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breeding on fish ponds in central part of the South-Podlasian Lowland between 1966 and 2013.
Abstract. In 2010-2013, numbers of 41 breeding bird species were estimated on 13 complexes of fish 
ponds located in central part of the South-Podlasian Lowland. Comparable data were obtained for a total 
of 45 species of waterbirds  observed in two periods of 1987-2013, and for 22 species in three periods 
(1966-1970; 1987-1993; 2010-2013). In recent 20-year period, the majority of species (26) declined, 11 
species increased, and only 4 species did not change. A heavy decline was found in all Lamellirostres, 
grebes, rails, plovers  and terns. Moreover, numbers of some passerines, such as  Bluethroat  Luscinia 
svecica, Grasshopper Warbler Locustella naevia and River Warbler Locustella fluviatilis, markedly 
declined. The highest increases were observed in five species: Greylag Goose Anser anser, Marsh Harrier 
Circus aeruginosus, Crane Grus grus, Reed Warbler Acrocephalus scirpaceus, and Great Reed Warbler 
Acrocephalus arundinaceus. Six new species that previously did not nest in this habitat were represented 
by Whooper Swan Cygnus cygnus, Greylag Goose, Goldeneye Bucephala clangula, Crane Grus grus,  
Yellow-headed Gull Larus cachinnans, and Bearded Tit Panurus biarmicus. Only four species did not 
show marked differences: Bittern Botaurus stellaris, and birds nesting in small numbers: Spotted Crake 
Porzana porzana, Kingfisher Alcedo atthis and Sand Martin Riparia riparia. The major factors accounting 
for population declines include intensified fishing, especially the related  removal of emergent vegetation. 
Also predation by mammals, such as American mink and, possibly, foxes and raccoon dogs, is high.

Abstrakt. W latach 2010-2013 na 13 kompleksach stawów rybnych zlokalizowanych w środkowej części 
Niziny Południowopodlaskiej oceniono liczebność 41 gatunków ptaków lęgowych. Uzyskano porów-
nywalne dane dla łącznej liczby 45 gatunków pomiędzy okresem 1987-2013, natomiast uwzględniając  
3 okresy badań (1966-1970; 1987-1993; 2010-2013) – dla 22 gatunków ptaków wodno-błotnych. W ostat-
nich 20 latach najwięcej gatunków (26) wykazało spadek liczebności, wzrost dotyczył 11 gatunków, 
a tylko 4 gatunki nie wykazały znaczących różnic. Wykazano drastyczny spadek liczebności wszystkich 
przedstawicieli  blaszkodziobych, perkozów, chruścieli, siewkowych i rybitw. Ponadto, znacząco spadła 
liczebność niektórych wróblowych, takich jak: podróżniczek Luscinia svecica, świerszczak Locustella 
naevia i strumieniówka Locustella fluviatilis. Największymi tendencjami wzrostowymi odznaczało się 
5 gatunków: gęgawa Anser anser, błotniak stawowy Circus aeruginosus, żuraw Grus grus, trzcinniczek 
Acrocephalus scirpaceus i trzciniak Acrocephalus arundinaceus. Nowymi dla stawów rybnych wcześniej 
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nie gniazdującymi w tym środowisku było 6 gatunków: łabędź krzykliwy Cygnus cygnus, gęgawa, 
gągoł Bucephala clangula, żuraw, mewa białogłowa Larus cachinnans i wąsatka Panurus biarmicus. 
Tylko 4 gatunki nie wykazały znaczących różnic: bąk Botaurus stellaris oraz nielicznie gniazdujące: 
kropiatka Porzana porzana, zimorodek Alcedo atthis i brzegówka Riparia riparia. Głównymi przyczy-
nami przeważających tendencji spadkowych jest coraz intensywniejsza gospodarka rybacka, zwłaszcza 
związane z nią usuwanie roślinności szuwarowej. Ponadto znaczna jest tu presja drapieżnych ssaków: 
norki amerykańskiej oraz przypuszczalnie lisa i jenota.  

