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Abstract. In 2010, an inventory of breeding avifauna was conducted in the Kostrzyń River  Valley and 
adjacent tributaries, covering jointly an area of 162.4 km2. In total, 174 species of birds were recorded, 
including 139 breeding and 35 visitors or transients. On three fish-pond complexes, a total of 46 breeding 
species were noted. Within the present boundaries of Special Protection Area  (SPA) the Kostrzyń valley, 
37 bird species are listed in Annex I to the Birds Directive, including 24 breeding and 13 transient. In 
2010, Corncrake Crex crex was the only species qualifying the Kostrzyń valley as SPA Natura 2000. The 
number of males recorded (min. 340) of this globally threatened species significantly exceeded thresholds 
of criteria A1 (60 m) and C1 (60 m), and national criterion C6 (300 m). On the regional scale, this is an 
important bird area for 11 species listed in Annex I to the Bird Directive. These are: Black Stork Ciconia 
nigra (3 pairs), Marsh Harrier Circus aeruginosus (27), Spotted Crake Porzana porzana (15), Little 
Crake Porzana parva (7), Crane Grus grus (40), Black Woodpecker Dryocopus martius (23-26), Wood 
Lark Lullula arborea (min. 115), Bluthroat Luscinia svecica (8), Red-backed Shrike Lanius collurio 
(min. 525), Barred Warbler Sylvia nisoria (min. 123) and Red-breasted Flycatcher Ficedula parva (7). 
In the category of species valorizing Natura 2000 network according to the Birds Directive, 43 species 
occur in the Kostrzyń valley, including 32 breeding, with Thrush Nightingale as the most abundant bird 
(min. 300 males). Only Scarlet Grosbeak Carpodacus eryithrinus, estimated at 114-150 pairs, reached 
a level of about 1% of the Polish population. On the regional scale, fairly abundant were Common Snipe 
Gallinago gallinago (60 pairs), Hoopoe Upupa epops (18), Grasshopper Warbler Locustella naevia 
(155-200), and River Warbler Locustella fluviatilis (76-100 pairs). A change in SPA boundaries is proposed, 
including the addition of the valley fragment of the upper Kostrzyń River.  

Abstrakt. W roku 2010 przeprowadzono inwentaryzację awifauny lęgowej w dolinie Kostrzynia i na 
przyległych dopływach na powierzchni 162,4 km2. Stwierdzono łącznie 174 gatunki ptaków, z czego 
139 lęgowych oraz 35 zalatujących lub przelotnych. Na 3 kompleksach stawów rybnych wykryto 
łącznie 46 gatunków lęgowych. W obecnych granicach OSO Dolina Kostrzynia wykazano łącznie 
37 gatunków ptaków wymienionych w załączniku I Dyrektywy Ptasiej, w tym 24 lęgowe oraz 13 
gatunków przelotnych. Derkacz Crex crex był w roku 2010 jedynym gatunkiem kwalifikującym Do-
linę Kostrzynia do sieci OSO Natura 2000. Liczba stwierdzonych samców (min. 340) tego globalnie 
zagrożonego gatunku przekroczyła znacząco progi liczebności kryterium A1 (60 m) oraz C1 (60 m) 
i krajowe kryterium C6 (300 m). W skali regionalnej omawiany obszar stanowi ważną ostoję dla 
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11 gatunków wymienionych w załączniku I Dyrektywy Ptasiej. Są to: bocian czarny Ciconia nigra 
(3 pary), błotniak stawowy Circus aeruginosus (27), kropiatka Porzana porzana (15), zielonka Porzana 
parva (7), żuraw Grus grus (40), dzięcioł czarny Dryocopus martius (23-26), lerka Lullula arborea 
(min. 115), podróżniczek Luscinia svecica (8), gąsiorek Lanius collurio (min. 525), jarzębatka Sylvia 
nisoria (min. 123) i muchołówka mała Ficedula parva (7). W kategorii gatunków walory-
zujących obszary Natura 2000 zgodnie z zapisami Dyrektywy Ptasiej, w dolinie Kostrzynia 
wykazano 43 gatunki, w tym 32 lęgowe, z czego najliczniejszym był słowik szary (min. 300 
samców). Tylko dziwonia Carpodacus erythrinus, oceniona na 114-150 par osiągnęła po-
ziom ok. 1% populacji krajowej. Również znaczne były w skali regionalnej liczebności: kszy-
ka Gallinago gallinago (60 par), dudka Upupa epos (18), świerszczaka Locustella naevia (155
-200) i strumieniówki Locustella fluviatilis (76-100 par). Zaproponowano zmiany granic OSO, w tym 
powiększenie o fragment doliny górnego Kostrzynia.

Awifaunę lęgową doliny Kostrzynia w jego środkowym i dolnym biegu zbadano 
w roku 2002, wykonując ekstensywne cenzusy (2 kontrole dzienne i jedna nocna) na 
potrzeby włączenia tego terenu do europejskiej sieci Natura 2000 (Dombrowski 2004). 
Badania te były ograniczone do otwartych siedlisk oraz stawów rybnych i koryta rzeki. 
Pominięto wówczas większe kompleksy borów przylegających do doliny oraz cały 
górny bieg rzeki powyżej wsi Żebrak. Celem prezentowanej pracy jest szczegółowy 
opis awifauny lęgowej uzyskany w wyniku intensywnych badań terenowych wykona-
nych w roku 2010 przez Zakład Planowania Przestrzennego i Badań Ekologicznych 
EKOS z/s w Siedlcach na zamówienie Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska 
w Warszawie. Badania wykonano w granicach Obszaru Specjalnej Ochrony Ptaków 
Dolina Kostrzynia ustanowionego w roku 2004 (Dombrowski i Kot 2010) z niewiel-
kimi poszerzeniami, w tym z uwzględnieniem fragmentu doliny górnego Kostrzynia 
powyżej Żebraka kontrolowanego w latach 2009-2010 (Kot et al. 2011). 

Teren

W roku 2010 badaniami terenowymi objęto Obszar Specjalnej Ochrony Ptaków 
Natura 2000 Dolina Kostrzynia (PLB 140009) o powierzchni 143,8 km2 oraz fragmenty 
przylegających łąk poza granicami OSO, w tym obszar doliny górnego Kostrzynia 
pomiędzy Żebrakiem a Domanicami o powierzchni 18,6 km2. Łączna powierzchnia 
kontrolowanego terenu wyniosła 162,4 km2 (ryc. 1). Przeważająca część terenu 
badań obejmowała rozległy kompleks łąkowo-bagienny w dolinie Kostrzynia i jego 
dopływów: Kałuski, Witówki, Gawrońca, Świdnicy i Trybówki. W ostoi największą 
powierzchnię zajmowały otwarte siedliska, głównie łąki, w mniejszym stopniu pastwi-
ska. Charakterystyczne dla doliny były lasy łęgowe (łęg olszowo-jesionowy) i olsy 
porzeczkowe występujące zarówno w zwartych, rozległych płatach (np. rezerwaty 
przyrody Rogoźnica i Florianów), jak też wzdłuż licznych cieków. Większość lasów 
łęgowych i olsów była podtopiona dzięki obecności tam bobrowych założonych na 
wszystkich dopływach Kostrzynia i na większości dużych rowów melioracyjnych. 
Wiosna roku 2010 odznaczała się znacznymi opadami, co dodatkowo wpłynęło na 
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poprawienie warunków hydrologicznych w tej od dawna zmeliorowanej dolinie. 
W ostoi znajdowały się 3 kompleksy stawów rybnych: Słuchocin (96 ha), Rudka 
(103 ha) i Szostek (112 ha). Lokalnie występowały dobrze zachowane płaty szuwa-
ru wielkoturzycowego, a na skrajach ostoi – zwydmienia, wrzosowiska i murawy 
napiaskowe. Grunty orne zajmowały bardzo małą powierzchnię, jakkolwiek coraz 
częstszą praktyką staje się tu zamiana łąk na pola uprawne, głównie uprawy zbóż 
i kukurydzy.

