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Wiosenna wędrówka łabędzi w Kotlinie Biebrzańskiej
Michał Polakowski, Monika Broniszewska

Abstrakt: Kotlina Biebrzańska stanowi ważne miejsce postoju i żerowania ptaków wodno-błotnych
w trakcie ich wędrówki wiosennej. Do tej grupy należą m.in. łabędzie Cygnus sp., których roz-
mieszczenie żerowisk wstępnie rozpoznano w latach 1995–2010. Wiosną 2011 i 2012, od połowy
lutego do pierwszych dni maja, oceniono ich liczebność na najważniejszych żerowiskach wyko-
nując liczenia raz w dekadzie. Stwierdzono 13 najważniejszych żerowisk skupiających 41–320 os.
Największe znaczenie miały Baseny Wizna i Dolny. Dominował tu łabędź niemy Cygnus olor, któ-
rego przelot rozpoczynał się w lutym a szczyt liczebności przypadał na 2. dekadę marca. Koniec
migracji był trudny do ustalenia ze względu na koczowanie w Kotlinie Biebrzańskiej stad ptaków
nielęgowych. Wędrówka wiosenna łabędzia krzykliwego C. cygnus rozpoczynała się w połowie lu-
tego i trwała do połowy kwietnia, ze szczytem przelotu przypadającym na późny marzec. W 3. de-
kadzie marca najliczniej migrował także łabędź czarnodzioby C. columbianus, którego wędrówka
przebiegała najszybciej. Rozpoczynała się zwykle w połowie marca a kończyła w 2. połowie kwiet-
nia. Kluczowymi żerowiskami wszystkich gatunków łabędzi w Kotlinie Biebrzańskiej wiosną były
łąki zalewowe. Jedynie niewielki odsetek łabędzi krzykliwych żerował na polach uprawnych. Teren
badań stanowi ważne miejsce żerowania i odpoczynku wszystkich trzech badanych gatunków
łabędzi w trakcie ich przelotu wiosennego.

Słowa kluczowe: migracja wiosenna, Kotlina Biebrzańska, łabędzie, punkt postojowy

Spring migration of swans in the Biebrza Basin. Abstract: The Biebrza Basin is an important stop-
over and foraging site for waterbirds during spring migration. The aim of this study was to investigate
the numbers of 3 species of swans and distribution of their main foraging grounds in this area in
1995–2010. The birds were regularly counted in spring (from the second decade of February to the
first decade of May) in 2011 and 2012. In total, 13 significant foraging areas were found, gathering
41–320 swans. Wizna Basin and Lower Basin were the most important areas. The Mute Swan Cygnus
olor was the most numerous species. Its spring migration began in February with maximal numbers of
individuals recorded in the middle of March; the end of migration was difficult to determine, due to
presence of non-breeding individuals. Migration of the Whooper Swan C. cygnus began in the mid
February and lasted until mid-April. Maximum numbers were recorded in the third decade of March.
The spring migration of the Bewick’s Swan C. columbianus was shorter and lasted from the early
March to the second half of April with the peak number recorded in late March. Flooded meadows
represented the most important foraging area for all swans during the spring migration, only
Whooper Swans foraged occasionally also in the farmland. The Biebrza Basin is an important stop-
over site during spring migration for three species of swans in Poland.
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96



Kotlina Biebrzańska jest ważnym miejscem gniazdowania, jak i obszarem istotnym dla mi-
grantów. Dotychczasowe badania ornitologiczne na tym obszarze ukierunkowane były
głównie na awifaunę lęgową (np. Dyrcz et al. 1984, Dyrcz & Werpachowski 2005, Pugace-
wicz & Dmoch 2009, Wilk et al. 2010, Polakowski 2011), lecz niewiele z nich dotyczyło
okresu wędrówek (np. Nowakowski 2002, Ławicki et al. 2010, Ławicki et al. 2011, Pola-
kowski et al. 2011). Na rozległych rozlewiskach Biebrzy i Narwi wiosną zatrzymuje się wiele
gatunków ptaków wodno–błotnych (Wilk et al. 2010). Jednymi z regularnie migrujących na
tym terenie ptaków są trzy gatunki łabędzi: niemy Cygnus olor, krzykliwy C. cygnus oraz
czarnodzioby C. columbianus. O ich wędrówce wiosennej na tym terenie wiadomo jednak
niewiele, a nieliczne prace dotyczyły wyłącznie łabędzia czarnodziobego (Kułakowski
2002, Wieloch & Czyż 2009, Ławicki et al. 2011). Celem niniejszej pracy jest charakterysty-
ka dynamiki migracji wiosennej trzech krajowych gatunków łabędzi oraz opis rozmieszcze-
nia ich żerowisk w Kotlinie Biebrzańskiej.