Badania awifauny lęgowej stawów rybnych prowadzono w kilku regionach 
kraju (Kunysz 1993, Ćwikowski 1996, Wieczorek 2004, Zieliński 2008, Goławski 
2010, Szyra 2012,  Witkowski i Orłowska 2012). Przeważają prace dotyczące zmian 
liczebności ptaków wodno-błotnych po trwającej nieraz kilkanaście lat przerwie. 
Również prezentowane wyniki uzyskano po ponad 2 dekadach, co daje możliwość 
odniesienia obecnego stanu awifauny lęgowej stawów rybnych środkowej części 
Niziny Południowpodlaskiej, zarówno do okresu sprzed lat 20 (Dombrowski et al. 
1994), jak i ponad 40 lat (Luniak 1972). Określenie kierunku i skali zmian liczebności 
ptaków wodnych było celem prezentowanej pracy. Niektóre wyniki z omawianych 
kompleksów stawów rybnych opublikowano w ramach prezentacji wyników inwen-
taryzacji ornitologicznych Obszarów Specjalnej Ochrony ptaków: Dolina Kostrzynia 
(Dombrowski et al. 2011) oraz dolina Liwca (Dombrowski et al. 2012). Ponadto na 
stawach w Siedlcach prowadzony jest ciągły monitoring obejmujący wybrane gatunki 
ptaków wodnych (Goławski 2010).

Teren

Kontrolowano 13 kompleksów stawów płożonych w środkowej części Niziny 
Południowopodlaskiej. Po raz pierwszy badania wybranych gatunków ptaków wod-
nych tych stawów wykonano w latach 1966-1970 (Luniak 1972), następnie w okresie: 
1987-1991 (Dombrowski et al. 1994). Powierzchnia poszczególnych kompleksów  
wynosiła od 40 ha do 292 ha, łącznie 1551 ha. Po upływie 20 lat nastąpiły znaczące 
zmiany siedliskowe na większości kompleksów (Dombrowski et al. 1994; tab. 1).  
Prawie połowa (6 na 13) kompleksów stawów uległa znacznej presji gospodarki ry-
backiej, bowiem w wyniku przebudowy szuwar został znacząco usunięty i wzrosła 
powierzchnia lustra wody, natomiast tylko na trzech kompleksach (Mordy, Golice, 
Siedlce) odnotowano przeciwstawne tendencje znaczne zarośnięcie i zmniejszenie 
lustra wody (tab. 1) w wyniku zaniechania lub ograniczenia hodowli ryb. Dwa kom-
pleksy (Kownata i Cisie) nieużytkowane przed 20 laty były ostatnio tylko częściowo 
zagospodarowane. Jedynie na 2 kompleksach (Rudka i Szostek) nie zaszły znaczące 
zmiany w strukturze roślinności oraz intensywności gospodarki rybackiej. Intensy-
fikacja gospodarki rybackiej była główną przyczyną zmian siedliskowych badanych 
kompleksów stawowych. 
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Tab. 1. Udział procentowy poszczególnych siedlisk w obrębie kompleksów stawów rybnych 
w środkowej części Niziny Południowopodlaskiej w latach 2010-2013

Table 1. Percentage of different habitat types in the complex of fish ponds in central part of 
the South-Podlasian Lowland during 2010-2013. (1) – Name of complex  (size in ha), (2) – Year,  
(3) – Open water, (4) – Drained ponds without emergent vegetation, (5) – Reed + cattail, including 
emergent vegetation without water, (6) – Willow thickets, (7) – Alder-ash carr and alder swamp,  
(8) – Sedge- bed, (9) – Islands
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Kotuń  (298)
2012 67,2 1,0 12,0 12,0 6,0 1,0 0,8
1988 42,0 7,8   6,0 14,0 4,0 26,0 0,2

