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D
o jednych z ciekawszych kompleksów leśno-stawowych 
w Dolinie Górnej Wisły należą stawy rybne w Brzesz-
czach-Nazieleńcach wraz z otaczającym je lasem Fot. 1 . 

Kompleks ten położony jest na terenie powiatu oświęcimskiego 
w gminie Brzeszcze. Nazieleńce to kilkanaście zbiorników, o łącz-
nej powierzchni lustra wody około 180 ha, otoczonych lasem i nad-
wiślańskimi łąkami. Stawy zasilane są wodą z Soły, a w odległości 
kilkuset metrów na północ od kompleksu przepływa rzeka Wisła, 
do której odprowadzana jest woda ze zbiorników. Właścicielami 
stawów w Nazieleńcach jest rodzina państwa Królów, która gospo-
daruje rów nież na pobliskim kompleksie w Harmężach.

Oddajemy w Państwa ręce przewodnik po ścieżkach dydaktycz-
nych. Przeznaczony jest on przede wszystkim dla szkolnych grup 
dzieci i młodzieży. Celem, jaki nam przyświecał podczas opraco-
wywania tej publikacji, było pokazanie ciekawego świata roślin 
i zwierząt związanych głównie ze stawami rybnymi. W przewod-
niku zawarliśmy informacje o występujących tutaj gatunkach ro-
ślin i zwierząt, ich ekologii, zwyczajach oraz o tym, jak je obserwo-
wać podczas wycieczek.

Grupy 
zorganizowane 
zobowiązane są 
do telefonicznego 
uzgodnienia terminu 
zwiedzania ścieżek 
dydaktycznych, 
z wyprzedzeniem 
co najmniej trzech 
dni, w siedzibie 
Gospodarstwa 
Rybackiego, 
ul. Nazieleńce 56, 
tel. 32 2111241.

Gospodarstwo 
Rybackie prowadzi 
sprzedaż: karpia, 
amura, tołpygi,  
suma oraz szczupaka.

WPROWADZENIE

Pragniemy podziękować Państwu Stanisławowi  i Tomaszowi Królom – właścicielom Gospo-
darstwa Rybackiego za cierpliwy i wyrozumiały sto sunek do ornitologów. Dziękujemy za akcepta-
cję przebiegu tras ścieżek dydaktycznych, określenie warunków poruszania się po nich oraz pomoc 
w przygotowaniu tej publikacji.

Serdeczne podziękowania składamy członkom grupy CZAPLON: G. Mleczko, A. Luzarowskie-
mu, D. Rogalskiemu, R. Nowakowi, K. Wronie oraz P. Mleczko za udostępnienie informacji doty-
czących awifauny kompleksu stawowego w Brzeszczach-Nazieleńcach.

Fot. 1  
Widok na staw Przeborek
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S
tawy w Brzeszczach-Nazieleńcach uznane są za obręb hodowla-
ny. Na terenach o takim statusie prawnym zabroniony jest wstęp 
osobom do tego nieuprawnionym. Osoby wchodzące na groble 

mogą być uznane za kłusowników. O zakazie wstępu informują od-
powiednie znaki. Najlepszym miejscem do podziwiania przyrody są 
ścieżki dydaktyczne (mapa) oraz pozostałe drogi wiejskie. Zapewnia to 
spokój żyjącym tam zwierzę tom a nam – podziwiającym przyrodę do-
skonałą widoczność oraz bezpieczeństwo. Przyrodę można podziwiać 
na trzech ścieżkach: „Stanisław” (dł. 3,7 km), „Rudak” (dł. 2.8 km) oraz 
„Bagiennik” (dł. 4 km). Samochód lub autokar najlepiej pozostawić przy 
Gospodarstwie Rybackim. Należy tam zgłosić chęć przejścia fragmen-
tem ścieżki „Stanisław” zaznaczonym na mapie linią przerywaną (kolor 
czerwony).

S
tawy w Brzeszczach-Nazieleńcach leżą w Dolinie Górnej Wi-
sły. Licząca 130 tys. ha Dolina rozciąga się od Skoczowa w woj. 
śląskim po Zator w woj. małopolskim. Większość tego obszaru 

zajmują tereny użytkowane rolniczo, zabudowane oraz przemysłowe, 
a zaledwie 8% to powierzchnie leśne. Stawy rybne oraz inne zbior-
niki wodne zajmują aż 10 tys. ha i są to najbardziej wartościowe pod 
względem przyrodniczym środowiska w Dolinie. Największy akwen 
wodny – Zbiornik Goczałkowicki (3200 ha), liczne żwirownie oraz po-
nad 80 kompleksów stawowych sprawiają, że występuje tu obfitość 
i różnorodność siedlisk wodnych i podmokłych. Stawy w Dolinie Gór-
nej Wisły stanowią jedno z trzech najważniejszych centrów hodowli 
karpia w naszym kraju. Poszcze gólne zbiorniki nie są jednak duże, 
dominują te o powierzchni lustra wody do 30-40 ha.

W skali naszego kontynentu, Dolina Górnej Wisły jest ważnym miej-
scem lęgowym dla wielu rzadkich ptaków wodno-błotnych oraz jednym 
ze strategicznych miejsc odpoczynku podczas ich jesiennej i  wiosennej 
wędrówki. Przyciąga je tutaj obfitość pokarmu oraz duża różnorodność 
miejsc do zakładania gniazd, jaką mogą znaleźć na stawach rybnych 
i innych zbiornikach wodnych. Z uwagi na ogromne znaczenie dla pta-
ków, na terenie Doliny Górnej Wisły wyznaczono cztery obszary Na-
tura 2000: Stawy w Brzeszczach (obejmujące m.in. kompleks stawowy 
w Brzeszczach-Nazieleńcach), Dolinę Dolnej Soły, Dolinę Dolnej Ska-
wy oraz Dolinę Górnej Wisły. Do przedstawicieli awifauny zagrożonej 
w  Europie, a gniazdującej w wymienionych obszarach Natura 2000 
należą m.in.: ślepowron (prawie cała Polska populacja), rybitwa biało-
wąsa – najliczniejsze stanowisko w kraju Fot. 2 , bąk, bączek, mewa 
czarnogłowa, czapla purpurowa, podgorzałka (kaczka zagrożona w ska-
li świato wej), hełmiatka, zielonka oraz podróżniczek. Większość tych 
gatunków znajduje się w „Polskiej czerwonej księdze zwierząt”.

JAK PORUSZA  SIĘ 
PO ŚCIEŻKACH DYDAKTYCZNYCH?1.

DOLINA GÓRNEJ WISŁY2.

Fot. 2  
Rybitwa białowąsa 
Chlidonias hybrida
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S
tawy karpiowe są sztucznymi zbiornikami z regulowanym dopły-
wem wody. Ich cechą jest mała głębokość (od 0,5 do około 3 m) oraz 
brak strefowego układu roślinności charakterystycznego dla jezior. 

Specyficzny jest również sposób użytkowania – okresowe spuszczanie 
wody oraz pogłębia nie i czyszczenie zbiorników. Stawy charakteryzu-
ją się wysoką żyznością oraz dużym zagęszcze niem jednego gatunku 
ryby – karpia. Można je uznać za półnaturalny ekosystem i podobnie 
jak łąki istniejący tylko dzięki działalności człowieka. W przypadku 
zaniechania gospodarki rybackiej, zbiorniki te uległyby wypłyceniu 
i zarosłyby roślinnością w wyniku sukcesji. Należy więc pa miętać, że 
warunkiem ich przetrwania jest stała działalność człowieka.

3.1. Gospodarka stawowa w Dolinie Górnej Wisły
– czyli skąd pochodzi karp?

Gospodarka stawowa w Dolinie Górnej Wisły ma bardzo długą histo-
rię. Zakładaniu stawów na tym terenie sprzyjał łagodny klimat oraz do-
brze rozwinięta sieć rzeczna. Pionierami w hodowli karpia byli mnisi. 
Na przełomie XII i XIII wieku zakon Cystersów sprowadził go do Polski 
z tere nu Czech i Moraw. Pierwsze stawy mnisi zakładali na obrzeżach 
starorzeczy i w dolinach rzek o znacznym spadku. Umożliwiało to gra-
witacyjny dopływ i odpływ wody, w tym również osusza nie dna. W ten 
sposób powstały stawy w dolinach Górnej Wisły, Soły i Skawy. Ośrodek 
hodowli karpia w Zatorze jest jedną z najstarszych tego typu placówek 
w naszym regionie. Ówczesne stawy rybne pełniły wiele funkcji. W ich 
pobliżu budowano młyny i tartaki. Technika hodowli karpia była wów-
czas wysoko rozwinięta. Już w 1573 roku Olbrycht Strumieński napisał 
podręcz nik „O sprawie sypania, wymierzania i rybienia stawów”, będą-
cy podstawą gospodarki rybackiej w Europie. Kolejnym osiągnięciem 
był system hodowli karpia autorstwa Tomasza Dubisza, wpro wadzony 

Stawy rybne to 
świetny przykład 
obrazujący zależności 
pomiędzy gospodarką 
a środowiskiem przy-
rodniczym. Hodowcy 
karpia chcą osiągnąć 
korzyści finansowe 
z prowadzonych przez 
siebie gospodarstw 
rybackich, natomiast 
przyrodnicy chcą by 
zostały zachowane 
cenne siedliska przy-
rodnicze na stawach. 
Należy jednak pamię-
tać, że bez racjonalnej 
gospodarki rybackiej, 
stawy przestałyby 
istnieć a wraz z nimi 
wiele żyjących tam 
rzadkich organizmów. 
Możliwy jest jednak 
taki kompromis, że 
przy odpowiednim 
gospodarowaniu na 
kompleksach stawo-
wych można osiągać 
zyski finansowe oraz 
zachować wyjątkowe 
wartości przyrodni-
cze. W wielu krajach 
Unii Europejskiej, 
w tym również w Pol-
sce stosuje się dopłaty 
dla hodowców ryb za 
prowadzenie działań 
na rzecz ochrony 
przyrody mające 
zrekompensować 
im utracone zyski. 
W Polsce większość 
gospodarzy stawów 
jest świadoma zna-
czenia przyrodniczego 
tych terenów i w mia-
rę możliwości dba 
o zachowanie cennych 
siedlisk.

SPECYFIKA EKOSYSTEMU3.

Fot. 3  
Połów ryb  
na stawie towarowym
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w połowie XIX wieku na terenie gospodarstwa w Landeku niedaleko 
Bielska. Metoda ta, wraz z późniejszymi modyfikacjami, jest wykorzy-
stywana przez rybaków do chwili obecnej. Jej rewolucyjność polegała 
na oddzielnym chowie każdego rocznika karpia. Przed wynalazkiem 
Dubisza, karpie, będące w różnym wieku, rosły i odbywały tarło w tych 
samych stawach. Jego rozwiązanie spowodowało, że można było lepiej 
i efektywniej kontrolować liczebność oraz przy rosty hodowanych ryb.

3.2. Jak gospodaruje się na stawach?

Dubisz wyodrębnił kilka typów stawów w zależności od pełnionych 
funkcji. W tarliskach, czyli płytkich, niewielkich zbiornikach porośnię-
tych trawami, w maju odbywa się tarło karpi. Wylęg przenosi się do 
większych stawów, tzw. przesadek pierwszych. Pokarmem „maluchów” 
karpia są niewielkie, zwierzęce organizmy wodne, które licznie rozwi-
jają się po wcześniejszym nawiezieniu stawów przesadkowych oborni-
kiem. Po 4-6 tygodniach wzrostu, ryby są odławiane i przeno szone do 
większych stawów – przesadek drugich. Tam pokarmem, oprócz orga-
nizmów wodnych, są także podawane przez rybaków pasze. W pierw-
szym roku życia narybek karpia osiąga zazwy czaj wagę 30-50 gramów. 
Później przenosi się go do stawów kroczkowych, w których w drugim 
roku życia uzyskuje się tzw. kroczki, czyli ryby o ciężarze 150-250 gra-
mów. Stąd następnie trafia ją do stawów towarowych i w trzecim roku 
życia otrzymuje się rybę przeznaczoną do handlu Fot. 3 . Modyfi-
kacje tego systemu polegają na przesadzaniu ryb z przesadek pierw-
szych, a nawet tarlisk, wprost do dużych stawów towarowych. Każde 
gospodarstwo, odpowiednio do potrzeb i możliwości, modyfikuje sys-
tem Dubisza. W Nazieleńcach istnieją wszystkie wyżej omówione typy 
stawów. Do towarowych należą m.in. Olusia oraz Przebór.

Gospodarkę stawową można podzielić na ekstensywną i intensyw-
ną. W pierwszym przypad ku źródłem pożywienia dla karpi jest pokarm 
naturalny w postaci organizmów wodnych zamiesz kujących dno stawu. 
Jego uzupełnieniem są ziarna zbóż wysypywane z łodzi do wody. Drugi 
sposób gospodarowania, polega na karmieniu ryb paszami wysokiej jako-
ści (są to z reguły spe cjalne mieszanki) i nawożeniu stawów związkami 
mineralnymi, zwiększającymi ilość bezkrę gowców wodnych. Działania te 
pozwalają na hodowlę ryb w dużym zagęszczeniu i na uzyskanie wyż-
szych przyrostów w porównaniu z gospodarką ekstensywną. Intensyfika-
cja niesie jednak ze sobą wiele niebezpieczeństw. Zużywanie dużych ilości 
tlenu do rozkładu odchodów oraz innej materii organicznej (resztki pasz), 
powoduje zmniejszenie jego ilości w wodzie. Taka ogromna ilość związ-
ków odżywczych wpływa na silny rozwój niepożądanych glonów. Trzeba 
wówczas dostarczać więcej świeżej wody w celu uniknięcia śnięcia ryb. 
W związku z jej deficytem, w wielu gospodarstwach może to być bardzo 
trudne. Dodatkowym problemem jest silnie zanieczyszczenie odpływają-
cych wód. Wysoka produkcja ryb wiąże się także z koszeniem roślinności 
i pogłębianiem stawów. Nisz czone są wówczas szuwary – siedliska wielu 
cennych gatunków zwierząt i roślin. Wysokie za gęszczenie ryb ponadto 
uniemożliwia rozwój roślin korzeniących się w dnie stawu. Obecnie na te-
renie Doliny Górnej Wisły dominuje ekstensywna gospodarka stawowa. 

3.3. Co w stawie siedzi?

Zarówno w stawach w Nazieleńcach jak i w innych częściach na-
szego regionu hoduje się kilka gatunków ryb, wśród których dominuje 
karp. Nie jest to nasz rodzimy gatunek, pierwotnie wystę pował w do-
rzeczu Dunaju. Dzisiejsze rasy hodowlane karpia różnią się od swoje-
go przodka głów nie niewielką ilością łusek oraz szybszym wzrostem. 
Ryba ta przekopuje dno w poszukiwaniu bezkręgowców, oczywiście 
z chęcią zjada również ziarna zbóż podawane przez rybaków do zbior-
ników. Najszybciej rośnie w ciepłej wodzie (powyżej 18°C), dlatego sta-
wy karpiowe są płytkie, aby szybko się nagrzewały.

Oprócz karpia hoduje się tutaj także amura Fot. 4 . Ryba ta pocho-
dzi z Azji i została sprowa dzona do Polski w latach 60. Wiązano z nią 
nadzieje w walce z nadmiernym zarastaniem wód, ponieważ gatunek 
ten żywi się roślinami. Aby przyrosnąć o jeden kilogram, dwuletni amur 
zjada w ciągu roku około 70 kg roślinności. Ryby te są używane więc 
jako „żywe kosiarki” do walki z roślinnością wodną. Obok roślin amur 
chętnie zjada nasiona zbóż, którymi są karmione karpie. Rybacy, wpro-
wadzając go do stawów, uzyskują dodatkową produkcję ryb, pozbywa-
jąc się przy tym nadmiaru niepożądanej roślinności. Kuzynkami amura 
są pochodzące również z Azji – tołpy ga pstra i biała. Ryby te żywią się 
planktonem, czyli małymi organizmami pływającymi w toni wodnej, są 
więc filtratorami. Rybacy chętnie je hodują, ponieważ wykorzystują one 
pokarm nie zjadany przez inne ryby. W gospodarstwie państwa Królów 
hoduje się ponadto ryby drapieżne, takie jak szczupaki oraz sumy.