Teren badań
Kotlina Biebrzańska leży na Nizinie Północnopodlaskiej, w północno-wschodniej części Pol-
ski (Kondracki 1998). Zajmuje ona rozległe obniżenie terenu o powierzchni ok. 260 000 ha,
długości ponad 100 km i szerokości do 20 km (Kondracki 1998). W Kotlinie Biebrzańskiej
dominują łąki, które zajmują prawie 50% powierzchni. Na przylegających do niej Wysoczy-
znach – Kolneńskiej, Wysokomazowieckiej i Białostockiej – przeważają pola uprawne.
Głównymi rzekami na tym terenie są Biebrza i Narew. Kotlina podzielona jest na pięć base-
nów: Górny, Środkowy, Dolny, Wizna oraz Tykociński (Musiał 1992 msc; rys. 1). Pierwsze
trzy obejmują dolinę Biebrzy, a pozostałe – Narwi. Basen Górny zajmuje wąską dolinę o sze-
rokości 1,5–7,0 km i długości 40 km na odcinku od źródeł Biebrzy do miejscowości Sztabin.
Wiosenne zalewy są tu krótkotrwałe i mało rozległe. Basen Środkowy ma szerokość 20 km i
długość 40 km (Dyrcz & Werpachowski 2005). Rozciąga się między Sztabinem a Osowcem.
Wiosenne rozlewiska utrzymują się tu do ok. 150 dni (Byczkowski & Kiciński 1991). Basen
Dolny o szerokości do 15 km i długości 30 km, rozciąga się od Osowca do ujścia rzeki do
Narwi (Banaszuk 2004). Wiosną rozlewiska są tu długotrwałe i utrzymują się do ok. 230 dni
(Byczkowski & Kiciński 1991). Basen Wizna to rozległe obniżenie terenu poniżej ujścia Bie-
brzy do Narwi, sięgające ujścia Gaci. Charakterystyczne są tu długotrwałe, obfite wylewy
Narwi, które zajmują głównie zachodnią i północno-zachodnią części Bagna Wizna (Puga-
cewicz & Dmoch 2009). Basen Tykociński obejmuje dolinę Narwi między Zajkami a Złoto-
rią. Łąki w pasie przylegającym do rzeki są tu corocznie zalewane (Kondracki 1998, Margiel
et al. 2002), choć rozlewiska są stosunkowo krótkotrwałe.

Materiał i metody
W latach 1995–2010 wstępnie rozpoznano dynamikę migracji wiosennej łabędzi w Kotlinie
Biebrzańskiej i kluczowe obszary żerowiskowe dla tych ptaków, co umożliwiło zaprojekto-
wanie monitoringu przeprowadzonego w późniejszym okresie (2011 i 2012). Zebrane wte-
dy dane posłużyły także jako uzupełnienie późniejszych systematycznych badań (w latach
2011 i 2012 dokonano łączne 768 obserwacji łabędzi). W latach 2011 i 2012 liczono łabę-
dzie jeden raz w każdej dekadzie w okresie od 2. dekady lutego do 1. dekady maja w całej
Kotlinie Biebrzańskiej. Obserwacje prowadził zespół dwuosobowy (autorzy pracy), uży-
wając lunet Kowa TSN 821 20–60×82 oraz Kowa TSN 661 20–60×60. Obserwacje prowa-
dzono ze 108 punktów rozmieszczonych na krawędzi doliny, które zapewniały dobrą
widoczność na nią i umożliwiły inwentaryzację niemal całego obszaru. W ciągu 2 sezonów
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na badania terenowe poświęcono łącznie 46 dni (średnio kontrola trwała 2,5 dnia), z czego
na okres najliczniejszego gromadzenia się ptaków (III1– IV2) przypadło 29 dni (średnio 2,9
dnia w trakcie kontroli). Zebrane dane uzupełniono o obserwacje innych osób uwzględnio-
nych w podziękowaniach. Dodatkowo notowano udział ptaków dorosłych i młodocianych
(w 2. roku życia) u wszystkich 3 gatunków łabędzi (Baker 1993). Pominięto rozróżnianie
osobników w 3. roku życia wobec częstej niemożliwości ich identyfikacji w warunkach tere-
nowych (odległość, widoczność). Monitoring był prowadzony zgodnie z zaleceniami Wie-
loch i Włodarczyka (2011).

