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Abstract. In 2010-2011 the survey of the number of waterbird and wetland bird population 
breeding on a group of ! ve water bodies covering the area of 113.3 ha, and 155 ha when taking 
into account their surroundings, formed due to sand and gravel mining and located to the south 
of Międzyrzec Podlaski (lubelskie voivodship), on the border between the South Podlasie Lowland 
and Polesie Lubelskie, was carried out. In each season 4 controls of all water bodies were conducted 
during April-June. 15-17 breeding and 11 migrant and vagrant species were recorded. # e most 
abundant were the Sand Martin Riparia riparia (460 pairs in 12 breeding colonies) in 2010 and 
Black-headed Gull Chroicocephalus ridibundus (210-220 pairs in each season). # e following 
species were also quite numerous: Great Reed Warbler Acrocephalus arundinaceus (40-53 pairs), 
Mallard Anas platyrhynchos and Great Crested Grebe Podiceps cristatus (each: 18-24 pairs), Tufted 
Duck Aythya fuligula (5-7 to 20-24 pairs) and Eurasian Coot Fulica atra (12-16 pairs). Among 
rare species recorded in the South Podlasie Lowland worth noting are the Common Tern Sterna 

hirundo – 10 and 19 breeding pairs, and the Little Bittern Ixobrychus minutus (4-6 pairs in each 
season). During spring migration waterbird and wetland bird species were very rare. 
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Abstrakt. W latach 2010-2011 przeprowadzono ocenę liczebności populacji lęgowych gatunków 
ptaków wodnych na kompleksie pięciu zbiorników wodnych o łącznej powierzchni 113,3 ha, 
a razem z otoczeniem 155 ha, powstałych w wyniku eksploatacji piasku i żwiru, znajdujących się 
na południe od Międzyrzeca Podlaskiego (woj. lubelskie), na pograniczu Niziny Południowopo-
dlaskiej i Polesia Lubelskiego. W poszczególnych sezonach wykonano po 4 kontrole wszystkich 
zbiorników w okresie kwiecień-czerwiec. Wykazano obecność 15-17 gatunków uznanych za lęgo-
we oraz 11 gatunków przelotnych i zalatujących. Najliczniej występowała w roku 2010 brzegów-
ka Riparia riparia (460 par w 12 koloniach lęgowych) oraz śmieszka Chroicocephalus ridibundus 
(po 210-220 par w obu sezonach). Dosyć liczne były także: trzciniak Acrocephalus arundinaceus 
(40-53 pary), krzyżówka Anas platyrhynchos i perkoz dwuczuby Podiceps cristatus (po 18-24 pary), 
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czernica Aytyha fuligula (5-7 do 20-24 par) oraz łyska Fulica atra (12-16 par). Z gatunków rzad-
ko notowanych na Nizinie Południowopodlaskiej na uwagę zasługują rybitwa rzeczna Sterna 

hirundo gniazdująca w liczbie 10 i 19 par oraz bączek Ixobrychus minutus (4-6 par w każdym se-
zonie). W okresie wiosennej migracji ptaki wodne i wodno-błotne występowały bardzo nielicznie. 

Antropogeniczne zbiorniki wodne, powstałe w wyniku gospodarczej dzia-
łalności człowieka, mogą odgrywać znaczącą rolę dla ptaków lęgowych i migru-
jących, szczególnie na obszarach z niewielką liczbą jezior, jak np. Nizina Mazo-
wiecka (Kondracki 2000). Do takich zbiorników należą: stawy rybne, zbiorniki 
retencyjne i zaporowe, zbiorniki powstałe w wyniku eksploatacji kopalin, takich 
jak żwiry, piaski, gliny, torfy, kreda i skały (kamieniołomy). Obiekty takie były 
przedmiotem zainteresowania wielu badań przyrodniczych, np. występowanie pta-
ków i ślimaków w kamieniołomach (Solarz 1997, Barga-Więcławska 2007), ocena 
ogólnych walorów przyrodniczych odkrywkowych wyrobisk górniczych (Chwastek 
et al. 1998), czy przyrodniczo-ekonomiczna waloryzacja stawów rybnych w Pol-
sce (Dobrowolski 1995). 

Na Nizinie Południowopodlaskiej stanowiącej wschodnią część Niziny 
Mazowieckiej, szczególnie licznie występują stawy rybne, zbiorniki pożwirowe 
i zbiorniki po eksploatacji torfu, tzw. tor! anki. Na pierwszych z nich na tym ob-
szarze prowadzono liczne obserwacje ornitologiczne w różnych okresach fenolo-
gicznych, a literatura w tym zakresie jest bardzo bogata, np. Luniak 1972, Kot 
1976, 1986, 2004, Goławski et al. 2002, Wieczorek 2004, Goławski 2010, 2014, 
Dombrowski et al. 2011, 2012, 2017, Boguszewski 2013 i wiele innych. Mniej-
szym zainteresowaniem cieszyły się zbiorniki pożwirowe, gdyż są one zazwyczaj 
niewielkie i mniej atrakcyjne dla ptaków. W ostatnich latach badania awifauny 
lęgowej na takich zbiornikach na Nizinie Południowopodlaskiej przeprowadzi-
li Kryński i Goławski (2019) oraz Dombrowski et al. (2019). Czasami inwenta-
ryzowano tylko wybrane gatunki, np. brzegówkę Riparia riparia i żołnę Merops 
apiaster (Boguszewski et al. 2019). W niniejszym opracowaniu zaprezentowa-
no wyniki inwentaryzacji ptaków lęgowych prowadzonej w latach 2010-2011 
na 5 zbiornikach pożwirowych w Międzyrzecu Podlaskim, z uwzględnieniem li-
czebności wodnych gatunków nielęgowych podczas migracji wiosennej.

