, L – birds inhabiting forests and coppice. 
(1) – Species, (2) – Bird species grouped by their habitat preferences: (3) – Density (pairs/10 ha) 
at each site, (4) – Dominance (%) at each site, (5) – Average density (pairs/10 ha), (6) – Average 
dominance (%), (7) – Frequency (number of sites, where the species was recorded as breeding), 
(8) – Total. " ose species in which average dominance was equal to at least 5.0% are given in bold 
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III IV V

Acrocephalus 
schoenobaenus 

S 19,5 29,0 30,6 10,0 6,7 3,5 27,9 38,3 31,1 20,0 17,6 6,3 14,3 23,1 5

Schoeniclus 
schoeniclus 

S 11,4 8,0 11,3 8,8 6,7 4,2 16,3 10,6 11,5 17,5 17,6 7,6 8,0 13,0 5

cd. tabeli na następnej stronie
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Anas 
platyrhynchos 

W 2,4 6,5 6,5 7,5 2,2 2,8 3,5 8,5 6,6 15,0 5,9 5,1 4,1 6,6 5

Fulica atra W 6,5 17,7 2,5 9,3 18,0 5,0 3,7 6,0 3

Acrocephalus 
scirpaceus 

S 3,3 8,0 8,0 5,0 4,7 10,6 8,2 10,0 3,2 5,2 4

Acrocephalus 
palustris 

S 7,3 1,6 1,6 1,2 3,3 1,4 10,5 2,1 1,6 2,5 8,8 2,5 3,0 4,9 5

Rallus aquaticus S 2,4 6,5 6,5 2,5 0,7 3,5 8,5 6,6 5,0 1,3 2,5 4,0 4

Luscinia luscinia S 1,6 2,8 6,6 2,1 7,4 12,0 2,3 3,7 3

Gallinula 
chloropus 

S 2,4 1,6 4,8 5,0 3,5 2,1 4,9 10,0 2,0 3,2 4

Emberiza 
citrinella 

L 3,9 10,3 1,6 2,6 2

Locustella 
luscinioides 

S 2,4 3,2 1,1 0,7 3,5 4,3 2,9 1,3 1,2 2,0 3

Phasianus 
colchicus 

K 4,8 2,2 1,4 6,5 5,9 2,5 1,2 2,0 3

Curruca 
communis 

K 0,8 2,8 2,4 1,2 7,4 4,4 1,2 2,0 3

Aythya ferina W 2,4 3,2 1,2 3,5 3,3 2,5 1,1 1,7 3

Sylvia borin L 1,1 2,8 2,9 5,1 0,9 1,4 2

Phylloscopus 
trochilus 

L 3,5 6,3 0,9 1,4 1

Tachybaptus 
ru" collis 

W 6,5 6,6 0,7 1,1 1

Vanellus vanellus Ł 3,3 4,7 0,7 1,1 1

Columba 
palumbus 

L 1,1 2,1 2,9 3,8 0,7 1,1 2

Linaria 
cannabina 

K 1,6 1,1 0,7 2,3 2,9 1,3 0,7 1,1 3

Passer montanus L 2,8 5,1 0,7 1,1 1

Phylloscopus 
collybita 

L 2,8 5,1 0,7 1,1 1

Ixobrychus 
minutus 

S 3,8 7,5 0,5 0,9 1

Gallinago 
gallinago 

Ł 1,6 1,1 2,3 2,9 0,5 0,9 2

Pica pica K 1,6 1,2 0,6 0,3 2,1 2,5 1,5 0,6 0,5 0,9 3

cd. tabeli

cd. tabeli na następnej stronie
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Spatula 
querquedula 

W 3,2 0,7 4,3 1,3 0,5 0,9 2

Erithacus 
rubecula 

L 1,4 2,5 0,4 0,6 1

Sylvia atricapilla L 1,4 2,5 0,4 0,6 1

Hippolais 
icterina 

L 1,4 2,5 0,4 0,6 1

Erythrina 
erythrina

S 0,8 0,6 0,3 1,2 1,5 0,6 0,4 0,6 3

Remiz 
pendulinus 

S 1,2 0,6 0,3 2,5 1,5 0,6 0,4 0,6 3

Turdus pilaris L 1,4 2,5 0,4 0,6 1

Aythya fuligula W 0,8 1,2 0,2 0,3 1

Botaurus stellaris S 1,6 1,6 0,2 0,3 1

Saxicola rubetra Ł 0,8 1,2 0,2 0,3 1

Locustella 
! uviatilis 

L 0,7 1,3 0,2 0,3 1

Cuculus canorus L 0,7 1,3 0,2 0,3 1

Parus major L 0,7 1,3 0,2 0,3 1

Rhadina 
sibilatrix

L 0,7 1,3 0,2 0,3 1

Anthus trivialis L 0,7 1,3 0,2 0,3 1

Streptopelia 
turtur 

L 0,7 1,3 0,2 0,3 1

Sturnus vulgaris L 0,7 1,3 0,2 0,3 1
Oriolus oriolus L 0,7 1,3 0,2 0,3 1

Razem (8) 69,8 75,8 98,3 50,0 37,9 55,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 62,0 100,0 -

Skład awifauny na powierzchni III reprezentowało 12 gatunków lęgowych 
(50,0 par/10 ha), wśród których dominanty stanowiły aż 90% zespołu. Najwyż-
sze zagęszczenie osiągnęły: rokitniczka (10,0 par/10 ha), potrzos (8,8 pary/10 ha) 
i krzyżówka (7,5 pary/10 ha). Tylko na tej powierzchni stwierdzono gniazdowanie 
bączka w zagęszczeniu 3,8 pary/10 ha (tab. 1). Ptaki wodne występowały w za-
gęszczeniu 11,2 pary/10 ha, a szuwarowe 37,6 pary/10 ha (tab. 2). Jako zalatu-
jące obserwowano makolągwę Linaria cannabina, trzciniaka, dzwońca i bogatkę.