Fot. 4  
Na pierwszym planie amur 
Ctenopharyngodon idella
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N
a wycieczkę terenową, w zależności od naszych zaintereso-
wań, można zabrać ze sobą klucze i atlasy do oznaczania roślin 
i zwierząt. Obecność wielu przedstawicieli flory i fauny zależy 

od pory roku: jedne gatunki spotkamy wczesną wiosną, a inne dopie-
ro latem lub zimą. Jeżeli chcemy obserwować ptaki, koniecznie musi-
my zabrać ze sobą lornetkę. Do ich podglądania najlepiej na dają się te 
o  parametrach 10x50 (pierwsza cyfra oznacza powiększenie, druga na-
tomiast średnicę obiektywu), ale również mała lornetka kompaktowa 
8x25 będzie wystarczająca dla początkują cych obserwatorów. Dzięki 
kasetom oraz płytom CD można natomiast nauczyć się rozpoznawać 
ptaki po śpiewie oraz głosach. Płazy najlepiej obserwować wczesną wio-
sną, kiedy przystępują do godów. Pamiętajmy, że praktycznie wszystkie 
nasze ptaki, płazy oraz gady są chronione. Nie wol no ich więc zabijać, 
zabierać oraz niepokoić.

Do rozpoznawania roślin w terenie dla osób początkujących najlepiej 
nadają się atlasy z ko lorowymi ilustracjami. Do najprostszych należą ta-
kie, w których gatunki są pogrupowane według kolorów kwiatów. Taki 
układ klucza zapewnia szybkie i łatwe oznaczenie roślin. W poszukiwa-
niu interesującej nas flory związanej z terenami wodno-błotnymi warto 
zajrzeć w rowy ciągnące się wzdłuż stawów oraz w spokojne zatoki zbior-
ników. Pamiętajmy, że roślin rzadkich i chronionych nie wolno zrywać.

Owady pływające po powierzchni wody najczęściej spotkamy w za-
cisznych zatoczkach sta wów. Należy wówczas uzbroić się w cierpli-
wość, bowiem spłoszone szybko odpływają od brzegu. Dorosłe posta-
cie ważek można obserwować latające nad wodą lub odpoczywające 
na roślinach rosnących na groblach. Najłatwiej jednak podpatrywać 
i  oznaczać motyle. Wystarczy wówczas w gorący letni dzień przyjść 
z atlasem na kwiecistą łąkę.

Z
arówno pod względem botanicznym jak i faunistycznym kom-
pleks leśno-stawowy w Brzeszczach-Nazieleńcach należy do 
miejsc niezwykłych. Wiąże się to z faktem, że całe bogactwo ga-

tunkowe jest wynikiem ludzkiej działalności. Człowiek stworzył wie-
le różnorodnych siedlisk – od wodnych po leśne, które stały się ostoją 
życia wielu gatunków roślin i zwierząt. Podczas badań na tym terenie 
zanotowano lęgi ponad 30 gatunków ptaków wodno-błotnych, z czego 
7 jest zagrożonych i wpisanych do „Polskiej czerwonej księgi zwierząt”. 
Należą do nich: bąk, bączek, zielonka, podróżniczek, rybitwa białowąsa, 
ślepowron oraz podgorzałka (lęgowa w 1987 roku). Na niewielkiej po-
wierzchni współwystępuje około 300 gatunków roślin naczyniowych. 
Są to za równo gatunki wodne, szuwarowe, łąkowe, leśne jak i rude-
ralne. Przeważają wśród nich rośliny pospolite, ale można tu spotkać 
również gatunki rzadkie (około 20) i chronione: kukułka szerokolistna, 
grążel żółty, bluszcz pospolity, salwinia pływająca, kopytnik pospolity.

JAK OBSERWOWA  PRZYRODĘ?4.

ZALECANE PRZEWODNIKI TERENOWE DO ROZPOZNAWANIA FAUNY I FLORY:

Ptaki
Jonsson L. 2006. Ptaki Europy i obszaru śródziemnomorskiego. Muza S.A., Warszawa.
Svensson L. 2011.  Ptaki Europy i obszaru śródziemnomorskiego. MULTICO, Warszawa.

Owady
Sielezniew M., Dziekańska I. 2010. Fauna Polski. Motyle dzienne. MULTICO, Warszawa.
Gębicki C., Szwedo J. 2000. Owady Polski. Atlas i klucz. Kraków.

Płazy i gady
Klimaszewski K. 2013. Fauna Polski. Płazy i gady. MULTICO, Warszawa.
Herczek A., Gorczyca J. 1999. Płazy i gady Polski. Atlas i klucz. Wydawnictwo Kubajak. 

Rośliny
Kłosowski S., Kłosowski G. 2006. Flora Polski. Rośliny wodne i bagienne. MULTICO, Warszawa.
Aas G., Riedmiller A. 1995. Encyklopedia kieszonkowa. Drzewa. MUZA S.A., Warszawa.
W czasie wycieczki przydatne mogą być także inne przewodniki ze zdjęciami roślin  
i zwie rząt europejskich, które są obecnie w dużym wyborze w każdej większej księgarni.

FAUNA I FLORA
KOMPLEKSU W NAZIELEŃCACH5.

Fot. 5  
Ropucha zielona  
Bufo viridis

OPIS ŚCIEŻEK DYDAKTYCZNYCH6.

6.1. Środowiska wodne – stawy i tereny przyległe

Stawy w Brzeszczach-Nazieleńcach stanowią bardzo dogodne miej-
sce rozrodu płazów i gadów – grupy zwierząt generalnie zagrożonej 
w Polsce i w Europie. Do głównych przyczyn, powodują cych zmniej-
szanie liczebności wielu gatunków tych zwierząt, należą: osuszanie te-
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dzie palców. Rzekotka prowadzi lądowy tryb życia. Jedynie w okresie 
godowym pojawia się w ocz kach wodnych. Samce w tym okresie od-
zywają się w chórze bardzo donośnym głosem, słyszal nym z odległo-
ści nawet kilku kilometrów. Samice składają w kilku zbitych kłębach 
do 2000 jaj. Po ich złożeniu dorosłe osobniki przestają się interesować 
swoim potomstwem. Ze snu zimowego rzekotka budzi się w kwietniu, 
a gody rozpoczyna w maju.

Oprócz rzekotki drzewnej spotkamy tutaj, m.in.: ropuchę – szarą, zie
loną Fot. 5  oraz przed stawicieli żab – „zielonych” oraz „brunatnych”. 
Wśród żab niezwykle interesujący jest okres godów. Na godowiska, 
czyli miejsca, gdzie odbywają toki i składają jaja najpierw przybywają 
samce. Tworzą się wtedy tzw. chóry żabie Fot. 7 . W tym okresie sam-
ce są bardzo agresywne, usiłują bowiem pochwycić każdą samicę. Pro-
wadzi to często do sytuacji, gdzie jedną samicę obej muje kilku samców. 
Zapłodnienie u żab jest zewnętrzne. Samica składa skrzek a partner, 
który w tym czasie ją obejmuje, polewa jaja nasieniem. Gody żab mają 
charakter „eksplozji” – są bardzo gwałtowne i dość krótkie. U niektó-
rych gatunków trwa to zaledwie kilka dni. Najwcześniej jaja składają 
żaba trawna i moczarowa. Rozpoczynają one gody z reguły już na prze-
łomie marca i kwiet nia. Samce tego ostatniego gatunku wiosną są łatwo 
rozpoznawalne, po intensywnie błękitnoliliowym kolorze.

renów podmo kłych, zatruwanie wód poprzez odprowadzanie ścieków 
oraz zwiększona chemizacja środowiska. Kompleks stawów w Nazie-
leńcach umożliwia określonym gatunkom płazów odbycie całego cy klu 
życiowego – od złożenia skrzeku po przezimowanie. Do najciekawszych 
przedstawicieli pła zów naszych stawów należy rzekotka drzewna – je-
dyny w naszym kraju przedstawiciel płazów nadrzewnych Fot. 6 . 
W poruszaniu się po liściach pomagają jej przylgi znajdujące się na spo-

Fot. 6  
Rzekotka drzewna 
Hyla arborea

Fot. 7  
Żabie gody
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Z gadów zobaczymy tutaj m.in.: zaskrońca Fot. 9 , jaszczurkę żywo
rodną oraz zwinkę Fot. 10 . Pierwszy gatunek można łatwo rozpoznać 
po żółtych półksiężycach z tyłu głowy, stąd właśnie jego nazwa. Gad 
ten doskonale pływa, na powierzchni wody. Widoczna jest wówczas 
charakterystycznie uniesiona do góry głowa oraz faliście wyginane cia-
ło. Wąż ten nie jest jadowi ty, nie stanowi więc dla człowieka żadnego 
zagrożenia. Schwytany zaskroniec może wystrzykiwać w kierunku 
intruza cuchnącą maź, która jest produkowana w gruczołach kloakal-
nych. Zaskrońce żywią się głównie żabami. Jesienią, tak jak wszystkie 
nasze węże, zapadają w sen zimo wy. Okres ten często spędza ukryty 
w wykrotach oraz opuszczonych norach. Okres godów przy pada na 
maj. W tym czasie węże gromadzą się w nasłonecznionych miejscach, 
często po kilka dziesiąt osobników. Samice w lipcu bądź sierpniu skła-
dają do 30 jaj. Umieszczają je w kompoście, nawozie lub butwiejących 
liściach. Młode wylęgają się po 10-15 dniach.

Owady to najliczniejsza pod względem gatunkowym grupa orga-
nizmów, z jaką możemy się spotkać w trakcie marszu po ścieżkach. 
Można je znaleźć wszędzie. Nad wodą, na jej powierzchni, pod lustrem 
wody i wśród przybrzeżnej roślinności. Gdzie nie spojrzymy tam są. Je-
żeli nie spotka my postaci dorosłych, to znajdziemy ich larwy, a bardziej 
spostrzegawczy mogą również znaleźć jaja lub poczwarki. Najłatwiej 
można dostrzec owady latające nad wodą i te, które większość życia 
spędzają na jej powierzchni.

Pierwsze z reguły zauważamy ważki. Życie tych owadów ściśle 
związane jest ze środowi skiem wodnym. Larwy ważek spędzają całe 
życie pod wodą, gdzie ich rozwój trwa do 5 lat. W ce lu przepoczwar-
czenia, dorosłe larwy muszą wyjść ponad lustro wody i silnie uchwy-
cić się podło ża, np. kamienia lub trzciny. W ciągu kilku godzin owad 
przeobraża się z larwy w postać dorosłą (imago) i wychodzi na trzcinę, 
gdzie rozprostowuje skrzydła, pompując do nich powietrze. Po wylocie 

dorosłego owada pozostaje eksuvium, czyli charakterystyczna wylinka 
zachowująca wy gląd larwy ostatniego stadium. Żywe larwy można 
znaleźć wśród przybrzeżnej roślinności wod nej lub krocząc po dnie.

Zaobserwowane nad stawami ważki, opierając się na budowie ich 
skrzydeł, łatwo można podzielić na dwie grupy (co pokrywa się z po-
działem systematycznym na podrzędy). Do pierw szej grupy (Zygoptera) 
zaliczamy gatunki posiadające dwie identyczne pary skrzydeł (pierwsza 
para nie różni się kształtem od drugiej). Należą tu głównie ważki małe, 
o cienkich jak zapałki odwłokach. Ich cechą charakterystyczną jest 
również to, że w spo czynku składają skrzydełka do tyłu, wzdłuż ciała. 
Najczęściej spotykamy niebieskie z czarnym rysunkiem łątki, zielone 
pałątki, rzadziej czerwone łunice Rys. 1. . Do grupy tej należą rów-
nież świtezianki. Do rozwoju potrzebują one jednak wód płyną cych, 
stąd często można je spotkać w sąsiedztwie naturalnych cieków wod-
nych i rowów odwadniających. Łatwo je odróżnić od przedstawicieli 
innych gatunków po intensywnym niebieskim zabarwieniu skrzydeł 
(skrzydełka samiczek są brązowożółte). Do drugiej grupy (Anisoptera) 
zalicza się gatunki znacznie więk sze, których przednia para skrzydeł 
jest mniejsza od wyraźnie szerszej u nasady pary tylnej. Na dodatek 
nigdy nie składają skrzydeł. Wśród przedstawicieli tej grupy wymie-
nić należy róż nokolorowe (żółte, czerwone, czarne) szablaki oraz leci
chy, któ rych samce posiadają niebiesko opylone odwłoki. Równie duże, 
pstrokato ubarwione żagnice spotkać można wzdłuż alei drzew, gdzie 
wypatrują swoich ofiar Rys. 2 .

Dlaczego jaszczurki 
gubią ogony?

Wszystkie nasze 
jaszczurki: zwinka, 
żyworodna oraz 
padalec w chwili 
zagrożenia, gdy 
zostaną złapane za 
ogon – odrzucają go. 
Zdolność ta zwana 
jest autotomią. 
Drapieżnik, 
zadowala się tą 
niewielką zdobyczą 
a jaszczurka uchodzi 
z życiem. Ogon po 
pewnym czasie 
odrasta, chociaż jest 
już nieco krótszy.

Fot. 8  
Walczące jaszczurki

Fot. 9  
Zaskroniec Natrix natrix

Fot. 10  
Jaszczurka zwinka  
Lacerta agilis

Rys. 1  
Łunica czerwona  
Pyrrhosoma nymphula

Rys. 2  
Żagnica sina 
Aeschna cyanea
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Do najcenniejszych gatunków ważek występujących w tej ostoi za-
liczyć można gadziogłówkę pospolitą, szablaka przypłaszczonego i za
lotkę większą – chronioną w całej Unii Europejskiej.

Zarówno postacie dorosłe jak i larwy ważek są drapieżni kami. Lar-
wy polują używając tworu zwanego maską, a będące go przekształce-
niem wargi dolnej. Nie pływają na tyle dobrze, aby móc uganiać się za 
zdobyczą. Z reguły czekają przyczajone aż ofiara znajdzie się w odległo-
ści odpowiedniej do zaatakowa nia. W przypadku dorosłych osobników 
polowanie wygląda zu pełnie inaczej. Dorosłe owady są wspaniałymi 
lotnikami. Gonią swoje ofiary i łapią w powietrzu lub atakują siedzące 
na rośli nach.

Wiele gatunków ważek to owady silnie terytorialne. Samce pilnują 
swoich rewirów. Względami obdarzają jedynie pojawia jące się samicz-
ki, a inne samce są bezpardonowo przeganiane. Starcia mogą być tak 
zaciekłe, że dochodzi do poważnych uszko dzeń skrzydeł. Zachowania 
takie są szczególnie widoczne u więk szych gatunków ważek tj. żagnicy 
czy lecichy.

Inną grupą owadów związanych ze środowiskiem wodnym są ko
mary. O ich istnieniu dowiadujemy się zwykle gdy już je steśmy ich 
ofiarami. Najczęściej atakują w miejscach zacienio nych, gdy znajduje-
my się w zaroślach albo pod okapem drzew. Gryzą nie tylko ludzi, lecz 
także inne stworzenia zmienno- i sta łocieplne. Komary właściwie nas 
nie gryzą a kłują. Ich aparat gębowy jest przekształcony w charakte-
rystyczną kłujkę. Przy kre uczucie swędzenia jest skutkiem reakcji na-
szego organizmu na ślinę tych owadów. Krew jednak jest niezbędna 
komarzym mamom do złożenia jaj. Samce komarów nie interesują się 
nami. Żyją bardzo krótko, zaledwie kilka dni. Nie odżywiają się wte-
dy lub korzystają z płynnego pokarmu pochodzenia roślinnego. Larwy 
komarów rozwijają się w wodzie. Ryby pewnie nie po dzielają naszej 
niechęci do tych stworzeń, gdyż larwy komarów poważnie wzbogacają 
ich jadłospis.

Bardzo podobne do komarów są muchówki z rodziny ochotkowa
tych Rys. 3 . Stąd często są z nimi mylone. W prze ciwieństwie do 
komarów ochotkowate nie wykazują zaintereso wania ludźmi. Ich na-
rządy gębowe są uwstecznione. Postacie dorosłe tworzą podczas maso-
wego wylęgu roje przypominające kłęby dymu. Na szczególną uwagę 
zasługują jednak ich larwy, których niestety nie zobaczymy z brze-
gu Rys. 4 . Żyją one wśród roślinności wodnej lub w mule dennym. 

Są one tak liczne iż mogą stanowić prawie połowę całej fauny zbiornika. 
Są one podstawą wyżywienia wielu bezkręgowców i kręgowców wod-
nych, głów nie ryb. Larwy ochotkowatych sprzedawane są w sklepach 
jako pokarm dla rybek akwariowych, a wielu wędkarzy używa ich jako 
przynęty. Czerwony kolor larw pochodzi od barwnika w ich krwi – he-
moglobiny.

Nie mniej interesującymi organizmami i łatwymi do wypa trzenia są 
nartniki – wodne pluskwiaki Rys. 5 . Na spokojnej tafli wody, blisko 
brzegu można je zauważyć, gdy sprawnie śli zgają się po jej powierzch-
ni. Dwie pary ich tylnych nóg są silnie wydłużone i to na nich owady 
ślizgają się niczym na nartach, wykorzystując napięcie powierzchnio-
we wody. Choć przypomi nają sportowców, w rzeczywistości bardziej 
podobne są do wam pirów. Pluskwiaki bowiem posiadają bardzo cha-
rakterystyczną budowę aparatu gębowego. Jest on przekształcony 
w kłujkę, któ rej używają do wysysania swych ofiar.