Teren

Zbiorniki wodne powstałe w wyniku eksploatacji kruszywa (głównie żwiru 
i piasku) położone są w granicach gminy Międzyrzec Podlaski. W południowej czę-
ści miasta znajdują się dwa zbiorniki, na gruntach wsi Bereza pozostałe trzy. Pod 
względem geogra! cznym znajdują się na pograniczu Niziny Południowopodlaskiej 
oraz Polesia Lubelskiego (Kondracki 2000). Ułożone są południkowo, na połu-
dnie od zabudowy Międzyrzeca Podlaskiego i na wschód od wsi Bereza (ryc. 1). 
Maksymalna odległość pomiędzy skrajnymi brzegami najdalej położonych zbior-
ników wynosiła 4,3 km. Powierzchnia lustra wody poszczególnych zbiorni-
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ków wynosiła od 7,6 i 10,2 ha (zbiorniki Międzyrzec 1 i Bereza 3) do 35,8 ha 
i 38,2 ha (zbiorniki Bereza 4 i Międzyrzec 2) – łącznie powierzchnia wody zaj-
mowała 113,3 ha (tab. 1). Na 4 zbiornikach występowały małe wyspy (od 1 do 6 
wysp) o powierzchni od kilku arów do 0,5 ha. W dalszym otoczeniu występowa-
ły pola uprawne oraz zabudowa miejska i wiejska (ryc. 1). Cztery zbiorniki wy-
stępowały w bezpośrednim sąsiedztwie dużego kompleksu leśnego rozciągające-
go się na południe i wschód od Międzyrzeca Podlaskiego i Berezy. 

Specy! czną cechą zbiorników Międzyrzec 1 i 2 było ich zagospodarowanie 
turystyczne i znaczny ruch (plaża, kąpielisko, całoroczny stok narciarski, stanica 
wodna, łódki i kajaki) w miesiącach wiosenno-letnich. Wszystkie zbiorniki, szcze-
gólnie te w sąsiedztwie Międzyrzeca, były użytkowane wędkarsko, w tym także 
w zimie. Zbiorniki Międzyrzec 1 i 2 są dzierżawione przez Międzyrzeckie Towa-
rzystwo Wędkarskie, które prowadziło gospodarkę rybną, corocznie zarybiając te 
akweny takimi gatunkami jak: szczupak, okoń, sandacz, boleń, pstrąg tęczowy, 
karp, amur, karaś, karaś srebrzysty. Wszystkie zbiorniki były bogate w drobne ga-
tunki ryb, takie jak ukleja czy ciernik (M. Borowik, inf. ustna). W związku z dużym 
zróżnicowaniem poszczególnych zbiorników, szczegółowo opisano je oddzielnie.

Tab. 1. Charakterystyka zbiorników pożwirowych

Table. 1. Characteristics of water bodies in former gravel pits. Description: (1) – Name of 
water body, (2) – Water surface in ha, (3) – Mean water depth in meters, (4) – Length of coastline 
in km, (5) – Number of islands, (6) – Area adjacent to the studied water bodies and covered by 
the survey in ha, (7) – Total area covered by the survey in ha, (8) – Total / mean

Nazwa 
zbiornika

(1)

Pow. 
wody 
w ha
(2)

Maksymal-
na głębokość 

wody
[m] (3)

Długość 
linii 

brzegowej 
[km] (4)

Liczba 
wysp
(5)

Pow. terenów 
w otoczeniu 
zbiorników 

objęta 
inwentaryzacją

[ha] (6)

Razem 
powierzchnia 

objęta 
inwentaryzacją

[ha] (7)

Międzyrzec 1 7,6 2-10 1,9 2 10,9 18,5
Międzyrzec 2 38,2 10 3,6 5 10,8 49,0

Bereza 3 10,2 4-5 1,4 1 3,8 14,0

Bereza 4 35,8 6-8 3,5 6 11,2 47,0
Bereza 5 21,5 5-6 2,2 0 4,9 26,5

Razem / 
średnio (8)

113,3 - 12,6 14 40,9 155,0
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Ryc. 1. Zbiorniki pożwirowe w rejonie Międzyrzeca Podlaskiego. Oznaczenia: 1 – grani-
ca terenu objętego inwentaryzacją ptaków, 2 – otwarte lustro wody, 3 – wyspy, 4 – tereny wokół 
zbiorników porośnięte roślinnością zielną, drzewami i krzewami, 5 – lasy i zadrzewienia, 6 – pola 
uprawne i odłogi, 7 – tereny zabudowane, 8 – drogi główne, 9 – drogi gruntowe