Mordy (280)
2011   5,0 40,0 10,0 35,0 10,0
1987 27,0 36,0 10,0 20,0  7,0

Siedlce  (203)
2011 15,0 5,0 55,0 

(33,0) 18,0  2,0  5,0

1990 44,0 10,0 29,0  5,7 9,0 2,0 0,3

Szostek (120)
2010 73,0 18,0 2,0 2,0 5,0
1990 81,0 20,0 2,0 1,0 5,0

Mościbrody (106)
2012 91,0 3,0  1,5 4,0 0,2 0,3
1987 43,0 19,5 22,0 7,0 4,0 4,0

Gołębiówka (101)
2012 98,0 1,2 0,3 0,5
1989 88,0 11,7 0,1 0,2

Rudka (97)
2010 71,0 27,0 2,0
1989 55,0 13,0 26,0 5,0 0,1

Golice (88)
2011 18,0 20,0 40,0 10,0 2,0 10,0
1987 38,0 23,0 25,0   6,0  8,0

Cisie (65)
2013 67,0   5,0 15,0  2,0 3,0   8,0
1989 100,0

Kownata (Trzemuszka) (60)
2012 22,0 68,0 5,0 1,0 1,0 3,0
1989 100,0

Kołodziąż (48)
2012 90,0 1,9  4,0 3,0 1,0 0,1
1988 63,0 10,0 13,0 0,3 12,0 0,1

cd. tabeli na następnej stronie
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Ryczyca (45)
2012 98,7 0,3 1,0
1989 80,0 19,5 0,5

Wodynie (40)
2012 64,8 15,0 20,0 0,2
1990 35,0 17,0 35,0 1,0 10,0 0,1

Na wszystkich kompleksach zarejestrowano obecność norki amerykańskiej 
Mustela vison, wydry Lutra Lutra, i lisa Vulpes vulpes. Stwierdzano również obecność 
borsuka Meles meles oraz jenota Nyctereutes procyonoides z zajętymi norami w obrębie 
kompleksu: Szostek, Rudka, Kotuń, Cisie, Kownata, Mordy. Na stawach w Kotuniu, 
Szostku, Mordach, Rudce i Mościbrodach obserwowano kuny leśne Martes martes. 
W pobliżu wszystkich kompleksów gniazdowało po jednej parze bielika Haliaeetus 
albicilla (łącznie 6 par). Jesienne polowania na kaczki stwierdzono na wszystkich 
kompleksach oprócz kompleksu w Siedlcach i wschodniej części stawów w Kotuniu 
(faunistyczne rezerwaty przyrody), począwszy od połowy sierpnia, kiedy kaczki 
wodziły nielotne jeszcze młode. Na wszystkich kompleksach stawów poza Siedlcami, 
Golicami oraz Mordami, prowadzona była  intensywna gospodarka rybacka połączona 
z odstrzałem ichtiofagów (czapla siwa Ardea cinerea, perkoz dwuczuby Podiceps 
cristatus – gatunki chronione),  w całym sezonie lęgowym ptaków. Ponadto wykaszane 
były groble w okresie inkubacji jaj przez kaczki (koniec maja-czerwiec), a na stawach 
w Trzemuszce (Kownata) były stosowane środki pirotechniczne do płoszenia ptaków. 

Metody

Badania terenowe prowadzono od początku kwietnia do połowy sierpnia 
w latach: 2010 (Rudka, Szostek – Dombrowski et al. 2011); 2011 (Siedlce, Golice, 
Mordy – Dombrowski et al. 2012); 2012 (Mościbrody, Wodynie, Kołodziąż, Ko-
tuń, Ryczyca, Gołębiówka); 2013 (Cisie, Kownata). Zarówno badania terenowe, 
jak i późniejsza ocena liczebności populacji lęgowych poszczególnych gatunków, 
były porównywalne na poszczególnych kompleksach z okresem poprzednich badań 
(Dombrowski et al. 1994). W związku z tym najmniejsze kompleksy skontrolowano 
5-krotnie a największe 14-krotnie, w tym wykonano kontrole wieczorne oraz stymu-
lację chruścieli Rallidae i perkozka Tachybaptus ruficollis w kwietniu oraz sierpniu. 
W efekcie, dla 45 gatunków uzyskano porównywalne dane dla 2 ostatnich okresów, 
natomiast uwzględniając 3 okresy badań (1966-1970; 1987-1993; 2010-2013) – dla 
22 gatunków ptaków wodno-błotnych. W ocenach liczebności zachowano kryteria 
stosowane w poprzednim okresie badań (Dombrowski et al. 1994).

