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 WYKAZ ZADAŃ SZCZEGÓŁOWYCH 
ZREALIZOWANYCH W II I III KWARTALE  

 W drugim i trzecim kwartale 2012 planowano 
prowadzenie obserwacji terenowych następujących 
gatunków: 

 W drugim kwartale 2012 planowano prowadzenie 
obserwacji terenowych następujących gatunków: 

1. bąk Botaurus stellaris,  
2. bączek Ixobrychus minuts,  
3. błotniak łąkowy Circus pygargus,  
4. błotniak stawowy Circus aeruginosus,  
5. błotniak zbożowy Circus cyaneus,  
6. kropiatka Porzana porzana,  
7. zielonka Porzana parva,  
8. derkacz Crex crex,  



 

 WYKAZ ZADAŃ SZCZEGÓŁOWYCH 
ZREALIZOWANYCH W II I III KWARTALE  

9. żuraw Grus grus,  
10. dubelt Gallinago media,  
11. rybitwa białowąsa Chlidonias hybrida,  
12. rybitwa czarna Chlidonias niger,  
13. rybitwa rzeczna Sterna hirundo,  
14. uszatka błotna Asio flammeus,  
15. dzięcioł zielonosiwy Picus canus,  
16. dzięcioł białogrzbiety Dendrocopos leucotos,  
17. dzięcioł średni Dendrocopos medius,  
18. dzięcioł czarny Dryocopus martius,  



Bąk Botaurus stellaris 

 Inwentaryzacją objęta została całość siedlisk gniazdowych 
tego gatunku – klasa „szuwar trzcinowy” z warstwy siedlisk 
ptaków. 

 Liczenia bąka w dolinie Biebrzy przeprowadzono w terminie 
od 20 kwietnia do 20 maja.  

 Wykonano, trzy kontrole, 2 poranne i 1 wieczorną. 
Podczas pierwszej kontroli porannej (20-30 kwietnia) 
stwierdzono 65 samców odzywających się głosem 
godowym. Kolejną kontrolę (wieczorną) przeprowadzono w 
terminie 1-10 maja stwierdzając 44 samce. Trzecia kontrola, 
poranna (10-20 maja) wykazała 49 samców (tab.1). 

 Najwięcej samców odzywających się głosem godowym 
stwierdzono w Basenie Dolnym Biebrzy kolejno w 
poszczególnych kontrolach 55, 37 i 43 samce, natomiast w 
Basenie Górnym nie stwierdzono obecności odzywających 
się samców. 



Bąk Botaurus stellaris 
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Ryc. 1. Rozmieszczenie 
bąk Botaurus stellaris 
podczas kontroli 20-30 
kwietnia 2012 r.  

65 samców 



 

 

Ryc. 2. Rozmieszczenie 
bąka  Botaurus stellaris 
podczas kontroli 1-10 
maja 2012 r.  

44 samce 



Ryc. 3. Rozmieszczenie 
bąka Botaurus stellaris 
podczas kontroli 10-20 
maja 2012 r.  

49 samców 



Bąk Botaurus stellaris 

 Ponieważ populacja bąka w Ostoi, jest jedną z 
najważniejszych w kraju, podjęto się opisu siedlisk tego 
gatunku. Opis siedlisk prowadzony jest od 15 lipca b.r. i 
trwa nadal. Polega on na opisie struktury roślinności, typu 
szuwaru, zagęszczenia trzciny, itp.. (tab. 1). Opis siedlisk 
bąka zostanie przeprowadzony w 155 punktach (ryc. 2), w 
4 kategoriach:  

 1. samce stwierdzone podczas kontroli 20-30 kwietnia,  
 2. samce stwierdzone podczas kontroli 1-10 maja,  
 3. samce stwierdzone podczas kontroli 10-20 maja.  
 4. punkty losowe, wylosowane z warstwy „szuwar 

trzcinowy”.  
 Każda kategoria będzie opisana w 35-38 punktach. 
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Bączek Ixobrychus minuts  

 Zakończono 
inwentaryzację 
gatunku. 
Inwentaryzację 
przeprowadzono 
przede wszystkim 
podczas spływów, ale 
także podczas 
kontroli siedliska. 
Stwierdzono 7 par 
lęgowych, jedynie w 
Basenie Południowym 



Lelek Caprimulgus europaeus 

  Warstwa do inwentaryzacji zawierała klasę „lasy 
iglaste” z warstwy z siedliskami ptaków. Ww. 
siedlisko zawierały 83 kwadraty 5x5 km. Wybrano z 
nich 15 kwadratów, na których powierzchnia 
warstwy do inwentaryzacji była największa (czyli 
miała co najmniej 531 ha). Na każdym z kwadratów 
wybrano powierzchnię próbną będącą 
prostokątem 2x5 km. Powierzchnie próbne 
wybierano tak, by pokrywały jak największą 
powierzchnię warstwy do inwentaryzacji. 