Metoda

Inwentaryzacją objęto wszystkie gatunki zamieszczone w załączniku I Dy-
rektywy Ptasiej oraz prawie wszystkie gatunki tzw. waloryzujące – wymienione 
w załączniku 3 (Gromadzki et al. 2004) – z wyjątkiem rokitniczki Acrocephalus 
schoenobaenus, która jest na tyle rozpowszechnionym i licznym gatunkiem na tak 
rozległym i dogodnym dla tego gatunku obszarze, że nawet przybliżona ocena jej 
liczebności nie była możliwa. Ponadto oceną liczebności objęto mniej liczne gatunki 
nie należące do ww. grup, takie jak: myszołów Buteo buteo, wrona siwa Corvus cornix, 
kruk Corvus corax oraz bardzo nieliczne w obrębie tarasu zalewowego w otwartych 
siedliskach łąkowych i torfowiskach niskich: pliszka żółta Motacilla flava, kuropatwa 
Perdix perdix i potrzeszcz Emberiza calandra. Nie oceniano gatunków najliczniej-
szych, w tym m.in. potrzosa Emberiza schoeniclus, łozówki Acrocephalus palustris 
i pokląskwy Saxicola rubetra, natomiast szacunkowym ocenom poddano świergotka 
łąkowego Anthus pratensis oraz słowika szarego Luscinia luscinia. Inwentaryzacją 
i oceną liczebności objęto łącznie 77 lęgowych gatunków ptaków (tab. 1). 

W roku 2010 w okresie 17 III-14 VIII, w granicach OSO Dolina Kostrzynia 
wykonano 8 kontroli (6 dziennych i 2 nocne) w całej dolinie oraz 8-11 kontroli na sta-
wach rybnych. Kontrole dzienne w dolinie wykonano w ciągu 35 dni w następujących 
okresach: kontrola 1: 17-26 III (5 dni); kontrola 2: 2-15 IV (5 dni). Dwie pierwsze 
kontrole obejmowały głównie siedliska leśne (olsy, lasy łęgowe, bory i grądy) oraz 
największe kompleksy łozowisk i torfianek. Kontrolę trzecią prowadzono głównie 
w siedliskach otwartych (łąki, murawy, pastwiska) w ciągu 10 dni w okresie: 24 IV-28 
V. Kolejna kontrola polegająca na przejściu wzdłuż koryta rzeki oraz jego dopływów 
była wykonana w ciągu 4 dni w okresie: 5-8 VI. Kontrola nr 5 polegająca na spraw-
dzeniu wybranych fragmentów olsów i borów oraz łąk, była prowadzona w ciągu 
4 dni w okresie: 23-30 VI oraz analogiczna kontrola nr 6 wykonana w ciągu 7 dni 
pomiędzy 19 a 31 VII. Ponadto wykonano 2 kontrole nocne: pierwszą tylko wzdłuż 
wybranych skrajów lasów łęgowych i szuwaru wielkoturzycowego ze stagnującą wodą 
oraz przy największych łozowiskach i torfiankach: 13 V (21:00-0:10), 14 V (22:00-
1:00), 16 V (22:15-1:15), 19 V (23:00-1:30), a drugą na łąkach: 25 V (21:15-0:11), 
26 V (21:30-23:00), 29 V (22:00-1:20), 8 VI (21:30-0:50), 11 VI (22:00-2:50), 13 VI 
(22:00-1:50), 15 VI (21:10-1:30), 26 VI (22:00-0:50). 

Stawy rybne zbadano w poniższych terminach: Szostek – 16 IV, 25 IV, 7 V, 
16 V, 11 VI, 28 VI, 20 VII, 6 VIII; Rudka – 16 IV, 25 IV, 26 IV (wieczorna), 11 V, 
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15 V (nocna), 29 V, 9 VI, 30 VI, 21 VII, 6 VIII, 13 VIII, Słuchocin: 12 IV, 27 IV 
(wieczorna), 12 V, 20 V (nocna), 8 VI, 26 VI, 19 VII, 14 VIII. 

W roku 2009 Zakład Planowania Przestrzennego i Badań Ekologicznych EKOS 
z/s w Siedlcach, przeprowadził inwentaryzację przyrodniczą na trasach planowanej 
autostrady A-2 na odcinku Warszawa – Kukuryki (wschodnia granica państwa). Jeden 
z wariantów autostrady przechodził na długości 7 km przez południowy fragment 
doliny Kostrzynia powyżej wsi Żebrak, w pobliżu granic OSO Dolina Kostrzynia. 
W trakcie 2 kontroli dziennych (18 V i 25 VI) i jednej nocnej (30 VI) wykazano, 
że ten kompleks łąk wykazuje wysokie walory ornitologiczne i prawdopodobnie 
będzie kwalifikował się do włączenia w granice utworzonego w roku 2004 obszaru 
Natura 2000 Dolina Kostrzynia. W roku 2010 w górnym biegu Kostrzynia, poza 
granicami obszaru Natura 2000, wykonano inwentaryzację w okresie od 27 IV do 
18 VI: kontrola 1: 27 IV-9 V, kontrola 2: 21-24 V i kontrola 3: 1-3 VI oraz kontrola 
nocna: 17/18 VI. 

Nie prowadzono stymulacji sów Strigiformes, natomiast wykonano 3-krotne 
stymulacje lelka Caprimulgus europaeus we wszystkich potencjalnych siedliskach 
w granicach ostoi oraz w jej sąsiedztwie. W trakcie prowadzenia obserwacji ptaków 
dodatkowo inwentaryzowano wszelkie zagrożenia w skali całej badanej ostoi. 

Autorzy dziękują Radosławowi Kozikowi, Agnieszce Parapurze, Adrianowi 
Polakowi, Łukaszowi Pietrasikowi, Markowi Komarowi i Łukaszowi Trębickiemu 
za pomoc w pracach terenowych oraz udostępnienie wyników własnych obserwacji 
terenowych.

Ogólna charakterystyka awifauny

W trakcie badań terenowych wykonanych w okresie 17 III-14 VIII 2010 stwier-
dzono łącznie 174 gatunki ptaków, z czego 139 lęgowych oraz 35 zalatujących lub 
przelotnych. Dla 77 gatunków lęgowych była możliwa ocena liczebności (tab. 1).