Przeważająca część owadziego świata jest niedostępna dla naszych 
oczu, a wyłowienie ich z toni wodnej bez specjali stycznego sprzętu jest 
niemożliwe. Wiele owadów wynurza się tylko sporadycznie, a ich larwy 
nigdy nie opuszczają środowi ska wodnego. Dzieje się tak, ponieważ są 
doskonale przysto sowane do życia pod wodą. Nie dotyczy to tylko spo-
sobów poruszania się i polowania. Jest to związane z ich oddycha niem, 
co znacznie ogranicza lub wyklucza całkowicie koniecz ność podpływa-
nia do powierzchni wody lub wychodzenia na brzeg. Oddychanie pod 
powierzchnią wody może przebiegać w różny sposób. Część z nich uży-
wa do tego skrzelotchawek (specjalnych wyrostków umożliwiających 
oddychanie pod wodą). Dotyczy to np. larw jętek i ważek. Niektóre z 
nich po siadają umiejętność oddychania całą powierzchnią ciała, jak ro-
bią to np. larwy ochotkowatych. Inne korzystają z powietrza atmosfe-
rycznego. Podpływają lub podchodzą pod powierzch nię i stąd zbierają 
je ze sobą pod wodę. Wiele wodnych chrząsz czy magazynuje również 
powietrze pod pokrywami skrzydło wymi. Inne zanurzają się, groma-
dząc na sobie powietrze w po staci bańki, oklejającej ich ciało. Umoż-
liwiają im to niezwilżalne włoski pokrywające ich ciało. Dlatego wła-
śnie tak trud no wypatrzyć m.in. chrząszcze z rodziny pływakowatych 

Rys. 6, Rys. 8  i kałużnicowatych oraz pluskwiaki takie jak: pluskolce, 
płoszczyce, topielice oraz wioślaki Rys. 7 . W starorzeczach w dolinie 
Wisły występuje rzadki chrząszcz wody – kreślinek nizinny.

Rys. 6  
Pływak żółtobrzeżek 
Dytiscus marginalis

Rys. 7  
Wodny pluskwiak wioślak 
Corixa sp.

Rys. 4  
Larwy ochotkowatych 
Chironomidae

Rys. 5  
Nartnik 
Gerris rufoscutellatus

Rys. 8  
Larwa pływaka 
żółtobrzeżka

Rys. 3  
Ochotka Chironomus sp. 
– owad dorosły (imago)
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Stawy hodowlane, mimo że są zbiornikami sztucznymi, zbudowa-
nymi przez człowieka, to pod względem florystycznym niewiele odbie-
gają od zbiorników pochodzenia naturalnego (jezior, starorze czy). Pro-
wadzone na stawach prace remontowe zapobiegają ich nadmiernemu 
zarastaniu i wypłycaniu, utrzymując roślinność wodną w mniej więcej 
jednolitym stadium. Jedynie duże zagęszczenie karpia oraz spuszcza-
nie wody na okres zimowy to czynniki ograniczające rozwój roślinno-
ści wodnej.

Najmniejszymi roślinami naczyniowymi stawów oraz licznych ro-
wów z wodą stojącą są rzęsa drobna oraz nieco większa spirodela wie
lokorzeniowa Fot. 11 . To gatunki bardzo pospolite, cho ciaż niewielkie 
– dorastają zaledwie do kilku milimetrów długości. Mają one bardzo 
uproszczoną bu dowę. Ich pędy zredukowane są do listkowatych czło-
nów, od których bezpośrednio odchodzi nitkowa ty korzonek – jeden 
w przypadku rzęsy drobnej oraz pęk u spirodeli (skąd nazwa gatunko-
wa – wielokorzeniowa). Rozmnażają się głównie wegetatywnie przez 
podział członów pędowych. Jako rośliny swobodnie pływające po po-
wierzchni wody przemieszczane są przez wiatr i falowanie w różne 
części zbiornika. W dogodnych do rozwoju miejscach zarastają zwar-
tym kożuchem całą powierzchnię wody.

Rośliną również swobodnie pływającą po powierzchni wody, ale 
znacznie rzadszą jest salwinia pływająca Fot. 12 . Jedyne stanowisko 
tego gatunku w sąsiedztwie stawów znajduje się w prawo brzeżnym 
starorzeczu Wisły. Warto jednak poświęcić trochę czasu, aby zobaczyć 
salwinię, jako że jest to jedyny przedstawiciel paproci wodnych w na-
szym kraju. Salwinia porasta przeważnie spokojne, szybko nagrzewa-
jące się wody stojące. Jej pływające po powierzchni wody liście zebrane 
są po trzy w okółkach. Środkowy liść jest pocięty na liczne, drobne od-
cinki pełniące rolę korzeni. Salwinia pły wająca znajduje się w Polsce na 
„czerwonej liście” w grupie gatunków narażonych na wyginięcie. Głów-
ną przyczyną jej zagrożenia są: zanieczyszczenia zbiorników wodnych, 
regulacje rzek a także niszczenie starorzeczy. Podczas obserwacji pa-
miętajmy, że salwinia znajduje się pod ścisłą ochroną.

Kolejnym gatunkiem wodnym, znacznie częściej spotykanym, jest 
grążel żółty Fot. 13 . Najpiękniejsze płaty tej efektownie kwitnącej ro-
śliny można podziwiać na stawie Przebór. Grążel żółty jest okazałą, wie-
loletnią rośliną (byliną). Wykształca dwa rodzaje liści – duże, skórzaste 
liście pływające po powierzchni wody oraz liście podwodne – delikatne, 
sałatkowate o falistym brzegu. Każdy z liści połączony jest z kłączem, 
zakorzenionym w dnie zbiornika długim ogonkiem. Kwitną ce grążele 
żółte można podziwiać przez całe lato.  Ich piękne, intensywnie żółte 
kwiaty, wabią nie tylko owady, ale niestety i ludzi, którzy często bez-
myślnie niszczą tą roślinę.

Szuwary to skupienia roślin bagiennych czyli takich, których tylko 
dolne części pędów zanu rzone są w wodzie lub podłożu przesyconym 
wodą. Zazwyczaj szuwary porastają płytkie (od paru centymetrów do 
około 1,5 m), przybrzeżne partie zbiorników wodnych. W przypadku 
stawów, które w większości są zbiornikami płytkimi o wyrównanej głę-
bokości, płaty szuwarów obserwu jemy również w znacznym oddaleniu 
od brzegów. Najpospolitszymi roślinami tworzącymi szuwary są: trzci-
na pospolita, pałka szerokolistna i pałka wąskolistna.

Trzcina pospolita jest jedną z najbardziej rozpowszechnionych roślin 
na kuli ziemskiej Fot. 14 . Jest gatunkiem niezwykle ekspansywnym, 
o  szerokiej tolerancji ekologicznej, co spra wia, że rośnie na bardzo róż-
nych siedliskach. Spotykamy ją na lądzie i w wodzie, na podłożu piasz-
czystym, mulistym i torfowym. Pojawia się w wodach płynących i stoją-
cych, słodkich a także słonych. W sprzyjających warunkach dorasta do 
4 metrów wysokości, co sprawia, że jest najwięk szą trawą w Polsce. Dzięki 
ogromnej produkcji biomasy odgrywa ona dużą rolę w procesie wypłyca-
nia i zarastania zbiorników wodnych. Gdy występuje w zwartych i rozle-
głych płatach, zapewnia schronienie wielu gatunkom ptaków na stawach.

Trzcina rozmnaża się głównie wegetatywnie, przez rozrost i frag-
mentację kłączy oraz rozło gów. Taki sposób rozwoju sprawia, że płaty 
szuwarów trzcinowych są często pojedynczym osob nikiem, zwanym 
polikormonem. Pojedynczy polikormon może zasiedlać nawet kilku-
hektarową powierzchnię. Właśnie takie płaty trzciny możemy obser-
wować np. na stawie Olusia.

Fot. 13  
Grążel żółty Nuphar lutea

Fot. 11  
Spirodela wielokorzeniowa 
Spirodela polyrchiza oraz 
rzęsa drobna Lemna minor 
(mniejsze liście)

Fot. 12  
Salwinia pływająca 
Salvinia natans jest 
przedstawicielką  
paproci  wodnych

Fot. 14  
Trzcina pospolita 
Phragmites australis
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Pałka wąskolistna Fot. 15.  i szerokolistna 
Fot. 16.  na pierwszy rzut oka są do siebie bardzo 

podobne. Pałka wąskolistna – gatunek rzadszy, 
ma liście znacznie węższe i charaktery styczną 
przerwę pomiędzy kwiatostanem męskim (wą-
ski, nietrwały „wałek” u góry) a żeńskim (znacz-
nie grubsza, przebarwiająca się na brązowa kol-
ba u dołu). Warto również wiedzieć, że pałka wą-
skolistna preferuje głębsze partie zbiorników od 
pałki szerokolistnej. Szuwary pałkowe, po dobnie 
jak trzcinowe, są bardzo ważne z ptasiego punktu widzenia, dając im 
schronienie oraz miejsce do bezpiecznego wychowywania młodych.

Inne gatunki szuwarowe, nieco mniejsze i o podobnych do siebie li-
ściach to: tatarak zwy czajny, kosaciec żółty oraz jeżogłówka gałęzista. 
Tatarak zwyczajny jest rośliną o niezwykle ciekawej historii Fot. 17 . 
Został on sprowadzony do Polski z Azji południowo-wschodniej w XIII 
i XIV wieku. Do jego rozpowszechnienia przyczyniły się najazdy ta-
tarskie stąd też pol ska nazwa gatunku – tatarak. Ciekawostką jest, że 
tatarak owocuje w postaci czerwonych jagód, których jednak próżno 
szukać w naszych szerokościach geograficznych. W Polsce obserwo-
wać możemy jedynie kwitnące okazy w postaci zielonożółtych kolb. Do 
wykształcenia owoców nie dochodzi u nas ze względu na zbyt chłodny 
klimat. Tatarak, mimo że jest gatunkiem obcego pochodzenia, na dobre 
zadomowił się u nas i rozprzestrzenił do tego stopnia, że obecnie jest 
miejscami jedną z najczęściej spotykanych roślin szuwarowych. Naj-
szybszym i najbardziej sku tecznym sposobem rozpoznania tej rośliny 
z bliska jest jej słodkawy zapach. Po roztarciu jakiej kolwiek części tata-
raku wydziela się silny, bardzo charakterystyczny zapach, który trud-
no przy pisać innemu gatunkowi. Właśnie ze względu na aromat ziele 
tataraku wykorzystywano nie gdyś do wyrobu perfum.

Kosaciec żółty Fot. 18  z łaciny często nazy-
wany irysem, to roślina o szablastych liściach do 
złudzenia przypominających liście tataraku. Stąd 
też łacińska nazwa gatunkowa rośliny „pseuda-
corus”, co znaczy – fałszywy tatarak. Wszelkie 
wątpliwości w oznaczaniu tego gatunku znikają 
jednak wiosną, kiedy kosaćce zakwitają i poja-
wiają się duże, żółte kwiaty. Kosaciec żółty jest 
rośliną występującą powszechnie w płytkich 
częściach stawów i rowów lub na podmokłych 

łą kach oraz w olszynach. Piękne skupienia tego gatunku występują 
chociażby przy zachodnim brze gu stawu Przebór.

Jeżogłówkę gałęzistą Fot. 19  zobaczyć możemy w przybrzeżnych 
partiach stawów, za zwyczaj w towarzystwie tataraku i kosaćca żółte-
go. Jest to pospolita roślina szuwarowa, która swoją oryginalną nazwę 
zawdzięcza charakterystycznym owocostanom, pojawiającym się póź-
nym latem. Przypominają one najeżone kule.

Kolejny gatunek szuwarowy, który możemy spotkać w przybrzeż-
nych partiach stawów a także w rowach to biało kwitnąca strzałka 
wodna Fot. 20, Fot. 21 . Duże możliwości przystosowania się do zmie-
niających warunków wodnych sprawiają, że gatunek ten wytwarza 
formy o różnych pokrojach i kształtach liści. Forma typowa, której 
tylko dolna część zanurzona jest w wodzie, to podręcznikowy przy-
kład rośliny, u której występuje zjawisko różnolistności. Forma typowa 
strza łki wykształca trzy rodzaje liści: dolne – podwodne, taśmowate do 
2,5 m długości i szerokości do 3 cm; liście wyższe – nawodne, o nieco 
strzałkowato-jajowatej blaszce, na długich ogonkach; liście najwyższe – 
nadwodne, o blaszce trójkątno-strzałkowatej, sterczące pionowo ponad 
wodę.

Fot. 15  
Pałka wąskolistna  
Typha angustifolia

Fot. 16  
Pałka szerokolistna  
Typha latifolia

Fot. 17  
Tatarak zwyczajny  
Acorus calamus

Fot. 18  
Kosaciec żółty  
Iris pseudoacorus

Fot. 19  
Jeżogłówka gałęzista  
Sparganium erectum

Fot. 20  
Kwitnąca strzałka wodna 
Sagittaria sagittifolia

Fot. 21  
Owoce strzałki wodnej  
Sagittaria sagittifolia
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Odmiennym rodzajem szuwarów są tzw. szuwary turzycowe. Głów-
nymi roślinami wchodzącymi w ich skład są turzyce – rośliny podobne 
do traw. Od tych ostatnich różnią się jednak przede wszystkim trójkąt-
ną w przekroju łodygą i brakiem charakterystycznych dla traw kolanek  

Rys. 9, Rys. 10 . Typowe turzycowiska widoczne są np. w zachodniej 
części stawu Przebór czy w południowej części stawu Olusia. Charakte-
rystyczne kępy, wystające z wody, tworzy tu turzyca sztywna Fot. 22 .

W porastających stawy trzcinowiskach gniazdują zagrożone w ska-
li Europy gatunki czapli: bąk i bączek. Na tutejszych stawach co roku 
stwierdza się 2-3 odzywające się samce bąka. Bączek gniazduje w licz-
bie dwóch par.

Bąk Fot. 23  buduje gniazdo z materiału roślinnego w rozległych 
szuwarach przy skraju wody. Jest gatunkiem poligamicznym (poliga-
mia – „wielożeństwo”), co oznacza, że jeden samiec może mieć do kilku 
gniazd z samicami na swoim terytorium. Bąk prowadzi skryty tryb ży-
cia. Jego obecność można jednak łatwo stwierdzić po bardzo donośnym 
i niezwykle charakterystycznym głosie wydawanym przez samca 
w okresie lęgowym. Nadyma przełyk używając go jako rezonato ra. Od-
głos przypominający buczenie, podobne do dźwięku uzyskanego pod-
czas wdmuchiwania powietrza do pustej butelki, jest słyszalny w pro-
mieniu kilku kilometrów. Odstrasza w ten sposób rywali, równocze-
śnie zapraszając do siebie samice. Bąk żywi się drobnymi zwierzętami 
wodny mi: płazami, rybami, mięczakami lub owadami. Zimuje głównie 
w południowej Europie, zdarza się jednak, że pojedyncze osobniki zo-
stają w naszym kraju na zimę.

Bączek Fot. 24  jest najmniejszym krajowym gatunkiem czapli. Po-
dobnie jak bąk prowadzi bardzo skryty tryb życia. Pisklęta zanim nauczą 
się latać, doskonale wspinają się po trzcinach i w chwi lach zagrożenia 
stają „słupka” udając uschniętą trzcinę. Podobnie zachowują się dorosłe 
osobniki obu gatunków – przybierają postawę pionową, unosząc wysoko 
dziób, co przy ich maskującym ubarwieniu czyni je niemal niewidoczny-
mi. Głos wydawany przez samca bączka podobny jest do szczekania psa. 
Bączek poluje głównie na żaby, ryby i inne drobne zwierzęta wodne. Jest 
ptakiem wędrownym – na zimę odlatuje do Afryki.

W trzcinowiskach swe gniazdo zakłada również ptak drapieżny – 
błotniak stawowy Fot. 25 . Można go zauważyć, jak szybując nisko 
nad szuwarami, wypatruje zdobyczy, czyli małych krę gowców oraz 
piskląt innych ptaków. W kwietniu i maju, podczas toków, możemy 
obserwować jak samiec błotniaka, w niezwykle widowiskowy sposób 
przekazuje w locie pokarm samicy. Na tutejszych stawach gniazduje 
jedna para tych ptaków.

