
Ptaki wodno-b∏otne
W zwiàzku z degradacjà obszarów podmok∏ych, tzw. tere-
nów wodno-b∏otnych, w wielu cz´Êciach Êwiata ptaki zwià-
zane z tymi siedliskami znalaz∏y si´ w centrum zaintereso-
wania organizacji zajmujàcych si´ ochronà ptaków. Okre-
Êlenie tereny wodno-b∏otne (po ang. wetlands) odnosi si´
do wszystkich terenów wilgotnych i wodnych, czyli bagien,
mokrade∏, zbiorników wodnych naturalnych i sztucznych,
sta∏ych i okresowych, s∏odko- i s∏onowodnych i przybrze˝-
nych wód morskich.
Jedno z kryteriów waloryzujàcych OSO w ramach sieci Na-
tura 2000 (C4, zob. T. 7., str. 9–10) okreÊla, ˝e rang´
ochronnà nadaje si´ obszarom, na których wyst´puje co
najmniej 20 000 os. ptaków wodno-b∏otnych, jednego lub
wi´kszej liczby gatunków; dotyczy wszystkich terenów wod-
no-b∏otnych o znaczeniu mi´dzynarodowym, zinwentary-
zowanych zgodnie z kryterium 5. Konwencji RAMSAR.
Do ptaków wodno-b∏otnych zaliczane sà ptaki nale˝àce do
nast´pujàcych 9 rz´dów: nury Gaviiformes, perkozy Podi-
cipediformes, rurkonose Procellariformes, pe∏nop∏etwe Pe-
lecaniformes, brodzàce Ciconiiformes, flamingi Phoenicop-
teriformes, blaszkodziobe Anseriformes, ˝urawiowe Grui-
formes i siewkowe Charadriiformes.
W Polsce wyst´pujà gatunki nale˝àce do wszystkich wymie-
nionych rz´dów i wiele z nich opisano w Poradniku (z wy-
jàtkiem przedstawicieli rurkonosych i flamingów).
W Polsce wyró˝niç mo˝na ponad 20 obszarów skupiajà-
cych stada ptaków wodno-b∏otnych dochodzàcych do
20 000 os. i nieraz znacznie przekraczajàcych t´ liczb´. Sà
to koncentracje wyst´pujàce wy∏àcznie w okresie w´drówek
lub w okresie zimowania.

Wyst´powanie

Siedliska z za∏àcznika I Dyrektywy 
Siedliskowej, które mogà byç istotne 
dla gatunku
1110 Piaszczyste ∏awice podmorskie
1130 UjÊcia rzek (estuaria)
1150 Zalewy i jeziora przymorskie (laguny)
1160 Du˝e p∏ytkie zatoki
1170 Skaliste i kamieniste dno morskie (rafy)
1210 Kidzina na brzegu morskim
2110 Inicjalne stadia nadmorskich wydm bia∏ych
2120 Nadmorskie wydmy bia∏e
3150 Starorzecza i naturalne eutroficzne zbiorniki wodne

ze zbiorowiskami z Nymphaeion, Potamion
3270 Zalewane muliste brzegi rzek

Rozmieszczenie w Polsce
W okresie w´drówek omawiane kryterium spe∏niajà nast´-
pujàce obszary proponowane do sieci Natura 2000: Zato-
ka Pomorska, Zalew Szczeciƒski, Przybrzeêne Wody
Ba∏tyku, Dolina Dolnej Odry, UjÊcie Warty, Jeziora Psz-

czewskie i Dolina Obry, UjÊcie Wis∏y, Dolina Dolnej Wis∏y,
B∏ota Rakutowskie, Bagienna Dolina Drw´cy, Zalew
WiÊlany, Jezioro Dru˝no, Jezioro ¸uknajno, Dolina Baryczy,
Stawy Przemkowskie, Zbiornik Mietkowski, Jezioro Nyskie,
Jezioro Otmuchowskie i Jezioro Turawskie.
W okresie zimowania ptaków w Polsce koncentracje pta-
ków wodno-b∏otnych przekraczajàce 20 000 os. wyst´pu-
jà na obszarach: Zatoka Pomorska, ¸awica S∏upska,
Przybrze˝ne Wody Ba∏tyku, Zalew Szczeciƒski, Dolina Dol-
nej Odry, Zatoka Pucka, Dolina Dolnej Wis∏y, Dolina Ârod-
kowej Wis∏y, Dolina Baryczy i Zbiornik Jeziorsko.

Wyst´powanie gatunku na 
obszarach chronionych

Z wymienionych wy˝ej obszarów, na których koncentrujà
si´ w znaczàcych iloÊciach ptaki wodno-b∏otne, ró˝nymi
formami ochrony obj´te sà cz´Êciowo lub w ca∏oÊci obsza-
ry nast´pujàce: Dolina Dolnej Odry, UjÊcie Warty, UjÊcie
Wis∏y, B∏ota Rakutowskie, jez. Dru˝no, jez. ¸uknajno, Doli-
na Baryczy, Stawy Przemkowskie i Zatoka Pucka.