Tab. 1. Liczba par lęgowych i terytorialnych inwentaryzowanych gatunków ptaków w dolinie 
Kostrzynia w roku 2010. * – liczba norek

Table 1. Number of breeding pairs and territories of bird species inventoried in the Kostrzyń 
valley in 2010. * – Number of burrows, (1) – Species, (2) – Number of pairs/territories 

Gatunek (1)
Liczba par/teryto-

riów (2)
Gatunek (1)

Liczba par/teryto-
riów (2)

Cygnus olor 2 Larus ridibundus 350
Cygnus cygnus 1 Sterna hirundo 8-10
Anser anser 5 Streptopelia turtur 2

cd. tabeli na następnej stronie
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Anas strepera 1 Asio otus 1
Anas crecca 2 Caprimulgus europaeus 1
Anas platyrhynchos 97-115 Upupa epops 20
Anas querquedula 1 Jynx torquilla 4
Anas clypeata 1 Picus viridis 8
Aythya ferina 8 Dryocopus martius 23-26
Aythya fuligula 12-19 Dendrocopos medius 6
Coturnix coturnix 29 Dendrocopos leucotos 1
Tachybaptus ruficollis 10 Dendrocopos minor 26-30
Podiceps cristatus 15 Lullula arborea 115-150
Podiceps grisegena 7 Riparia riparia 83*
Botaurus stellaris 4 Anthus campestris 15-21
Ciconia nigra 3 Anthus pratensis 415-600
Ciconia ciconia 56 Motacilla alba 64-75
Haliaeetus albicilla 2 Luscinia luscinia 320-370
Circus aeruginosus 27 Luscinia svecica 8
Circus pygargus 2 Phoenicurus phoenicurus 41-50
Accipiter gentilis 3 Locustella naevia 158-200
Accipiter nisus 7 Locustella fluviatilis 77-100
Buteo buteo 26 Locustella luscinioides 21
Aquila pomarina 2 Acrocephalus scirpaceus 214
Falco tinnunculus 5 Acrocephalus arundinaceus 146
Falco subbuteo 2 Sylvia nisoria 123-124
Rallus aquaticus 27 Ficedula parva 3
Porzana porzana 15 Ficedula albicollis 1
Porzana parva 7 Certhia familiaris 18
Crex crex 370-430 Certhia brachydactyla 13
Gallinula chloropus 6 Remiz pendulinus 14
Fulica atra 72 Lanius collurio 525-600
Grus grus 40 Lanius excubitor 9,5
Vanellus vanellus 38 Corvus cornix 14
Gallinago gallinago 62 Corvus corax 20
Scolopax rusticola 9-20 Loxia curvirostra 1
Limosa limosa 12 Carpodacus erythrinus 114-150
Numenius arquata 2 Emberiza hortulana 24-30
Tringa ochropus 14

cd. tabeli 
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Awifauna lęgowa stawów rybnych

Ze względu na obecność 3 dużych kompleksów stawów rybnych, przedstawiono 
osobno charakterystykę awifauny lęgowej tego charakterystycznego i ważnego dla 
doliny Kostrzynia środowiska ptaków lęgowych. Na stawach w granicach ogroblowa-
nych wykryto w roku 2010 łącznie 46 gatunków lęgowych – od 24 do 31 gatunków 
na poszczególnych kompleksach (tab. 2). W grupie gatunków podlegających ocenie 
liczebności najliczniejszy był trzcinniczek Acrocephalus scirpaceus oraz trzciniak 
Acrocephalus arundinaceus. Zaskakująca była wysoka liczebność perkozów na 
stawach w Rudce, które ponadto wyróżniały się najwyższą liczebnością gatunków 
zasiedlających szerokie płaty roślinności szuwarowej: błotniak stawowy Circus 
aeruginosus, brzęczka Locustella luscicnioides i bąk Botaurus sttellaris oraz chruście-
le. Stawy w Słuchocinie wyróżniały się obecnością lęgowej kolonii śmieszki Larus 
ridibundus i rybitwy rzecznej Sterna hirundo oraz najwyższą liczebnością grążyc, 
remiza Remiz pendulinus, podróżniczka Luscinia svecica i słowika szarego Luscinia 
luscinia. Stawy w Szostku odznaczały się natomiast obecnością strumieniówki 
Locustella fluviatilis i gatunków typowo leśnych zasiedlających fragment ogroblo-
wanego lasu w północnej części tego kompleksu (tab. 2).

Tab. 2. Liczba par/samców/terytoriów gatunków ptaków podlegających ocenie liczeb-
ności na stawach rybnych w Rudce, Szostku i Słuchocinie w roku 2010. „+” – gatunki lęgowe 
nie objęte oceną liczebności

Table 2. Number of pairs/males/territories inventoried on fish ponds at Rutka, Szostek, 
and Słuchocin in 2010. „+” – Breeding species the numbers of which were not estimated,  
(1) – No., (2) – Species, (3) – Total, (4) – Total number of species

Lp. (1) Gatunek (2) Rudka Szostek Słuchocin Razem (3)

1 Acrocephalus scirpaceus 85 63 58 206
2 Acrocephalus arundinaceus 62 32 52 146
3 Fulica atra 38 9 25 72
4 Podiceps cristatus 14 1 15
5 Circus aeruginosus 13 7 4 24
6 Rallus aquaticus 12 7 7 26
7 Anas platyrhynchos 11 12 12 35
8 Locustella luscinioides 10 6 4 20
9 Podiceps grisegena 7 7
10 Carpodacus erythrinus 6 6 7 19
11 Tachybaptus ruficollis 5 3 2 10

cd. tabeli na następnej stronie
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12 Porzana parva 5 2 7
13 Aythya fuligula 5 7 12
14 Botaurus stellaris 2 1 1 4
15 Anser anser 2 3 5
16 Aythya ferina 2 6 8
17 Gallinula chloropus 2 1 2 5
18 Remiz pendulinus 2 4 7 13
19 Cygnus cygnus 1 1
20 Anas crecca 2 2
21 Anas strepera 1 1
22 Anas querquedula 1 1
23 Anas clypeata 1 1
24 Motacilla alba 1 1
25 Luscinia svecica 2 4 6
26 Locustella fluviatilis 1 1
27 Luscinia luscinia 5 11 16
28 Cygnus olor 2 2
29 Sterna hirundo 8-10 8-10
30 Larus ridibundus 350 350
31 Motacilla flava 1 1
32 Saxicola rubetra 1 1
33 Acrocephalus palustris + + + +
34 Acrocephalus schoenobaenus + + + +
35 Emberiza schoeniclus + + + +
36 Sylvia communis + + + +
37 Sylvia atricapilla + +
38 Phylloscopus collybita + +
39 Phylloscopus trochilus + +
40 Eritchacus rubecula + +
41 Fringilla coelebs + +
42 Turdus merula + +
43 Turdus philomelos + +
44 Parus major + +
45 Cyanistes caeruleus + +
46 Poecile palustris + +

Razem gatunków (4) 30 31 24 46

cd. tabeli 
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Przegląd wybranych gatunków

Łabędź czarnodzioby Cygnus columbianus – w roku 2010 tylko dwa spotkania: 
24 III – 6 ad. na stawach w Szostku (S. Smogorzewski) i 16 X – 7 ad. na stawach 
w Słuchocinie (A. Parapura i A. Polak). W poprzednich latach był stwierdzany częściej 
i liczniej na wszystkich kompleksach stawów.

Łabędź krzykliwy Cygnus cygnus – na stawach w Rudce, od marca do sierpnia 
przebywała para w upierzeniu ad., ale bez efektu lęgowego. Przypuszczalnie para 
ta przebywa na tym terenie od roku 2004, jednak nigdy nie zaobserwowano nawet 
próby gniazdowania.

Gęgawa Anser anser – na stawach w Rudce przystąpiły do gniazdowania 
2 pary, a w Szostku – 3, jednak wszystkie bez sukcesu lęgowego. 20 III na stawach 
w Rudce odpoczywały 2 stada: 40 i 60 os., 26 III nad stawami w Szostku przeleciało 
w kierunku wschodnim stado 140 ptaków.