Przystosowania roślin do życia w wodzie

Woda to środowisko o specyficznych właściwościach fizycznych i che-
micznych, zupełnie odmienne od siedlisk lądowych. Rozwijające się w 
wodzie rośliny wykształciły wiele interesujących przystosowań przeja-
wiających się w budowie a także w fizjologii i ekologii. Oto kilka z nich:
Otoczenie organizmu roślinnego przez wodę daje mu możliwość po-
bierania substancji pokarmowych całą powierzchnią. Dlatego u wielu 
gatunków obserwuje się zwiększenie powierzchni chłonnej i asymila-
cyjnej liści podwodnych przez rozczłonowanie ich na liczne drobne od-
cinki, tworzenie liści długich i wstęgowatych. U gatunków pływających 
często następuje redukcja lub brak systemu korzeniowego. W związku 
z ogromną siłą mechaniczną wody w ruchu, wiele roślin w niej żyją-
cych to formy wiotkie, wstęgowate, elastyczne, łatwo poddające się 
falowaniu i wytrzymałe na rozerwanie. U wszystkich roślin wodnych 
charakterystyczny jest silnie rozwinięty system przestrzeni międzyko-
mórkowych wypełnionych powietrzem. Zwiększa to lekkość, a przez 
to możliwość unoszenia się organów na wodzie oraz ułatwia wymianę 
gazową. Rośliny wodne wykształciły również wiele swoistych przy-
stosowań do środowiska wodnego w procesie rozsiewania nasion. Roz-
siewanie przez wodę, nawet na znaczne odległości jest możliwe dzięki 
wytwarzaniu nienasiąkliwych nasion i owoców mających zdolność 
unoszenia się na wodzie (np. strzałka wodna), wytwarzaniu przestwo-
rów powietrznych w łupinie nasiennej lub owocni (np. owoce jeżogłów-
ki), otaczaniu nasion galaretowatą substancją zawierającą pęcherzyki 
powietrza (np. grążel żółty). Wszystkie te przystosowania umożliwiają 
nasionom i owocom pływanie.

Fot. 22  
Kolonia śmieszek  
Chroicocephalus ridibundus 
na kępach turzycy  
sztywnej Carex elata 

Fot. 25  
Błotniak stawowy  
Circus aeruginosus

Fot. 23  
Bąk Botaurus stellaris

Fot. 24  
Bączek Ixobrychus minutus
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Wiosną w trzcinowiskach rozbrzmiewają donośne śpiewy ptaków 
wróblowatych z rodzaju Acrocephalus takich jak: trzciniak, trzcin
niczek, łózówka i rokitniczka. Śpiew poszczególnych gatunków jest 
trudny do odróżnienia. Wspólną cechą tych odgłosów jest obecność 
wielu „trzesz czących” dźwięków. I tak, głos trzciniaka można zapisać 
jako szybko wykrzykiwane tony, przy pominające słowa: ryba ryba rak 
rak, świerzbi świerzbi drap drap, stary stary kit kit. Ptak ten buduje 
charakterystyczne gniazdo nad taflą wody, przymocowując je do kilku 
łodyg trzcin. Lęg składa się z 5-6 jaj, które wysiadują oboje rodzice. Pod 
koniec sierpnia trzciniaki rozpoczynają wędrówkę do południowej Eu-
ropy i Afryki.

Tutejsze stawy rybne są miejscem gniazdowania perkozów: dwu
czubego Fot. 26 , perkozka Fot. 27 , zausznika Fot. 28 . Pierwszy z nich 
należy do najliczniejszych (corocznie około 40 par). Chętnie gniazdujący 
na stawach narybkowych perkozek lęgnie w liczbie do 15 par. Drastycz-
nie spadła liczebność zausznika. Populacja tego gatunku wynosi ła na po-
czątku lat 90. około 50 par, a dzisiaj liczy zazwyczaj kilkanaście. Perkozy 
zakładają pływające gniazda, zakotwiczając je wśród szuwarów bądź ro-
ślinności nadwodnej. Doskonale można je obserwować na stawie Olusia 
z drogi biegnącej wśród stawów w kierunku Brzeszcz-Boru. Na stawy 
przyciąga je obfitość małych ryb, za którymi nurku ją. Przystosowaniem 
do zdobywania takiego rodzaju pokarmu jest sztyletowaty kształt dzio-
ba. Perkozy często połykają pióra. W ten sposób tworzy się w ich żołąd-
ku zbita masa chroniąca jego ściany przed skaleczeniem ostrymi ośćmi. 
Zausznik chętnie zakłada gniazda w koloniach śmiesz ki. Dzięki temu 
korzysta z ich ochrony przed drapieżnikami. Gdy intruz zbliża się do 
gniazd, mewy atakując próbują go odstraszyć. Podczas obserwacji per-
kozów warto również zwrócić uwa gę na ich zwyczaje związane z opie-
ką nad potomstwem. Dorosłe osobniki pływają ze swoimi małymi pi-
sklętami na grzbiecie, przez co zapewniają im większe bezpieczeństwo.

Najpospolitszym przedstawicielem rodziny chruścieli na naszych 
stawach jest łyska Fot. 30 . Oprócz niej spotkamy tutaj kokoszkę oraz 
wodnika. Pierwszy gatunek jest bardzo charak terystyczny. Całe jego 
upierzenie jest bowiem jednolicie czarne, jedynie nad dziobem znajduje 
się biała naga narośl w kształcie blaszki. Ptak ten w przeciwieństwie do 
kokoszki i wodnika nie pro wadzi skrytego trybu życia i łatwo można 
go obserwować na stawie Olusia oraz Przebór. Wiosną łyski zajmują 
terytoria lęgowe, które agresywnie bronią przed intruzami. Gniazda 
budują wśród roślinności wodnej, po około 22 dniach klują się pisklęta, 
które opuszczają gniazdo zaraz po wy lęgu. Łyski nurkując zbierają po-

karm – rośliny wodne oraz bezkręgowce. Na okres zimowy część pta-
ków zostaje w naszym kraju. Po zamarznięciu stawów przenoszą się 
na wolne od lodu rzeki oraz osadniki. Wodnik jest bardzo trudny do 
zauważenia, ponieważ większość czasu spędza ukry ty w szuwarach. 
Jego obecność można jedynie stwierdzić po osobliwych odgłosach, 
które przypo minają: chrząkania, stękania, rżenie oraz gwałtownie wy-
buchające po czym szybko zduszone kwiki podobne do kwiczenia pro-
siaka. Kokoszkę, w przeciwieństwie do wodnika, można czasa mi zoba-
czyć pływającą na skraju szuwarów. Najczęściej spotkamy ją na stawie 
Przebór. Widoczne są wówczas charakterystyczne dla tego ptaka dwie 
białe plamy podogonowe. Liczebność obu gatunków zależy głównie od 
obecności szuwarów na stawach, w których szukają schronienia oraz 
budują gniazda. Kokoszka i wodnik zimują u nas tylko sporadycznie. 
Większość osobników okres mrozów spędza w południowej i zachod-
niej Europie a także w północnej Afryce.

Wiosną oraz latem na stawach można spotkać ornitologiczny sym-
bol Doliny Górnej Wisły – ślepowrona Fot. 29 . Najłatwiej można 
zobaczyć ptaki, które siedzą na palikach wystających nad taflą wody. 
W Polsce czapla ta regularnie gniazduje tylko w naszej Dolinie, w licz-
bie około 800 par. Stanowisko to jest jednym z najbardziej wysunię-
tych na północ w Europie. Zasiedla on głównie strefę klimatu zwrotni-
kowego na wszystkich kontynentach, z wyjątkiem Australii i Antark-
tydy. Nazwa – ślepowron po chodzi od prowadzonego przez tego ptaka 
nocnego trybu życia. Jedynie podczas karmienia piskląt poluje w ciągu 
dnia. Ludność widząc go ukrytego wśród roślinności, uznała ptaka za 
„ślepego”. Głos, jaki wydaje, podobny jest do krakania wrony, stąd druga 
część nazwy. Prowadzi bardzo skryty tryb życia. Żywi się głównie pła-
zami, owadami oraz niewielkimi rybami. Ciekawostką są jego wypluw-
ki, w których znajdują się niestrawione kości, łuski oraz ości ryb. Na 
podstawie ich składu można określić gatunek a nawet wielkość ofiar. 
Jako miejsca zakładania kolonii lęgowych ślepow ron preferuje zaro-
śnięte wyspy na stawach oraz żwirowniach. Gniazda zakłada nisko, 
przeciętnie na wysokości trzech metrów. Mają one kształt niewielkiej, 
płytkiej misy. Ślepowron lęgnie się tylko raz do roku, a samica składa 
3-6 niebieskawozielonych jaj. Młode wykluwają sie po około 21 dniach 
wysiadywania, są pokryte puchem i nie są samodzielne. Dopiero gdy 
podrosną, potrafią wspinać się po gałęziach. Pierwsze wyrastające im 
pióra są koloru brązowego z jasnymi plamami i w niczym nie przypo-
minają pięknego ubarwienia dorosłego ptaka. Przebywają w gnieździe 
około 3-4 tygodni.

Fot. 26  
Perkoz dwuczuby 
Podiceps cristatus

Fot. 27  
Perkozek 
Tachybaptus ruficolis

Fot. 28  
Zausznik 
Podiceps nigricollis

Fot. 30  
Łyska Fulica atra

Fot. 31  
Para czernic Aythya fuligula 
(samiec po lewej)

Fot. 29  
Ślepowron  
Nycticorax nycticorax
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Po lęgach, rodziny ślepowronów rozpraszają się i można je spotkać 
na większości stawów oraz żwirowni w naszej Dolinie. Ptak ten jest 
gatunkiem wędrownym. Przylatuje do nas w kwietniu, a odla tuje we 
wrześniu i w październiku. Chociaż rozmnaża się u nas i Polska jest 
jego ojczyzną, to połowę roku spędza poza naszymi granicami. Wędruje 
do tropikalnej Afryki, czego potwierdzeniem są dwa ptaki zaobrączko-
wane jako pisklęta w Dolinie Górnej Wisły, a spotkane w Nigerii i Libii.

Zarośnięte stawy są miejscem licznego gniazdowania ptaków 
blaszkodziobych, do których zaliczamy: łabędzie, gęsi i kaczki. Ich 
wspólną cechą jest budowa dzioba, którego brzegi są za opatrzone 
w poprzeczne blaszki. Służą one do cedzenia wody i skubania roślin. 
W miękkiej skórze dzioba znajdują się liczne zakończenia nerwowe, za 
pomocą których ptak wyczuwa nawet bardzo drobne cząstki pożywie-
nia znajdujące się w wodzie. Część kaczek nie potrafi nurkować i robi 
to jedynie gdy są zagrożone. Ta grupa zwana jest kaczkami właściwy
mi. Zaliczamy do nich m.in.: krzyżówkę, cyrankę i cyraneczkę. Grupa 
nurkujących w poszukiwaniu pożywienia kaczek to grążyce, które re-
prezentuje m.in. czernica Fot. 31  oraz głowienka Fot. 32 . Należą one 
do najpospolit szych na stawach w Nazieleńcach. Samce większości ka-
czek są jaskrawo ubarwione, natomiast samice poszczególnych gatun-
ków wydają się do siebie bardzo podobne. Mają brązowawe, ochronne 
upierzenie ponieważ u kaczek wyłącznie samica wysiaduje jaja i opie-
kuje się pisklętami. Spotka my tutaj również najmniejszą naszą kaczkę 
– cyraneczkę Fot. 33 . Do gniazdowania upodobała sobie płytkie, gęsto 
zarośnięte tereny podmokłe. Większość tego typu miejsc została w na-
szym kraju osuszona, więc gatunek nielicznie lęgnie się w Polsce.

Najłatwiejszym do zauważenia i rozpoznania gatunkiem jest łabędź 
niemy Fot. 34 . Ptak ten do początków XX wieku był intensywnie tę-
piony i przetrwał jedynie na kilku stanowiskach, głównie w Polsce pół-
nocnej. Dzięki ochronie należy on obecnie do licznie lęgowych. W Doli-
nie Górnej Wisły zaczął ponownie gniazdować około 1975 roku, a obec-
nie lęgnie się tutaj około 90 par. Jaja wysiaduje tylko samica. Samiec 
czuwa wówczas w pobliżu i w razie potrzeby broni gniazda. Natomiast 
oboje rodzice opiekują się potomstwem. Co roku na stawach w Nazie-

leńcach gniazduje kilka par łabędzi niemych oraz gęgaw Fot. 36 . Ten 
ostatni gatunek jest jedynym z dwóch lęgowym przedstawicielem gęsi 
w naszym kraju. Jesienią na stawach spotkamy także gęsi zbożo we 
oraz białoczelne, które w tym czasie wędrują ze Skandynawii i północ-
nej Syberii na zimowi ska do południowej i środkowej Europy.

Najpospolitszym gatunkiem mewy na stawach jest śmieszka Fot. 35 . 
Nazwa pochodzi od cha rakterystycznego głosu, który jest niezwykle 
wysoki, skrzeczący, a z bliska brzmi jak ostry, nieprzy jemny śmiech. 
Ptak ten gniazduje w koloniach, które zakłada nad brzegami wód, na 
wyspach lub w kępach szuwarów. Kolonia lęgowa, która znajduje się na 
stawie Olusia, liczy często kilkaset  par. Idąc drogą pomiędzy stawami 
w kwietniu i maju można z bliska zobaczyć latające nad kolonią śmiesz-
ki i dobrze zapamiętać głos, jaki wydają, gdy są zaniepokojone. W okre-
sie godowym śmieszkę łatwo rozpoznać po charakterystycznej czeko-
ladowoczamej głowie. Jesienią jednak przepierza się, uzysku jąc szatę 
spoczynkową, w której głowa jest biała z ciemnymi plamkami usznymi. 
Mewy odważnie bronią swoich gniazd przed napastnikami atakując 
z  lotu dziobem lub „bombardując” odchodami. Żywią się osłabionymi 
i padłymi rybami, bezkręgowcami oraz odpadkami na śmietnikach.

Na stawach występują spokrewnione z mewami rybitwy rzecz
ne Fot. 37 . Swoje kolonie lęgowe zakładają na piaszczystych łachach 
rzecznych oraz żwirowych wyspach. Na stawach w Brzeszczach gniaz-

Dlaczego latem kacz
ki nie latają?

Latem większość pta-
ków z rzędu blaszko-
dziobych (łabędzie, 
gęsi i kaczki) wymie-
nia na raz wszystkie 
pióra w skrzydłach 
przez co tracą w tym 
czasie zdolność do 
lotu na kilka tygodni. 
Większość z nich 
przed tym okresem 
podejmuje wędrówki 
na tzw. pierzowiska 
– miejsca bogate w 
pożywienie i w mia-
rę bezpieczne. Taką 
rolę często spełniają 
stawy rybne. Można 
wówczas na jednym 
stawie zobaczyć na-
wet do kilkuset łabę-
dzi, które są bardzo 
ostrożne i płochliwe. 
W przypadku ga-
tunków, u których 
oboje rodzice opiekują 
się pisklętami, ptaki 
stanowiące parę nie 
zmieniają lotek jedno-
cześnie. Na przykład 
u łabędzi niemych 
najpierw samica gubi 
wszystkie lotki, a do-
piero po uzyskaniu 
przez nią zdolności do 
lotu pierzenie rozpo-
czyna samiec. Dzięki 
temu co najmniej 
jedno z rodziców 
opiekujących się po-
tomstwem jest zdolne 
do lotu.

Fot. 32  
 Widok na staw Przebór, 
głowienka Aythya ferina 
(samce oraz samica)

Fot. 33  
Samica cyraneczki  
Anas crecca

Fot. 34  
Łabędź niemy Cygnus olor

Fot. 35  
Śmieszka Chroicocephalus 
ridibundus

Fot. 36  
Gęgawy Anser anser

Fot. 37  
Rybitwa rzeczna  
Sterna hirundo
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dują na specjalnie zwodowanych dla nich sztucznych wyspach Fot. 39 . 
Ciekawe są zwyczaje godowe rybitw. Samiec zaleca się do samicy przy-
nosząc jej rybki, a ona w ten sposób ocenia możliwości partnera. Im 
więcej dostarczy pokarmu, tym większe jest prawdopodobieństwo, że 
sprawdzi się jako ojciec. Gniazdo wygląda bardzo niepozornie. Jest to 
jedynie małe zagłębienie wśród kamieni z niewielką ilością materiału 
roślinnego Fot. 38 . Dzięki temu jaja są zupełnie niewidoczne wśród 
otaczających je kamieni. Samica składa trzy jaja, które stanowią aż 60% 
masy jej ciała. Po około 3 tygodniach wysiadywania wylęgają się pisklę-
ta, które po upływie 1-2 dni potrafią pływać. Potomstwem opiekują się 
oboje rodzice. Po około 21 dniach młode ptaki uzyskują zdolność do lotu. 
Rybitwa rzeczna jest doskonałym lotnikiem. Niezwykle szybko i zwin-
nie lata nad zbiornikami wodnymi w poszukiwaniu pokarmu w  po-
staci małych ry bek, owadów, skorupiaków oraz ślimaków. Po lęgach 
już w sierpniu rozpoczyna powolną wę drówkę na południe. Wędruje 
wzdłuż wybrzeży morskich i zimę spędza nad brzegami Afryki.