Obok liczenia ptaków, rejestrowano także siedliska, w których przebywały łabędzie. Po-
dzielono je na rozlewiska w dolinach rzek oraz sąsiadujące pola uprawne. Notowano przy-
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Rys. 1. Rozmieszczenie głównych żerowisk łabędzi w czasie migracji wiosennej w Kotlinie Biebrzań-
skiej. Podano maksymalne liczebności w poszczególnych obszarach. Numeracja zgodna z tabelą 1
Fig. 1. Distribution of most important foraging areas of swans during spring migration in the Biebrza
Basin. Areas numbered as in Table 1. (1) – foraging areas



bliżony stopień pokrycia lodem rozlewisk i rzek. Warunki pogodowe na badanym terenie
były zbliżone w obu sezonach. W trakcie kontroli w lutym zlodzenie całej Kotliny było
znaczne i osiągało niemalże 100%. W 1. dekadzie marca pojawiały się pierwsze oparzeliska
skupiające łabędzie, a zlodzenie stopniowo malało. W 2. dekadzie marca obszar rozlewisk
był już w znacznej mierze wolny od lodu, by w okresie późniejszym rozmarznąć całkowicie.
Na taki stan miała wpływ temperatura, która w lutym w tych latach wynosiła średnio: –5,9°C
(2011) i –8,6°C (2012), a w marcu już +0,9°C (2011) i +2,7°C (2012) (Russia’s Weather
2013).

Szacunek całkowitej liczebności łabędzi przebywających w szczycie przelotu w Kotlinie
Biebrzańskiej oparto na danych z możliwie krótkiego przedziału czasowego (1–3 dni), w któ-
rym kontrolowano cały teren badań. Uwzględniono przy tym maksymalne liczebności stad
ptaków. Kluczowe żerowiska łabędzi w Kotlinie Biebrzańskiej wyznaczono na podstawie li-
czebności stwierdzanych stad i częstości obserwacji ptaków w poszczególnych basenach.

Wyniki

Liczebność ptaków i dynamika przelotu
Łącznie w latach 2011 i 2012 stwierdzono 8719 łabędzi, z czego 6304 niemych (w tym 748
imm.), 1328 krzykliwych (335 imm.) i 1069 czarnodziobych (90 imm.). Do gatunku nie
oznaczono jedynie 18 dorosłych ptaków. W badanym okresie maksymalnie zanotowano na
całym badanym terenie 678 łabędzi niemych (2. dekada marca 2012), 293 łabędzie krzykli-
we (3. dekada marca 2012) oraz 376 czarnodziobych (3. dekada marca 2011). W oparciu o
maksymalną liczebność stad stwierdzonych na badanym terenie w latach 1995–2012 oce-
niono, że w Dolinie Biebrzy skupia się do 678–800 łabędzi niemych, 293–400 łabędzi krzy-
kliwych i 376–500 łabędzi czarnodziobych.
Łabędź niemy Cygnus olor. Przelot zaczynał się najczęściej w lutym, co skutkowało pojawie-
niem się większej liczby ptaków skupionych w stadach na oparzeliskach Biebrzy i Narwi (rys.
2). Niewyraźnie zaznaczony szczyt przelotu miał miejsce w 2. dekadzie marca. Jednocześnie,
koniec wędrówki wiosennej tego gatunku był niemożliwy do wyróżnienia ze względu na ko-
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Rys. 2. Dynamika wiosennej migracji łabędzia niemego Cygnus olor w Kotlinie Biebrzańskiej w latach
2011 i 2012
Fig. 2. Dynamics of spring migration of the Mute Swan in the Biebrza Basin in 2011 and 2012. (1) –
maximal numbers. Consecutive decades of February–May are given on X axis



czowanie w Kotlinie Biebrzańskiej stad ptaków nielęgowych w pełni sezonu lęgowego, sku-
piających nieraz ponad 100 os. Największe zgrupowanie (320 os.) zarejestrowano pod Wizną
8.05.2008. Ptaki młodociane stanowiły 12,2% ogółu łabędzi niemych, a ich wędrówka prze-
biegała podobnie jak w przypadku ptaków dorosłych (rys. 2).
Łabędź czarnodzioby Cygnus columbianus. Przelot tego gatunku był ograniczony do mar-
ca i kwietnia. Rozpoczynał się na początku marca, a szczyt przelotu przypadał na ostatnią
dekadę tego miesiąca (rys. 3). Największe stado liczyło 320 os. (25.03.2004, obs. T.
Kułakowski). Wędrówka wiosenna tego gatunku w Kotlinie Biebrzańskiej kończyła się w 2.
połowie kwietnia, kiedy ptaki szybko znikały. Osobniki młodociane stanowiły 8,4% ogółu
łabędzi czarnodziobych.
Łabędź krzykliwy Cygnus cygnus. Przelot zaczynał się zwykle w połowie lutego i był bar-
dziej rozciągnięty w czasie niż w przypadku łabędzia czarnodziobego. Szczyt przelotu przy-
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Rys. 3. Dynamika wiosennej migracji łabędzia czarnodziobego Cygnus columbianus w Kotlinie Bie-
brzańskiej w latach 2011 i 2012
Fig. 3. Dynamics of spring migration of the Bewick’s Swan in the Biebrza Basin in 2011 and 2012. (1) –
maximal numbers. Consecutive decades of February–May are given on X axis