Gęś zbożowa Anser fabalis – 20 III nad wsią Borki przeleciało w kierunku 
N-E łącznie 380 os; 26 III – stado 250 os. w kierunku E nad stawami w Szostku; 2 IV 
50 os. i 3 ptaki przeleciały nad Guzewem, 3 kwietnia – 60 os. nad Grodziszczem Maz.

Gęś białoczelna Anser albifrons – 19 III w czasie wysokiego przelotu (E) nad 
wsią Sosnowe widziano stado 35 os.; 20 III 150 os. w wysokim przelocie nad wsią 
Borki. 

Świstun Anas penelope – 20 III stado 350 os. przebywało na stawach w Rudce, 
gdzie 29 V i 9 VI odnotowano jednego samca.

Cyraneczka Anas crecca – 2 pary przypuszczalnie lęgowe w okresie 16 IV 
- 29 V na stawach w Rudce, ponadto 20 III przelotne stada: 12 os. w Rudce i 30 os. 
w Szostku.

Krzyżówka Anas platyrhynchos – populację lęgową oszacowano na 97-115 
par, z tego na stawach rybnych zaledwie 35 par (tab. 1, 2). Wiele par zasiedlało stawy 
bobrowe oraz najszersze rowy melioracyjne i koryto Kostrzynia z jego dopływami 
włącznie. Począwszy od połowy maja obserwowano na stawach w Rudce ptaki 
gromadzące się na pierzenie z maksymalną liczebnością 6 VIII – 570 os. (głównie 
samców) oraz 110 os. od końca maja na stawach w Słuchocinie i około 30 os. na 
stawach w Szostku.

Rożeniec Anas acuta – 20 III na stawach w Rudce stado 10 os. (6 samców 
i 4 samice).

Cyranka Anas querquedula – na stawach w Rudce w okresie 20 III-25 IV toko-
wało 5 par, jednak lęgowa była tylko jedna para – 21 VII silnie zaniepokojona samica.

Gągoł Bucephala clangula – na stawach w Rudce obserwowany trzykrotnie: 
20 III (2 pary), 26 III i 26 IV – samiec, jednak gniazdowania nie wykryto.

Kuropatwa Perdix perdix – zaskakująco mało stwierdzeń – zaledwie w 5 miej-
scach odnotowano pojedyncze pary, z tego 3 na łąkach.

Przepiórka Coturnix coturnix – stwierdzono 29 samców (głównie w czasie noc-
nych liczeń derkacza), z tego aż 38% w dolinie górnego biegu Kostrzynia. Zasiedlała 
zarówno suche odłogowane łąki, grunty orne jak i silnie podtopione turzycowiska.
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Zausznik Podiceps nigricolis – 13 VIII jeden młodociany ptak na stawach 
w Słuchocinie.

Czapla biała Egretta alba – obserwowana począwszy od 12 IV (3 os. w korycie 
Kostrzynia koło Kępy) z największym nasileniem w okresie letnim: 13 VIII łącznie 
15 ptaków: na stawach w Rudce – 10 os., a w Słuchocinie – 5 os. Już po zakończeniu 
badań, w dniu 21 IX, na noclegowisku w kępie sosen na grobli stawów w Rudce zano-
towano koncentrację liczącą 50 osobników (A. Polak i M. Komar). 25 IX odnotowano 
tu stado 41 os. żerujących (A.D., A. Parapura i A. Polak).

Bocian czarny Ciconia nigra – regularnie obserwowany w 3 rewirach – koło 
Słuchocina, Kamieńca i wsi Borki. 27 VII w rezerwacie Florianów znaleziono świeże 
szczątki jednego ad. przypuszczalnie zabitego przez bielika Haliaeetus albicilla.

Bocian biały Ciconia ciconia – w granicach OSO Dolina Kostrzynia w roku 
2010 znajdowały się 44 gniazda, jakkolwiek z ostoją związanych było 51 par, bowiem 
7 par gniazdowało w odległości do 0,5 km od granic OSO (rys. 1). W roku 2010 aż 
46 par przystąpiło do rozrodu, a 5 par było stacjonarnych zasiedlając stosunkowo 
małe, niepoprawiane gniazda w pobliżu których ptaki przebywały w całym sezonie. 
Lęgi 44 par zakończyły się sukcesem – ptaki wyprowadziły łącznie 140 juv., co daje 
średnio 3,18 juv./parę z sukcesem (3,04 juv./parę przystępującą do rozrodu oraz 
2,74 juv./parę stacjonarną). W górnym biegu Kostrzynia w roku 2010 gniazdowało 
12 par. Łącznie z doliną Kostrzynia związane były 63 pary, z tego do gniazdowania 
przystąpiło 58 par. Stado 32 przypuszczalnie nielęgowych ptaków odnotowano 28 VI 
na rozległych łąkach koło wsi Kłódzie.

Bielik Haliaeetus albicilla – wykryto 2 zajęte gniazda odległe od siebie o 3 km.
Myszołów włochaty Buteo lagopus – 2 IV jednego przelotnego ptaka obser-

wowano pod Grodziszczem Mazowieckim.
Orzełek Aquila pennanta – 3 V obserwowano przelotnego ptaka (jasna odmia-

na) koło wsi Kępa (Agnieszka Parapura; KF PTZool. – akcept. pozyt.).
Rybołów Pandion haliaetus – 23 VI przelatujący ptak w rejonie wsi Topór. 
Pustułka Falco tinnunculus – w granicach badanego obszaru wykryto 

5 lęgowych par w rozwieszonych w tej części doliny górnego Kostrzynia skrzyn-
kach lęgowych. W dolnym biegu jedna para gniazdowała koło wsi Kępa tuż 
przy granicy obszaru badań. Znamienny był brak ptaków lęgowych w rozległej, 
środkowej części doliny.

Sokół wędrowny Falco peregrinus – 28 V obserwowano 1 ad. żerującego na 
łąkach pod Kamieńcem.

Kropiatka Porzana porzana – wykryto 15 odzywających się ptaków, z tego 
9 pomiędzy stawami w Rudce a ujściem Witówki (rys. 1). Kropiatka była silnie zwią-
zana z najbardziej podmokłymi fragmentami doliny – głównie w płatach szuwaru 
wielkoturzycowego w sąsiedztwie koryta rzeki.

Zielonka Porzana parva – związana z największymi płatami szuwaru trzcino-
wego i pałki wodnej na stawach rybnych w Rudce (5 par) i Szostku (2 pary) – rys. 1.
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Ryc. 1. Rozmieszczenie wybranych gatunków ptaków. Oznaczenia: 1 – granica OSO Dolina 
Kostrzynia, 2 – granica terenu objętego inwentaryzacją ornitologiczną, 3 – drogi, 4 – linia kolejowa 
Warszawa - Terespol, 5 – rzeki i rowy melioracyjne, 6 – granice rezerwatów przyrody, 7 – stawy rybne, 
8 – lasy, 9 – łąki i pastwiska, 10 – zabudowa wiejska

Fig. 1. The distribution of selected species of birds. 1 – The boundary of SPA Kostrzyń Valley, 
2 – Boundary of the area under bird inventory, 3 – Roads, 4 – Railway Warsaw-Terespol, 5 – Rivers and drainage 
ditches, 6 – Boundaries of nature reserves, 7 – Fish ponds, 8 – Forests, 9 – Meadows and pastures, 10 – Rural 
buildings

Derkacz Crex crex – wykryto 370 odzywających się samców, lokalne koncen-
tracje były znaczne: 12 samców/50 ha w obrębie silnie podmokłych łąk Zdrójki koło 
stawów w Rudce oraz kilka koncentracji po 10 samców/50 ha. 
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Kokoszka Gallinula chloropus – poza stawami rybnymi wykazano jedną parę 
na wiejskim zbiorniku w Borkach.