Pozbawione wody stawy są również ważnym siedliskiem dla pta-
ków. Rybacy spuszczają ją w celu pozyskania ryb czy też przeprowa-
dzenia remontów. W takim środowisku gniazdują ptaki siewkowe jak: 
czajka, krwawodziób, rycyk, kszyk oraz sieweczka rzeczna. Gatunki te 
składają jaja bezpośrednio na ziemi. Są one zagniazdownikami właści-
wymi, co oznacza, że pisklęta w kilka godzin po wykluciu opuszczają 
gniazdo i razem z rodzicami udają się na poszu kiwanie pokarmu.

Czajka jest w Polsce gatunkiem jeszcze stosunkowo licznym, w prze-
ciwieństwie do krajów Europy zachodniej, gdzie intensyfikacja rolnic-
twa silnie ograniczyła jej liczebność Fot. 40 . Po wraca ona na lęgowiska 

na przełomie lutego oraz marca i jest uważana za jednego z pierwszych 
zwiastunów wiosny. Tokujące samce wykonują powietrzne akrobacje 
z głośnym łopotem skrzydeł i efektownymi ewolucjami. Ptaki wygrze-
bują płytki dołek w ziemi, gdzie samica składa 4 jaja. Zaniepokojeni 
rodzice nadlatują nad intruza, zbliżając się na odległość nawet kilku 
metrów. Gdy ten sposób nie pomaga udają ranne i symulując złamanie 
skrzydła odciągają napastnika od gniaz da. Czajki zimę spędzają w połu-
dniowej Europie i północnej Afryce.

Ciekawym gatunkiem jest kszyk Fot. 42  – ptak przystosowany do 
życia na terenach pod mokłych. Swoim długim dziobem może wyszu-
kiwać pokarm nawet na głębokości 6 cm i połykać go nie wyciągając 
dzioba z wody lub ziemi. Spłoszony kszyk podrywa się raptownie do 
zygzako watego lotu, wydając kilkakrotnie charakterystyczne „kszk” 
– stąd nazwa tego gatunku. Podczas lotu tokowego samiec, co pewien 
czas, opada z charakterystycznym beczeniem, wywołanym przez wi-
brację skrajnych sterówek (piór znajdujących się na ogonie).

W czasie przelotów, wiosną i jesienią na stawach można spotkać 
prawdziwą rzadkość wśród ptaków drapieżnych – rybołowa. W Pol-
sce jest on gatunkiem skrajnie zagrożonym, a jego populację ocenia się 
na zaledwie około 50 par. Rybołów, jak sama nazwa wskazuje, żywi 
się wyłącznie rybami, na które poluje w bardzo widowiskowy sposób. 
W locie wypatruje rybę, na którą rzuca się nagle z wyso kości kilku me-
trów, chwytając ją w silne i zakrzywione szpony. Po chwili wzbija się 
z powierzchni wody, czasami nawet z kilkukilogramową zdobyczą i od-
dala się, aby ucztować na gałęzi drzewa.

Puste zbiorniki stanowią dogodne miejsca do żerowania także dla 
ptaków siewkowatych, takich jak: batalion Fot. 44 , łęczak, kwokacz  

Fot. 41 , krwawodziób, kszyk Fot. 42  oraz kilku gatun ków biegusów  
Fot. 43 . Część z nich to goście z dalekiej północy – Norwegii, Finlan-

dii, Rosji, gdzie gniazdują w tundrze. Wykorzystują one stawy podczas 
wiosennej i jesiennej wędrówki jako miejsce odpoczynkowe oraz punkt 
na trasie migracji, gdzie mogą uzupełnić zapasy tłuszczu konieczne do 
dalszej podróży. Żywią się bezkręgowcami, w poszukiwaniu których 
sondują dno dziobem. Duże zna czenie ma dla nich termin napełniania 
i spuszczania wody. Stawy opróżnione zbyt późno, są przez nie omijane. 
Najintensywniejszy przelot wymienionych ptaków jest w sierpniu i we 
wrześniu. Niestety wówczas większość stawów jest jeszcze wypełnio-
na wodą. Latem oraz wczesną jesienią, można spo tkać bociany czarne, 

Gatunki rybożerne

Najbardziej kontro-
wersyjnymi zwie-
rzętami żyjącymi na 
stawach są te żywiące 
się głównie rybami: 
kormoran Fot. 45  
oraz czapla siwa 

Fot. 46 . Mogą one 
powodować nawet 
znaczne straty na sta-
wach hodowlanych. 
Gatunki te jeszcze w 
latach 70. były bardzo 
rzadkie z powodu ich 
prześladowania oraz 
zanieczyszczenia 
wód substancjami 
chemicznymi. Ptaki 
te chętnie żerują na 
stawach ponieważ 
mogą tu bardzo łatwo 
zdobywać pokarm. 
W ostatnich, kilkuna-
stu latach szczególnie 
kormoran zwiększył 
swoją liczebność. 
W niektórych 
miej¬scach pojawia-
jące się nagle i szybko 
żerujące stada tych 
ptaków, spowodowa-
ły znaczne straty w 
gospodarce rybackiej. 
Aktualnie kormoran 
i czapla siwa są objęte 
ochroną częściową, 
na płoszenie i strzela-
nie do tych gatunków 
należy uzyskać spe-
cjalne zezwolenie. 

Fot. 38  
Gniazdo rybitwy rzecznej  
na platformie

Fot. 39  
Kolonia rybitw  
na sztucznych platformach

Fot. 40  
Czajka Vanellus vanellus

Fot. 41  
Kwokacz Tringa nebularia

Fot. 42  
Kszyk Gallinago gallinago

Fot. 43  
Biegus zmienny  
Calidris alpina

Fot. 44  
Batalion  
Philomachus pugnax
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żerujące na spuszczonych stawach. Gromadzą się one w grupach liczą-
cych na wet po kilkanaście osobników. Na stawach praktycznie przez 
cały rok obserwujemy liczne czaple siwe Fot. 46  oraz białe, szukające 
na dnie stawów padłych ryb. Na opróżnionych z wody zbiornikach, od 
września do listopada można oglądać stada czapli siwych, liczące nawet 
ponad 100 osobników. Cieka wym gatunkiem jest majestatyczna czapla 
biała – ptak lęgowy głównie w Europie południowej. Do nas przylatuje 
jesienią, by szukać pożywienia na stawach rybnych. Czasami, podczas 
jesiennych spacerów udaje się zobaczyć nawet kilkadziesiąt osobników 
tych pięknych ptaków.

Praktycznie w ciągu całego roku można spotkać ptaka drapieżnego 
– bielika. Ptak ten koczuje w pobliżu stawów, poluje na ptaki oraz ryby.

Ponad wodą widzimy sporą ilość owadów, jednak nie wszyst kim do 
życia potrzebne są zbiorniki wodne. Wiele spośród nich można również 
spotkać w innych typach środowisk. Wystarczy spojrzeć na porastają-
ce brzeg drogi rośliny z rodziny baldaszkowatych. Uwijają się na nich 
różnego koloru i kształtu muchówki, błonkówki i motyle. Szczególnie 
te ostatnie są łatwo zauważal ne. Żółte cytrynki Fot. 47 , niebieskie 

modraszki Fot. 53 , brązowo-bordowe rusałki pawiki Fot. 52 , admi
rały Fot. 50  oraz przestrojniki Fot. 54  w to warzystwie przygnanych 
z nad pola bielinków Fot. 49 . Przy odrobinie szczęścia można także 
wypatrzyć pazia królowej Rys. 11 . To tylko nieliczni przedstawiciele 
tego kolorowego świata. Aby poradzić sobie z rozróżnianiem gatunków 
najlepiej wyposa żyć się w terenowy przewodnik do rozpoznawania 
owadów.

Nie mniej interesujące są towarzyszące motylom muchówki. Wśród 
nich warto przyjrzeć się reprezentantom rodziny bzygowatych. Ubar-
wienie większości gatunków jest bardzo charakterystyczne: żółte z brą-
zowymi lub czarnymi przepaskami, przypominające czasem do złudze-
nia osy. Inne z kolei pokryte długimi włoskami, tworzącymi kolorowe 
przepaski upodabniają się do trzmieli. Chro ni je to przed atakiem in-
nych zwierząt. Zjawisko upodabniania się do zwierząt niebezpiecznych 
(w tym wypadku żądlących) nazywa my mimikrą. Larwy bzygowatych 
odżywiają się w zależności od gatunku różnym pokarmem, np. tkanka-
mi roślin, mszycami nawet gnojówką. Osobniki dorosłe są doskonałymi 
lotnikami. Potrafią nie ruchomo zawisać w powietrzu. Złapane do ręki 
choć głośno buczą nie są w stanie wyrządzić żadnej szkody.

Innymi, tym razem bardzo drapieżnymi muchówkami, są łowiki  
Rys. 12 . Te stosunkowo duże kosmate muchy napadają na swoje ofia-

ry w locie lub atakują z zaskoczenia. Są bardzo zwinne i silne. Potrafią 
przegryźć nawet pancerzyk chrząszcza, by wpuścić do jego ciała kro-
plę śliny, aby sparaliżować i zabić ofiarę. Nad brze gami stawów, wśród 
roślin nadwodnych, można spotkać również wojsiłkę Rys. 13 . Owad 
ten posiada charakterystyczną budowę głowy – narządy gębowe prze-
kształcone są w charakterystyczny, długi ryjek. Dwie pary błoniastych 
skrzydeł zdobią brązowe niere gularne przepaski. Na odwłoku samców 

Fot. 45  
Kormoran  
Phalacrocorax carbo

Fot. 46  
Czapla siwa  
Ardea cinerea

Fot. 47  
Latolistek cytrynek 
Gonepteryx rhamni

Fot. 48  
Spuszczone stawy oferują 
bogatą bazę pokarmową  
dla ptaków – żerujące  
stado śmieszek

Fot. 49  
Bielinek bytomkowiec 
Pieris napi

Fot. 50  
Rusałka admirał  
Vanessa atalanta

Fot. 51  
Dostojka (perłowiec)  
malinowiec Argynnis 
paphia

Fot. 52  
Rusałka pawik Inachis io

Fot. 53  
Modraszek ikar  
Polyommatus icarus

Fot. 54  
Przestrojnik jurtina  
Maniola jurtina
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znajdują się narządy płcio we przypominające kształtem szczypce. Woj-
siłki żywią się zarów no pokarmem roślinnym jak i zwierzęcym.

Pamiętać należy, że owady są podstawą pożywienia ogrom nej rzeszy 
innych organizmów, w tym ryb, płazów, ptaków i ssa ków. Penetrując 
przybrzeżną roślinność łatwo natrafić również na innych „miłośników” 
wszelakich insektów – pająki. Najczęściej natykamy się na rozpięte sieci 
powszechnie znanego pająka krzy żaka. Gdy jednak poszukamy dokład-
niej, wówczas znajdziemy równie dużego, ale o wiele atrakcyjniej ubar-
wionego tygrzyka paskowanego Rys. 14 . Kolorem przypomina osy. 
Jego inten sywnie żółte ciało przecinają czarne, nieregularne przepaski. 
Jego sieć, choć ogólną budową nie odbiega od sieci krzyżaka, dodatko-
wo zdobi charakterystyczne, zygzakowate, biegnące w dół, wzmocnie-
nie. Jak wszystkie pająki jest jadowity i zabija swe ofiary, wbi jając w nie 
ostro zakończone szczękoczułki. Zabita ofiara jest owijana przędzą i za-
wieszana na sieci.

Jego krewny – kwietnik Fot. 55 , wypracował inną taktykę polo-
wania. Nie buduje typo wych sieci. Ten malutki (około 8 mm długości) 
pajączek potrafi dopasować swoją barwę do kwia tów do tego stopnia, iż 
dla swoich ofiar staje się niewidoczny. Atakuje z zaskoczenia. Jego jad 
jest tak silny, że potrafi sparaliżować nawet o wiele większą od niego 
pszczołę. Spotkać go możemy najczęściej na roślinach z rodziny bal-
daszkowatych.

6.2. Tereny leśne

Lasy pierwotnie zajmowały niemal cały obszar naszego kraju. Je-
dynie najwyższe partie gór i bagna pozostawały bezleśne. Aktualnie 
lasy stanowią zaledwie około 30% ogólnej powierzchni Polski i nie-
wiele mają wspólnego z pierwotną puszczą. Zdecydowana większość 
to lasy gospodar cze, w których prowadzona jest planowa gospodarka 
leśna. Podobnie sytuacja wygląda w obrębie kompleksu leśno-stawo-
wego w  Brzeszczach-Nazieleńcach. Tylko niewielkie powierzchnie, 
rozmieszczone głównie w południowej części tego terenu, zajmują lasy. 
Są to zazwyczaj lasy młode o drzewostanie równowiekowym, w któ-
rych ze względu na prowadzone czyszczenia, brakuje martwych drzew 
i zwalonych kłód. W drzewostanie zdecydowanie dominują drzewa li-
ściaste. Największym i zarazem najdostojniejszym rosnącym tu gatun-
kiem jest dąb szypułkowy – jeden z trzech gatunków dębów naturalnie 
rosnących w Polsce Fot. 56 . Charakterystyczną cechą tego drzewa są 
owoce – żołędzie, rosnące na długich szypułkach oraz zaokrąglone kla-
py liści. Dąb szypułkowy rośnie na terenie kompleksu stawowego w la-
sach i na groblach wzdłuż dróg. Tworzy tam piękne, stare aleje. Warto 
wiedzieć, że dęby należą do najdłużej żyjących drzew w naszym kraju. 
Rekordzistami pod tym względem są 700-800 letnie „Dęby Rogalińskie” 
czy sławny „Bar tek”. Innym gatunkiem dębu, który możemy spotkać 
w lesie lub spacerując po drogach pomiędzy stawami, jest dąb czerwony  

Fot. 57 . To pięknie przebarwiające się jesienią na kolor czerwony drze-
wo jest rośliną pochodzącą z Ameryki Północnej. Zostało sprowadzone 
do lasów europej skich w XIX wieku jako drzewo ozdobne i glebochron-
ne. Od tego czasu dąb czerwony systema tycznie sadzony był w par-
kach, wzdłuż dróg oraz wykorzystywany w uprawach leśnych. W wie-
lu miejscach, szczególnie tam gdzie rośnie w większych skupieniach, 

Co wspólnego ma 
amerykański dąb 
z polskim złotym?

Przyjrzyjmy się  
polskim monetom:  
1-, 2-, 5-, 10-groszo-
wym oraz 2- i 5-zło-
tówce. Okazuje się,  
że motywem ro-
ślinnym użytym na 
awersach wymienio-
nych monet są liście 
dębu czerwonego. 
Charakterystyczną 
ich cechą są ostro 
zakończone klapy 
w odróżnieniu od za-
okrąglonych klap liści 
naszych rodzimych 
dębów. Ojczyzną 
dębu czerwonego jest 
Ameryka Północna.

Fot. 55  
Kwietnik Misumena vatia

Rys. 11  
Paź królowej  
Papilio machaon

Rys. 12  
Przedstawiciel łowików 
Asilidae

Rys. 13  
Wojsiłka Panaropa sp.

Rys. 14  
Pająk – tygrzyk paskowany 
Argiope bruennichi

Fot. 56  
Dąb szypułkowy  
Quercus robur

Fot. 57  
Dąb czerwony  
Quercus rubra
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stanowi teraz poważne zagrożenie dla rodzimej flory i fauny glebowej. 
Jego duże, skórzaste liście są rozkładane bardzo powoli, ponieważ bra-
kuje odpowiednich mikroorganizmów w podłożu. W takich miejscach 
runo ulega silnemu zubożeniu lub całkowicie ginie.

Drzewem, również długowiecznym i dorastającym do potężnych 
rozmiarów, jest lipa drobnolistna Fot. 58 . Liczne jej okazy możemy 
obserwować spacerując wyznaczonymi drogami po groblach. Lipa, jak 
sama nazwa wskazuje kwitnie w lipcu, roztaczając wokół intensyw-
ny słodki zapach zwabiający tysiące owadów. Z jej kwiatów korzystają 
chętnie również ludzie. Wywar z kwia tów tej rośliny od dawna znany 
był jako najlepszy lek przeciw przeziębieniom. Lipa jest doskona łym 
gatunkiem miododajnym – jedno drzewo w czasie kwitnienia umoż-
liwia wyprodukowanie około 10 kilogramów jasnego, lipowego miodu. 
Drewno używane jest w stolarstwie i rzeźbiarstwie jako materiał bar-
dzo miękki i łatwo poddający się obróbce.