 



Lelek Caprimulgus europaeus 
 Pierwszą kontrolę przeprowadzono w terminie 1-10 

czerwca 2012 r.,  

 drugą kontrolę przeprowadzono okresie 1-20 lipca.  

 W obrębie każdej powierzchni wyznaczono dwa transekty 
przebiegające w odległości ok. 500 m od krawędzi 
powierzchni, z uwzględnieniem przebiegu dróg leśnych, na 
transektach tych prowadzono obserwacje. Kontrole 
prowadzono w godzinach nocnych (od zmierzchu do 
świtu), z udziałem dwóch obserwatorów. Stosowano 
stymulację głosową z użyciem nagrań głosów godowych 
samców lelka. Miejsca, w których zaobserwowano lelki, 
oznaczano za pomocą punktów na mapie terenowej oraz w 
urządzeniu GPS.  



Lelek Caprimulgus europaeus 



Lelek Caprimulgus europaeus 



Lelek Caprimulgus europaeus 



Dubelt Gallinago media 
 Po wykonanej inwentaryzacji w II kwartale 2012 r., w III 

kwartale przeprowadzono prace kameralne – 
podsumowano i wstępnie przeanalizowano uzyskane dane  
W okresie sprawozdawczym skontrolowano 22 tokowiska 
na których tokowało 155 ptaków.  

 W dolnym basenie stwierdzono 7 tokowisk (46 osobników) 
z czego 3 na Bagnie Ławki,  

 w środkowym basenie – 12 tokowisk (84 osobniki),  

 w górnym basenie 3 tokowiska (25 osobników).  

 Liczebności ptaków dla danych tokowisk podano 
maksymalne.  

 Biebrzańską populację można ocenić na 155-186 
tokujących ptaków na 24-26 tokowiskach. 



Dubelt  

Gallinago media 



Błotniak łąkowy Circus pygargus, błotniak stawowy Circus 
aeruginosus, błotniak zbożowy Circus cyaneus 

 Warstwa do inwentaryzacji zawierała następujące klasy z 
warstwy z siedliskami ptaków: „podmokłe łąki”, „szuwar 
trzcinowy”, „turzycowiska”, „łąki” i „nieleśne 
niesklasyfikowane”. Ww. siedliska zawierało 457 
kwadratów 2x2 km. Do losowania wybrano 171 
kwadratów, na których powierzchnia warstwy do 
inwentaryzacji zajęła ponad 50% powierzchni całego 
kwadratu. Wylosowano wśród nich 30 powierzchni 
próbnych, proporcjonalnie w każdym z basenów doliny 
Biebrzy:  

 basen górny – 3 powierzchnie wylosowane z 15;  

 basen środkowy – 16 powierzchni wylosowanych z 94;  

 basen dolny – 11 powierzchni wylosowanych z 62. 



Błotniak łąkowy Circus pygargus, błotniak stawowy Circus 
aeruginosus, błotniak zbożowy Circus cyaneus 

 Na każdej z wylosowanych powierzchni wykonano jedną 
kontrolę w terminie od 20 kwietnia do 10 maja. Po 
poddaniu wyników tej kontroli ocenie, z puli powierzchni 
próbnych odrzucono te, gdzie nie stwierdzono 
błotniaków oraz ich siedlisk. Druga kontrola, wykonana 
w terminie od 11 do 30 maja, została więc 
przeprowadzona na 20 powierzchniach próbnych.  

 W III kwartale b.r., przeprowadzono trzecią kontrolę 
terenową którą wykonano w okresie 10 czerwca – 15 
lipca. Wyniki z 3 kontroli terenowych w 2012. 



błotniak łąkowy Circus pygargus, błotniak stawowy Circus 
aeruginosus, błotniak zbożowy Circus cyaneus, uszatka błotna 

Asio flammeus  





Derkacz Crex crex 
 Inwentaryzację przeprowadzono w trakcie dwóch 

kontroli terenowych w następujących terminach:  

 20 maja - 5 czerwca;  

 20 czerwca – 5 lipca.  