cd. tabeli
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Wyniki

W latach 2010-2013 dokładną inwentaryzacją objęto 41 gatunków ptaków 
lęgowych. Spośród 45 gatunków objętych monitoringiem w 2 ostatnich okresach 
(1987-1993 oraz 2010-2013), aż 26 gatunków (60%) wykazało spadek liczebności 
(tab. 2). Wzrost liczebności dotyczył 11 gatunków, a tylko 4 gatunki nie wykazały 
znaczących różnic: bąk Botaurus stellaris oraz nielicznie gniazdujące: kropiatka 
Porzana porzana, zimorodek Alcedo atthis i brzegówka Riparia riparia. Cztery 
gatunki zaprzestały gniazdowania w ostatnich latach: zausznik Podiceps nigricollis, 
bączek Ixobrychus minutus, rycyk Limosa limosa, rybitwa czarna Chlidonias niger. 
Spadkowe trendy dotyczyły wszystkich wcześniej tu gniazdujących przedstawicieli 
różnych grup ptaków:  blaszkodziobych, perkozów, chruścieli, siewkowych i rybitw. 
Najbardziej zaskakujący był spadek liczebności gatunków do niedawna zaliczanych 
do kategorii dominantów. Liczebność łyski Fulica atra spadła 6-krotnie, a krzyżówki 
Anas platyrhynchos – o 35%. Pozostałe  kaczki pływające wykazały jeszcze więk-
szy regres liczebności: płaskonos i cyranka – aż 3-krotny. Znacznie większe spadki 
dotyczyły grążyc: głowienki Aythya ferina – 15-krotny a czernicy Aythya fuligula 
– 14-krotny. Również dość liczne do niedawna perkozy odznaczały się znaczącym 
spadkiem liczebności: perkoz dwuczuby – 2-krotny a perkozek i perkoz rdzawoszyi 
Podiceps grisegena – prawie 6-krotny. W grupie chruścieli największym, bo prawie 
6-krotnym spadkiem liczebności odznaczała się najliczniejsza do niedawna łyska 
Fulica atra. Wodnik Rallus aquaticus oraz zielonka Porzana parva odznaczały się 
mniejszym spadkiem, bo odpowiednio: 3- oraz ponad 2-krotnym. Ponadto, znacząco 
spadła liczebność podróżniczka Luscinia svecica, świerszczaka  Locustella naevia 
i strumieniówki Locustella fluviatilis (tab. 2). Największym wzrostem liczebności 
odznaczało się 5 gatunków: gęgawa Anser anser, błotniak stawowy Circus aeruginosus, 
żuraw Grus grus, trzcinniczek Acrocephalus scirpaceus i trzciniak Acrocephalus 
arundinaceus. W grupie progresywnej, nowymi dla stawów rybnych wcześniej nie 
gniazdującymi w tym środowisku było 6 gatunków: łabędź krzykliwy Cygnus cygnus, 
gęgawa Anser anser, gągoł Bucephala clangula, żuraw Grus grus,  mewa białogłowa 
Larus cachinnans i wąsatka Panurus biarmicus. Uwzględniając gatunki badane na 
omawianym obszarze ponad 40 lat temu (1966-1970), należy podkreślić bardzo silny 
wzrost liczebności lub stabilność trwającą do okresu 1987-1990 dla zdecydowanej 
większości gatunków a spadek tylko dla trzech gatunków ptaków wodnych: podgo-
rzałka Aythya nyroca, kania czarna Milvus migrans i rybitwa czarna (tab. 2). 
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Tab. 2. Zmiany liczby łącznej par lęgowych poszczególnych gatunków ptaków wodno-błotnych 
na stawach rybnych środkowej części Niziny Południowopodlaskiej w okresie 1967-2013 (* – bez sta-
wów w Siedlcach; w nawiasie – włącznie ze stawami w Siedlcach; ? – brak dokładnych danych; brak 
zapisu = brak gatunku w danym okresie)

Table 2. Changes in the number of breeding pairs of waterbirds on fish ponds in central part of the 
South-Podlasian Lowland during 1967-2013 (* –  without ponds in the town of Siedlce; in parentheses 
– with ponds in Siedlce; ? – no sufficient data; no record = absence of a species in the study period). 
(1) – Species, (2) – A pair holding territory