Przeciwieństwem długowiecznej lipy jest krótko żyjąca topola osika 
zwana również topolą drżącą Fot. 59 . Najlepiej widoczne okazy tego 
gatunku rosną wzdłuż drogi naprzeciwko stawu Klin. Charakterystycz-
ne liście osadzone są na długich, bardzo spłaszczonych ogonkach, przez 
co drżą one przy najlżejszym podmuchu wiatru „jak liście osiki”. Orygi-
nalne „zachowanie” tego drzewa zauważyli już nasi przodkowie, formu-
łując przysłowiowe „trzęsiesz się jak osika”. Drze wem ściśle związanym 
z podłożem podmokłym jest olsza (olcha) czarna Fot. 60 . Liczne okazy 
tego gatunku rosną nad brzegami stawów, rowów oraz w miejscach wil-
gotnych, tworząc tam nie wielkie ,laski”. Olsze są drzewami wiatropylny-
mi, w związku z czym kwitną wczesną wiosną (pierwsza połowa marca) 
jeszcze przed rozwojem liści. Kwiatostany męskie (w formie wydłużo-
nych, purpurowoczerwonych kotków) oraz żeńskie (w postaci małych, 
czerwonobrązowych szyszeczek) pojawiają się na gałęziach już późnym 
latem poprzedniego roku. Drewno olszy czarnej jest intensywnie poma-
rańczowoczerwone. Stosuje się je głównie w budownictwie wodnym.

Przechadzając się drogą prowadzącą od gospodarstwa rybackie-
go w  stronę stawów Lesisko i Frydrychowski, przechodzimy przez 

las z  silnie rozwiniętym podszytem (warstwa krzewów i po drostu). 
Na przestrzeni zaledwie parunastu metrów mamy okazję zapoznać się 
z kilkoma pospoli tymi krajowymi gatunkami drzew i krzewów. Bezpo-
średnio nad drogą zwieszają swe konary: klon jawor oraz wspomniane 
wcześniej dęby: szypułkowy i czerwony.

Klon zwyczajny Fot. 61  oraz jawor (klon jawor) Fot. 62  to drzewa 
często ze sobą mylone. Ich podobieństwo dotyczy zarówno kwiatów, 
owoców jak i liści. Kwiaty obu drzew rozwijają się wczesną wiosną 
(kwiecień/maj) przed pojawieniem się liści – w przypadku klonu i wraz 
z pojawie niem się liści u jaworu. Owoce u obu drzew wykształcają się 
jako tzw. skrzydlaki. W przypadku klonu mają one skrzydełka ułożone 
pod kątem 180°, natomiast u jawora pod kątem prostym (90°). Oskrzy-
dlone owocostany działają jak śmigła helikoptera. Strącone przez wiatr, 
początkowo (przez około 30 cm) spadają swobodnie, po czym zaczynają 
kręcić się w kółko, co wyraźnie spowalnia ich opadanie. Podczas powol-
nego opadania wiatr wiejący z boku może daleko przenieść lekkie na-
siona od drzewa macierzystego. Oba gatunki to drzewa pospolite, czę-
sto sadzone przy drogach w parkach. Warto jednak wiedzieć, że jawor 
jest gatunkiem pierwotnie rosnącym głównie w górach.

Zarówno we wspomnianym lesie jak i w sąsiedztwie stawów mo-
żemy spotkać dwa krzewy, o podobnych kwiatach: dziki bez czarny 
oraz kalinę koralową. Dziki bez czarny Fot. 63, 64  zwany również le-
karskim, jest pospolitą rośliną od dawna znaną człowiekowi i wszech-

Fot. 58  
Lipa drobnolistna 
Tilia cordata

Fot. 59  
Topola osika  
Populus tremula

Fot. 60  
Olsza czarna  
Alnus glutinosa

Fot. 61  
Klon zwyczajny  
Acer platanoides

Fot. 62  
Klon jawor  
Acer pseudoplatanus

Fot. 63  
Dziki bez czarny Sambucus 
nigra – kwiatostan

Fot. 64  
Dziki bez czarny Sambucus 
nigra – owoce
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stronnie przez niego wykorzystywaną. Z kwiatów bzu czarnego moż-
na przygotować doskonały wyciąg napotny i stosować go w leczeniu 
przeziębień. Bogate w wita miny, czarne i lśniące owoce służą są do wy-
robu musów, soków i wina. Dawniej ciemnogranato wy sok z owoców 
używano również do farbowania tkanin. Nie tylko człowiek czerpie 
korzyści z bzu czarnego. Gęste krzewy są ulubionym miejscem ptaków 
do budowy gniazd oraz cennym źródłem pożywienia. Kalina koralowa  

Fot. 65, 66  jest krzewem preferującym miejsca częścio wo ocienione 
i wilgotne. Najlepszym miejscem do obserwacji tego gatunku są zarośla 
usytuowane wzdłuż drogi pomiędzy stawami Olusia i Przebór. Rośnie 
tam wiele okazów tego krzewu. Warto zwrócić uwagę na kwiaty poja-
wiające się na przełomie maja i czerwca. Pojedyncze kwiaty zebra ne są, 
podobnie jak u bzu czarnego w baldachokształtne, białe kwiatostany, 
obrzeżone wianusz kiem wyraźnie większych kwiatków. Owe większe 
kwiaty brzegowe są bezpłodne (płonne) i służą wyłącznie jako wabik 
dla owadów (przeważnie much). Późnym latem na krzaku pojawiają 
się jaskrawoczerwone, lśniące owoce. Są one lekko trujące, dlatego też 

często pozostają na krzewie aż do zimy, niechętnie zjadane przez ptaki. 
Kalina koralowa jest rośliną leczniczą i zarazem trują cą. 

Poza drzewami i krzewami liściastymi, które zdecydowanie dominują 
na terenie kompleksu leśno-stawowego, gdzieniegdzie pojawiają się poje-
dyncze okazy drzew iglastych. Wzdłuż dróg, a także w lesie naprzeciw-
ko stawu Lesisko, rośnie sosna wejmutka Rys. 15 . To piękne, niezwy kle 
aromatyczne i szybko rosnące drzewo pochodzi z Ameryki Północnej. 
Charakterystyczną ce chą, różniącą ten gatunek od rodzimej sosny zwy-
czajnej, jest występowanie pięciu a nie dwóch igieł w pęczkach na krót-
kopędach. Igły te są miękkie, cienkie, jasno- lub niebieskozielone. Rów-
nież zdecydowanie inne są szyszki – znacznie większe i dłuższe.

Do obserwacji ptaków żyjących w lesie najlepszą porą jest wiosna. 
W tym okresie samce większości ptaków wróblowatych poświęcają 
dużo czasu na śpiew, informując w ten sposób o za jętym terytorium 
lęgowym. Ptaki najintensywniej śpiewają wczesnym rankiem, tuż po 
wschodzie słońca oraz przed jego zachodem.

Do jednych z najgłośniejszych „leśnych śpiewaków” należy drozd 
śpiewak. Jego śpiew jest dźwięczny i głośny, składa się z różnych fle-
towych motywów, powtarzanych zwykle od 2 do 4 razy. Poszukuje on 
pokarmu na ziemi przewracając opadłe liście. Żywi się owadami oraz 
drobny mi bezkręgowcami. Gniazdo zakłada na krzewach lub drze-
wach, często nisko nad ziemią. Ze wnętrzna warstwa składa się z traw, 
liści, mchu. Wewnętrzna jest natomiast bardzo specyficzna – wyglą-
dem przypomina tekturę. Składa się bowiem wyłącznie z próchna 
drzewnego zmieszanego ze śliną. Samica składa od 4-6 niebieskawych 
jaj z nielicznymi czarnymi kropkami, które wysia duje przez 12-13 dni. 
Pisklęta pozostają w gnieździe przez dwa tygodnie, gdzie karmione są 
przez oboje rodziców. Na okres zimowy drozdy wędrują do południo-
wej i zachodniej Europy oraz północnej Afryki.

Początkujący obserwator ptaków może pomylić śpiew drozda ze 
śpiewem kosa. U tego ostat niego śpiew jest jednak mniej urozmaicony, 
wolniejszy i nie powtarza poszczególnych fraz. Gatu nek ten jest bardzo 
pospolity, zamieszkuje środowiska leśne i parkowe. Samce kosa są całe 
czarne z intensywnie żółtopomarańczowym dziobem, natomiast sami-
ce są ciemnobrązowe. Część pta ków zostaje u nas na zimę, żywiąc się 
wówczas głównie owocami jarzębiny i głogu.

Wczesną wiosną, bo już od końca lutego, w lesie rozbrzmiewa bęb-
nienie dzięciołów. W ten sposób określają one swoje terytoria lęgowe. 
W lasach otaczających stawy w Nazieleńcach gniaz duje najpospolitszy 
z naszych dzięciołów – dzięcioł duży Fot. 67  oraz rzadsze od niego ga-
tunki: dzięciołek, dzięcioł średni, czarny, zielony i zielonosiwy. Różnią 
się one od siebie wielkością oraz upierzeniem. Dzięcioły są doskonale 
przystosowane do określonego sposobu zdobywania pokarmu. Dziób 
jest bardzo silny i przypomina dłuto. Język jest kilkakrotnie dłuższy 
od dzioba i osiąga długość do 18 cm. Pokryty jest on lepką wydzieliną, 
a w przedniej części zaopatrzony w zadziorki służące do wyciągania 
owadów z korytarzy wydrążonych w drewnie. W przeciwień stwie do 
większości ptaków, u dzięciołów dwa palce są skierowane do przodu 
i kolejne dwa do tyłu. Zakończone są one zakrzywionymi, ostrymi pa-
zurami, wbijającymi się niczym kleszcze w korę. Zapewnia to doskona-

Dlaczego liście drzew przebarwiają się jesienią?

Zmiana koloru liści drzew i krzewów jesienią jest wyrazem ich przygo-
towywania się do spoczynku zimowego. Zima jest okresem niezwykle 
trudnym w życiu roślin wieloletnich. W niskiej temperaturze woda za-
marza stając się dla nich niedostępna. Dla roślin nadchodzi okres suszy. 
Aby ograniczyć wydatkowanie wody rośliny zmniejszają powierzchnię 
parowania przez zrzucenie liści. Pierwszym widocznym objawem 
postępującego starzenia się liści jest właśnie ich żółknięcie. Następuje 
rozkład zielonego barwnika – chlorofilu, co ujawnia obecność innych 
barwników w liściu zwłaszcza czerwonopomarańczowych karotenów 
oraz pomarańczowożółtych ksantofili. Liście przyjmują wtedy jesienne 
kolory czyli wszystkie odcienie od żółtego poprzez czerwienie po brązy. 
W starych liściach dochodzi do nagromadzenia się związków niepo-
trzebnych roślinie a nawet toksycznych, natomiast związki cenne zo-
stają odzyskane i odtransportowane do innych organów. W końcowych 
etapach starzenia się liści, w miejscu połączenia ogonka liściowego 
z pędem tworzą się warstwy odcinające między którymi późną jesienią 
dojdzie do oderwania liścia.

Fot. 65  
Kalina koralowa Viburnum 
opulus – kwitnąca

Fot. 66  
Kalina koralowa Viburnum 
opulus – owoce

Rys. 15  
Sosna wejmutka  
Pinus strobus

Fot. 67  
Dzięcioł duży  
Dendrocopos  major
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łą przyczepność na pionowej powierzchni pnia drzewa. Pióra na ogonie 
są ostro zakończone i bardzo sztywne co znacznie ułatwia im opieranie 
się o korę drzewa podczas żerowania. Dzięcioły najchętniej i najszyb-
ciej wykuwają dziuple w drzewach próch niejących, których drewno 
jest zmiękczone przez zachodzące procesy rozkładu oraz w gatunkach 
o miękkim drewnie, takich jak: lipa, osika, klon, brzoza. W związku 
z tym, że drzewa te nie mają znaczenia gospodarczego, są zwykle usu-
wane z lasu. Gdy takich atrakcyjnych miejsc brakuje, dzięcioły wyku-
wają dziuple w drewnie zdrowym i twardym np. w sośnie. W takiej 
sytuacji świet nie radzą sobie tylko gatunki o bardzo mocnych dziobach 
– dzięcioł duży i czarny. Niestety, dzię cioły, które tego robić nie potrafią, 
stają się mniej liczne.

Dzięcioły są jedynymi ptakami, które wykuwają swoje gniazda – 
dziuple. Większość z nich wykuwa rokrocznie nowe miejsce lęgowe. 
W pracy uczestniczą oboje partnerzy, która w zależno ści od gatunku 
zajmuje od kilkunastu do ponad czterdziestu dni. Wielkość dziupli 
zależy od wiel kości dzięcioła. Najobszerniejszą dziuplę wykuwa nasz 
największy dzięcioł – dzięcioł czarny. Jej otwór ma wymiary 11x8 cm, 
a głębokość waha się od 40-60 cm. U dzięcioła dużego po około 12 dniach 
wysiadywania z jaj wylęgają się pisklęta, które są ślepe oraz nie pokryte 
puchem. Po około 21-25 dniach młode wylatują z gniazda. Część dzię-
ciołów w okresie zimowym podejmuje wę drówki, lecąc do zachodniej 
i południowej Europy. Dzięcioł duży zimą odżywia się głównie szysz-
kami drzew iglastych. Zerwaną szyszkę wciska w szczelinę kory lub 
między gałęzie i z tak osa dzonej wydziobuje nasiona. Wykonuje to 
w znanych sobie, dogodnych miejscach, zwanych kuźniami. Często pod 
takimi drzewami można znaleźć kilkadziesiąt kilogramów rozłupanych 
szyszek gromadzących się tu przez kilka sezonów.

Część ptaków gniazdujących w dziuplach nie potrafi samodzielnie 
ich wykuć. Należą do nich m.in. sikory oraz muchołówki. Wykorzy-
stują one naturalne dziuple powstałe w wyniku próchnienia oraz te 
wykute przez dzięcioły. Zagęszczenie par lęgowych tych ptaków w le-
sie zależy głównie od ilości miejsc gniazdowych. Dlatego często w la-
sach gospodarczych, gdzie jest mało naturalnych dziupli, wiesza się 
różnego typu budki, które zastępują tym ptakom ich naturalne miejsca 
lęgowe.

Podczas całego roku, w lasach otaczających stawy w Nazieleńcach, 
można spotkać kilka gatunków sikor: bogatkę Fot. 68 , modraszkę 

Fot. 69 , sosnówkę, czubatkę, czarnogłówkę oraz sikorę ubogą. Są to 
niewielkie ptaki, długości do około 18 cm, prowadzące nadrzewny tryb 
życia oraz gnieżdżące się w dziuplach. Do najpospolitszych sikor należą 
bogatka oraz modraszka. Pierwsza z nich ma na głowie czarną, poły-
skującą czapeczkę oraz biały policzek. Spód ciała jest żółty z czarnym 
pasem pośrodku, który jest najszerszy u samców. Modraszka jest na-
szą najmniej szą sikorą. Jej cechą charakterystyczną jest modry kolor: 
wierzchu głowy, półobroży na szyi, skrzydeł oraz ogona. Sikory wyście-
lają gniazdo mchem, suchymi trawami oraz włosiem. Wyprowadzają 
1-2 lęgi w ciągu roku. Samica składa nawet do kilkunastu jaj, które sama 
wysiaduje. Po 12-14 dniach wykluwają się pisklęta, którymi opiekują 
się oboje rodzice. W okresie karmienia potom stwa dorosłe sikory spę-
dzają 14-18 godzin dziennie na poszukiwaniu pokarmu. Z obserwacji 
pro wadzonych przez naukowców wynika, że dorosłe ptaki średnio 350 
razy w ciągu dnia przylatują z pokarmem do piskląt. Potomstwo jest 
karmione głównie owadami, ale także gniecionymi ślima kami z mu-
szlami, które są niezbędne do właściwego rozwoju kości i piór. Sikory 
odgrywają dużą rolę w ograniczaniu liczebności owadów. W ciągu roku 
rodzina bogatek (11 ptaków) zjada w przy bliżeniu około 50 kg insektów. 
Większość sikor jest osiadła lub podejmuje tylko krótkodystansowe wę-
drówki. W okresie zimowym żywią się nasionami drzew oraz owadami 
ukrytymi pod korą drzew. Spędzają wówczas około 70-80% czasu na 
poszukiwanie pokarmu.