Rys. 4. Dynamika wiosennej migracji łabędzia krzykliwego Cygnus cygnus w Kotlinie Biebrzańskiej w
latach 2011 i 2012
Fig. 4. Dynamics of spring migration of the Whooper Swan in the Biebrza Basin in 2011 and 2012. (1) –
maximal numbers. Consecutive decades of February–May are given on X axis



padał na 3. dekadę marca, a ostatnie większe zgrupowania tego gatunku obserwowano w 2.
dekadzie kwietnia (rys. 4), np. 15.04.2009 – 45 os. koło Chylin (MP, D. Dydo; tab. 1). Naj-
większe stada liczyły ponad 100 os., w tym skupienie 148 os. w dniu 28.03.2012 (ujście
Gaci do Narwi; MP, MB). Ptaki młodociane stanowiły 33,1% ogółu łabędzi krzykliwych i ko-
ńczyły przelot nieznacznie wcześniej niż dorosłe (rys. 4).

Kluczowe żerowiska w Kotlinie Biebrzańskiej
Największe znaczenie dla łabędzia niemego miały Baseny Wizna i Dolny. Ważną rolę
pełniła też pozostała część Kotliny, gdzie notowano większe stada, szczególnie w Basenie
Środkowym i Tykocińskim (tab. 1). Ptaki obserwowano niemal wyłącznie na płytkich roz-
lewiskach, a tylko 0,03% ogółu zarejestrowano na polach uprawnych. Kluczowym miej-
scem występowania łabędzia czarnodziobego wiosną w Kotlinie Biebrzańskiej był Basen
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Tabela 1. Charakterystyka najważniejszych żerowisk łabędzi w okresie migracji wiosennej w Kotli-
nie Biebrzańskiej. Uwzględniono maksymalne koncentracje przekraczające 40 os. należących
przynajmniej do jednego gatunku
Table 1. Characteristics of the most important foraging areas of swans during spring migration in the
Biebrza Basin. Only sites with concentrations exceeding 40 individuals of at least one species were
included. (1) – basin, (2) – site name, (3) – habitat, (4) – maximal flock size and year of occurrence

Basen (1) Rejon (2) Charakterystyka stanowiska (3)

Maksymalna liczba osobników
(rok) (4)

Cygnus
olor (5)

Cygnus
cygnus (6)

Cygnus
colum-

bianus (7)
Wizna 1. Ujście Gaci Płytko zalewane łąki przy

ujściu Gaci do Narwi
57 (2012) 148 (2012) 119 (2011)

Wizna 2. Grądy
Woniecko

Łąki zalewowe Narwi koło
Grądów Woniecko i Bronowa

41 (2011) 48 (2011) 152 (2011)

Wizna 3. Wizna Łąki zalewowe k. Wizny,
Niwkowa i Łęgu

320 (2008) 73 (2009) 177 (2008)

Wizna 4. Sulin Rozlewiska Narwi koło Góry
Strękowej, Kleszczy i Kurpik

235 (2012) 91 (2012) 137 (2000)

Tykociński 5. Złotoria Łąki zalewowe w ujściu rzeki
Supraśl do Narwi

42 (2011)

Dolny 6. Ujście Biebrzy Łąki w ujściu Biebrzy do
Narwi koło Wierciszewa i Rusi

106 (2009) 72 (2001) 160 (2008)

Dolny 7. Rutkowskie Łąki zalewowe Biebrzy 224 (2009)
Dolny 8. Brzostowo Taras zalewowy Biebrzy koło

Brzostowa, Chylin i Plut
250 (2005) 75 (2002) 320 (2004)

Dolny 9. Racibory Płytkie, okresowe rozlewiska
Wissy

61 (2012)

Środkowy 10. Szafranki Łąki zalewowe Biebrzy k. wsi
Szafranki i Budne

110 (2009)

Środkowy 11. Goniądz Taras zalewowy Biebrzy 50 (2005)
Środkowy 12. Wroceń Taras zalewowy Biebrzy 51 (2011)
Środkowy 13. Dolistowo Rozlewiska Biebrzy koło

Dolistowa Nowego i Starego
73 (2012)

Ustalono w oparciu o dane własne autorów, dane niepublikowane T. Kułakowskiego oraz publikacje Grygoruka
& Niedźwieckiego (2009, 2010, 2012).