Fig. 1. Water bodies in former gravel pits near Międzyrzec Podlaski. Description: 
1 – Boundaries of the area covered by the survey, 2 – Open water surface, 3 – Islands, 4 – Area 
surrounding water bodies and covered by herbaceous vegetation, trees and shrubs, 5 – Forests and 
groves, 6 – Arable ! elds and fallows, 7 – Built-up areas, 8 – Main roads, 9 – Local roads
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Zbiornik Międzyrzec 1 (M-c 1). W miejscu zbiornika już w latach 1950-1960. 
istniało suche, kilkumetrowej głębokości wyrobisko. W okresie późniejszym wzno-
wiono eksploatację kruszywa, co spowodowało powstanie wydłużonego zbiorni-
ka o powierzchni 7,6 ha, łączącego się z sąsiednim zbiornikiem (M-c 2) poprzez 
wąski przesmyk. W niedalekiej odległości od zbiornika znajdowała się zabudowa 
podmiejska. Brzegi zbiornika w większości były porośnięte drzewami i krzewa-
mi, głównie wierzby, akacji i olchy. Na wschodnim brzegu utworzono piaszczy-
stą plażę, molo oraz budynki i obiekty turystyczne. Głębokość zbiornika w części 
północnej dochodziła do 2 m, w południowej do 10 m. Roślinność szuwarowa, 
głównie trzcina pospolita, pałki, turzyce, występowały tylko miejscami w formie 
niewielkich płatów (do 30 arów) na przybrzeżnych płyciznach. W okresie letnim 
zbiornik był intensywnie wykorzystywany turystycznie (głównie jako kąpielisko), 
szczególnie po wybudowaniu w jego otoczeniu w pierwszej dekadzie XXI w. infra-
struktury turystycznej. Często był miejscem połowów wędkarskich. Tereny w są-
siedztwie zbiornika objęte inwentaryzacją ptaków, zajmowały 10,9 ha (tab. 1).

Zbiornik Międzyrzec 2 (M-c 2). Największy i najstarszy zbiornik o po-
wierzchni wody 38,2 ha, powstawał w latach 1960-1980. Po okresie suchej eks-
ploatacji, kruszywo było czerpane spod lustra wody do głębokości około 10 m. Po 
wyczerpaniu złoża był wykorzystywany głównie rekreacyjnie i do hodowli ryb. Li-
nia brzegowa zbiornika była dobrze rozbudowana, nieregularna, szczególnie w pół-
nocno-zachodniej części, gdzie występowały długie, wąskie półwyspy i niewielkie 
wyspy porośnięte drzewami i szuwarami. Maksymalna głębokość dochodziła do 
10 m, średnio 3-4 m. Od strony południowej sąsiadował z dużym kompleksem 
leśnym mieszanych borów sosnowych. Z pozostałych stron przylegały pola upraw-
ne oraz zabudowa, głównie od północy i wschodu. Linia brzegowa niemal na całej 
długości była porośnięta drzewami i krzewami, głównie liściastymi. Występowały 
tam także wąskie niewielkie płaty roślinności szuwarowej, głównie trzciny pospo-
litej i pałki, a na płyciznach miejscami moczarka kanadyjska i rogatek sztywny. 
Na półwyspie, od strony wschodniej, zbudowano ośrodek sportowo-turystyczny 
z przystanią dla łodzi. W miesiącach letnich zbiornik był wykorzystywany przez 
wędkarzy i turystów, łącznie z penetracją wysp i półwyspów. 

Zbiorniki Bereza 3, 4 i 5, powstawały na przełomie XX i XXI wieku. Poło-
żone były na skraju dużego kompleksy leśnego. Aktualnie (rok 2019) eksploato-
wany jest tylko zbiornik środkowy, nr 4 (ryc. 1). 

Zbiornik Bereza 3 (Br 3). Zbiornik o powierzchni wody 10,2 ha, poło-
żony był w odległości 0,4 km na południe od zbiornika Międzyrzec 2 (ryc. 1). 
Kruszywo było czerpane do przełomu lat 1970. i 1980. Z trzech stron przylegał 
do kompleksu leśnego mieszanych borów sosnowych, jedynie od zachodu wystę-
powały pola uprawne i zadrzewienia. Brzegi na całej długości były zadrzewione 
i zakrzewione, z nielicznymi kępami roślinności szuwarowej, głównie trzciny. Na 
zbiorniku znajdowała się jedna, bardzo mała wyspa z drzewami i krzewami. Śred-
nia głębokość wynosiła do 4-5 m. Brzegi były strome, co uniemożliwiało rozwój 
roślinności szuwarowej na większej powierzchni. 
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Zbiornik Bereza 4 (Br 4). Zbiornik położony był na południe od poprzed-
niego, o wydłużonym kształcie i wymiarach średnio 1200x350 m, o powierzch-
ni wody około 35,8 ha. Linia brzegowa była zróżnicowana, a na zbiorniku znaj-
dowało się 6 wysp o powierzchni do 0,5 ha, z drzewami, krzewami i roślinno-
ścią szuwarową. Od strony wschodniej zbiornik przylegał do kompleksu leśnego, 
z pozostałych stron do pól uprawnych i zadrzewień. Złoże kruszywa było eksplo-
atowane, a zbiornik był poszerzany w kierunku zachodnim. Głębokość wody do-
chodziła do 6-8 m.

Zbiornik Bereza 5 (Br 5). Zajmował 21,5 ha i miał kształt zbliżony do 
prostokąta o wymiarach 300x780 m. Od strony północnej i wschodniej sąsiado-
wał z kompleksem leśnym, z pozostałych stron z polami z licznymi zadrzewienia-
mi. Brzegi porastał wąski szpaler drzew i krzewów oraz niewielkie płaty roślin-
ności szuwarowej. Eksploatacja kruszywa w latach 2010-2011 i później, nie była 
prowadzona. Zbiornik o głębokości do 5-6 m był wykorzystywany rekreacyjnie 
przez wędkarzy.

Metody

W roku 2010 na wszystkich zbiornikach przeprowadzono 4 kontrole 
w dniach od 16 V do 25 VI: 1 kontrola – 16-18 V, 2 – 23-30 V, 3 – 9-16 VI, 
4 – 23-25 VI. Sprawdzenie wszystkich zbiorników zajmowało 10-12 godzin, 
a łączny czas obserwacji wyniósł 45 godzin. W roku 2011 przeprowadzono tak-
że 4 kontrole w dniach od 17 IV do 27 V: 1 kontrola – 17-19 IV, 2 – 28-30 IV, 
3 – 11-13 V, 4 – 26-27 V. Sprawdzenie wszystkich zbiorników zajmowało 8,5-10 
godzin, a łączny czas obserwacji wyniósł 36,5 godziny. 