Na wielu roślinach zielnych, jak również krzewach i drzewach, 
łatwo zauważyć mszyce Fot. 73 . Siedząc gromadnie przytulone do 
siebie, w towarzystwie własnego potomstwa, cierpliwie spijają soki 
roślin, służące im za pokarm. Prowadzą przez to do poważnych defor-
macji zaatakowanych części roślin i osłabienia ich wzrostu. Wydają 
się bezradne i bezbronne w świecie pełnym wrogów, których faktycz-
nie posiadają sporo. Wymienić tu można największego ich tępicie-
la czyli biedronki Fot. 71 , ale również złotooki Fot. 72 , grzebacze, 
pluskwiaki Fot. 70  i wielu innych. Gdy jednak dokładnie przyjrzymy 
się niektórym koloniom mszyc, wówczas zauważymy w ich obecności  

Fot. 68  
Bogatka Parus major

Fot. 69  
Modraszka  
Cyanistes caeruleus

Fot. 70  
Przedstawiciel  
tarczówkowatych  
Pentatonidae

Fot. 71  
Biedronka siedmiokropka 
Coccinella septempuctata

Fot. 72  
Złotook pospolity  
Chrysopa vulgaris
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mrówki Fot. 73, 74 . To nie przypadek. Mrówki są owadami społeczny-
mi, świetnie zorganizowanymi i bojowo nastawionymi do każdego, kto 
nie jest członkiem ich społeczności. Wielokrotnie w pobliżu mrowisk 
można zauważyć robotnice niosące sporo większe od siebie ofiary. Re-
lacja mrówki – mszyce jest jednak inna. Przypomina pasterza i owce. 
Okazuje się bowiem, że wiele gatunków mrówek „hoduje” mszyce. 
Strzeże ich kolonii i chroni przed drapieżnikami. W zamian mszyce 
dostarczają im spadzi – wydzieliny bogatej w cukry. Zauważono, że 
mrówki są nawet w stanie sprowokować mszyce do jej wydalania.

Przy drodze na olchach czarnych, można zauważyć niewielkie gra-
natowoniebieskie stonki z metalicznym połyskiem. To chrząszcz – hur
mak olchowiec. Zazwyczaj żeruje gromadnie w towarzystwie czarnych 
larw, objadając liście tych drzew aż po ogonki. Z tego właśnie powodu 
zna lazły się na liście szkodników leśnych. W połowie lata larwy scho-
dzą do ziemi gdzie się przepoczwarczają.

Chodząc po ścieżce, warto czasami spojrzeć pod nogi żeby nie roz-
deptać żuka gnojarza. Sama nazwa wskazuje czym żywi się ten cieka-
wy chrząszcz jak i jego larwy. Ten ślamazarny piechur jest praktycznie 
bezbronny. Za pomocą czułego węchu odnajduje w środowisku odcho-
dy zwierząt, ludzi i padlinę. Wykopuje w ziemi chodnik z komorami, 
gdzie zakopuje kulki nawozu przygotowując zapas pokarmu dla larw. 
To właśnie dzięki żukom i wielu gatunkom muchówek szybko i spraw-
nie znikają z naszego otoczenia te przykro pachnące pozostałości. Do 
rodziny żukowatych należy też spotykana na kwiatach kruszczyca zło
tawka Fot. 75  oraz listnik. Owady te żywią się pokarmem roślinnym.

6.3. Łąki

Łąki należą do zbiorowisk wtórnych, ponieważ powstały na tere-
nach w przeszłości porośniętych lasem lub naturalną roślinnością nie-
leśną jak: torfowiska, bagna, brzegi rzek. Mimo, że swoje powstanie, jak 
i utrzymanie zawdzięczają człowiekowi, to stanowią bardzo ważne sie-
dlisko dla zachowania bioróżnorodności. Powierzchnia ich występowa-
nia zmniejsza się jednak nieustannie. Dlatego też obecnie łąki, a szcze-
gólnie łąki podmokłe stanowią jeden z rzadszych elementów naszego 
krajobrazu.

Na terenie kompleksu leśno-stawowego w Brzeszczach-Nazieleń-
cach łąki podziwiać możemy w kilku miejscach. Najbardziej kolorowe 
i bogate florystycznie są łąki wilgotne, jak chociażby ta przy ulicy Ko-
lejowej, naprzeciwko stawu Rudak. W zwartym kobiercu pojawiają się 
kolejno poszczególne gatunki roślin. Nadejście wiosny zwiastuje żółto 
kwitnąca knieć błotna, popularnie zwana kaczyńcem. Z końcem maja 
pojawiają się kolejno różowo kwitnąca firletka poszarpana i kukułka 
szerokolistna, a także dziesiątki innych roślin o drobnych kwiatach.

Knieć błotna Fot. 76  jest jedną z pierwszych roślin zakwitających 
wczesną wiosną (marzec-maj). Kwitnie w postaci okazałych, jaskrawo-
żółtych kwiatów. Nasiona mają zdolność pły wania, dzięki czemu mogą 
być przenoszone przez wodę na duże odległości. Rośnie pospolicie na 
podmokłym podłożu bogatym w składniki pokarmowe: na bagnistych 
łąkach, torfowiskach ni skich, nad brzegami zbiorników. Zazwyczaj 
występuje masowo. Świeża knieć jest lekko trująca.

Firletka poszarpana Fot. 77  jest delikatną byliną o charakterystycz-
nie poszarpanych różowych płatkach korony w kwiecie. Występuje 
pospolicie i jest wskaźnikiem wysokiego poziomu wody gruntowej. Na 
łąkach rośnie zawsze w najwilgotniejszych miejscach.

Kukułka szerokolistna Fot. 78  jest najpospolitszym storczykiem 
w Polsce. Podobnie jak wszystkie gatunki z rodziny storczykowatych 
jest ściśle chroniona. Roślina ta zwraca uwagę ma sywnym, różowym 
kwiatostanem oraz lancetowatymi liśćmi z purpurowobrunatnymi 
plamkami. Głównym zagrożeniem dla kukułki szerokolistnej jest zanik 
jej siedlisk spowodowany osusza niem podmokłych łąk i torfowisk oraz 
zarastaniem ich przez krzewy i trzcinę.

Fot. 73  
Przedstawiciel mszyc  
Aphididae oraz mrówek 
Formicidae

Fot. 74  
Przedstawiciel mrówek 
Formicidae 

Fot. 75  
Kruszczyca złotawka  
Cetonia aurata

Fot. 76  
Knieć błotna (kaczyniec) 
Caltha palustris

Fot. 77  
Firletka poszarpana  
Lychnis flos-cuculi

Fot. 78  
Kukułka szerokolistna  
Dactylorchiza majalis
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Latem łąka tworzy już barwną, zwartą plątaninę wielu gatunków, 
nad którymi zaczyna domino wać wysoki i mocno zbudowany ostrożeń 
łąkowy Fot. 79 . Jest to roślina charakterystyczna dla żyznych i wil-
gotnych łąk zwanych ze względu na jej dominację – łąkami ostroże-
niowymi. Z masyw nym purpurowo kwitnącym ostrożeniem pięknie 
kontrastuje wiotki, żółto kwitnący jaskier rozłogo wy – roślina również 
typowa dla łąk podmokłych, uchodząca za wskaźnik azotu w glebie.

Gdzieniegdzie na obrzeżach łąk, widoczne są pęki białego puchu – 
to owocująca wełnianka wąskolistna Fot. 80 . Ta coraz rzadsza w na-
szym kraju roślina preferuje miejsca wilgotne: mokre łąki, torfowiska, 
turzycowiska. Uwagę skupiają głównie owocostany zaopatrzone w dłu-
gie, wełnisto-jedwabiste włoski, które pojawiają się pod koniec czerwca. 
Puch ten służy jako aparat lotny nasionom, które rozsiewane są przez 
wiatr. Wełniankę wąskolistną najwygodniej obserwować z drogi przy 
połu dniowym brzegu stawu Olusia. Niewielkie skupienia tego gatunku 
rosną tam u podnóża grobli.

Nie mniej kolorowe i bogate w gatunki są łąki ciągnące się wąskim 
pasem wzdłuż koryta Wisły. Podobnie jak na łąkach ostrożeniowych 
wiosna wita nas kolorem żółtym. W tym przypad ku są to jednak kwiaty 
ziarnopłonu wiosennego Fot. 81 . Błyszczące płatki wabią żółtą barwą 
pierwsze owady. Dawniej liście tej rośliny zjadane były jako lek prze-
ciw szkorbutowi, ponieważ zawierają dużo witaminy C. Należy jednak 

zachować ostrożność, ponieważ po przekwitnięciu w liściach gromadzi 
się trujący dla człowieka związek – protoanemonia. Niski ziarnoopłon 
szybko zarośnięty zostaje przez kolejne pojawiające się rośliny: turzycę 
pęcherzykowatą, tojeść pospolitą i bukietową, kosaciec żółty czy tatarak 
zwyczajny.

Turzyca pęcherzykowata to roślina o grubych dekoracyjnych kło-
sach Fot. 83 . Łacińska nazwa gatunkowa „Carex vesicaria” pochodzi od 
greckiego słowa – kejo co znaczy ciąć, krajać – jest to nawiązanie do 
ostrych, kaleczących liści tej rośliny.

Prawdziwą ozdobą podmokłych łąk są dwa gatunki z rodziny pier-
wiosnkowatych – tojeść pospolita Fot. 84  oraz znacznie rzadsza tojeść 
bukietowa Fot. 85 . Pierwsza jest rośliną powszechnie spotykaną nad 
brzegami wód, w rowach, w olsach oraz na podmokłych łąkach. Do-
rasta ona do metra wysokości i wykształca okazałe, intensywnie żółte 
kwiaty. Tojeść bukietowa rośnie w miejscach wilgotnych oraz czasowo 
zalewanych. Jej drobne, żółte kwiaty zebrane są w gęste grona – „bu-
kiety”.

Charakterystyczny wygląd łąkom już od kwietnia nadaje jaskier 
ostry. Uwagę zwracają żółte kwiaty tej rośliny, których tworzy się 
wiele na mocno rozgałęzionej łodydze. Jaskier, z ra cji jaskrawożół-
tych kwiatów potocznie zwany „bolioczkiem”, jest rośliną bardzo czę-
sto spoty kaną na łąkach, pastwiskach czy przydrożach. Ze względu 
na ostry smak, spowodowany obec nością substancji trujących, pomi-
jany jest przez pasące się zwierzęta. Wysuszony traci jednak właści-
wości trujące. Różowy odcień łąkom miejscami nadaje rdest wężow
nik Fot. 82 . Nazwa tej rośliny pochodzi od wijącego się kłącza, które 
wykorzystywane bywa w lecznictwie. Z kłącza wyrasta łodyga o wy-
sokości sięgającej 80 cm, na szczycie, której osadzone są jasnoróżowe 
kwiaty. Gatunek ten jest wskaź nikiem wilgotności i można go znaleźć 
na wilgotnych łąkach oraz w lasach łęgowych. Kolejnym gatunkiem, 
którego kwiaty podziwiać możemy przez całe lato to złocień właściwy, 
często nazywany margaretką. Jest to roślina o koszyczku kwiatowym 
podobnym do kwiatostanu stokrotki pospolitej, ale o znacznie większej 
średnicy. Kwiatostan złocienia naśladuje pojedynczy kwiat. W rzeczy-
wistości składa się on z kwiatów brzeżnych, które są zawsze białe oraz 
centralnie usytuowanych żółtych kwiatów rurkowatych. Dzięki takie-

Fot. 79  
Ostożeń łąkowy  
Cirsium arvense

Fot. 80  
Wełnianka wąskolistna 
Eriophorum angustifolium 

Fot. 81  
Ziarnopłon wiosenny  
Ficaria verna

Fot. 82  
Rdest wężownik  
Polygonum bistorta

Fot. 83  
Turzyca pęcherzykowata 
Carex vesicaria

Fot. 84  
Tojeść pospolita  
Lysimachia vulgaris

Fot. 85  
Tojeść bukietowa  
Lysimachia thyrsiflora
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mu zróżnicowaniu pojedyn czych kwiatów w kwiatostanie staje się on 
większy i bardziej barwny, a przez to łatwiej zauważalny dla owadów. 
Późnym latem na łąkach pojawia się pospolity gatunek – krwiściąg le
karski. Jest to roślina od dawna wykorzystywana w lecznic twie, stoso-
wana przeciw krwawieniom. Zawarte w roślinie garbniki działają ścią-
gająco, dezynfekująco oraz przeciwkrwotocznie. Ciemnopurpurowe, 
drobne kwiaty skupione są w jajowate główki umieszczone na długiej, 
rozgałęzionej łodydze, dzięki której górują nad całą łąką.

Zazwyczaj pomijaną grupą roślin, a powszechnie występu jącą na łą-
kach są trawy. Gatunkami często spotykanymi nie tyl ko na łąkach, ale 
i na groblach oraz wzdłuż dróg, są tymotka łąkowa Fot. 86  i wyczy
niec łąkowy Fot. 87 . Ich kwiaty jak i wszystkich innych traw są nie-
pozorne – nie wabią owadów bar wą ani zapachem, ponieważ zapylane 
są przez wiatr. Aby doszło do zapylenia przez wiatr trawy wytwarzają 
ogromne ilości lek kiego pyłku. Szczególnie efektownie wygląda kwit-
nący wyczy niec, którego rudo zabarwione pylniki okrywają cały kwia-
tostan (stąd zwyczajowa nazwa rośliny – lisia kita).

Wśród łąk położonych nad rzeką Wisłą, w okresie lęgowym, spo-
tkamy gatunki charakterystyczne dla krajobrazu rolniczego. Z ptaków 
wróblowatych zobaczymy tutaj m.in.: skowronka Fot. 88 , trznadla, 
pliszkę siwą Fot. 89  oraz żółtą Fot. 90 .

Pierwszy gatunek najłatwiej zauważyć, kiedy wzbija się w powie-
trze, zawisa i śpiewa w wio sennym słońcu. W ten sposób informuje są-
siadów, że dane terytorium jest już zajęte. Gniazdo skowronek zakłada 
na ziemi. Zbudowane z traw doskonale wtapia się w otoczenie. Ptaki 
te mają ubarwienie w kolorze płowobrązowym, więc doskonale zlewa-
ją się z podłożem. Pisklęta po wy kluciu przebywają w gnieździe około 
10 dni. Jesienią skowronki odlatują do zachodniej i połu dniowej Europy, 
a także do północnej Afryki.

Wieczorem oraz rankiem można usłyszeć donośny, twardy, dwu-
sylabowy głos „krret-krret” dobywający się z traw. Tak brzmi głos go-
dowy derkacza Fot. 91 , którego nazwa pochodzi od głosu zwanego 
„derkaniem”. Ptak ten jest wykrywalny niemal tylko po głosie, sły-
szanym z odległo ści nawet jednego kilometra. Żyje bowiem ukryty 
w gęstej roślinności na łąkach, pastwiskach oraz polach uprawnych. 
Głos ten wydają tylko samce w okresie lęgowym, wabią w ten sposób 
samice oraz odstraszają konkurentów. Gniazdo derkacze budują na 
ziemi pod osłoną traw. W wielu krajach Europy w związku z inten-
syfikacją produkcji rolnej, której wynikiem jest pozbawienie ptaków 
dogodnych siedlisk oraz zmniejszenie ilości dostępnego pokarmu, 
derkacz stał się gatunkiem zagrożo nym. Ptak ten jest nocnym mi-
grantem, co oznacza, że wędruje nocą a dzień spędza na odpoczynku. 
Przylatuje do nas na przełomie kwietnia i maja, odlatuje we wrześniu 
do środkowej Afryki.

Typowymi mieszkańcami terenów silnie wilgotnych są ślepaki, po-
tocznie zwane bąka mi. Samice tych owadów krążą często wokół nas 
by znaleźć dogodny moment i miejsce do napicia się krwi. W tym celu 
owad ten rozcina skórę żuwaczkami i szczękami, po czym wpusz cza 
kroplę śliny by zapobiec krzepnięciu krwi. Stąd często pojawia się 
obrzęk po ugryzieniu. Jaja składają na nadwodnych roślinach, a wylę-
gające się larwy spadają do wody by tam odbyć cykl rozwojowy. Samce, 
podobnie jak u komarów żywią się pyłkiem kwiatów.

Liczną grupą owadów, zamieszkujących różne środowiska, są żą
dłówki. Samice tych owadów wyposażone są w żądła i gruczoły jado-
we, co oznacza, że bliższe kontakty mogą okazać się bolesne w skut-
kach. Spośród żądłówek najczęściej spotykamy: pszczoły Fot. 92 , osy, 
grzebacze i mrówki.

Wśród pszczół, poza pszczołą miodną, można spotkać jej dzikie krew-
niaczki. Pamiętać należy, że w Polsce żyje ponad 400 gatunków dzikich 
pszczół. Podobnie jak pszczoła miodna zbierając pyłek zapylają rośliny. 
Karmią nim również swoje larwy. Najczęściej spotykamy pszczolinki 
i smukliki, żyjące w wykopanych przez siebie norkach, w  suchszych 
i  dobrze nasło necznionych miejscach. Ich norki można znaleźć na 
przydrożach i groblach. Często tworzą nie wielkie kolonie.