Łyska Fulica atra – najliczniej gniazdowała na stawach w Rudce (38 par), 
gdzie 21 VII stwierdzono największe koczujące stado liczące 230 os. 

Żuraw Grus grus – wielkość populacji określono na 40 par, z największą kon-
centracją 16 par na powierzchni 6 km2 pomiędzy Porzewnicą, Grodziskiem a Koszew-
nicą, z tego 8 par w dolnym biegu Witówki (rys. 2). Żurawie gniazdowały w szerokim 
spektrum siedlisk: olsy, łęgi olszowo-jesionowe, łozowiska i torfianki. Obserwacje 
majowe 2 stad ptaków dorosłych pod Sosnowem (9 os.) i Żebrakiem (7) oraz obser-
wacje par bez młodych w VII-VIII wskazują na znaczny udział terytorialnych par 
bez sukcesu lęgowego i par, które przypuszczalnie do gniazdowania nie przystąpiły.

Czajka Vanellus vanellus – stwierdzono gniazdowanie 38 par, z tego 8 w dolinie 
górnego Kostrzynia (rys. 2). 26 VI widziano koło Słuchocina odpoczywające stado 
140 os., a 30 VI w górnym biegu – stado 30 ptaków.

Kszyk Gallinago gallinago – odnotowano 62 tokujące samce/pary (rys. 3). 
Zajmował szerokie spektrum siedlisk: wielkoturzycowe szuwary, odłogowane pod-
mokłe łąki, płaty torfowisk niskich, podmokłe łozowiska, torfianki oraz olsy i łęgi 
olszowo-jesionowe.

Słonka Scolopax rusticola – w trakcie liczeń derkacza tokujące samce słonki 
wykryto w 9 miejscach, co jest z pewnością liczbą znacznie zaniżoną w stosunku do 
stanu faktycznego. 

Rycyk Limosa limosa – 4 pary koło Koszewnicy, po 2 pary koło Łączki i Czaj-
kowa oraz 4 pary w dolinie górnego Kostrzynia (ryc. 2).

Kulik wielki Numenius arquata – 2 pary lęgowe wykryto w dolinie górnego 
Kostrzynia w rejonie wsi Drupia (rys. 2).

Mewa mała Larus minutus – 12 V widziano przelotne stado 10 os. na stawach 
w Słuchocinie.

Mewa białogłowa Larus cachinnans – 29 V wykryto silnie zaniepokojoną 
parę a 9 VI obserwowano 7 os. (5 ad i 2 juv.) na stawach w Rudce. Nie można jednak 
jednoznacznie określić statusu tego gatunku.

Mewa srebrzysta Larus argentatus – w VI - VII obserwowana jedna para ad. 
na stawach w Słuchocinie.

Rybitwa białoczelna Sternula albifrons – 26 VI na stawach w Słuchocinie 
obserwowano 2 ad.

Rybitwa białowąsa Chlidonias hybridus – 30 VI (2 os.) i 21 VII (4 os.) odno-
towano na stawach w Rudce.

Rybitwa białoskrzydła Chlidonias leucopterus – wędrowne ptaki obserwo-
wano w roku 2010: 7 V – 16 os. wysoko przelatujących nad łąkami pod Kłódziem; 
12 V (40 os.) na stawach w Słuchocinie; 11 V (10 os.) na stawach w Rudce; 11 VI 
(5 os.) na stawach w Szostku. 29 V silnie zaniepokojona, jednak nielęgowa para na 
stawach w Rudce.
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Ryc. 2. Rozmieszczenie wybranych gatunków ptaków: Oznaczenia jak na ryc. 1

Fig. 2. The distribution of selected bird species. Explanations as in Fig. 1

Lelek Caprimulgus europaeus – odnotowany tylko jeden samiec, pomimo 
znacznej liczby zrębów. W sąsiedztwie doliny Kostrzynia koło Kolonii Dąbrówka 
Stany wykryto 3 terytorialne samce.

Zimorodek Alcedo atthis – nielęgowy, w końcu lipca pojawiły się koczujące 
ptaki na stawach w Szostku i na Kostrzyniu koło Suchej. 

Dudek Upupa epops – ostoję zasiedlało 20 par w pobliżu muraw i pastwisk (rys. 3). 
Zdecydowana większość stanowisk była zlokalizowana w bezpośrednim sąsiedztwie 
osad wiejskich, w tym kilka obserwacji ptaków żerujących w obrębie zagród. 



Kulon 16 (2011)                                                                                                                 53

Ryc. 3. Rozmieszczenie wybranych gatunków ptaków: Oznaczenia jak na ryc. 1

Fig. 3. The distribution of selected bird species. Explanations as in Fig. 1

Dzięcioł zielonosiwy Picus canus – 7 V koło Żebraka i 14 V pod Oleksinem 
obserwowano jednego ptaka przypuszczalnie nielęgowego, koczującego, odzywają-
cego się głosem godowym. 

Dzięcioł czarny Dryocopus martius – liczbę terytoriów oceniono na 23-26, 
z czego 14 w borach, a 9-12 w olsach i łęgach olszowo-jesionowych. 

Dzięcioł białogrzbiety Dendrocopos leucotos – 15 IV słyszano głosy silnie 
zaniepokojonego ptaka oraz charakterystyczny werbel w rozległych łęgach olchowych 
i brzezinach rezerwatu Florianów.
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Brzegówka Riparia riparia – 2 kolonie lęgowe: 80 norek koło Bojmia i 2 norki 
w płytkiej piaskowni w Jagodnem.

Dymówka Hirundo rustica – 26 IV na noclegowisku w trzcinach na stawach 
w Rudce przebywało około 1000 os.

Pliszka żółta Motacilla flava – zaledwie 2 pary na łąkach, natomiast na ota-
czających polach rozpowszechniona i zdecydowanie liczniejsza.

Podróżniczek Luscinia svecica – wykryto łącznie 8 par, głównie na stawach 
rybnych: w Słuchocinie – 4 pary i w Szostku – 2 pary. Ponadto na silnie zarastających 
olchą i trzciną łąkach w pobliżu stawów w Rudce i Szostku – po jednej parze (rys. 4).

Świerszczak Locustella naevia – rozpowszechniony w całej dolinie (przynaj-
mniej 158 śpiewających samców) z największą koncentracją stanowisk w  środkowej 
i południowej części doliny. 

Strumieniówka Locustella fluviatilis – wykryto 77 stanowisk, ale uwzględnia-
jąc późny przylot i aktywność gatunku ograniczoną głównie do nocnych godzin, górna 
granica liczebności przypuszczalnie wynosiła ok. 100 par. W 2 miejscach odnotowano 
śpiewające samce w siedliskach charakterystycznych dla świerszczaka – pojedyncze 
łozy oddalone około 200 m od najbliższej kępy olszowych zadrzewień.

Jarzębatka Sylvia nisoria – wykryto 123 pary/samce. Rozpowszechniona 
szczególnie na granicy tarasu zalewowego z otaczającymi wyżej położonymi terena-
mi wysoczyznowymi. Występowała również na skraju lasów łęgowych oraz osiedli 
wiejskich – wszystkie stanowiska znajdowały się w pobliżu stanowisk gąsiorka 
Lanius collurio.