Gatunek (1) 1966-1970 
Luniak (1972)

1987-1990
Dombrowski et al. (1994) 2010-2013

Cygnus olor 16 12
Cygnus cygnus para terytorialna (2) 
Anser anser 25
Anas strepera 15-20 6
Anas crecca ? 11 6
Anas platyrhynchos ? 210 136
Anas querquedula ? 20 6
Anas clypeata ? 11 3
Aythya ferina ? 233 15
Aythya fuligula 284 21
Aythya nyroca 6
Bucephala clangula 1
Tachybaptus ruficollis ? 91 15
Podiceps cristatus 25-30 50 21
Podiceps grisegena 60-100 92 15
Podiceps nigricollis ? 31
Botaurus stellaris ? 19 20
Ixobrychus minutus ? 3
Milvus migrans 1
Circus aeruginosus 5-7 39 71
Rallus aquaticus ? 136 41
Porzana porzana ?   3 4
Porzana parva ? 34 14
Gallinula chloropus ? 49 16
Fulica atra ? 500 86
Grus grus 17
Charadrius dubius ? 17 4

cd. tabeli na następnej stronie
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Gallinago gallinago ? 16 8
Vanellus  vanellus ? 23 2
Tringa totanus 4 2
Limosa limosa 4
Tringa ochropus 6
Chroicocephalus ridibundus 1 500 10 355 165
Larus cachinnans 4
Sterna hirundo 16-21 3
Chlidonias niger 70-100 56
Alcedo atthis ? 1 1
Riparia riparia ? 20 20
Luscinia svecica ? 22 7
Locustella naevia ? 14 2
Locustella fluviatilis ? 29 7
Locustella  luscinioides ? 1-47 43-47 (55 – 1990) 57
Acrocephalus scirpaceus ? 120* 293* (363)
Acrocephalus arundinaceus ? 158* 254* (291)
Panurus biarmicus 1
Remiz pendulinus ok. 15 43 38
Carpodacus erythrinus 10 53 90

Dyskusja

Od końca lat 1960., aż do końca przynajmniej lat 1980. dominowały wzrostowe 
tendencje populacyjne ptaków gniazdujących na stawach rybnych środkowej części 
Niziny Południowopodlaskiej (Dombrowski et al. 1994). Natomiast w ostatnich 2 de-
kadach nastąpiło odwrócenie tych wzrostowych trendów wszystkich gatunków ptaków 
wykazujących w poprzednim okresie wyraźny wzrost liczebności. Dla większości 
gatunków ptaków lęgowych  zasiedlających omawiane stawy, trendy były zgodne z od-
notowanymi na innych zbiornikach wodnych (tab. 3). Również na stawach milickich 
w dolinie Baryczy przeważały spadki liczebności (13 gatunków) w porównaniu z grupą 
progresywną liczącą tylko 6 gatunków (Witkowski i Orłowska 2012). Na płytkich 
jeziorach Nadgopla 21 gatunków odznaczało się spadkiem liczebności, podczas gdy 
wzrost dotyczył zaledwie 8 gatunków (Wylegała et al. 2012). Na stawach Wielikąt 
na Śląsku, wśród 27 gatunków objętych monitoringiem, w ostatnim dwudziestopię-
cioleciu liczebność 7 gatunków zwiększyła się, 6 – zmniejszyła, a 14 gatunków nie 
zmieniła się zasadniczo (Szyra 2012). 

cd. tabeli
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Tab. 3. Porównanie zmian liczebności populacji lęgowych ptaków wodno-błotnych na stawach 
rybnych Wielikąt (Szyra 2012), w dolinie Baryczy (Witkowski i Orłowska 2012) oraz jeziorach Nadgopla 
(Wylegała et al. 2012). Oznaczenia: + – wzrost liczebności; 0 – brak tendencji, - – spadek liczebności

Table 3. Comparison of changes in populations of breeding waterbirds on fish ponds Wielikąt 
(Szyra 2012), in Barycz Valley (Witkowski and Orłowska 2012) and in  Nadgople lakes (Wylegała et al. 
2012). Symbols: + – increase in numbers, 0 – no tendency, - – decline. (1) – Species, (2) – South Podlasie 
(present paper) 