Wizna (ujście Gaci i Grądy Woniecko), gdzie w latach 2011 i 2012 skupiało się 95% obser-
wowanych ptaków. Wszystkie osobniki tego gatunku widziano wyłącznie na rozlewiskach,
które długo utrzymują się w tej części doliny i obejmują swym zasięgiem znaczny obszar.
W związku z krótkotrwałymi i niewielkimi wylewami, nie stwierdzono tego gatunku w Ba-
senie Górnym, a tylko nieliczne osobniki widziano w Basenach Środkowym i Tykocińskim.
Łabędź krzykliwy był mniej liczny niż pozostałe gatunki, a jego największe zgrupowania
notowano w Basenie Wizna i Dolnym (tab. 1). Był on jedynym spośród rejestrowanych
łabędzi, który jako swoje żerowisko wykorzystywał również pola uprawne (5,3% ogółu
tych ptaków).

Dyskusja
Wiosenne rozlewiska Biebrzy i Narwi skupiają wielotysięczne stada migrujących ptaków
wodnych, w tym także łabędzi. Dominującym liczebnie i tworzącym najliczniejsze zgru-
powania przekraczające nierzadko 300 os. był łabędź niemy. Początek przelotu wiosen-
nego tego gatunku bywa trudny w wyróżnieniu ze względu na obecność frakcji ptaków
zimujących (Tomiałojć & Stawarczyk 2003), co miało miejsce na przykład w Wielkopolsce
(Bednorz et al. 2000). Datowany jest on w różnych częściach Polski na luty lub marzec
(Wieloch & Włodarczyk 2011) i uzależniony w dużej mierze od długości występowania
zlodzenia (Tomiałojć & Stawarczyk 2003). Czynnik ten ma zapewne kluczowe znaczenie
w jednym z najzimniejszych i najmniej sprzyjających zimowaniu ptaków obszarze kraju,
jakim jest Nizina Północnopodlaska (Polakowski & Broniszewska 2012, Polakowski et al.
2013). Podobnie jak w Kotlinie Biebrzańskiej, przelot wiosenny łabędzia niemego rozpo-
czynał się w lutym na Stawach Przemkowskich (Czapulak et al. 1998) oraz na stawach w
Górkach (Wilniewczyc et al. 2001). Na przełomie lutego i marca zaczynał się on w Dolinie
Sanu (Kunysz & Hordowski 1992) oraz na przyujściowym odcinku Wisły, gdzie jednak
znaczący wpływ może mieć liczna frakcja ptaków corocznie zimujących na sąsiedniej Za-
toce Gdańskiej (Rydzkowski & Wójcik 2009). Później przelot zaczynał się na Błotach Ra-
kutowskich (w marcu; Zieliński & Studziński 1996) czy na jez. Łuknajno (w kwietniu;
Bukaciński & Jabłoński 1992). Podobnie jak w Wielkopolsce (Bednorz et al. 2000) szczyt
wędrówki łabędzia niemego w Kotlinie Biebrzańskiej rozciągał się od 2. dekady marca i
trwał do początku kwietnia. Dla całego kraju największe nasilenie przelotu tego gatunku
podawane jest w marcu i na początku kwietnia (Wieloch & Włodarczyk 2011). Na niektó-
rych obszarach Polski nie wykazano szczytu przelotu wiosennego tego gatunku (np. jez.
Łuknajno; Bukaciński & Jabłoński 1992), a późniejszy szczyt przelotu łabędzia niemego
podawał w basenie dolnym Biebrzy Nowakowski (1992), określając go na pierwszą
połowę kwietnia. Podobnie jednak jak w niniejszej pracy, trudno było wyróżnić koniec
migracji wiosennej, gdy zaczęły pojawiać się liczne skupienia ptaków nielęgowych, praw-
dopodobnie gromadzących się na pierzowiskach. Już na przełomie kwietnia i maja takie
stada łabędzi niemych notowano na Śląsku (Dyrcz et al. 1991) oraz od połowy maja na
Stawach Przemkowskich (Czapulak et al. 1998). W dolinie górnej Wisły, po początku
przelotu wiosennego liczebność łabędzia niemego rosła osiągając maksimum związane z
pierzeniem w czerwcu (Wiehle et al. 2002). Udział ptaków młodocianych na badanym te-
renie wynosił 12,2% i był wyraźnie niższy niż na obszarze Zatoki Gdańskiej w sezonach
1984/1985–1986/1987 (Meissner 1993), w marcu 1995/1996–1998/1999 na Wiśle w
okolicach Krakowa (Kawa 2002) oraz na przyujściowym odcinku Wisły wiosną w latach
1997–2000 (Rydzkowski & Wójcik 2009). Może wynikać to z faktu częstego pozostawa-
nia ptaków młodocianych w pobliżu ważnych w Polsce zimowisk, jakimi są Kraków i Trój-
miasto (np. Meissner 1993, Kawa 2002, K. Dudzik – mat. niepubl.). Jednocześnie, wobec
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braku istotnego w skali kraju zimowiska na Nizinie Północnopodlaskiej (Polakowski et al.
2013), w Kotlinie Biebrzańskiej prawdopodobnie pojawiają się łabędzie nieme głównie z
frakcji wędrownej.