Na powierzchni IV stwierdzono 16 gatunków lęgowych (37,9 pary/10 ha) 
(tab. 1). Występowali tu przedstawiciele wszystkich 5 grup ekologicznych, 

cd. tabeli
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ale w niskich zagęszczeniach. Każda z grup była reprezentowana przez 1-6 gatun-
ków. Połowa gatunków tworzyła grupę dominantów, których łączny udział wy-
nosił 80,9%. W okresie lęgowym na powierzchni były ponadto obserwowane: 
trzcinniczek, szczygieł, wrona Corvus cornix, sójka Garrulus glandarius, gąsiorek, 
kuropatwa, piegża Curruca curruca i czajka.

Tab. 2. Charakterystyka wyróżnionych grup siedliskowych ptaków na badanych po-
wierzchniach 

Table 2. Characteristics of groups of birds distinguished according to their habitat 
preferences at the study sites. (1) – Ecological group, (2) – Index, (3) – Study sites, (4) – Total, 
(5) – Waterbird species (W), (6) – Species inhabiting reeds and willow shrubs  (S), (7) – Meadow 
species, (8) – Species of semi-open farmland (K), (9) – Species inhabiting forests and coppice (L), 
(10) – Number of species, (11) – Density pairs/10 ha

Grupa
ekologiczna (1)

Wskaźnik (2)
Powierzchnie próbne (3)

Razem (4)
I II-74 II-75 III IV V

Gatunki wodne (W) (5)
l. gat. (10) 4 2 4 3 1 2 6

par/10 ha (11) 12,1 9,7 33,9 11,2 2,2 3,5 10,4

% 17,5 12,8 34,5 22,5 5,9 6,4 16,7

Gatunki zasiedlające 
szuwary i łozowiska (S) (6)

l. gat. 8 8 7 8 6 9 12

par/10 ha 49,6 59,7 64,4 37,6 19,0 18,4 38,0

% 70,8 78,6 65,5 75,0 49,9 33,5 61,4

Gatunki łąkowe (Ł) (7)
l gat. 3 0 0 0 1 0 3

par/10 ha 5,7 0 0 0 1,1 0 1,4

% 8,2 0 0 0 2,9 0 2,3

Gatunki półotwartego 
krajobrazu rolniczego 
(K) (8)

l. gat. 2 2 0 1 4 4 4

par/10 ha 2,4 6,4 0 1,2 6,7 4,8 3,7

% 3,5 8,6 0 2,5 17,7 8,8 6,0

Gatunki leśne 
i zadrzewieniowe (L) (9)

l. gat. 0 0 0 0 4 17 18

par/10 ha 0 0 0 0 8,9 28,3 8,4
% 0 0 0 0 23,5 51,5 13,5

Razem (4)
l. gat. 17 12 11 12 16 32 43

par/10 ha 69,8 75,8 98,3 50,0 37,9 55,0 62,0
% 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

Na powierzchni V stwierdzono 32 gatunki lęgowe (55,0 par/10 ha) (tab. 1). 
Grupę dominantów stanowiło 9 gatunków (59,6%), z których najliczniejszy był 
słowik szary występujący w zagęszczeniu 6,6 pary/10 ha. Zagęszczenia potrzosa 
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i rokitniczki były dosyć niskie i wynosiły 4,2 i 3,5 pary/10 ha. Większość gatunków 
stanowiły ptaki typowe dla zadrzewień i lasów. Z tej grupy stwierdzono 17 ga-
tunków (28,3 pary/10 ha). Dosyć liczne były także ptaki szuwarowe – 9 gatun-
ków (18,4 pary/10 ha). Brak było ptaków łąkowych, a z wodnych stwierdzono 
tylko wodnika. Pomimo bogatego zestawu awifauny lęgowej, zagęszczenia po-
szczególnych gatunków jak i całego zespołu lęgowego były niskie. W okresie lęgo-
wym na powierzchni były ponadto obserwowane: trzciniak, wrona, dzięcioł duży 
Dendrocopos major, zięba Fringilla coelebs, sójka, muchołówka szara Muscicapa 
striata, sierpówka Streptopelia decaocto, strzyżyk Troglodytes troglodytes, kos Turdus 
merula, drozd śpiewak Turdus philomelos. 

Na powierzchniach I-IV występowało od 11 do 17 gatunków (łącznie 28), 
natomiast na pow. V 32 gatunki i w większości były to ptaki leśne i związane z za-
drzewieniami. Na poszczególnych powierzchniach zagęszczenia wynosiły do 37,9 
(na pow. III) do 98,3 pary/10 ha (na pow. II w roku 1975). Gatunkiem najliczniej-
szym niemal na wszystkich powierzchniach (z wyjątkiem pow. V) była rokitniczka 
występująca w średnim zagęszczeniu 14,3 pary/10 ha i stanowiąca średnio 23,1% 
całego zgrupowania. Do grupy dominatów (udział powyżej 5%) należały ponad-
to: potrzos, krzyżówka, łyska i trzcinniczek. Łącznie zagęszczenie gatunków domi-
nujących wynosiło średnio 33,3 pary/10 ha, co stanowiło ponad połowę (53,7%) 
średniego zagęszczenia całego zgrupowania ptaków lęgowych. W niskim zagęsz-
czeniu (średnio 1,1-3,0 par/10 ha) i małym udziale w zgrupowaniu (1,7-4,9%) 
występowało 9 gatunków. Były to głównie gatunki wodne i niektóre szuwarowe 
(tab. 1). Średnie zagęszczenia pozostałych 29 gatunków wynosiły od 0,2 do 0,9 
pary/10 ha, a udziały w przedziale 0,3-1,4%. Tylko cztery gatunki występowa-
ły na 5 kontrolowanych powierzchniach. Były to rokitniczka, potrzos, krzyżów-
ka i łozówka. Trzy gatunki (trzcinniczek, wodnik i kokoszka) były stwierdzone 
na czterech powierzchniach, a 10 gatunków na trzech. Większość (26 gatunków) 
występowała na jednej lub dwóch powierzchniach. 