Muchołówka mała Ficedula parva – 3 terytorialne samce wykryto w rezer-
wacie Florianów.

Muchołówka białoszyja Ficedula albicollis – terytorialny samiec przebywał 
w rezerwacie Florianów.

Wąsatka Panurus biarmicus – 13 VIII na stawach w Rudce obserwowano 
3 osobniki.

Remiz Remiz pendulinus – prawie wszystkie wykryte stanowiska związane 
były ze stawami rybnymi: Słuchocin – 7 par, Szostek – 4 pary i Rudka – 2 pary. Tylko 
1 para gniazdowała poza tym środowiskiem – w kępie śródłąkowych zadrzewień nad 
rowem koło wsi Budy Wodyńskie (rys. 4).

Gąsiorek Lanius collurio – rozpowszechniony zarówno na suchych siedliskach 
(sady, młodniki sosnowe, brzeziny) jak wśród podmokłych łąk z pojedynczymi krza-
kami oraz na skraju lasów łęgowych.

Gawron Corvus frugilegus – w sąsiedztwie badanego obszaru wykryto 2 ko-
lonie lęgowe; w Gałkach 60 gniazd i Domanicach – 130 gniazd.

Krzyżodziób świerkowy Loxia curvirostra – w marcu-kwietniu obserwowano 
terytorialną i zaniepokojoną parę w kępie starych świerków koło wsi Porzewnica.

Potrzeszcz Emberiza calandra – na łąkach w dolinie rzeki stwierdzono tylko 
jedno stanowisko, natomiast był rozpowszechniony na otaczających polach.
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Ryc. 4. Rozmieszczenie wybranych gatunków ptaków: Oznaczenia jak na ryc. 1

Fig. 4. The distribution of selected bird species. Explanations as in Fig. 1

Poza gatunkami powyżej omówionymi oraz podanymi w tabeli. 1, w trakcie ba-
dań obserwowano niżej wymienione gatunki, określone jako lęgowe: bażant Phasianus 
colchicus, grzywacz Columba palumbus, sierpówka Streptopelia decaocto, kukułka 
Cuculus canorus, uszatka Asio otus, jerzyk Apus apus, dzięcioł duży Dendrocops 
major, skowronek Alauda arvensis, oknówka Delichon urbicum, świergotek drzewny 
Anthus trivialis, strzyżyk Troglodytes troglodytes, pokrzywnica Prunella modularis, 
rudzik Erithacus rubecula, kopciuszek Phoenicurus ochruros, pokląskwa Saxicola 
rubetra, białorzytka Oenanthe oenanthe, kos Turdus merula, kwiczoł Turdus pilaris, 
śpiewak Turdus philomelos, paszkot Turdus viscivorus, rokitniczka Acrocephalus 
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schoenobaenus, łozówka Acrocephalus palustris, zaganiacz Hippolais icterina, piegża 
Sylvia curruca, cierniówka Sylvia communis, gajówka Sylvia borin, świstunka leśna 
Phylloscopus sibilatrix, pierwiosnek Phylloscopus collybita, piecuszek Phylloscopus 
trochilus, mysikrólik Regulus regulus, muchołówka szara Muscicapa striata, mu-
chołówka żałobna Ficedula hypoleuca, raniuszek Aegithalos caudatus, sikora uboga 
Poecile palustris, czarnogłówka Poecile montanus, sosnówka Periparus ater, czu-
batka Lophophanes cristatus, bogatka Parus major, modraszka Cyanistes caeruleus, 
kowalik Sitta europaea, wilga Oriolus oriolus, sójka Garrulus glandarius, sroka Pica 
pica, kawka Corvus monedula, szpak Sturnus vulgaris, wróbel Passer domesticus, 
mazurek Passer montanus, zięba Fringilla coelebs, kulczyk Serinus serinus, dzwoniec 
Carduelis chloris, szczygieł Carduelis carduelis, makolągwa Carduelis cannabina, 
gil Pyrrhula pyrrhula, grubodziób Coccothraustes coccothraustes, trznadel Emberiza 
citrinella, potrzos Emberiza schoeniclus. 

Ponadto stwierdzono 15 gatunków zalatujących lub przelotnych – w nawiasie 
podano największe stado: kormoran Phalacrocorax carbo (15), czapla siwa Ardea 
cinerea, biegus zmienny Calidris alpina (3), batalion Philomachus pugnax, brodziec 
śniady Tringa erythropus (3), krwawodziób Tringa totanus (3), kwokacz Tringa 
nebularia (5), łęczak Tringa glareola (30), piskliwiec Actitis hypoleucos (2), rybitwa 
czarna Chlidonias niger (2), jemiołuszka Bombycilla garrulus (15), droździk Turdus 
iliacus (100), jer Fringilla montifringilla (10), czyż Carduelis spinus, czeczotka 
Carduelis flammea.

Dyskusja

W obecnych granicach OSO Dolina Kostrzynia wykazano łącznie 37 gatun-
ków ptaków wymienionych w załączniku I Dyrektywy Rady 79/409/EWG, w tym 
24 lęgowe oraz 13 gatunków przelotnych. Dolina Kostrzynia okazała się ważnym 
w Polsce lęgowiskiem derkacza – gatunku zagrożonego w skali globalnej. Populacja 
samców derkaczy zasiedlających tę ostoję stanowi 1% krajowej populacji tego gatun-
ku. Derkacz jest obecnie jedynym gatunkiem kwalifikującym dolinę Kostrzynia do 
sieci OSO Natura 2000. Liczba stwierdzonych samców (340) przekroczyła znacząco 
progi liczebności kategorii A1 (60 m) oraz C1 (60 m) i krajowe kryterium C6 (300 m). 

W skali regionalnej dolina Kostrzynia stanowi ważną ostoję dla 11 gatunków 
wymienionych w załączniku nr I Dyrektywy Ptasiej. Są to: bocian czarny (3 pary), 
bielik (2), orlik krzykliwy (2), błotniak stawowy (27 par), kropiatka (15-21), zielonka 
(7), żuraw (40), dzięcioł czarny (23-26), podróżniczek (8), jarzębatka (123-124). Za-
gęszczenie bociana białego (33,9 p/100 km2) należy uznać za przeciętne dla wschod-
niego Mazowsza. Na uwagę zasługuje obecność terytorialnej pary łabędzi krzykliwych 
przebywających na stawach w Rudce w całym okresie od marca do sierpnia. Ponadto 
występuje tu po jednej parze rzadkich na Mazowszu gatunków takich jak dzięcioł 
białogrzbiety i muchołówka białoszyja.

W kategorii gatunków waloryzujących obszary Natura 2000 (Gromadzki  
et al. 2004), wykazano w dolinie Kostrzynia 43 gatunki, w tym 32 lęgowe, z czego 
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najliczniejszym był słowik szary (302-350 samców). Jednak tylko dziwonia licząca 
114-150 terytorialnych samców osiągnęła poziom ok. 1% populacji krajowej. Również 
znaczne są w skali regionalnej liczebności kszyka (60 par), dudka (18 par), świersz-
czaka (155-200) i strumieniówki (76-100). 