Gatunek (1) Szyra (2012)

Witkowski 
i Orłowska 

(2012); inf. ustne:  
J. Witkowski, 

Wiesław 
Lenkiewicz, 

Beata Orłowska

Wylegała et al. 
(2012)

Podlasie 
Południowe 
(niniejsza 
praca) (2)     

Okres badań 1992-2009   1995-2010 1995-2011   1990-2013
Cygnus olor + + - 0
Cygnus cygnus + +
Anser anser + - + +
Anas strepera 0 + -
Anas crecca 0 - -
Anas platyrhynchos 0 -
Anas querquedula 0 0 - -
Anas clypeata - - 0 -
Aythya ferina + - - -
Aythya fuligula 0 - - -
Aythya nyroca + -
Bucephala clangula + + +
Tachybaptus ruficollis + 0 - -
Podiceps cristatus + - - -
Podiceps grisegena - - -
Podiceps nigricollis 0 - -
Botaurus stellaris 0 - 0 0
Ixobrychus minutus 0 + + -
Circus aeruginosus 0 - - +
Rallus aquaticus 0 0 + -
Porzana porzana 0 0
Porzana parva - 0 -
Gallinula chloropus 0 0 -

cd. tabeli na następnej stronie
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Fulica atra 0 - - -
Grus grus + +
Charadrius dubius 0 - -
Gallinago gallinago - -
Vanellus vanellus - -
Tringa totanus - - -
Limosa limosa - - -
Tringa ochropus 0 +
Chroicocephalus 
ridibundus 0 - -

Larus cachinnans + +
Sterna hirundo + + -
Chlidonias niger 0 - -
Alcedo atthis - 0 0
Riparia riparia - 0
Luscinia svecica 0 - -
Locustella naevia - -
Locustella fluviatilis 0 -
Locustella  luscinioides 0 - +
Acrocephalus scirpaceus 0 +
Acrocephalus 
arundinaceus 0 0 +

Panurus biarmicus - - +
Remiz pendulinus - 0 -
Carpodacus erythrinus - - +

Do głównych przyczyn zmian liczebności większości ptaków lęgowych 
zasiedlających stawy rybne, należy zaliczyć zmiany siedliskowe związane z coraz 
silniejszą intensyfikacją gospodarki rybackiej (usuwanie szuwaru, wykaszanie grobli, 
wahania poziomu wód w stawach w trakcie sezonu lęgowego ptaków) na większości 
omawianych kompleksów stawowych na Nizinie Południowopodlaskiej. Również 
Osojca (2005) zwraca uwagę na wpływ lokalnych uwarunkowań siedliskowych na 
zmiany liczebności ptaków wodno-błotnych. Jednocześnie na wszystkich komplek-
sach odnotowano obecność tak efektywnych drapieżników jak norka amerykańska, lis 
i jenot. Liczebność  norki na niektórych kompleksach była zaskakująco wysoka, np. 
w Szostku tylko w jednym roku odstrzelono 11 osobników, a pomimo tego spotykano 
ten gatunek na wszystkich groblach w całym następnym sezonie. Przypuszczalnie 
presja drapieżnych ssaków mogła odegrać nie mniejszą rolę, niż zmiany w strukturze 
roślinności w obrębie kompleksów stawowych. Wskazywałaby na to m.in. sytuacja 