Jak podano w rozdziale opisującym metody, wyróżniono 5 grup siedlisko-
wych ptaków. Podstawowe parametry wyróżnionych grup podano w tab. 2. Grupą 
dominującą pod względem ilościowym były ptaki zasiedlające zalewane turzyco-
wiska i łozowiska. Grupa ta liczyła 12 gatunków i występowała w średnim zagęsz-
czeniu 38,0 par/10 ha. Średni udział w zgrupowaniu tej grupy był wysoki i wy-
nosił 61,4%. Najliczniejsze były rokitniczka i potrzos.  Z grupy ptaków wodnych 
stwierdzono tylko 6 gatunków w średnim zagęszczeniu 10,4 pary/10 ha. Udział 
tej grupy w zgrupowaniu lęgowym był niewielki i wynosił 16,7%. Najliczniejsze 
były krzyżówka i łyska. Najliczniejsze w gatunki były ptaki zasiedlające siedliska 
leśne i zadrzewienia. Grupa ta liczyła 18 gatunków, jej średnie zagęszczenie wy-
nosiło 8,4 pary/10 ha, a średni udział w grupowaniu 13,5%. Gatunki z tej gru-
py występowały głównie na pow. nr 5 w zadrzewieniu olszowo-brzozowym na nie 
zalewanym stawie. Gatunki najliczniejsze z tej grupy to trznadel, gajówka Sylvia 
borin i piecuszek. Nielicznie występowały ptaki zasiedlające półotwarty krajobraz 
rolniczy. Grupa ta liczyła tylko 4 gatunki (bażant, cierniówka, makolągwa i sroka), 
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a jej średnie zagęszczenie wynosiło 3,7 pary/10 ha. Najmniej liczne były ptaki łą-
kowe (3 gatunki: czajka, kszyk i pokląskwa) stwierdzone tylko na 1-2 powierzch-
niach i występujące w średnim zagęszczeniu 1,4 pary/10 ha.

Pomimo zbliżonej struktury siedlisk na kontrowanych powierzchniach I-IV 
(z wyjątkiem powierzchni V), skład gatunkowy ptaków lęgowych znacznie się róż-
nił. Wysoki wskaźnik podobieństwa składu gatunkowego wykazywały tylko po-
wierzchnie II-75 i III (Qs=78,3, tab. 3). Wynikało to głównie z dwóch powo-
dów: podobnej struktury roślinności (turzycowisko w znacznym stopniu zarośnię-
te łozą) oraz wysokiego poziomu wody na obu powierzchniach. Najmniejsze po-
dobieństwo wykazywała pow. V. Wskaźnik Qs wahał się od 23,1 do 45,4 z wyjąt-
kiem pow. IV dla której wynosił 62,5. Niewielkie podobieństwo składu gatunko-
wego (Qs=29,6) wykazano także pomiędzy pow. II-75 i IV. Dla pozostałych po-
wierzchni w większości przypadków wartość tego wskaźnika była średnia i wyno-
siła od 54,5 do 60,8 (tab. 3). Wskaźnik podobieństwa zagęszczeń (PZ) był wyso-
ki tylko w przypadku awifauny na pow. II w roku 1974 i w roku 1975, gdzie wy-
nosił 70,3. Pomimo dużej różnicy poziomu wody w obu sezonach, zagęszczenia 
gatunków dominujących (rokitniczki, potrzosa, trzcinniczka, krzyżówki i wod-
nika) były bardzo podobne, co zadecydowało o wysokiej wartości wskaźnika PZ. 
Średnie wartości podobieństwa wskaźnika zagęszczenia wykazano pomiędzy po-
wierzchniami I, II-74, II-75 oraz III. Powierzchnia IV, a szczególnie powierzch-
nia V, wyraźnie różniły się od pozostałych, a wartości wskaźnika PZ były niskie 
lub bardzo niskie (tab. 4). Podobnie układały się wartości wskaźnika podobień-
stwa dominacji (RE), chociaż dla porównywanych powierzchni nie wykazano wy-
sokiej wartości tego parametru powyżej 70% (tab. 5). Najbardziej zbliżone pod 
względem dominacji były zespoły ptaków na powierzchniach I, II-74, II-75 oraz 
III. Niskie lub bardzo niskie podobieństwo dominacji wykazywały zgrupowania 
ptaków z powierzchni IV i V w porównaniu z pozostałymi powierzchniami. Po-
wierzchnie tworzyły ciąg sukcesyjny od otwartych zbiorowisk turzycy sztywnej 
z bardzo niewielkim udziałem krzewiastych wierzb (pow. I), poprzez turzycowi-
sko półotwarte o znacznym udziale łozowisk (pow. III i IV), do łozowiska zwar-
tego o małym udziale fragmentów nie zakrzewionych (pow. II), aż do zadrzewie-
nia olszowo-brzozowego z niewielkimi fragmentami zbiorowisk szuwarowych. 
Awifauna lęgowa na pow. I-IV jest podobna zarówno pod względem składu ga-
tunkowego, zagęszczenia jak i udziału w zgrupowaniu poszczególnych gatunków 
lub wyróżnionych grup ekologicznych. Wyraźnie różni się natomiast awifauna 
pow. V ze względu na daleko posuniętą sukcesję drzew i krzewów leśnych. 
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Tab. 3. Porównanie podobieństwa składu gatunkowego (Qs) zgrupowań ptaków badanych 
powierzchni. Wartości podobieństwa powyżej 50% pogrubiono

Table 3. Comparison of the species composition similarity (Qs) of bird groups at the study 
sites. " e values of similarity exceeding 50% are given in bold

II-74 II-75 III IV V

48,5 54,5 62,1 54,5 36,7 I
60,8 66,7 57,1 45,4 II-74

78,3 29,6 23,2 II-75

42,8 31,8 III
62,5 IV

Tab. 4. Porównanie podobieństwa zagęszczeń (PZ) zgrupowań ptaków badanych powierzch-
ni. Wartości podobieństwa powyżej 50% pogrubiono

Table 4. Comparison of the density similarity (PZ) of bird groups at the study sites. " e 
values of similarity exceeding 50% are given in bold

II-74 II-75 III IV V

56,6 61,6 57,1 43,8 23,6 I

70,3 57,2 39,9 26,4 II-74

57,3 25,2 16,4 II-75

40,9 24,8 III

56,4 IV

Tab. 5. Porównanie podobieństwa dominacji (RE) zgrupowań ptaków badanych powierzch-
ni. Wartości podobieństwa powyżej 50% pogrubiono

Table 5. Comparison of the dominance similarity (Qs) of bird groups at the study sites. 
" e values of similarity exceeding 50% are given in bold