Łabędź niemy stwierdzany był we wszystkich basenach, najliczniej w Basenie Wizna i
Dolnym, gdzie płytkie i zasobne w pokarm rozlewiska utrzymują się najdłużej (Polakowski
et al. 2011). Maksymalna liczebność łabędzia niemego, szacowana według naszych wyni-
ków na 678–800 os. w całej Kotlinie Biebrzańskiej, wyróżnia ten obszar jako ważny dla
tego gatunku w skali kraju. Rolę tę potwierdziły także maksymalne jego liczebności poda-
wane przez Nowakowskiego (2002). Największe skupienia tego gatunku w Polsce noto-
wane były w okresie późnowiosennym (maj, czerwiec) i dotyczyły Doliny Baryczy,
Przygodzic, PN Ujścia Warty i jez. Łuknajno (Tomiałojć & Stawarczyk 2003). Jednocze-
śnie, niewiele danych odnosi się do okresu wędrówki wiosennej. W tym czasie większe
znaczenie niż Kotlina Biebrzańska wydają się mieć Dolina Środkowej Noteci, Zalew Wiś-
lany i jez. Łuknajno, a podobne – Dolina Bzury, PN Ujście Warty, jez. Miedwie i jez. Karaś
(Wilk et al. 2010). Tak jak w dolinie Neru (Mielczarek et al. 2006), w Kotlinie Biebrzańskiej
łabędzie nieme żerowały niemal wyłącznie na rozlewiskach. Prawdopodobnie w związku
ze specyfiką siedliskową, w Wielkopolsce ptaki te obserwowano wiosną głównie na sta-
wach rybnych (Bednorz et al. 2000).

Przelot łabędzia czarnodziobego miał w Kotlinie Biebrzańskiej inny charakter niż nie-
mego. Był krótkotrwały i przypadał głównie na marzec i kwiecień. Ptaki te zimują w Polsce
bardzo nielicznie i wędrują głównie północną i centralną częścią kraju (Tomiałojć & Sta-
warczyk 2003, Ławicki et al. 2011). Preferują tylko niektóre obszary, gdzie spotykane są w
dużej liczbie (np. Wylegała et al. 2010), natomiast gdzie indziej obserwowane są nielicz-
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Fot. 1. Stado łabędzi krzykliwych Cygnus cygnus nad Biebrzą, luty 2008 (fot. M. Polakowski) –
Whooper Swans at the Biebrza, February 2008



nie (np. Czapulak 1992, Janiszewski et al. 1998, Wiehle et al. 2002, Kajzer et al. 2010,
Dudzik et al. 2012). Dane wieloletnie wskazują, że pierwsze ptaki pojawiały się w Kotlinie
Biebrzańskiej zwykle w połowie marca (mediana 16.03, Nlat=7, T. Kułakowski, mat. nie-
publ.), choć przy wczesnym ociepleniu miało to także miejsce już w lutym, np. pod Brzo-
stowem (Basen Dolny) 5.02.2000 czy 2.–3.02.2008 (Grygoruk & Niedźwiecki 2009, dane
własne niepubl.). W Polsce najwcześniej początek przelotu tego gatunku datowano na
pierwsze dwie dekady lutego (region świętokrzyski, Dudzik et al. 2012), choć najczęściej
rozpoczynał się pod koniec lutego lub na początku marca (Wieloch & Włodarczyk 2011).
Taka sytuacja miała miejsce m.in. na Śląsku, w Wielkopolsce i na przujściowym odcinku
Wisły (Czapulak 1992, Bednorz et al. 2000, Rydzkowski & Wójcik 2009). Szczyt przelotu
na terenie badań stwierdzono w 3. dekadzie marca. Na przyujściowym odcinku Wisły na-
stępował on w 2. dekadzie tego miesiąca (Rydzkowski & Wójcik 2009), a później datowa-
no go w strefie wybrzeża Bałtyku (1. dekada kwietnia, Sikora et al. 1994). W woj.
świętokrzyskim i na dolnej Wiśle wędrówka wiosenna wygasała już około połowy kwietnia
(Rydzkowski & Wójcik 2009, Dudzik et al. 2012). W Kotlinie Biebrzańskiej ostatnie obser-
wacje miały miejsce na początku maja, np. 3.05.1995 koło Bronowa w Basenie Wizna
przebywało 5 ad. (Kułakowski 2002). Podobnie wędrówka wiosenna kończyła się w in-
nych rejonach kraju (Bednorz et al. 2000, Tomiałojć & Stawarczyk 2003), a na Śląsku
wyjątkowo obserwowano pojedynczego osobnika nawet pod koniec maja (Czapulak
1992). Udział ptaków młodych był znacznie mniejszy niż na Śląsku (31,5%; Czapulak
1992) i Wielkopolsce (12,1%; Wylegała 2012), ale zbliżony do tego, jaki podają Ławicki i
inni (2011) dla danych ogólnopolskich z wiosny (9,3%). Stwierdzony niski udział ptaków
niedojrzałych może odzwierciedlać niski sukces lęgowy, co koresponduje z trwającym
spadkiem liczebności tego gatunku w Europie (Rees & Beekman 2010).