W OSO Dolina Kostrzynia oceniano również liczebność wybranych ptaków lę-
gowych z aneksu 4 (gatunki które należy zbadać w pierwszej kolejności) opracowania 
pod redakcją Gromadzkiego (2004). W grupie tej na uwagę zasługują wyjątkowo duże 
populacje świergotka łąkowego (415-600 par) oraz trzciniaka (146 par), z pewnością 
należące do wyróżniających się w skali regionalnej. Poziomy liczebności pozostałych 
gatunków z tej grupy należą do przeciętnych w tym regionie, w tym coraz rzadsza 
na wschodnim Mazowszu turkawka – gatunek drastycznie zmniejszający liczebność 
w skali kraju (Tomiałojć i Stawarczyk 2003).

Stawy rybne w Rudce odznaczały się największym bogactwem gatunkowym 
oraz najwyższą liczebnością prawie wszystkich gatunków wodno-błotnych w porów-
naniu z pozostałymi badanymi kompleksami stawów – analogicznie jak dwie dekady 
temu (Dombrowski et al. 1994, Słupek 1990). Błotniak stawowy osiągnął na stawach 
w Rudce wyjątkowo duże zagęszczenie (12,6 p/km2) na tle innych kompleksów 
badanych w tym samym okresie, np. na wyjątkowo dla niego atrakcyjnych stawach 
w Siedlcach (6,4 par/km2; Sachanowicz et al. 1999). 

Zmiany liczebności ptaków

Na stawach rybnych położonych w dolinie Kostrzynia przeprowadzono ocenę 
liczebności ptaków lęgowych w roku 1990 (Słupek 1990, Dombrowski et al. 1994). 
Wyniki z roku 2010 pozwalają na ocenę zmian liczebności gatunków zasiedlających 
to środowisko (tab. 3). 

W grupie 34 porównywanych gatunków zasiedlających 3 kompleksy stawów, 
aż 22 gatunki wykazały po 2 dekadach spadek liczebności, 9 gatunków wzrost li-
czebności oraz 3 gatunki brak wyraźnych tendencji (tab. 3). Na szczególną uwagę 
zasługuje spadek liczebności gatunków dotychczas kwalifikujących tę ostoję jako 
OSO: zielonki z 14 do 7 par, a rybitwy czarnej z 24 par (40-50 par w 2002) do zaniku 
w roku 2010. Zwraca też uwagę spadek liczebności wszystkich perkozów, grążyc, 
chruścieli i kaczek pływających poza krzyżówką oraz zanik wszystkich siewek 
i rybitwy czarnej. Wykazane tendencje wzrostowe oraz – dla większości gatunków 
– spadkowe, są zgodne z trendami ponadlokalnymi, wykazanymi w skali krajowej 
(Tomiałojć i Głowaciński 2006). 

Liczebności ptaków zasiedlających środowiska inne niż stawy rybne w granicach 
OSO Dolina Kostrzynia, spadły znacząco w ostatnich latach. W roku 2010 nie odno-
towano lęgowych: gągoła (gniazdujący w korycie rzeki w roku 2002), trzmielojada 
i zimorodka (po min. 3 pary w roku 2002) a spadek liczebności błotniaka łąkowego 
(z 7-10 par do jednej) należy również uznać za zaskakujący zwłaszcza, że liczebność 
błotniaka stawowego była zbliżona pomiędzy rokiem 2002, a 2010, jakkolwiek jesz-
cze w roku 1990 wyniosła zaledwie 10 par (Dombrowski et al. 1994). Liczebność 
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żurawia wzrosła z 20-25 par w roku 2002 (Dombrowski 2004, 2010) do 38 w roku 
2010. Wzrost liczebności dzięcioła czarnego i lerki był jeszcze wyższy, bo odpo-
wiednio: 2,5- i 6-krotny.

Tab. 3. Liczba par/samców/terytoriów w latach 1990 i 2010 ptaków wodno-błotnych na stawach 
rybnych w Rudce, Szostku i Słuchocinie łącznie. Oznaczenia: „++” – zasiedlenie stawów po roku 1990 
lub bardzo wyraźny wzrost liczebności, „+” – wzrost liczebności, „––” – zanik populacji lęgowej lub 
duży spadek liczebności, „–” – spadek liczebności, 0 – populacja stabilna

Table 3. Number of pairs/males/territories of waterbirds on fish ponds at Rutka, Szostek, and 
Słuchocin jointly in 1990 and 2010. Symbols: „++”Ponds occupied after 1990, or a very high increase in 
numbers, „+” – increase in numbers, „––“ – Disappearance of breeding population or a substantial decline 
in numbers, „–“ – Decline in numbers, 0 – Stable population, (1) – No., (2) – Species. (3) – Tendency 

Lp. (1) Gatunek (2)
Rok 1990

Dombrowski et al. 1994, 
Słupek 1990

Rok 2010 Tendencja (3)

1 Acrocephalus scirpaceus 36 206 ++
2 Acrocephalus arundinaceus 34 146 ++
3 Fulica atra 109 99 0
4 Podiceps nigricollis 20 0 ––
5 Podiceps cristatus 18 15 –
6 Circus aeruginosus 10 24 +
7 Rallus aquaticus 32 26 –
8 Anas platyrhynchos 33 35 0
9 Locustella luscinioides 6 20 ++
10 Podiceps grisegena 26 7 ––
11 Carpodacus erythrinus 13 19 +
12 Tachybaptus ruficollis 18 10 –
13 Porzana parva 14 7 –
14 Aythya fuligula 67 5 ––
15 Botaurus stellaris 5 4 –
16 Anser anser 0 5 ++
17 Aythya ferina 36 8 ––
18 Gallinula chloropus 8 5 –
19 Remiz pendulinus 6 13 +
20 Cygnus cygnus 0 1 +
21 Anas crecca 3 1 –
22 Anas strepera 2 1 –

cd. tabeli na następnej stronie
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23 Anas querquedula 3 1 –
24 Anas clypeata 3 1 –
25 Ixobrychus minutus 1 0 –
26 Luscinia svecica 0 6 ++
27 Locustella fluviatilis 1 1 0
28 Cygnus olor 6 2 –
29 Sterna hirundo 30 8-10 ––
30 Larus ridibundus 500 350 ––
31 Chlidonias niger 24 0 ––
32 Vanellus vanellus 6 0 ––
33 Gallinago gallinago 4 0 ––
34 Charadrius dubius 3 0 ––

Spadek liczebności wielu gatunków ptaków łąkowych w obecnych granicach 
OSO (czajki z 55-60 par w roku 2002 do 30 oraz rycyka – z 25 do 8 i zanik kulika 
w środkowej części doliny Kostrzynia, gniazdującego tu w przeszłości w liczbie 
3 par) jest związany głównie z zarzuceniem gospodarki pastwiskowej oraz wpływem 
wzrostu liczebności lisa. Po zaniechaniu wypasania i wykaszania nastąpiło szybkie 
zarastanie łąk i pastwisk. W efekcie naturalnych procesów sukcesji wtórnej zmniejsza 
się powierzchnia żerowisk błotniaka łąkowego, obecnie zasiedlającego otaczające 
dolinę pola. Wpływ tego zagrożenia na ptaki siewkowe oraz pliszkę żółtą jest znacznie 
większy, poprzez zanik zarówno miejsc żerowania jak i siedlisk lęgowych. Jedynym 
przedstawicielem siewkowych, któremu zarastanie łąk z pewnością nie przeszkadza 
jest kszyk. Do tej grupy można ponadto zaliczyć żurawia i samotnika. Zasięg obsza-
rowy odłogowanych łąk jest największym spośród wszystkich odnotowanych typów 
zagrożeń, nawet w porównaniu z osuszaniem terenów, które nie jest obecnie groźne 
z powodu licznej tu populacji bobra europejskiego Castor fiber oraz wyjątkowo 
deszczowych okresów wiosennych. Świadczyłaby o tym m.in. znaczna populacja 
kszyka – gatunku związanego z najsilniej podmokłymi siedliskami. Również dobry 
stan lasów łęgowych oraz olsów i związana z tym liczna populacja żurawia i samot-
nika, świadczą dodatkowo o pozytywnym wpływie działalności bobra europejskiego.