II-74 II-75 III IV V

57,9 68,8 61,5 56,1 25,6 I
66,8 60,4 48,6 30,2 II-74

65,3 36,6 21,9 II-75

46,5 24,0 III
53,0 IV
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Dyskusja

Czynniki warunkujące występowanie ptaków lęgowych na powierzchniach 
próbnych 

Ptaki lęgowe występujące na stawach rybnych koło Siedlec to głównie ga-
tunki wodne i zasiedlające różne typy szuwarów (np. trzcinowe, pałkowe, turzyco-
we) oraz łozowiska. W latach 1973-1975 na tym kompleksie stwierdzono gniaz-
dowanie 15 gatunków ptaków wodnych (Kot 1986), natomiast na powierzch-
niach próbnych gniazdowało tylko sześć. Mała liczba gatunków wodnych na po-
wierzchniach próbnych wynikała ze specy! ki badanych siedlisk. Gatunki z tej gru-
py zasiedlały głównie skraje lub wnętrza dużych łanów trzciny i pałki wąskolist-
nej w pobliżu otwartego lustra wody, np. perkozy Podicipedidae i łabędź niemy 
Cygnus olor. Takie siedliska nie wchodziły w granice wyznaczonych powierzchni 
próbnych. Niektóre gatunki występowały bardzo nieliczne na stawach, poza wy-
znaczonymi powierzchniami, np. płaskonos Spatula clypeata, podgorzałka Aythya 
nyroca czy rybitwa czarna Chlidonias niger. 

Czynnikami warunkującymi występowanie większości gatunków ptaków 
wodnych na powierzchniach próbnych były: obecność zbiorowisk szuwarowych 
(na kontrolowanych powierzchniach były to najczęściej gęsto rosnące kępy turzy-
cy sztywnej) oraz łozowisk, a także poziom wody w okresie lęgowym na poszcze-
gólnych stawach. Znaczenie tego ostatniego czynnika wykazano na powierzch-
ni II w  sezonach 1974 i 1975, kiedy przy relatywnie niskim poziomie wody 
w pierwszym sezonie na tej powierzchni ptaki wodne występowały w zagęszczeniu 
9,7 pary/10 ha i udziale w zgrupowaniu 12,8%, a w następnym (poziom wody 
wyższy o około 50 cm) – 33,9 pary/10 ha i 34,5% udziału (tab. 2). Zbiorowiska 
roślinne na tej powierzchni w porównanych sezonach nie uległy zmianie. Na po-
wierzchniach I, II i III, na których znaczne fragmenty turzycowisk były zalane, 
zagęszczenie tej grupy wynosiło od 9,7 do 33,9 pary/10 ha, (udział 12,8-34,5%), 
natomiast na powierzchniach nie zalewanych (IV i V) tylko 2,2-3,5 pary/10 ha 
i 5,9-6,4% udziału w zgrupowaniu (tab. 2). Z grupy ptaków lęgowych związanych 
z szuwarami i łozowiskami, na całym kompleksie stawów stwierdzono 13 gatun-
ków (Kot 1986). Niemal wszystkie ptaki z tej grupy (oprócz błotniaka stawowe-
go Circus aeruginosus) występowały na badanych fragmentach stawów w liczbie 
od 6 do 9 gatunków na poszczególnych powierzchniach. Gatunkami dominujący-
mi były: rokitniczka i potrzos. Mniej licznie występowały: trzcinniczek, łozówka, 
wodnik, słowik szary i kokoszka. Warunkiem występowania gatunków z tej grupy 
były siedliska szuwaru turzycowego lub łozowiska. Często siedliska te przenikały się 
tworząc mozaikę środowiskową. Najwyższe zagęszczenia gatunków zasiedlających 
szuwary i łozowiska (60-64 pary/10 ha) wykazano na powierzchni z dominują-
cym udziałem łozowiska (pow. II w roku 1974 i 1975), nieco mniejsze (37,6-49,6 
pary/10 ha) na turzycowiskach częściowo zarośniętych łozowiskiem (powierzch-
nia I i III), a znacznie niższe (18-19 par/10 ha) na powierzchniach IV i V, któ-
re nie były zalewane, a sukcesja roślinności drzewiastej i krzewiastej (szczególnie 
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na powierzchni V) doprowadziła do wykształcenia się zbiorowiska zbliżonego do 
olsu (tab. 2). Gatunki szuwarowe w większości należały do dominantów lub sub-
dominantów (tab. 1). Ich łączny średni udział w zgrupowaniu wynosił 61,4%, 
a na poszczególnych powierzchniach od 33,5 do 78,6% (tab. 2). Ptaki łąkowe 
występowały nielicznie. W latach 1973-1975 na całym kompleksie stawów ryb-
nych stwierdzono 7 gatunków: czajka, kszyk, pokląskwa, rycyk Limosa limosa, 
krwawodziób Tringa totanus, pliszka żółta i skowronek Alauda arvensis (Kot 1986). 
Na powierzchniach próbnych (tylko nr I i IV) występowały nielicznie trzy pierw-
sze gatunki, natomiast pozostałe zasiedlały stawy tylko w niektóre lata, w sytuacji, 
kiedy część zbiorników nie była napełniona wodą. Dla tej grupy ptaków stawy sie-
dleckie w okresie lęgowym były środowiskiem marginalnym. Z ptaków półotwar-
tego krajobrazu rolniczego na całych stawach w latach 1973-1975 oceniono tyl-
ko liczebność sroki, chociaż występowały także inne gatunki, zasiedlające głów-
nie obrzeża stawów oraz północny staw zarośnięty i nie zalewany (Kot 1986). Na 
powierzchniach próbnych występowały z tej grupy tylko 4 gatunki: sroka, cier-
niówka, bażant i makolągwa w średnim zagęszczeniu 3,7 pary/10 ha (na poszcze-
gólnych powierzchniach od 1,2 do 6,7 pary/10 ha). Gatunki te nie występowa-
ły tylko na powierzchni II w roku 1975, przy wysokim poziomie wody. Średni 
udział ptaków typowych dla półotwartego krajobrazu rolniczego w zgrupowaniu 
lęgowym był niski (6,0%) i wahał się od 0% na powierzchni II w roku 1975 do 
17,7% na powierzchni IV (tab. 2).