 Spośród wylosowanych 30 powierzchni próbnych, 
skontrolowano następujące ilości kwadratów w 
poszczególnych basenach:   

 basen górny – 4 kwadraty;  

 basen środkowy – 16 kwadratów;  

 basen dolny – 10 kwadratów.  







Rybitwa białowąsa Chlidonias hybrida, rybitwa czarna 
Chlidonias niger, rybitwa rzeczna Sterna hirundo 

 

 Liczenia wykonano w trakcie spływów, które odbyły 
się w terminach:  

 18-23 maja  

 06-10 czerwca.  

 05-12 lipca.   



Rybitwa białowąsa Chlidonias hybrida, rybitwa czarna 
Chlidonias niger, rybitwa rzeczna Sterna hirundo 

 

   



Rybitwa białowąsa Chlidonias hybrida, rybitwa czarna 
Chlidonias niger, rybitwa rzeczna Sterna hirundo 

 

   



Kropiatka Porzana porzana, zielonka Porzana parva 

 Po wykonanej inwentaryzacji w II kwartale 2012 r., 
w III kwartale przeprowadzono prace kameralne – 
podsumowano i wstępnie przeanalizowano 
uzyskane dane  



Kropiatka Porzana porzana, zielonka Porzana parva 

 



Kropiatka Porzana porzana, zielonka Porzana parva 

 



Lerka Lullula arborea 
 

 Po wykonanej inwentaryzacji w II kwartale 2012 r., 
w III kwartale przeprowadzono prace kameralne – 
podsumowano i wstępnie przeanalizowano 
uzyskane dane. 
 



Lerka Lullula arborea 
 

 



muchołówka mała Ficedula parva 
 

 Po wykonanej inwentaryzacji w II kwartale 2012 r., 
w III kwartale przeprowadzono prace kameralne – 
podsumowano i wstępnie przeanalizowano 
uzyskane dane  



muchołówka mała Ficedula parva 

 



dzięcioł zielonosiwy Picus canus, 
dzięcioł białogrzbiety Dendrocopos leucotos 

dzięcioł średni Dendrocopos medius 

 

  Inwentaryzacja została przesunięta na 2013 r. 



wodniczka Acrocephalus paludicola  

  Celem było: 

1. Określenie liczebności i rozmieszczenia 
wodniczki w Biebrzańskim Parku 
Narodowym, w tym na Bagnie Ławki. 

2. Określenie liczebności i rozmieszczenia 
wodniczki na obszarze Natura 2000. 

 Porównanie zmian liczebności w latach 1995-
2012  



wodniczka Acrocephalus paludicola  

 METODY 

 Liczenia wodniczek w Biebrzańskim Parku 
Narodowym przeprowadzono w terminie 16.05-
22.06.2012 r.  

 Liczenia przeprowadzono w godzinach 19.00-21.30, 
a w liczeniach udział wzięło 65 osób. Na 
powierzchniach, na których zespół liczący 
składający się z 5-8 osób, wykonywał liczenia 
przemieszczając się tyralierą. W ciągu wieczornej 
kontroli na różnych powierzchniach pracowało 
równolegle od 2 do 5 zespołów.  

 



wodniczka Acrocephalus paludicola  

 METODY 

 Śpiewające samce wodniczki zaznaczano w 
urządzeniach GPS. Liczenia wykonywano tylko w 
miejscach gdzie istniały odpowiednie siedliska dla 
tego gatunku – otwarte torfowiska niskie lub 
torfowiska niskie w początkowym stadium sukcesji 
trzciny, trzcinnika lub krzewów. W trakcie 
prowadzonych liczeń wodniczki wykonano mapę 
cyfrową w GIS oraz ustalono współrzędne 

geograficzne śpiewających samców wodniczki.  



wodniczka 

 Powierzchnie liczeń wodniczki 

w Basenie Południowym 

(Dolnym) w Biebrzańskim 

Parku Narodowym w 2012 r. 
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wodniczka Acrocephalus paludicola  

 

 



wodniczka Acrocephalus paludicola  

 

 

Podczas liczeń w Biebrzańskim 

Parku Narodowym i jego otulinie w 

2012 roku, stwierdzono: 

2579 śpiewających samców 

wodniczki 



wodniczka  

Acrocephalus paludicola 

 

 

Rozmieszczenie wodniczki 
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(Dolnym) w Biebrzańskim 
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wodniczka  

Acrocephalus paludicola 
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wodniczka Acrocephalus paludicola  
– zmiany liczebności w latach 1995-2012 
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Basen Środkowy 

 

 



Basen Dolny 
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Dziękuję za uwagę 