Obserwowane ptaki wodne i związane ze środowiskiem wodnym notowa-
no na mapach poszczególnych zbiorników w skali 1:3 000 odpowiednimi sym-
bolami stosowanymi w metodzie kartogra! cznej (Tomiałojć 1968), notując tak-
że ich zachowanie (np. toki, śpiew, stwierdzenia równoczesne), znalezione gniaz-
da, rodziny z młodymi i inne. Obserwacje prowadzono z brzegu. Nie penetro-
wano wysp, ale zazwyczaj dłużej obserwowano zachowania ptaków przebywa-
jących na wyspach. W trakcie kontroli majowych i czerwcowych liczono wylo-
ty norek brzegówki w koloniach lęgowych, bez rozróżniania na płytkie i głębo-
kie. Liczebność perkoza dwuczubego Podiceps cristatus, łyski Fulica atra, krzy-
żówki Anas platyrhynchos i czernicy Aytyha fuligula oceniono na podstawie doro-
słych ptaków wodzących pisklęta, gniazd przy brzegach zbiorników i na półwy-
spach oraz par ptaków przebywających na zbiornikach. Liczebność par lęgowych 
śmieszki Chroicocephalus ridibundus i rybitwy rzecznej Sterna hirundo w kolo-
niach oceniono licząc ptaki siedzące na gniazdach (o ile były widoczne) oraz la-
tające nad kolonią, a wynik dzielony przez dwa. Ocenę wróblowych przeprowa-
dzono na podstawie terytorialnych zachowań (śpiewu samców), przyjmując dwa 
stwierdzenia za zajęte terytorium. 
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Wyniki

Na kontrolowanych pięciu zbiornikach o łącznej powierzchni 113,3 ha, 
a  wraz z otoczeniem objętym inwentaryzacją ptaków 155 ha, stwierdzono 
w latach 2010-2011 od 9 do 10 gatunków lęgowych ptaków wodnych z grupy 
Non-Passeriformes oraz 7 gatunków szuwarowych z rzędu wróblowych 
Passeriformes (tab. 2). 

Większość gatunków występowała w obu sezonach lęgowych, jedynie 
sieweczka rzeczna Charadrius dubius i rokitniczka Acrocephalus schoenobaenus były 
stwierdzone jako lęgowe tylko w roku 2011. Najliczniej występowała w roku 2010 
brzegówka (460 par w 12 koloniach lęgowych) oraz śmieszka (po 210-220 par 
w obu sezonach). Dosyć liczne były także: trzciniak Acrocephalus arundinaceus 
(40-53 pary), krzyżówka i perkoz dwuczuby (po 18-24 pary), czernica (7-9 do 
16 par) oraz łyska (12-16 par). Z gatunków rzadko notowanych na Nizinie Połu-
dniowopodlaskiej na uwagę zasługują: rybitwa rzeczna gniazdująca w liczbie 10 
i 19 par oraz bączek (4-6 par w każdym sezonie). 

Wyjątkowo nielicznie występowały ptaki wodne w okresie wiosennej mi-
gracji w kwietniu 2011 r. (kontrole w roku 2010 rozpoczęto w połowie maja). 
Zarejestrowano tylko nieliczne występowanie 11 gatunków nielęgowych ptaków 
wodnych i wodno-błotnych. 

Tab. 2. Liczba par lęgowych ptaków wodnych i wodno-błotnych na poszczególnych zbior-
nikach pożwirowych w Międzyrzecu Podlaskim w latach 2010 i 2011. W nawiasach podano licz-
bę kolonii lęgowych śmieszki, rybitwy rzecznej i brzegówki

Table 2. Number of breeding pairs of waterbird and wetland bird species on the surveyed 
water bodies in former gravel pits in Międzyrzec Podlaski in 2010 and 2011. # e number of 
breeding colonies of the Black-headed Gull, Common Tern and Sand Martin is given in brackets. 
Description: (1) – Species, (2) – Total

Gatunek (1)
2010 2011

M-c
1

M-c
2

Ber
3

Ber
4

Ber
5

Razem
(2)

M-c
1

M-c
2

Ber
3

Ber
4

Ber
5

Razem
(2)

Aythya fuligula 1 1 5-7 7-9 2 5 4 5 16
Anas platyrhynchos 3 4 1 8 2 18 4 10 3 4 3 24

Podiceps cristatus 2 1 1 6 8 18 3 3 1 10-12 4-5 21-24

Gallinula chloropus 1 4 1 6 1 3 4

Fulica atra 4 2 4 6 16 4 4 4-5 12-13

Charadrius dubius 1 1

Chroicocephalus 
ridibundus

210
(3)

210
(3)

220
(2)

220
(2)

cd. tabeli na następnej stronie
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Sterna hirundo 1
18
(2)

19
(2)

3-4
(2)

1
5

(2)
9-10
(4)

Ixobrychus minutus 1 3 1 1 6 2 1 1 4

Circus aeruginosus 1 1 1 1

Schoeniclus 
schoeniclus

2 2 2 2 1 5

Remiz pendulinus 2 3 5 1 3 4

Acrocephalus 
schoenobaenus

2 2

Acrocephalus 
palustris

1 1 2 2

Acrocephalus 
scirpaceus

3 5 8 4 4

Acrocephalus 
arundinaceus

10 20 3 8 12 53 7 13 2 8 10 40

Riparia riparia
40
(2)

10
(1)

410
(9)

460
(12)

10
(1)

10
(1)

20
(2)

Łabędź niemy Cygnus olor. Tylko jedno stwierdzenie 4 dorosłych przelatu-
jących ptaków 19 IV 2011.