Pod względem liczby gatunków najliczniejsze były ptaki leśne i związane z za-
drzewieniami. Na powierzchniach próbnych stwierdzono 18 gatunków, ale wystę-
powały one wyłącznie na częściowo zadrzewionym i zarastającym stawie północnym 
(powierzchnie nr IV i V). Były to głównie ptaki zasiedlające formacje krzewiaste 
oraz młode, nie w pełni wykształcone drzewostany olszowo-brzozowe lub ich skra-
je, np. piecuszek, świergotek drzewny Anthus trivialis, grzywacz Columba palumbus, 
trznadel, mazurek Passer montanus, gajówka, kwiczoł Turdus pilaris. Były też ga-
tunki typowo leśne, takie jak rudzik, zaganiacz Hippolais icterina, świstunka leśna 
Phylloscopus sibilatrix, pierwiosnek Phylloscopus collybita czy turkawka Streptopelia 
turtur. Ze względu na młody wiek drzewostanu oraz niewielką powierzchnię, nie 
wykształcił się tu typowy zespół ptaków leśnych (np. brak dzięciołów) i zgrupowanie 
to należy traktować jako przejściowe. W nie zadrzewionych enklawach porośniętych 
głównie turzycami lub trzciną, występowały tu nielicznie także gatunki szuwarowe. 
Z dziuplaków stwierdzono tylko szpaka Sturnus vulgaris, mazurka i bogatkę. Inte-
resujący jest brak zięby, chociaż śpiewające samce były obserwowane na początku 
sezonu lęgowego. Wynikało to prawdopodobnie z powodu dużego zwarcia zarów-
no drzewostanu, podszytu jak też bujnego, wysokiego runa i podmokłego podłoża.

O warunkach środowiskowych ważnych dla ptaków w okresie lęgowym 
decydowały przede wszystkim dwa czynniki: sukcesja roślinności (szuwarowej, 
krzewiastej i drzewiastej) oraz poziom wody na poszczególnych zbiornikach. 
W niektóre lata część stawów nie była zalewana, a poziom napełnienia stawów 
w poszczególnych sezonach był zmienny, czego przykładem może być powierzchnia II. 
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Stopień zarośnięcia stawów nie zmieniał się tak radykalnie w poszczególnych se-
zonach. Wykaszana była tylko roślinność wodna i szuwarowa przy pomocy ko-
siarki pływającej, poza granicami powierzchni próbnych. Na płyciznach oraz poza 
zasięgiem wody roślinność szuwarowa nie była usuwana. W okresie prowadzenia 
obserwacji nie wycinano krzewów i drzew, z wyjątkiem wąskich przejść w gęstych 
łozowiskach na powierzchniach II i III ułatwiających prowadzenie kontroli. Pod 
tym względem badane powierzchnie były stabilne. Zalewane turzycowiska oraz 
łozowiska są ważnym siedliskiem dla co najmniej kilku gatunków, które w tym 
środowisku występowały w wysokich lub znacznych zagęszczeniach. Do takich 
gatunków należały: rokitniczka, potrzos, krzyżówka, łyska, trzcinniczek, łozówka, 
wodnik i kokoszka. Mniej licznie w tych siedliskach występowały takie gatunki 
jak: głowienka Aythya ferina, perkozek, bączek, cyranka Spatula querquedula, bąk 
i czernica Aythya fuligula. Turzycowiska miały niewielkie znaczenie dla gatunków 
zasiedlających lasy i zadrzewienia, a marginalne dla ptaków łąkowych. Ta ostat-
nia grupa występowała na obrzeżach otwartych turzycowisk w sezonach o niskim 
poziomie wody. 

Porównanie zgrupowań ptaków lęgowych stawów siedleckich z innymi 
obiektami.

Celem porównania danych uzyskanych na powierzchniach próbnych na sta-
wach siedleckich wykorzystano wyniki zebrane podobną metodą i w podobnych 
siedliskach w Polsce w latach 1970. Były to: 3 wyspy na Jeziorze Bytyńskim (Wy-
spa Pierska, W. Bytyńska i W Gród; Wesołowski 1975), 4 powierzchnie na Poje-
zierzu Łęczyńsko-Włodawskim (Lipniak I, Lipniak II, Krowie Bagno I i Krowie 
Bagno II; Dyrcz et al. 1973), jedna powierzchnia na Bagnach Kramskich (TZ) 
obejmująca zakrzewione torfowisko oraz 3 powierzchnie tamże na torfowiskach 
otwartych (TO-1, TO-2 i TO-3; Nawrocki et al. 1983), 2 powierzchnie na Ba-
gnach Biebrzańskich (Budy i Ławki II; Dyrcz et al. 1972) oraz 3 powierzchnie na 
terenie Kostrzyńskiego Zbiornika Retencyjnego (powierzchnia I, II i III; Nowszy 
i Wesołowski 1972). Wyniki uśredniono dla każdego z porównywanych obiek-
tów (tab. 6).