Zagro˝enia

Ptakom wodno-b∏otnym zagra˝a w Polsce:
• zmniejszanie powierzchni naturalnych terenów zalewo-

wych w dolinach rzek ni˝owych, regularnie podtapia-
nych w okresie wiosennym;

• kurczenie si´ powierzchni mulistych i piaszczystych ∏awic
w nurcie i odsypisk przybrze˝nych, ods∏anianych latem
i jesienià w korytach rzek, wynikajàce z regulacji i pog∏´-
biania koryt;

• kurczenie si´ dost´pnej dla ptaków powierzchni muliste-
go dna stawów rybnych, spuszczanych i nape∏nianych
bez uwzgl´dnienia okresów w´drówki;

• zanik otwartych, p∏ytkowodnych nadmorskich obszarów,
zlokalizowanych przede wszystkim przy ujÊciach rzek,
gdzie z roku na rok podczas w´drówki jesiennej groma-
dzà si´ w du˝ych iloÊciach ptaki wodno-b∏otne;
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• p∏oszenie stad ptaków zatrzymujàcych si´ podczas w´drów-
ki (w sezonie polowaƒ na kaczki odpoczywajàce i ˝erujàce
ptaki wodno-b∏otne sà przep∏aszane przez myÊliwych);

• ograniczanie bazy pokarmowej poprzez wydobywanie pia-
sku i ˝wiru z dna morskiego na obszarach obfitego wyst´-
powania ma∏˝y; wiele kaczek morskich od˝ywia si´ przede
wszystkim organizmami bentosowymi (g∏ównie ma∏˝ami);

• stosowanie stawnych sieci rybackich;
• zanieczyszczenie wody substancjami ropopochodnymi.

Pobrudzenie piór tymi substancjami stanowi dla ptaków
Êmiertelne zagro˝enie;

• plany budowy du˝ych farm wiatrowych na p∏ytkich ob-
szarach morskich.

Propozycje odnoÊnie do zarzàdzania

Nale˝y:
• uregulowaç zasady gospodarki rybackiej na obszarach

koncentracji ptaków wodno-b∏otnych (opracowaç
i wprowadziç przepisy precyzujàce czas i miejsce stoso-
wania poszczególnych typów sieci rybackich);

• zapewniç alternatywne ˝erowiska làdowe dla zimujàcych
ptaków wodnych – odpowiednio zasobne i bezpieczne.
U˝ytkowane ∏àki i pastwiska poroÊni´te krótkà roÊlinnoÊcià
stanowià atrakcyjnà baz´ ˝erowiskowà, a przy tym zmniej-
szajà zagro˝enie powstania szkód w uprawach;

• utworzyç strefy, w których obowiàzuje zakaz polowaƒ,
wokó∏ ostoi o szczególnym znaczeniu dla ptaków wodno-
-b∏otnych. Istnienie takich stref ograniczy dostawanie si´
Êrucin do Êrodowiska, co zagra˝a nie tylko ptakom ∏ow-
nym, ale tak˝e ptakom i ssakom drapie˝nym. Zaprzesta-
nie lub ograniczenie polowaƒ w takich miejscach zapew-
ni ptakom spokój w nielicznych chronionych ostojach;

• ograniczyç stosowanie Êrutu o∏owianego w amunicji my-
Êliwskiej u˝ywanej do polowaƒ na ptaki wodno-b∏otne;

• zachowywaç p∏ytkowodne obszary, zw∏aszcza nadmor-
skie, zlokalizowane przy ujÊciach rzek (ograniczenie za-
budowy rekreacyjno-turystycznej) oraz na Êródlàdziu,
w okolicach regularnie odwiedzanych przez w´drujàce
ptaki wodno-b∏otne;

• opracowaç i wdro˝yç mechanizmy rekompensowania
ekstensywnych metod gospodarowania na stawach
rybnych na obszarach masowych koncentracji pta-
ków-b∏otnych;

• zapewniç spokój w´drujàcym ptakom na terenach najwi´k-
szych ich koncentracji, tak na wybrze˝u, jak i na Êródlàdziu;

• chroniç obszary morskie przed zanieczyszczeniami
ropopochodnymi;

• odstàpiç od planów budowy elektrowni wiatrowych po-
sadowionych na p∏ytkich akwenach morza (co najmniej
do izobaty 20 m);

• w ocenie oddzia∏ywania na Êrodowisko inwestycji na mo-
rzu, szczególny nacisk powinien byç po∏o˝ony na do przed-
si´wzi´cia ingerujàce w dno morskie na akwenach o du˝ym
znaczeniu dla gatunków od˝ywiajàcych si´ faunà dennà.

Propozycje badaƒ

Nale˝y:
• zbadaç fenologi´ w´drówek i zimowania w miejscach

masowych koncentracji ptaków wodno-b∏otnych;
• zbadaç sezonowe przemieszczenia w obr´bie zimowisk;
• zbadaç wybiórczoÊç siedliskowà zimujàcych ptaków;
• zagospodarowaç przy∏ów ptaków w sieci rybackie na

polskich obszarach morskich (badanie: sk∏adu pokar-
mu, ska˝enia Êrodkami chemicznymi, molekularne, wia-
domoÊci powrotne o ptakach obràczkowanych).

Monitoring

• monitoring ptaków w miejscach jesiennych koncentracji
– liczenie raz na 3 lata; Metodyka do ustalenia;

• monitoring ptaków zimujàcych – w ramach programu
„Zimowe liczenie ptaków wodnych”;

• coroczny monitoring ptaków zimujàcych na polskich ob-
szarach morskich. Metodyka do ustalenia;

• coroczny monitoring stopnia zanieczyszczenia ptaków
produktami ropopochodnymi na polskich obszarach
morskich.
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