cd. tabeli
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ptaków na 2 kompleksach stawów (Rudka i Szostek), na których zmiany siedliskowe 
były najmniejsze, jednak nastąpił tu spadek liczebności większości gatunków wod-
nych (Dombrowski et al. 1994, Dombrowski et al. 2011) przypuszczalnie w wyniku 
obecności zarówno znacznej populacji norki amerykańskiej, jak i występowania 
wydry, lisa, borsuka i jenota. Tylko brak szczegółowych badań nad presją na ptaki 
wymienionych ssaków, zwłaszcza norki amerykańskiej nie pozwala na ocenę zna-
czenia tego czynnika podkreślanego przez wszystkich cytowanych autorów. Również 
analiza wieloletniej sytuacji ptaków wodnych na stawach w Siedlcach wskazuje na 
przypuszczalnie większą rolę presji drapieżnych ssaków, niż zmiany powierzchni 
preferowanych siedlisk tego kompleksu (Goławski 2010). Wylegała et al. (2012) 
wskazują na zmiany siedliskowe z silną eutrofizacją wód włącznie, jako kluczowe 
w wyjaśnianiu zmian liczebności ptaków wodnych zasiedlających płytkie jeziora Nad-
gopla. Cytowani autorzy jednocześnie podkreślają rolę  norki amerykańskiej, pomimo 
braku szczegółowych badań. Na presję norki amerykańskiej, która zasiedliła wszystkie 
kompleksy stawów rybnych i może przyczyniać się do obniżenia liczebności, np. 
kaczek wskazuje również Osojca (2005). W dolinie Baryczy zmiany siedliskowe na 
stawach były niewielkie, natomiast podkreślany jest wpływ zmian w otoczeniu stawów 
oraz silny wpływ drapieżnictwa zarówno ze strony ssaków drapieżnych, zwłaszcza 
wydry, jenota i lisa oraz bielika (Witkowski i Orłowska 2012). Natomiast dla stawów 
Wielikąt podkreśla się zarówno zmiany siedliskowe jak i polowania zbiorowe, któ-
re odbywają się od 15 sierpnia, przyczyniając się w znacznym stopniu do redukcji 
jeszcze nielotnych ptaków i samic wodzących pisklęta (Szyra 2012). Jednocześnie 
wszyscy autorzy cytowanych badań oraz krajowej syntezy (Tomiałojć i Stawarczyk 
2003) wskazują na trendy zachodzące w skali krajowej niezależne od lokalnych zmian 
siedlisk lęgowych ptaków wodnych. Wymienia się tu m.in. takie gatunki jak: gęgawa, 
żuraw (trendy wzrostowe) oraz czernica, perkoz rdzawoszyi, perkoz dwuczuby, łyska, 
rycyk, czajka i rybitwa czarna (trendy spadkowe). 

Kontynuacja monitoringu ptaków wodnych gniazdujących na 13 kompleksach 
stawów rybnych środkowej części Niziny Południowopodlaskiej pozwoli na określenie 
przebiegu trendu poszczególnych gatunków oraz określenie stopnia ich zagrożenia 
i zaplanowanie potencjalnych działań ochronnych. Ma to szczególne znaczenie, 
ponieważ w czasie określania strategii ochrony ptaków na Nizinie Mazowieckiej 
(Dombrowski 2001), ptaki wodne stanowiły 40%  (22 gatunki) spośród 55 gatunków 
uznanych za priorytetowe w działaniach ochronnych w tym regionie. Obecnie jednak, 
ptaki wodne stanowią większość gatunków z kategorii priorytetowych, a wiele z nich 
należy zaliczyć do najbardziej zagrożonych w tej części kraju: płaskonos, zausznik, 
perkozek, perkoz rdzawoszyi, zielonka, rybitwa czarna, wąsatka i podróżniczek. Je-
dynie gatunki największe (łabędź krzykliwy, gęgawa, błotniak stawowy, bąk, żuraw 
i mewa białogłowa) oraz przypuszczalnie krzyżówka i większość przedstawicieli 
wróblowych, zdają się być obecnie niezagrożonymi. Wszystkie pozostałe gatunki od-
znaczają się obecnie tak małymi populacjami, że można je zaliczyć do priorytetowych, 
jako potencjalnie zagrożonych wyginięciem na większości badanych kompleksów 
stawów środkowej części Niziny Południowopodlaskiej. 
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Bez radykalnej poprawy warunków siedliskowych i znaczącej redukcji liczeb-
ności drapieżnych ssaków, zwłaszcza norki amerykańskiej oraz zaniechania sierpnio-
wych polowań na kaczki, nie będzie możliwa poprawa sytuacji populacji lęgowych 
ptaków zasiedlających stawy rybne środkowej części Niziny Południowopodlaskiej. 

Autorzy dziękują prof. Józefowi Witkowskiemu, dr Beacie Orłowskiej  
i dr Wiesławowi Lenkiewiczowi za udostępnienie niepublikowanych wyników badań 
na stawach w dolinie Baryczy.
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