Gągoł Bucephala clangula. Zalatujący sporadycznie, jedna samica 19 IV 
2011 na zbiorniku Bereza 4.

Głowienka Aythya ferina. W obu sezonach bardzo nieliczna w czasie wio-
sennych przelotów: w 2010 obserwowano tylko 2 samce, w 2011 dwa stadka li-
czące 5 i 9 os.

Czernica Aythya fuligula. W roku 2010 dwie pary na zbiornikach w Między-
rzecu oraz 5-7 lęgów na zbiorniku Bereza 4 z kilkoma wyspami (samice wodzące 
młode). W następnym sezonie występowała nieco liczniej (16 lęgów) na wszyst-
kich zbiornikach z wyjątkiem najbardziej południowego (Bereza 5). W kwiet-
niu i maju nie występowała w większych stadach, zaledwie po kilka osobników. 

Cyranka Spatula querquedula. Bardzo nieliczna na przelotach tylko w roku 
2011: para ptaków 17 IV na największym zbiorniku oraz 4 samce 19 IV na zbior-
niku Bereza 4.

Płaskonos Spatula clypeata. Tylko jedno stwierdzenie 7 osobników 17 IV 
2011 na największym zbiorniku.

Świstun Mareca penelope. Jeden samiec 17 IV 2011 na największym zbior-
niku.

Krzyżówka Anas platyrhynchos. Najliczniejszy lęgowy gatunek kaczki, oce-
niony na 18-24 pary. Zasiedlała wszystkie zbiorniki w liczbie od jednej do 10 par 

cd. tabeli
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(tab. 2). W kwietniu i maju nie występowała w stadach, najczęściej notowano 
pary ptaków lub małe grupy samców do 6 os.

Perkoz rdzawoszyi Podiceps grisegena. Obserwowany nielicznie tylko w roku 
2011: po jednym osobniku 19 IV na zbiorniku Bereza 3 i Bereza 5 oraz dwa pta-
ki na tym zbiorniku 30 IV. 

Perkoz dwuczuby Podiceps cristatus. Pomimo braku dużych płatów szuwa-
rów, zasiedlał wszystkie zbiorniki i należał do jednego z liczniejszych gatunków. 
Szczególnie licznie występował na stosunkowo młodych zbiornikach Bereza 4 i Be-
reza 5, pomimo niewielkiej powierzchni tego ostatniego (21,5 ha). 

Kokoszka Gallinula chloropus. Zasiedlała głównie najstarsze zbiorniki (M-c 1 
i M-c 2) o dobrze rozwiniętej roślinności brzegowej występując w liczbie 4-6 par.

Łyska Fulica atra. Pomimo wąskich pasów przybrzeżnych szuwarów wy-
stępowała corocznie na większości zbiorników w liczbie 12-16 par. Nie zasiedlała 
najmniejszego zbiornika o powierzchni 10,2 ha. Na największym zbiorniku była 
nieliczna – w roku 2010 tylko 2 pary, w następnym nie stwierdzona. 

Sieweczka rzeczna Charadrius dubius. Tylko jedna para w roku 2010 na 
otwartym, wschodnim brzegu największego zbiornika, w sąsiedztwie ośrodka tu-
rystycznego. W okresie wiosennej migracji notowana bardzo nielicznie. 

Brodziec piskliwy Actitis hypoleucos. Nieliczne stwierdzenia żerujących po-
jedynczych osobników lub małych stadek (do 5 os.) na wszystkich zbiornikach. 
Łącznie w roku 2010 – 9 stwierdzeń (11 os.), w 2011 – 11 stwierdzeń (20 os.). 

Samotnik Tringa ochropus. W roku 2010 tylko jedno stwierdzenie (1 os.) 
25 VI, w 2011 w IV i V pięć obserwacji (7 os.). 

Kwokacz Tringa nebularia. Zalatujący sporadycznie, 1 ptak 19 IV 2011.
Śmieszka Chroicocephalus ridibundus. W obu sezonach kolonie lęgowe 

śmieszki występowały tylko na zbiorniku Bereza 4 z kilkoma wyspami. W roku 
2010 zasiedlone były 3 wyspy w północnej i środkowej części zbiornika liczące 
150, 50 i 10 par. W roku 2011 były dwie kolonie – około 100 i 120 par. 

Rybitwa rzeczna Sterna hirundo. W roku 2010 gniazdowała w dwóch ko-
loniach liczących 15 i 3 pary położonych na wyspach zbiornika Bereza 4 oraz jed-
na para na bardzo małej wysepce na zbiornika Bereza 3. W następnym sezonie na 
tych zbiornikach gniazdowały odpowiednio 5 i 1 para oraz na największym zbior-
niku 3-4 pary na dwóch wysepkach. Rybitwy rzeczne w okresie lęgowym często 
żerowały na wszystkich zbiornikach. 

Kormoran Phalacrocorax carbo. Jeden przelatujący osobnik 16 V 2010 nad 
największym zbiornikiem.

Bączek Ixobrychus minutus. W roku 2010 po jednej parze na trzech zbior-
nikach oraz 3 pary na zbiornika Międzyrzec 2 (łącznie 6 par), gdzie znaleziono 
zajęte gniazdo. W kolejnym sezonie mniej liczny, łącznie 4 pary. Zasiedlał brze-
gi zbiorników z większymi płatami szuwarów oraz kępami łozy i wierzb drzewia-
stych. Nie obserwowany na wyspach. 
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Błotniak stawowy Circus aeruginosus. W obu sezonach prawdopodobnie 
gniazdowała jedna para na zbiornikach Międzyrzec 1 i 2. Żerujące błotniaki sta-
wowe obserwowano na wszystkich zbiornikach. 