Na porównywanych 21 powierzchniach stwierdzono łącznie 75 lęgowych 
gatunków ptaków (tab. 6). Najliczniej były reprezentowane gatunki leśne i za-
drzewieniowe (27 gatunków), nieco mniej było gatunków szuwarowych oraz łąko-
wo-polnych (14-16), a najmniej wodnych i typowych dla półotwartego krajobra-
zu rolniczego (8-10). Najwięcej gatunków wykazano na stawach siedleckich i wy-
spach Jeziora Bytyńskiego (42-43), znacznie mniej na powierzchniach próbnych 
na Bagnach Biebrzańskich i Pojezierzu Łęczyńsko-Włodawskim (19-22 gatunki; 
tab. 6, ryc. 2). Najbardziej ubogie były niemal zupełnie otwarte łąki na Zbior-
niku Kostrzyńskim oraz otwarte lub zakrzewione torfowiska na Bagnach Kram-
skich, gdzie stwierdzono tylko 13-15 gatunków. Zagęszczenia zespołów ptaków 
lęgowych były także bardzo zróżnicowane. Średnie zagęszczenie na wyspach Jez. 
Bytyńskiego wynosiło 96,2 pary/10 ha, na stawach siedleckich 62,0 pary/10 ha, 
a na częściowo zakrzaczonych torfowiskach Bagien Biebrzańskich, Bagien Kramskich 
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i na Pojezierzu Łęczyńsko-Włodawskim wynosiło od 33,9 do 45,5 pary/10 ha. 
Najniższe zagęszczenia (20-25 par/10 ha) wykazano na otwartych torfowiskach 
Zbiornika Kostrzyńskiego i Bagien Kramskich (tab. 6). Także duże różnice wy-
kazano w zagęszczeniach wyróżnionych grup siedliskowych. Na tle pozostałych 
powierzchni, na stawach siedleckich stwierdzono relatywnie wysokie zagęszcze-
nie gatunków szuwarowych (38,0 par/10 ha, tab. 6, ryc. 3). Także grupa gatun-
ków wodnych występowała na stawach siedleckich najliczniej (10,4 pary/10 ha). 
W porównaniu z innymi terenami, ptaki łąkowe występowały na stawach siedlec-
kich bardzo nielicznie (1,4 pary/10 ha, tab. 6, ryc. 3). Ptaki półotwartego krajo-
brazu rolniczego na porównywanych powierzchniach występowały bardzo nielicz-
nie (0,3-3,9 pary/10 ha), z wyjątkiem wysp Jez. Bytyńskiego, gdzie średnie zagęsz-
czenie tej grupy było najwyższe (12,0 par/10 ha). 

Tab. 6. Charakterystyka wyróżnionych grup siedliskowych ptaków na porównywanych 
powierzchniach próbnych

Table 6. Characteristics of groups of birds distinguished according to their habitat 
preferences at the compared sites. (1) – Ecological group, (2) – Region/study site, (3) – Siedlce ! sh 
ponds, (4) – Lake Bytyńskie1, (5) – Kramskie Marshes (bogs with shrubs), (6) – Łęczna-Włodawa 
Lake District, (7) – Biebrza Marshes, (8) –Kostrzyński Reservoir, (9) – Kramskie Marshes (open 
bogs), (10) – Total/average, (11) – Year / studied years, (12) – Number of sites, (13) – Area 
in ha, (14) – Number of species, (15) – Density pairs/10 ha, (16) – Waterbird species (W), 
(17) – Species inhabiting reeds and willow shrubs (S), (18) – Meadow species, (19) – Species of 
semi-open farmland (K), (20) – Species inhabiting forests and coppice (L), (21) – Total
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1972
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1969-
1970

1967-
1968

1969
1977-
1979

1967-
1979

Liczba pow.
(12)

5 3 1 4 2 3 3 21

Pow. w ha
(13)

49,8 25,1 18,5 37,0 20,0 30,0 88,9 269

Gatunki wodne 
(W) (16)

l. gat. (14) 6 5 3 2 1 5 2 8
par/10 ha (15) 10,4 6,0 3,5 1,0 0,8 6,3 0,8 4,1

% 16,7 6,2 8,0 2,8 1,7 25,3 4,0 9,2

1      The results from the smallest island (2.7 ha) on Lake Bytyńskie were not included

cd. tabeli na następnej stronie
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Gatunki 
zasiedlające 
szuwary i 
łozowiska (S) 
(17)

l. gat. 12 4 4 5 4 3 5 14

par/10 ha 38,0 19,9 30,6 13,6 16,3 8,4 11,1 19,7

% 61,4 20,9 70,0 40,3 35,8 33,4 55,2 45,3

Gatunki łąkowe 
(Ł) (18)

l gat. 3 4 3 11 9 7 11 16

par/10 ha 1,4 4,4 7,4 11,2 22,9 10,2 8,2 9,4

% 2,3 4,6 16,9 33,0 50,5 41,2 40,9 27,0
Gatunki 
półotwartego 
krajobrazu 
rolniczego (K) 
(19)

l. gat. 4 6 1 1 3 0 0 10

par/10 ha 3,7 12,0 0,3 3,5 3,9 0 0 3,3

% 6,0 12,4 0,7 10,4 8,7 0 0 5,5

Gatunki leśne i 
zadrzewieniowe 
(L) (20)

l. gat. 18 23 1 3 2 0 0 27

par/10 ha 8,4 53,9 1,9 4,6 1,6 0 0 10,1
% 13,5 55,9 4,3 13,5 3,4 0 0 13,0

Razem (21)
l. gat. 43 42 13 22 19 15 17 75

par/10 ha 62,0 96,2 43,7 33,9 45,5 24,9 20,1 46,6
% 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

Zgrupowanie ptaków lęgowych na stawach siedleckich wyróżniało się wy-
sokim udziałem (średnio 61,4%) gatunków szuwarowych, podobnie jak na za-
krzewionych torfowiskach Bagien Kramskich, gdzie udział tej grupy był jeszcze 
większy i wynosił 70,0% oraz otwartych torfowiskach Bagien Kramskich (55,2%). 
Na niektórych torfowiskach znaczący udział miały ptaki łąk. Dotyczyło to otwar-
tych lub półotwartych torfowisk na Bagnach Biebrzańskich, Pojezierza Łęczyń-
sko-Włodawskiego, Zbiornika Kostrzyńskiego i Bagien Kramskich, gdzie średnie 
udziały tej grupy wynosiły od 33,0 do 50,4% (tab. 6, ryc. 4). Najniższy udział 
tej grupy odnotowano na stawach siedleckich (2,3%). Ptaki wodne notowano na 
wszystkich porównywanych terenach, ale udział tej grupy był mały: od 1,7% na 
Bagnach Biebrzańskich do 16,7% na stawach siedleckich i 25,3% na Zbiorni-
ku Kostrzyńskim. Wysoki udział gatunków leśnych i zadrzewieniowych (55,9%) 
odnotowano tylko na wyspach Jez. Bytyńskiego. Na pozostałych powierzchniach 
gatunki z tej grupy nie występowały lub były znacznie mniej liczne (do 13,5% 
udziału w zgrupowaniu). 