Kotlina Biebrzańska stała się ważnym miejscem postojowym i żerowiskiem dla łabędzi
czarnodziobych stosunkowo niedawno, a liczniej ptaki zaczęły pojawiać się tu w drugiej
połowie lat 90. XX wieku (Kułakowski 2002). Kluczowym obszarem dla tego gatunku był
Basen Wizna, gdzie odnotowano najwięcej stwierdzeń i największe zgrupowania. Jedno-
cześnie, w latach wcześniejszych duże znaczenie miał też Basen Dolny, gdzie rejestrowa-
no skupienia ponad 200 os. (Grygoruk & Niedzwiecki 2009; dane własne niepubl.).
Prawdopodobnie w powiązaniu z dynamicznym przemieszczaniem się stad, stwierdzona
w trakcie naszych badań liczebność mogła być zaniżona. Potwierdzają to krótkotrwałe
zgromadzenia łabędzi w szczycie przelotu wiosennego, kiedy w ujściu Gaci do Narwi ob-
serwowano wyjątkowo liczne stada (np. ponad 200 os., S. Kłusewicz, in litt.). W Kotlinie
Biebrzańskiej łabędzie czarnodziobe stwierdzano wyłącznie na rozlewiskach rzek, co za-
sadniczo różni ten obszar od innych w Polsce, gdzie znaczna część żerowisk zlokalizowa-
na była na stawach rybnych i polach rzepaku (np. Czapulak 1992, Wieloch 1998,
Wylegała 2010, Ławicki et al. 2011, Dudzik et al. 2012, Wylegała et al. 2012). Wynika to z
dostępności i zasobności pokarmowej dużych rozlewisk w dolinach Biebrzy i Narwi, gdzie
ptaki znajdują najlepsze na tym obszarze warunki do żerowania. Łączna liczebność tego
gatunku szacowana w Kotlinie Biebrzańskiej na 376–500 os. wyróżnia ten obszar jako jed-
no z dwóch najważniejszych miejsc przystankowych w Polsce. Liczniejsze zgrupowania
odnotowywano jedynie w Dolinie Środkowej Noteci (Wilk et al. 2010, Wylegała et al.
2010).

W Kotlinie Biebrzańskiej przelot łabędzia krzykliwego zaczynał się zwykle w połowie lu-
tego i był rozciągnięty w czasie. W innych częściach Polski początek migracji wiosennej tego
gatunku jest często trudny do wyróżnienia ze względu na zimowanie – szczególnie na za-
chodzie i w centrum kraju (Chmielewski et al. 2005, Czapulak 1992, Bednorz et al. 2000).
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Datowany jest na koniec lutego, a szczyt przelotu w Polsce, podobnie jak na badanym tere-
nie, określany jest na 2. i 3. dekadę marca (Tomiałojć & Stawarczyk 2003, Wieloch &
Włodarczyk 2011). Wędrówka wygasa w 2. dekadzie kwietnia, choć nieliczne łabędzie
krzykliwe spotykane są tu jeszcze w sezonie lęgowym (np. w dniu 21.05.2011 widziano do-
rosłego ptaka pod Wizną), co może być spowodowane koczowaniem osobników z poje-
dynczych par gniazdujących w Kotlinie Biebrzańskiej (np. Sikora et al. 2012). Podobnie jak
na badanym terenie, w innych rejonach Polski wędrówka wygasa zwykle z końcem kwietnia
(Wiehle et al. 2002, Cenian & Sikora 2003, Tomiałojć & Stawarczyk 2003). W różnych częś-
ciach kraju łabędzie krzykliwe są jeszcze obserwowane w sezonie lęgowym (np. na Śląsku –
Dyrcz et al. 1991 i w Dolinie Neru – Mielczarek et al. 2006), co zapewne pozostaje w
związku z powstawaniem nowych stanowisk lęgowych i wzrostem liczebności krajowej po-
pulacji lęgowej tego gatunku (Sikora et al. 2012).