Potrzos Schoeniclus schoeniclus. Występował nielicznie: zaledwie 2 pary 
w roku 2010 i 5 par w następnym. Zasiedlał niemal wyłącznie najstarsze zbiorni-
ki (Miedzyrzec 1 i 2) o lepiej rozwiniętej roślinności brzegowej. 

Remiz Remiz pendulinus. Zasiedlał tylko zbiorniki Miedzyrzec 1 i 2 w licz-
bie 4-5 par, chociaż podobne warunki (zadrzewione brzegi) występowały także 
na pozostałych zbiornikach. 

Rokitniczka Acrocephalus schoenobaenus. Gatunek skrajnie nieliczny, tylko 
dwie pary w roku 2011 na brzegach zbiornika Międzyrzec 2. 

Łozówka Acrocephalus palustris. Bardzo nieliczna (1-2 pary lęgowe), pomimo 
potencjalnie dobrych warunków siedliskowych w sąsiedztwie zbiorników wodnych.

Trzcinniczek Acrocephalus scirpaceus. Zasiedlał tylko brzegi najstarszych 
zbiorników – Międzyrzec 1 i 2, w roku 2010 – 8 par, w następnym 4. 

Trzciniak Acrocephalus arundinaceus. Obok brzegówki, najliczniejszy ga-
tunek lęgowy z ptaków wróblowych. Występował na wszystkich zbiornikach za-
siedlając nawet wąskie pasy szuwarów (głównie trzciny) przy brzegach oraz 3 wy-
spy na największym zbiorniku i wyspę na zbiorniku Bereza 4. Liczebność w roku 
2010 oceniono na 53 pary, w 2011 na 40 (tab. 2). 

Brzegówka Riparia riparia. Największą liczbę kolonii (9) odnotowa-
no w roku 2010 na północnym i zachodnim brzegu zbiornika Bereza 4, łącznie 
410 norek. Największa kolonia liczyła około 100 nor. Ponadto 3 niewielkie ko-
lonie liczące łącznie około 50 par występowały na zbiornikach Miedzyrzec 1 i 2. 
Z tej liczby 6 kolonii posiadało ekspozycję południową, a 5 ekspozycję wschod-
nią. W następnym sezonie odnotowano tylko dwie małe kolonie liczące zaledwie 
20 par (tab. 1), ale może to wynikać z braku obserwacji w czerwcu, gdyż ostatnią 
kontrolę przeprowadzono 27 V. 

Przed rokiem 2010 i po 2011 na zbiornikach obserwowano w niektóre lata 
lęgowe zimorodki Alcedo atthis (zajęte norki i rodzinka z młodymi).

Dyskusja

Zbiorniki wodne powstające w wyrobiskach kruszywa naturalnego są ty-
powymi obiektami antropogenicznymi. Powstają wówczas, kiedy kruszywo jest 
pobierane ze złoża poniżej poziomu wód gruntowych. Głębokość takich zbior-
ników jest różna, od kilkudziesięciu cm do kilku- kilkunastu metrów, w zależ-
ności od lokalnych uwarunkowań gruntowo-wodnych i głębokości poboru kru-
szywa. Zbiorniki płytkie mogą wysychać w czasie suszy, głębokie są trwałe i za-
pewniają w miarę stabilne warunki organizmom je zasiedlającym, w tym ptakom 
(Chwastek et al. 1998, Barga-Więcławska 2007).

Pomimo niewielkiego bogactwa gatunkowego lęgowych ptaków wodnych 
i szuwarowych, dla kilku gatunków kompleks antropogenicznych zbiorników 
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w Międzyrzecu Podlaskim odgrywał ważna rolę w zakresie wzbogacania lokalnej 
awifauny, gdyż inne lęgowiska tych gatunków znajdowały się w znacznej odległo-
ści od badanych zbiorników. Do takich gatunków można zaliczyć: czernicę, per-
koza dwuczubego, śmieszkę, rybitwę rzeczną i bączka. Znaczące liczebności par 
lęgowych wykazano dla brzegówki (460 nor w roku 2010) oraz trzciniaka (około 
40-50 par). Pozostałe gatunki były mniej liczne. Istotnym rekwizytem środowi-
ska były niewielkie wyspy występujące niemal na wszystkich zbiornikach. Umoż-
liwiało to lęgi śmieszce i rybitwie rzecznej oraz niektórym innym gatunkom. 

Niekorzystne warunki występowały dla gatunków plażowych i zasiedlają-
cych suche siedliska muraw kserotermicznych. Największa plaża znajdowała się 
na wschodnim brzegu zbiornika Międzyrzec 1, z molem i kąpieliskiem. Duży 
ruch turystyczny w okresie wiosny i lata uniemożliwiał lęgi takim gatunkom jak 
sieweczka rzeczna i brodziec piskliwy Actitis hypoleucos. Pierwszy gatunek wystę-
pował bardzo nielicznie (jedna para) na kserotermicznej murawie w sąsiedztwie 
drugiego ośrodka turystycznego, na wschodnim brzegu zbiornika Międzyrzec 2. 
Gatunek ten nie wymaga większych zbiorników wodnych z piaszczystymi brze-
gami. Jak wykazali Dombrowski et al. (2019), sieweczka zasiedlała na Nizinie Po-
łudniowopodlaskiej aż 55,6% małych żwirowni ze zbiornikami wodnymi, unika-
jąc jednak suchych wyrobisk. 