Trzmiele, które trudno pomylić z innymi owadami, również uwijają 
się przy zbiorze pyłku. Żyją w niewielkich rodzinach złożonych z kró-
lowej i robotnic. Swoje gniazda zakła dają w ziemi. Pamiętajmy, że to 
właśnie trzmiele i niektóre dzikie pszczoły zapylają rośliny motylko-
we, takie jak: koniczyna czerwona i lucerna, których nie zapyla np. 
pszczoła miod na. Dzieje się tak, ponieważ tylko one posiadają wystar-
czająco długi język, by sięgnąć dna długich rurkowatych kwiatów tych 

Fot. 86  
Tymotka łąkowa  
Phleum pratense

Fot. 87  
Wyczyniec łąkowy  
Alopecurus pratensis

Fot. 88  
Skowronek  
Alauda arvensis

Fot. 89  
Pliszka siwa  
Motacilla alba

Fot. 90  
Pliszka żółta  
Motacilla flava

Fot. 91  
Derkacz Crex crex

Fot. 92  
Pszczoła miodna  
Apis mellifera
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Organizacje przyrodnicze działające 
na terenie Doliny Górnej Wisły

 Ornitologiczna Grupa Robocza Doliny Górnej Wisły CZAPLON – lokal-
na grupa Ogólnopolskiego Towarzystwa Ochrony Ptaków (grupa zakoń-
czyła działalność, obecnie jej rolę przejęło Górnośląskie Koło Ornitologicz-
ne), c/o Dział Przyrody Muzeum Górnośląskiego, pl. Sobieskiego 2, 41-902 
Bytom, tel.: 32/2813401 w. 116, http://www.gko.muzeum.bytom.pl/
Grupa powstała w 1994 r. Skupiała 50 osób prowadzących badania nad 

awifauną w Dolinie Górnej Wisły. Głównym celem jej działalności było mo-
nitorowanie zmian liczebności ptaków lę gowych i przelotnych w tym rejo-
nie. Systematycznie przez członków organizacji prowadzona była inwenta-
ryzacja i opis przyrodniczy wszystkich zbiorników wodnych, wysp, stawów, 
starorzeczy oraz oczek wodnych. Grupa wspólnie z Towarzystwem na rzecz 
Ziemi realizowała projekt dotyczący ochrony rybitw w Dolinie Górnej Wisły. 
Dzięki wysiłkom CZAPLONA na obszarze Górnej Wisły wyznaczono cztery 
ostoje o znaczeniu europejskim (IBA, Important Bird Area) i włączono je do 
sytemu terenów chronionych Unii Europejskiej NATURA 2000.

 Towarzystwo na rzecz Ziemi (TNZ),  
ul. Leszczyńskiej 7, 32-600 Oświęcim, tel.: 33/8422120,  
http://www.tnz.most.org.pl, e-mail: biuro@tnz.most.org.pl
TNZ jest ogólnopolskim stowarzyszeniem działającym od 1989 roku na 

rzecz zachowania i odtwarzania środowiska naturalnego oraz podejmują-
cym działania na rzecz rozwoju demokracji lokalnej i pobudzania świado-
mości ekologicznej społeczeństwa. Posiada na swoim koncie wiele zrealizo-
wanych przedsięwzięć, do których można zaliczyć, m.in.: program „Chroń-
my dziką Sołę” i projekty „Ochrona rybitwy rzecznej w Dolinie Górnej 
Wisły” oraz „Promocja pozaprodukcyjnych walorów stawów karpiowych”. 
Ponadto TNZ prowadzi działalność publicystyczną. Organizuje rów nież 
szkolenia i konferencje dla przedstawicieli samorządów terytorialnych 
oraz organizacji pozarzą dowych, m.in. z zakresu przepisów ochrony środo-
wiska w Polsce i Unii Europejskiej.

 Małopolskie Towarzystwo Ornitologiczne (MTO), Kraków,  
adres do korespondencji: skr. pocz. 22, 30-309 Kraków,  
http://www.mto-kr.pl, e-mail: sekretariat@mto-kr.pl.
Towarzystwo zrzesza ornitologów amatorów i zawodowo zajmujących 

się ptakami, a także wszystkich sympatyków i miłośników ptaków. Głów-
nym celem Towarzystwa jest obserwowanie ptaków, zbieranie informacji 
o   ich rozmieszczeniu i liczebności na terenie Małopolski oraz aktyw ny 
udział w ochronie ptaków i ich środowisk.

 Ogólnopolskie Towarzystwo Ochrony Ptaków,  
ul. Odrowąża 24, 05-270 Marki k. Warszawy, http://www.otop.org.pl
Towarzystwo działa na terenie Polski i zajmuje się ochroną ptaków i ich 

siedlisk.

DODATKOWE INFORMACJE7.

Jeśli odczytasz 
numer obrączki 
lub obroży 
ptaka żywego 
lub martwego, 
poinformuj o tym 
Zakład Ornitologii 
PAN w Gdańsku. 
Zakład zajmuje się 
m.in. badaniem 
wędrówek ptaków 
oraz pełni rolę 
krajowego centrum 
obrączkowania 
ptaków.

Zakład 
Ornitologii PAN, 
ul. Nadwiślańska 
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roślin. Na okolicznych roślinach najczęściej spotkamy trzmiela rudego 
Fot. 93 , ziemnego i kamiennika. Wszystkie trzmiele objęte są ochroną 

gatunkową.
Grzebaczowate to bardzo liczna grupa owadów i mocno zróżnicowa-

na pod względem budowy i barwy. Najczęściej na ich ubarwienie skła-
dają się kombinacje barwy czarnej, żółtej i czerwonej. Przypominają 
małe osy. Są bardzo zwinne i trzeba dołożyć sporo starań, by im dokład-
nie się przyjrzeć. Najłatwiej jest je zaobserwować na kwiatach z rodzi-
ny baldaszkowatych, kwitnących ostach i nawłoci. Dorosłe owady od-
żywiają się nektarem kwiatów natomiast larwy – pokarmem mięsnym. 
Są one doskonałymi myśliwymi. Polują na inne owady i ich larwy, drob-
ne pająki. Swoje gniazda budują w ziemi, drewnie, glinianych skarpach, 
pustych pędach trzcin, bzu i malin. Po przygotowaniu norki znoszą do 
niej sparaliżowane jadem, żywe owady. Następnie składają na nie ja-
jeczko i zamurowują wejście. Wylęgająca się larwa ma wystarczają cą 
ilość świeżego pokarmu, by wyrosnąć i przepoczwarczyć się.

Osy – ta nazwa budzi respekt nie tylko u ludzi. Ich użądlenia są bar-
dzo bolesne i mogą zakończyć się dla nas wizytą w szpitalu Rys. 16 . 
Trudno o nich nie wspomnieć, skoro w słoneczny dzień zawsze można 
je spotkać na kwiatach, w pobliżu krzewów i drzew. Dorosłe osy, po-
dobnie jak pszczoły, odżywiają się pokarmem pochodzenia roślinnego 
bogatego w węglowodany. Często same nagryzają korę drzew, by zlizy-
wać kapiący sok. Swoje larwy zaś żywią pokarmem mięsnym. Podsta-
wę ich menu stanowią głównie mniejsze owady. Ich wielkie rodzinne 
gniazda schowane w dziuplach, w ziemi lub naszych domach mogą 
mieścić często po kilkaset osobników. Również te gniazda w ziemi, zbu-
dowane są z materiału przypominającego karton, a będącego w rzeczy-
wistości masą powstałą z przeżutego drewna. Warto wiedzieć, że zimę 
przeżywają u os tylko królowe matki. Jesienią każdego roku podczas 
pierwszych przymrozków wszystkie robotnice i samce giną. Co roku 
królowe wiosną zakładają gniazda od nowa. Samce nie żądlą i pojawiają 
się dopiero w połowie lata. W tym miejscu należy również wspomnieć 
o największej w Polsce osie, jaką jest szerszeń. Jest kilkakrotnie więk-
szy od innych gatunków os społecznych. Poluje na owady, w tym na 
pszczoły i inne osy, przeszukując przybrzeżne rośliny i oblatując kwiat-
ki. My też powinniśmy na niego uważać.

Fot. 93  
Trzmiel rudy  
Bombus pascuorum

Rys. 16  
Osa pospolita  
Vespa vulgaris
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LICZEBNOŚCI WYBRANYCH GATUNKÓW LĘGOWYCH 
obszaru Natura 2000 Stawy w Brzeszczach (stawy w rejonie 
Brzeszcz, Woli, Harmęż, Kaniowa) oraz kompleksu leśno- 
-stawowego w Brzeszczach-Nazieleńcach w latach 2008-2014.

9.

Gatunek
Obszar Natura 2000 
Stawy w Brzeszczach

Kompleks leśnostawowy  
w BrzeszczachNazieleńcach

Bączek Ixobrychus minutus 9 p 2 p
Bąk Botaurus stellaris 7-9 s 2-3 s
Błotniak stawowy Circus aeruginosus 7-8 p 1 p
Bocian biały Ciconia ciconia 6 p 1 p
Brzegówka Riparia riparia 30 p 20 p
Brzęczka Locustella luscinioides 3 p 0
Cyranka Anas querquedula 3-4 p 0
Czajka Venellus venellus 18 p 3-5 p
Czernica Aythya ferina 239-261 p 34-79 p
Derkacz Crex Crex 3 s 0-1 s
Dzięcioł zielonosiwy Picus canus 1 p 1 p
Gąsiorek Lanius collurio 23 p 7 p
Gęgawa Anser anser 5 p 2 p
Głowienka Aythya ferina 135-187 p 38-53 p
Jarzębatka Sylvia nisoria 1 p 0
Krakwa Anas strepera 11-15 p 3 p
Kokoszka Gallinula chloropus 38-40 p 8-16 p
Kropiatka Porzana porzana 1 s 0
Krwawodziób Tringa totanus 5-6 p 1-2 p
Krzyżówka Anas platyrhynchos 64-129 p 15-45 p
Kszyk Gallinago gallinago 5-6 p 0-1 p
Łabędź niemy Cygnus olor 8-9 p 2 p
Łyska Fulica atra 62-84 p 8-17 p
Mewa czarnogłowa Larus melanocephalus 3-9 p 0
Muchołówka białoszyja Ficedula albicollis 2 p 2 p
Perkoz dwuczuby Podiceps cristatus 118-158 p 35-43 p
Perkoz rdzawoszyi Podiceps grisegena 0-2 p 0
Perkozek Tachybaptus rufficollis 46-56 p 11-15 p
Podróżniczek Luscinia svecica 1 p 0
Rybitwa białowąsa Chlidonias hybrida 0-215 p 0-15 p
Rybitwa czarna Chlidonias niger 2 p 0
Rybitwa rzeczna Sterna hirundo 9-30 p 4-20 p
Rycyk Limosa limosa 1 p 0
Sieweczka rzeczna Charadrius dubius 5-6 p 1 p
Strumieniówka Locustella fluviatilis 24-26 p 10 p
Ślepowron Nycticorax nycticorax 226 p 0-12
Śmieszka Chroicocephalus ridibundus 2143-2623 p 470-520 p
Świerszczak Luscinia naevia 10-11 p 1 p
Trzciniak Acrocephalus arundinaceus 40-49 s 9-11 s
Zausznik Podiceps nigricollis 33-52 p 14-22 p
Zielonka Porzana parva 1 s 0
Zimorodek Alcedo atthis 8-13 p 1 p

Wytłuszczono gatunki z Załącznika I Dyrektywy Ptasiej. Opracowano na podstawie Betleja, Ledwoń (2009); Ledwoń, 
Betleja (2010) oraz danych niepublikowanych (Ledwoń M., Betleja J.). p – pary lęgowe, s – śpiewające samce.

SKROWIDZ GATUNKÓW ZAMIESZCZONYCH 
NA FOTOGRAFIACH I RYSUNKACH 8.

Acer platanoides 37
Acer pseudoplatanus 37
Acorus calamus 22
Aeschna cyanea 17
Alauda arvensis 46
Alnus glutinosa 36
Alopecurus pratensis 46
Amur 11
Anas crecca 29
Anser anser 29
Aphididae 42
Apis mellifera 47
Ardea cinerea 32
Argiope bruennichi 34
Argynnis paphia 33
Asilidae 34
Aythya ferina 28
Aythya fuligula 27
Batalion 31
Bączek 25
Bąk 25
Biedronka siedmiokropka 41
Biegus zmienny 31
Bielinek bytomkowiec 33
Błotniak stawowy 25
Bogatka 40
Bombus pascuorum 48
Botaurus stellaris 25
Bufo viridis 13
Calidris alpina 31
Caltha palustris 43
Carec vesicaria 45
Carex elata 24
Cetonia aurata 42
Chironomidae 18
Chlidonias hybrida 7
Chroicocephalus ridibundus 24, 29, 32
Chrysopa vulgaris 41
Circus aeruginosus 25
Cirsium arvense 44
Coccinella septempunctata 41
Corixa 19
Crex crex 47
Ctenopharyngodon idella 11
Cyanistes caeruleus 40
Cygnus olor 29
Cyraneczka 29
Czajka 30
Czapla siwa 32
Czernica 27
Dactylorhiza majalis 43
Dąb czerwony 35
Dąb szypułkowy 35
Dendrocopos major 39
Derkacz 47
Dostojka malinowiec 33
Dytiscus marginalis 19
Dzięcioł duży 39
Dziki bez czarny 37
Eriophorum angustifolium 43
Ficaria verna 44
Firletka poszarpana 43
Formicidae 38
Fulica atra 27
Gallinago gallinago 30

Gerris rufoscutellatus 19
Gęgawa 29
Głowienka 28
Gonepteryx rhamni 32
Grążel żółty 21
Hyla arborea 14
Inachis io 33
Iris pseudoacorus 23
Ixobrychus minutus 25
Jaszczurka zwinka 17
Jeżogłówka gałęzista 23
Kaczyniec 43
Kalina koralowa 38
Klon jawor 37
Klon zwyczajny 37
Knieć błotna 43
Kormoran 32
Kosaciec żółty 23
Kruszczyca złotawka 47
Kszyk 30
Kukułka szerokolistna 43
Kwietnik 34
Kwokacz 30
Lacerta agilis 17
Latolistek cytrynek 37
Lemna minor 20
Lipa drobnolistna 36
Lychnis flos-cuculi 43
Lysimachia thyrsilora 45
Lysimachia vulgaris 45
Łabędź niemy 29 
Łowik 34
Łunica czerwona 17
Łyska 27
Maniola jurtina 33
Misumena vatia 34
Modraszek ikar 33
Modraszka 40
Motacilla alba 46
Motacilla flava 46
Mrówki 42
Mszyca 42
Nartnik 19
Natrix natrix 17
Nuphar lutea 21
Nycticorax nycticorax 27
Ochotkowate 18
Olsza czarna 36
Osa pospolita 48
Ostożeń łąkowy 44
Pałka szerokolistna 22
Pałka wąskolistna 22
Panaropa 34
Papilio machaon 34
Parus major 40
Paź królowej 34
Pentatonidae 41
Perkoz dwuczuby 26
Perkozek 26
Phalacrocorax carbo 32
Phiagmites australis 21
Philomachus pugnax 31
Phleum pratense 46
Pieris napi 33
Pinus strobus 39

Pliszka siwa 46
Pliszka żółta 46
Pływak żółtobrzeżek 19
Podiceps cristatus 26
Podiceps nigricollis 26
Polygonum bistorta 44
Polyommatus icarus 33
Populus tremula 36
Przestrojnik jurtina 33
Pszczoła miodna 47
Pyrrhosoma nymphula 17
Quercus robur 35
Quercus rubra 35
Rdest wężownik 44
Ropucha zielona 13
Rusałka admirał 33
Rusałka pawik 33
Rybitwa białowąsa 7
Rybitwa rzeczna 29, 30
Rzekotka drzewna 14
Rzęsa drobna 20
Sagittaria sagittifolia 23
Salvinia natans 20
Salwinia pływająca 20
Sambucus nigra 37
Skowronek 46
Sosna wejmutka 39
Sparganium erectum 23
Spirodela polyrchiza 20
Spirodela wielokorzeniowa 20
Sterna hirundo 29, 30
Strzałka wodna 23
Ślepowron 27
Śmieszka 24, 29, 32
Tachybaptus ruficolis 26
Tarczówkowate 41
Tatarak 22
Tilia cordata 36
Tojeść bukietowa 45
Tojeść pospolita 45
Topola osika 36
Tringa nebularia 30
Trzcina pospolita 21
Trzmiel rudy 48
Turzyca pęcherzykowata 45
Turzyca sztywna 24
Tygrzyk paskowany 34
Tymotka łąkowa 46
Typha angustifolia 22
Typha latifolia 22
Vanellus vanellus 30
Vanessa atalanta 33
Vespa vulgaris 48
Viburnum opulus 38
Wełnianka wąskolistna 43
Wioślak 19
Wojsiłka 34
Wyczyniec łąkowy 46
Zaskroniec 17
Zausznik 26
Ziarnopłon wiosenny 44
Złotook pospolity 41
Żagnica sina 17
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Fot. 94  
Widok na staw Lesisko
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PRZYRODA 
KOMPLEKSU LEŚNO-STAWOWEGO 
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w Dolinie Górnej Wisły. Dolina ta jest ważnym miejscem lęgowym 
dla wielu rzadkich ptaków wodno-błotnych oraz jednym ze strategicznych 
miejsc odpoczynku podczas ich jesiennej i wiosennej wędrówki.
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