cd. tabeli
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Ryc. 2. Liczba gatunków ptaków lęgowych z wyróżnionych grup siedliskowych na po-
równywanych powierzchniach próbnych, SS – stawy siedleckie, JB – wyspy na Jez. Bytyńskim, 
BK-tz – Bagna Kramskie (torfowiska zakrzewione), PŁW – Pojezierze Łęczyńsko-Włodawskie, 
BB – Bagna Biebrzańskie, ZK – Kostrzyński Zbiornik Retencyjny, BK-ot – Bagna Kramskie (torfo-
wiska otwarte), razem – liczba gatunków na wszystkich powierzchniach łącznie, grupa W – gatun-
ki wodne, grupa S – gatunki zasiedlające szuwary i łozowiska, grupa Ł – gatunki łąkowe i polne, 
grupa K – gatunki półotwartego krajobrazu rolniczego, grupa L – gatunki leśne i zadrzewieniowe

Fig. 2. Number of breeding bird species grouped by their habitat preferences at the compared 
sites. (1) N – Number of species, (2) SS – Siedlce ! sh ponds, (3) JB – Islands on Lake Bytyńskie, 
(4) BK-tz – Kramskie Marshes (bogs with shrubs), (5) PŁW – Łęczna-Włodawa Lake District, 
(6) BB – Biebrza Marshes, (7) ZK – Kostrzyński Reservoir, (8) BK-ot – Kramskie Marshes (open 
bogs), (9) Total – number of species recorded at all sites in total, (10) W group – waterbird species, 
(11) S group – species inhabiting reeds and willow shrubs, (12) Ł Group – meadow species, (13) 
K Group – species of semi-open farmland, (14) L Group – species inhabiting forests and coppice

Na większości porównywanych powierzchni do gatunków najliczniejszych 
należały: rokitniczka, potrzos i krzyżówka. Średnie zagęszczenie rokitniczki na sta-
wach siedleckich wynosiło 14,3 pary/10 ha, a na poszczególnych powierzchniach 
próbnych – od 3,5 do 30,6 pary/10 ha. Wysokie zagęszczenia rokitniczki odnoto-
wano także na zakrzewionej powierzchni próbnej na Bagnach Kramskich (średnio 
17,7 pary/10 ha). Na innych powierzchniach zagęszczenia rokitniczki były kilku-
krotnie niższe i wynosiły średnio od 2,8 pary/10 ha na Bagnach Biebrzańskich do 
4,8 pary/10 ha na Jez. Bytyńskim (tab. 7, ryc. 5). Maksymalne wartości zagęszczeń 
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rokitniczki na poszczególnych powierzchniach były bardzo wysokie, np. na za-
krzewionych turzycowiskach Pojezierza Łęczyńsko-Włodawskiego i nad Biebrzą 
występowała w zagęszczeniu do 20,0-24,3 pary/10 ha (Dyrcz et al. 1973, 1984). 

Ryc. 3. Zagęszczenie ptaków lęgowych (pary/10 ha) z wyróżnionych grup siedliskowych 
na porównywanych powierzchniach próbnych. Oznaczenie terenów oraz grup siedliskowych jak 
na ryc. 2

Fig. 3. Density of breeding bird species grouped by their habitat preferences at the compared 
sites. (1) – Density pairs/10 ha, other details as in Fig. 2

W Wielkopolsce zagęszczenia tego gatunku w optymalnych siedliskach 
dochodziły do 28,8 i 34,9 pary/10 ha (Bednorz et al. 2000). Ze Śląska podawa-
na w zagęszczeniach do 20 par/10 ha (Dyrcz et al. 1991). W dolinie Narwi w ła-
nach turzycy sztywnej stwierdzono zagęszczenie do 18,5 pary/10 ha (Lewartowski 
i Piotrowska 1987). Wykazane zagęszczenia rokitniczki w łozowiskach stawów 
siedleckich należały zatem do najwyższych stwierdzonych w kraju. Mniej liczny 
był potrzos zasiedlający także wszystkie badane na stawach siedleckich powierzch-
nie w średnim zagęszczeniu 8,0 par/10 ha, a na poszczególnych powierzchniach 
od 4,2 do 11,4 pary/10 ha (tab. 1, 7). Wykazane zagęszczenia należały do dosyć 
wysokich, chociaż w optymalnych siedliskach gatunek ten występował znacznie 
liczniej, np. na torfowiskach Bagien Biebrzańskich oraz na wyspach Jez. Bytyń-
skiego średnie zagęszczenie potrzosa wynosiło 12,3-12,8 pary/10 ha (Dyrcz et al. 
1972, Wesołowski 1975). Na obrzeżach niektórych jezior Wielkopolski podawano 
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zagęszczenia od 18,2 do 31,2 pary/10 ha, a nawet do 42,2 pary/10 ha (Bednorz et al. 
2000). W nieco niższych zagęszczeniach występował na zakrzewionych turzycowi-
skach Krowiego Bagna na Pojezierzu Łęczyńsko-Włodawskim (średnio 7,2, mak-
symalnie do 13,3-20,0 par/10 ha; Dyrcz et al. 1973) oraz na Zbiorniku Kostrzyń-
skim (średnio 4,0 pary/10 ha; Nowszy i Wesołowski 1972). 

Ryc. 4. Udział w zgrupowaniu (%) ptaków lęgowych z wyróżnionych grup siedliskowych 
na porównywanych powierzchniach próbnych. Oznaczenie terenów oraz grup siedliskowych jak 
na ryc. 2

Fig. 4. Percentage share (%) in the community of breeding bird species grouped by their 
habitat preferences at the compared sites. Description of the sites and groups of birds as in Fig. 2