Niektóre fragmenty brzegów zbiorników oraz wysp były strome, ze skar-
pami, co umożliwiało zakładanie kolonii brzegówkom. Gatunek ten szczególnie 
licznie występował na dużym i nadal eksploatowanym zbiorniku Bereza 4, gdzie 
w roku 2010 stwierdzono 9 kolonii i 410 nor (89% lęgowej w tym roku popula-
cji). Na zbiornikach starych, nie eksploatowanych, nie występowała lub była nie-
liczna. Brzegówka jest charakterystycznym gatunkiem dla wyrobisk pożwirowych. 
Np. na 64 nie zarośniętych wyrobiskach pożwirowych w północnej części Niziny 
Południowopodlaskiej, gatunek ten występował w 38, a liczbę nor określono na 
4 440. Największa kolonia liczyła 510 nor (Dombrowski et al. 2019). Podobną 
inwentaryzację brzegówki przeprowadzono w centralnej Polsce w roku 2018 na 
powierzchni 10 040 km2, sprawdzając 527 miejsc potencjalnego występowania 
tego gatunku, w większości wyrobisk pożwirowych. Wykryto 245 kolonii lęgowych 
(łącznie 10 020 norek) na 187 stanowiskach, nie podano jednak, ile kolonii znaj-
dowało się w żwirowniach, a ile w innych siedliskach (Boguszewski et al. 2019). 

Gatunkiem dosyć licznym był perkoz dwuczuby, który zasiedlał wszystkie 
zbiorniki w liczbie od jednej do 10-12 par na zbiorniku Bereza 4. Pomimo bra-
ku dużych płatów szuwarów, w których gatunek ten najczęściej zakłada pływające 
gniazda, wąskie, przybrzeżne szuwary były wystarczające do gniazdowania perko-
za dwuczubego. Prawdopodobnie bogata baza tro! czna (liczny narybek i drobne 
gatunki ryb) sprzyjała zasiedlaniu tych zbiorników przez znaczącą liczbę par. Li-
czebność tego gatunku (18-24 pary) była podobna lub znacznie wyższa od liczeb-
ności perkoza dwuczubego na większych kompleksach stawów rybnych Niziny 
Mazowieckiej, np. stawy siedleckie (203 ha, do 13 par, Kot 1986), stawy w Brosz-
kowie (294 ha, 8 par; Kot et al. 1992), stawy w Raszynie (103 ha, 15-25 par, 
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Bukaciński i Bukacińska 1991), na 5 dużych kompleksach stawów w dolinie Bzu-
ry (razem 852 ha), gniazdowało od 5 do 21 par na poszczególnych zbiornikach 
(Wieczorek 2004) (tab. 3). 

Dosyć licznym gatunkiem z grupy wróblowych był trzciniak – 40-53 pary 
zasiedlające wszystkie zbiorniki, zarówno wąskie pasy przybrzeżnych szuwarów 
trzcinowych jak też niektóre wyspy. Jego liczebność dorównywała populacjom lę-
gowym na dużych stawach, o wielokrotnie większym udziale powierzchni zbio-
rowisk szuwarowych, np. na stawach siedleckich (33-38 par, Kot 1986), stawy 
w Broszkowie (25 par; Kot et al. 1992), stawy w Raszynie (15-22 pary, Bukaciński 
i Bukacińska 1991), stawy w dolinie Bzury (od 11 do 21 par na poszczególnych 
zbiornikach; Wieczorek 2004), stawy w Wildze (120 ha, 35 par; Dombrowski 
i Łukaszewicz 2015). 

Tab. 3. Liczba gatunków lęgowych ptaków wodnych Non-Passeriformes na badanych 
zbiornikach pożwirowych w Międzyrzecu Podlaskim oraz wybranych kompleksach stawów ryb-
nych na Nizinie Mazowieckiej 

Table 3. Number of breeding pairs of waterbird species Non-Passeriformes on the surveyed 
water bodies in former gravel pits in Międzyrzec Podlaski and selected ! sh ponds on the Mazovian 
Lowland. Description: (1) – Object name, (2) – Author / authors, (3) – Area in ha, (4) – Study 
years, (5) – Number of species 

Nazwa obiektu
(1)

Autor / autorzy
(2)

Powierzchnia
[ha] (3)

Lata badań
(4)

Liczba 
gatunków

(5)

Zbiorniki pożwirowe 
Międzyrzec Podlaski

Niniejsze opracowanie 155 2010, 2011 9; 10

Stawy Siedleckie Kot 1986 232
1973, 1974, 

1975
21; 21; 22

Stawy Siedleckie Sachanowicz et al. 1999 203
1988, 1990
1997, 1998

22; 25
26; 22

Stawy Siedleckie Dombrowski et al. 2012 203 2011 22

Stawy w Raszynie Bukaciński, Bukacińska 1991 103 1977-1986 28

Kołodziąż Soćko, Mitrus 2003 48 2000, 2001 14; 16

Borów Wieczorek 2004 133 1990 23

Walewice Wieczorek 2004 258 1990 19

Psary Wieczorek 2004 187 1990 23

Rydwan Wieczorek 2004 110 1989 19

Okręt Wieczorek 2004 200 1989 19

cd. tabeli na następnej stronie
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Broszków Kot et al. 1992 294 1991 22