Udział ptaków młodych w Kotlinie Biebrzańskiej (33,1%) był znacznie wyższy niż w
Wielkopolsce, gdzie osobniki niedorosłe stanowiły 17% (Wylegała 2012), czy na Śląsku
(5,1%; Czapulak 1992). Znaczny odsetek młodych łabędzi krzykliwych stwierdzany w Kotli-
nie Biebrzańskiej koresponduje z silnym wzrostem liczebności krajowej i europejskiej popu-
lacji lęgowej (Birdlife International 2004, Sikora et al. 2012).

Podobnie jak w przypadku poprzedniego gatunku, we wczesnych latach 90. XX wieku
łabędź krzykliwy notowany był nad Biebrzą nielicznie (Nowakowski 1992). Obecna li-
czebność 293–400 os. na całym terenie Kotliny plasuje ten teren wśród ważnych miejsc
postojowych tego gatunku w Polsce. Liczniej stwierdzany był wiosną w Ostoi Słowińskiej,
na Zalewach: Wiślanym i Szczecińskim, w Dolinach: Dolnej i Środkowej Noteci, Dolinie
Dolnej Odry i Ujściu Warty, a podobną liczebność stwierdzono nad Zatoką Pucką (To-
miałojć & Stawarczyk 2003, Wilk et al. 2010, Wylegała et al. 2010). Podobnie jak w Doli-
nie Noteci (Bednorz et al. 2000) na terenie badań łabędź krzykliwy żerował głównie na
rozlewiskach. Niewielką część ptaków spotykano także na polach uprawnych na krawędzi
doliny (5,3% ogółu). W innych częściach Polski, np. na Śląsku i Wielkopolsce, zwykle były
to pola uprawne, a także stawy rybne i zbiorniki zaporowe (np. Czapulak 1992, Wylegała
2012).

Prezentowane w niniejszej pracy wyniki jednoznacznie pokazują, że Kotlina Biebrzań-
ska stanowi ważne miejsce żerowania i odpoczynku wszystkich trzech gatunków łabędzi
w trakcie ich przelotu wiosennego. Największe znaczenie ma ona dla łabędzia czarno-
dziobego, stanowiąc jedną z najważniejszych ostoi migracyjnych w Polsce. Obecność na
tym terenie odpowiednich siedlisk oraz niewielka penetracja przez ludzi zapewniają pta-
kom korzystne warunki żerowania i odpoczynku. Znikome wykorzystywanie krajobrazu
rolniczego przez zatrzymujące się w czasie migracji łabędzie pozwala uniknąć konfliktów
z rolnikami, jakie niekiedy mają miejsce w zachodniej części Polski i Europy (Wieloch
1992).

Dziękujemy licznym Koleżankom i Kolegom za pomoc w badaniach terenowych i udostępnie-
nie swoich niepublikowanych obserwacji. Byli to: Jerzy Dyczkowski, Danuta Dydo, Agnieszka He-
nel, Krzysztof Henel, Maciej Juniewicz, Ewa Kominek, Sławomir Kłusewicz, Łukasz Krajewski, To-
masz Kułakowski, Łukasz Mazurek, Piotr Marczakiewicz, Paweł Mirski, Zbigniew Molski, Witold
Muchowski, Grzegorz Myka, Krzysztof Pisanko, Michał Przybysz, Katarzyna Ramotowska, Adam
Szorc, Paweł Świątkiewicz, Agnieszka Zach. Marii Wieloch i Pawłowi O. Sidło wdzięczni jesteśmy
za uwagi do pierwszej wersji artykułu, Arturowi Goławskiemu, Łukaszowi Jankowiakowi i Katarzy-
nie Skakuj za pomoc w przygotowaniu rycin, a Justynie Kubackiej, Joannie Przybylskiej i Arkadiu-
szowi Glassowi za tłumaczenie streszczenia na język angielski. Niniejsza praca została sfinansowa-
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na ze środków własnych Stowarzyszenia „Ptaki Polskie” i wykonana w ramach projektu „Bagna są
dobre! Biebrzańskie Łąki”.
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