Potrzos na porównywanych powierzchniach był gatunkiem dominują-
cym stanowiąc średnio od 28,4% na Bagnach Biebrzańskich do 13,0% udzia-
łu w zgrupowaniach na stawach siedleckich i wyspach Jez. Bytyńskiego (tab. 7, 
ryc. 6). Krzyżówka występowała jako lęgowa na większości porównywanych po-
wierzchni w średnim zagęszczeniu 1,8 pary/10 ha – od 4,1-4,3 pary/10 ha na sta-
wach siedleckich i Zbiorniku Kostrzyńskim, 2,8 pary/10 ha na wyspach Jez. By-
tyńskiego oraz 0,2-0,8 pary/10 ha na innych powierzchniach. Nie była wykaza-
na na powierzchniach próbnych Budy i Ławki II na Bagnach Biebrzańskich. Naj-
wyższe zagęszczenie (11,0 par/10 ha) wykazano na powierzchni III na Zbiorni-
ku Kostrzyńskim. Średni udział krzyżówki w zgrupowaniach ptaków lęgowych 
na porównywanych powierzchniach wynosił 4,5%, od 17,3% na Zbiorniku 
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Kostrzyńskim do 6,6% na stawach siedleckich oraz 1,0-2,9 na innych terenach na 
których gatunek występował (tab. 7, ryc. 6). W Wielkopolsce na 41 powierzch-
niach próbnych zagęszczenia krzyżówki w różnych siedliskach wynosiły od 0 do 
2,0 par/10 ha, na 15 powierzchniach 2,1-5,6 pary/10 ha, a tylko na jednej docho-
dziły do 7,3 pary/10 ha (Bednorz et al. 2000). Można zatem wnioskować, że za-
lane i zarastające łozą łany turzycy sztywnej na stawach rybnych były siedliskiem 
optymalnym dla tego gatunku. Na stawach siedleckich do dominantów należała 
także łyska (średni udział 6,0%) występując na trzech powierzchniach w zagęsz-
czeniu od 2,5 do 17,7 pary/10 ha. Siedliskiem optymalnym były zalane łozowiska.

Tab. 7. Zagęszczenia oraz udział procentowy w zgrupowaniu ptaków lęgowych trzech ga-
tunków licznie występujących na większości porównywanych powierzchni 

Table 7. Density and percentage share in the breeding bird community of three species 
recorded in large numbers at most of the compared sites. (1) – Species, (2) – Index , (3) – Siedlce 
! sh ponds, (4) – Lake Bytyńskie, (5) – Kramskie Marshes (bogs with shrubs), (6) – Łęczna-Włodawa 
Lake District, (7) – Biebrza Marshes, (8) – Kostrzyński Reservoir, (9) – Kramskie Marshes (open 
bogs), (10) – Average, (11) – Density pairs/10 ha 
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Acrocephalus schoenobaenus 
par/10 ha (11) 14,3 4,8 17,7 4,3 2,8 3,7 3,1 7,2

% 23,1 5,0 40,5 12,8 6,1 14,7 15,4 16,8

Schoeniclus schoeniclus
par/10 ha 8,0 12,3 8,4 7,2 12,8 4,0 3,5 8,0

% 13,0 12,9 19,2 21,1 28,4 16,0 17,4 18,3

Anas platyrhynchos
par/10 ha 4,1 2,8 0,8 0,7 0,0 4,3 0,2 1,8

% 6,6 2,9 1,8 2,0 0,0 17,3 1,0 4,5

Zagęszczenia łyski w Wielkopolsce w różnych siedliskach wahały się w sze-
rokim zakresie od 0,2-0,3 do kilku par/10 ha. Wysokie zagęszczenia tego gatun-
ku stwierdzono lokalnie na Gople (średnio 10,4 par/10 ha), na Jez. Świdwie (14,5 
pary/10 ha) oraz na stawach Milickich (13-19 par/10 ha) (Witkowski et. al. 1995, 
Kupczyk 1997, Staszewski i Czeraszkiewicz 2000). Zagęszczenia łyski na stawach 
siedleckich w latach 1970. można uznać za średnie, jedynie na pow. II-75 osiągała 
wysokie wartości. Trzcinniczek na powierzchniach próbnych stawów siedleckich 
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należał do dominantów (5,2% udziału) i występował w zagęszczeniach do 8,0 
par/10 ha (średnio 3,2 pary/10 ha).

Ryc. 5. Zagęszczenia licznie występujących trzech gatunków lęgowych na porównywanych 
powierzchniach próbnych. Oznaczenie terenów jak na ryc. 2

Fig. 5. Density of three numerous breeding species at the compared sites. (1) – density 
pairs/10 ha, description of the sites as in Fig. 2

W granicach wyznaczonych powierzchni próbnych nie występowały sie-
dliska optymalne dla tego gatunku (trzcinowiska), dlatego wykazane zagęszcze-
nia były relatywnie niskie. Gatunek wykazuje bardzo dużą zmienność zagęsz-
czeń w różnych siedliskach tworząc w biotopach optymalnych półkolonie i wy-
stępując w bardzo wysokich zagęszczeniach: do 111,9 pary/10 ha (Bednorz et al. 
2000), a nawet do 216 par/10 ha (Dyrcz et al. 1991). Na pewnych fragmentach 
stawów siedleckich występowały dobre warunki siedliskowe dla łozówki. Zagęsz-
czenia tego gatunku dochodziły do 7,3 pary/10 ha, a średni udział w zgrupowa-
niu wynosił 4,9%. Gatunek ten wykazywał dużą zmienność zagęszczeń w kolej-
nych latach (Tomiałojć, Stawarczyk 2003). W różnych typach siedlisk na Śląsku 
łozówka występowała w zagęszczeniach 0,2-2,2 pary/10 ha (Dyrcz et al. 1991), 
a w Wielkopolsce od 0,1 do 10,0 par/10 ha (Bednorz et al. 2000). Maksymalne 
podawane w literaturze zagęszczenia łozówki na terenach wodonośnych pod Wro-
cławiem były bardzo wysokie i dochodziły do 67,0 par/10 ha (Dyrcz et al. 1991). 
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Ryc. 6. Udziały procentowe w zgrupowaniu lęgowym trzech gatunków na porównywa-
nych powierzchniach próbnych. Oznaczenie terenów jak na ryc. 2

Fig. 6. Percentage share (%) in the breeding bird community of three species at the compared 
sites. Description of the sites as in Fig. 2

 
Kompleks siedleckich stawów rybnych należy uznać za ważny w okresie lę-

gowym dla ptaków wodnych i szuwarowych co najmniej w skali regionalnej, co 
potwierdziły wyniki przedstawione w niniejszym opracowaniu oraz w publikacji 
dotyczącej m.in. oceny liczebności ptaków lęgowych na całym kompleksie stawów 
siedleckich w latach 1970. (Kot 1986), a także inne badania prowadzone na tym 
kompleksie w latach późniejszych, (np. Sachanowicz et al. 1999, Goławski 2010, 
Dombrowski et al. 2013, Goławski 2014). 
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