Broszków Dąbrowski et al. 2007 268* 2007 20

Rudka Dombrowski et al. 2011 102 2010 21

Szostek Dombrowski et al. 2011 112 2010 12

Słuchocin Dombrowski et al. 2011 96 2010 16

Mordy Dombrowski et al. 2012 135 2011 13

Biała Rawska Boguszewski 2013 72 2009, 2010 14; 15

Byliny Boguszewski 2013 129 2009, 2010 14; 14

Ossowice Boguszewski 2013 45 2009, 2010 15; 16

Wilga
Dombrowski, Łukaszewicz 
2015

120 1981, 2014 22; 18

Ruda Dombrowski et al. 2017 96 1989, 2016 20; 22
* w granicach rezerwatu „Stawy Broszkowskie”, bez gospodarczej części stawów
* within the boundaries of the “tawy Broszkowskie” reserve, except economically utilised part of 

! sh ponds 

W celu określenia znaczenia zbiorników pożwirowych w Międzyrzecu Pod-
laskim dla ptaków lęgowych, porównano bogactwo gatunkowe ptaków z grupy 
Non-Passeriformes z awifauną lęgową wybranych kompleksów stawów rybnych 
na Nizinie Mazowieckiej, z uwzględnieniem wielkości powierzchni kompleksu sta-
wowego (od 45 do 294 ha). Na wybranych do analizy kompleksach stawów, licz-
ba gatunków z tej grupy ptaków wynosiła od 12 do 28 i zależała nie tylko od ich 
powierzchni, ale także od napełnienia wodą w okresie lęgowym oraz powierzch-
ni zbiorowisk szuwarowych (ryc. 2). Problematyka ta została szeroko omówiona 
przez Dobrowolskiego et al. (1995). Bogactwo gatunkowe tej grupy ptaków lęgo-
wych na zbiornikach pożwirowych w Międzyrzecu Podlaskim było około 2-3-krot-
nie niższe, pomimo ich znacznej powierzchni (155 ha wraz z otoczeniem), gdyż 
w latach 2010-2011 zanotowano odpowiednio tylko 9 i 10 gatunków (ryc. 2).

Awifaunę lęgową inwentaryzowano na terenie 64 nie zarośniętych wyro-
bisk pożwirowych w północnej części Niziny Południowopolskiej (Dombrowski 
et al. 2019). Były to najczęściej obiekty niewielkie, a tylko w 27 z nich występo-
wały zbiorniki wodne. Największy z nich (w Woli Suchożebrskiej gm. Suchoże-
bry) zajmował 3,0 ha. Zbiorniki te były porośnięte wysokim szuwarem w róż-
nym stopniu. Ze względu na niewielką powierzchnię, nie wykazano występowa-
nia w nich większości gatunków ptaków wodnych występujących na zbiornikach 
pożwirowych koło Międzyrzeca Podlaskiego. Na 15 żwirowniach ze zbiornika-
mi wodnymi stwierdzono 17 par sieweczki rzecznej oraz tylko jedną parę kokosz-
ki Gallinula chloropus. Z wróblowych zasiedlających nadwodne szuwary nielicz-
nie występowały: trzciniak (7 par na 5 żwirowniach), trzcinniczek Acrocephalus 

cd. tabeli
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scirpaceus (8 par na 2 stanowiskach) oraz jedna para potrzosa Schoeniclus schoeniclus 
(Dombrowski et al. 2019). 

Ryc. 2. Liczba gatunków ptaków lęgowych z grupy Non-Passeriformes (N) na wybranych 
kompleksach stawów rybnych Niziny Mazowieckiej różnej wielkości (romby) oraz na zbiornikach 
pożwirowych w Międzyrzecu Podlaskim (kółka)

Fig. 2. Number of waterbird species Non-Passeriformes (N) breeding on selected ! sh ponds 
of diY erent size on the Mazovian Lowland (diamonds) and water bodies in former gravel pits in 
Międzyrzec Podlaski (circles). Description: ha – Hectares 

Porównanie liczebności ptaków wodnych w okresie wiosennej migracji 
wykazało, wyjątkowo nieliczne występowanie tej grupy na zbiornikach pożwiro-
wych w roku  2010, zarówno pod względem składu gatunkowego jak też liczeb-
ności poszczególnych gatunków, pomimo dobrych warunków, szczególnie na du-
żych zbiornikach (Międzyrzec 2 i Bereza 4). Liczne inwentaryzacje migrującej 
awifauny wodnej prowadzone w tym okresie fenologicznym na wielu komplek-
sach stawów rybnych na Nizinie Mazowieckiej wykazały, że na większości z nich, 
bogactwo gatunków było dużo wyższe, podobnie jak liczebności poszczególnych 
gatunków. Wykazano to np. na stawach siedleckich (Kot 1986, Goławski et al. 
2002), stawach w Raszynie (Bukaciński i Bukacińska 1991), czy stawach w doli-
nie Bzury (Chmielewski i Matyjasiak 2017).
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Zbiorniki wodne powstające w wyrobiskach kruszywa pełnią ważną funk-
cję w zwiększaniu różnorodności awifauny w krajobrazie w okresie lęgowym 
i w czasie migracji. W przypadku zbiorników w Międzyrzecu Podlaskim, w szcze-
gólności dotyczy to takich gatunków lęgowych jak: czernica, perkoz dwuczuby, ły-
ska, śmieszka, rybitwa rzeczna i bączek, z grupy szuwarowych gatunków wróblo-
wych – trzciniaka i trzcinniczka oraz brzegówki. W związku z planowaną w Pol-
sce dalszą budową między innymi nowych autostrad i dróg szybkiego ruchu, będą 
powstawać nowe wyrobiska, w tym ze zbiornikami wodnymi, co będzie tworzyć 
nowe siedliska dla takich gatunków jak brzegówka, żołna, sieweczka rzeczna i ty-
powe gatunki ptaków wodnych.
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