Propozycja zmiany granic OSO Dolina Kostrzynia

W wyniku przeprowadzonych badań terenowych w dolinie Kostrzynia, ko-
nieczne stają się korekty obecnej granicy obszaru Natura 2000. W czterech miejscach 
zaproponowano poszerzenie granic, natomiast w dwóch wyłączenie otwartego kra-
jobrazu rolniczego, głownie ze względu na niskie liczebności gatunków z załącznika 

cd. tabeli 
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I Dyrektywy Ptasiej, a jednocześnie intensywne użytkowanie (grunty orne). Posze-
rzenie granic dotyczy następujących terenów:

1. Południowa część doliny Kostrzynia, w górę rzeki od miejscowości Żebrak, 
w granicach oznaczonych na rys. 1-4, o powierzchni 1862 ha. Ze wzglę-
du na znaczną powierzchnię, wyniki inwentaryzacji ornitologicznej tego 
fragmentu doliny przedstawiono w tab. 4. 

2. Część kompleksu leśnego z fragmentem doliny Świdnicy na południe od 
drogi Wilczonek – Kępa, o powierzchni 66 ha, ze stanowiskami między in-
nymi samotnika Tringa ochropus, kszyka i dzięciołka Dendrocopos minor. 

3. Fragment doliny Kostrzynia liczący 88 ha na północ od stawów w Rudce, 
ze stanowiskami między innymi kropiatki i kszyka. 

4. Południowa część stawów w Rudce wraz z przylegającym fragmentem 
doliny Kostrzynia o powierzchni 31 ha. Stwierdzono tu lęgowe zielonki, 
dudka i remiza. 

Całkowita powierzchnia fragmentów doliny Kostrzynia proponowanych do 
włączenia w granice obszaru Natura 2000 wynosi 2047 ha. 

Zaproponowano zmniejszenie powierzchni OSO Dolina Kostrzynia poprzez 
wyłączenie niżej wymienionych terenów:

1. Otwarty krajobraz rolniczy pomiędzy wsiami Daćbogi i Sucha na zachód 
od doliny Kostrzynia, zajmujący 350 ha. 

2. Otwarty krajobraz rolniczy na wschód od doliny Kostrzynia i stawów 
w Słuchocinie pomiędzy drogą Gałki – Kopcie, zajmujący 155 ha. 

Uwzględniając ww. korekty granic, powierzchnia OSO Dolina Kostrzynia 
będzie zajmować 159,2 km2. 

Przewidywany do włączenia w granice OSO Dolina Kostrzynia fragment zajmu-
jący 1862 ha, stanowi 13% powierzchni obszaru Natura 2000 w obecnych granicach. 
Na tym terenie w roku 2010 stwierdzono łącznie ponad 70 terytoriów/par gatunków 
ptaków z załącznika I Dyrektywy Ptasiej, w tym 30 terytorialnych samców derkacza 
(tab. 4). Ponadto stwierdzono tu drugą parę lęgową błotniaka łąkowego (w granicach 
OSO Dolina Kostrzynia w roku 2010 występowała tylko jedna para) oraz 22% po-
pulacji lęgowej bociana białego zasiedlającego dolinę Kostrzynia oraz jej obrzeża. 

Z grupy gatunków waloryzujących obszary Natura 2000 na południowym 
fragmencie doliny Kostrzynia stwierdzono gniazdowanie 13 gatunków, co stanowiło 
39% liczby gatunków zasiedlających dolinę Kostrzynia. Tylko w tej części doliny 
jako lęgowe występowały pustułka (5 par) oraz kulik wielki (2 pary). Znaczący był 
udział par lęgowych na tym terenie takich gatunków jak przepiórka (38%), rycyk 
(33%), czajka (21%) oraz krzyżówka i srokosz (po 16%). Liczebności innych gatun-
ków ptaków lęgowych, w porównaniu z całą doliną Kostrzynia, nie były znaczące. 

Uwzględniając wyniki inwentaryzacji 33 gatunków ptaków lęgowych z po-
łudniowej części doliny Kostrzynia poza granicami obszaru Natura 2000, należy 
przyjąć, iż istnieje uzasadnienie poszerzenia OSO Dolina Kostrzynia o ten fragment, 
gdyż pod względem fizjograficznym i faunistycznym stanowi ona integralną część 
doliny, która powinna być objęta ochroną w całości.
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Tab. 4. Liczba par lęgowych/terytoriów gatunków lęgowych/terytorialnych wymienionych 
w załączniku I Dyrektywy Ptasiej występujących w roku 2010 w granicach planowanego poszerzenia 
OSO Dolina Kostrzynia powyżej wsi Żebrak. Dla porównania podano także liczebność w obecnych 
granicach OSO

Table 4. Number of breeding pairs/territories of bird species listed in Annex I to the Birds 
Directive, occurring in 2010 within the proposed extension of SPA Kostrzyń Valley up the village 
of Żebrak. For comparison, also numbers are given within the present boundaries of SPA, (1) – No.,  
(2) – Species, (3) – SPA Kostrzyń Valley, (4) – Proposed extension of SPA Kostrzyń Valley,  
(5) – Total number of pairs/territories, (6) – % Population in the upper fragment of the valley, (7) – Total,  
(8) – Stationary non-breeding pair

Lp. (1) Gatunek (2)
OSO Dolina 

Kostrzynia (3)

Planowane 
poszerzenie 
OSO Dolina 

Kostrzynia (4)

Razem 
liczba par / 

terytoriów (5)

% populacji 
w górnym 
fragmencie 

doliny
(6)

1 Cygnus cygnus 1* 0 1* 0
3 Botaurus stellaris 4 0 4 0
4 Ciconia nigra 3 0 3 0
5 Ciconia ciconia 44 12 56 21,4
6 Haliaeetus albicilla 2 0 2 0
7 Circus aeruginosus 26 1 27 3,7
8 Circus pygargus 1 1 2 50,0
9 Aquila pomarina 2 0 2 0
13 Porzana porzana 14-20 1 15-21 5,6
14 Porzana parva 7 0 7 0
15 Crex crex 340-370 30 370-400 7,5
16 Grus grus 38 2 40 5,0
19 Sterna hirundo 8-10 0 8-10 0
24 Caprimulgus europaeus 1 0 1 0
27 Dryocopos martius 22-25 1 23-26 4,1
28 Dendrocopos medius 6 0 6 0
29 Dendrocopos leucotos 1 0 1 0
30 Lullula arborea 113-148 2 115-150 1,5
31 Anthus campestris 14-20 1 15-21 5,6
32 Luscinia svecica 8 0 8 0
33 Sylvia nisoria 120 3-4 123-124 2,8
34 Ficedula parva 3 0 3 0
35 Ficedula albicollis 1 0 1 0
36 Lanius collurio 510-585 15 525-600 2,6
37 Emberiza hortulana 24-30 3 27-33 10,0

Razem (7) 1312-1490 72-73 1384-1563
* - stacjonarna para bez lęgu (8)
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