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—  Ślepowrony podczas karmienia  /  Black-crowned night herons feeding their young  —

Zawodowy fotograf specjalizujący się w tematyce przyrodniczej.  

Od początku lat 90-tych aktywny obserwator ptaków. Już po dwóch 

latach wyróżniony przez zawodowych ornitologów za szczególnie 

duży wkład w poznanie awifauny Górnego Śląska. Współpracownik 

Zakładu Ekologii Ptaków we Wrocławiu, Działu Przyrody Muzeum 

Górnośląskiego w Bytomiu i  Instytutu Biologii  Środowiskowej  

w Krakowie. 

Po kilkunastu latach prowadzenia systematycznych obserwacji 

ptaków zamienia lornetkę na teleobiektyw, by przez długie godziny,  

a nierzadko dni, z bardzo bliska poznawać i dokumentować fascynujące  

życie zwierząt. W 2000 r. przyjęty do Związku Polskich Fotografów 

Przyrody, a w latach 2002-2004 pełni już funkcję Prezesa Okręgu 

Śląskiego ZPFP. Jedyny, dwukrotny zdobywca tytułu Fotograf Roku 

nadany przez ten Związek. 

Zdjęcia publikuje w książkach, kalendarzach, folderach i czasopismach, 

tak w kraju, jak i za granicą. W ostatnim czasie fotografie ukazały się  

m. in. w takich tytułach, jak: Rzeczpospolita, Newsweek, Focus, Wiedza 

i Życie, Polityka. Kilka publikacji wydrukował też National Geographic,  

a prestiżowy British Birds zamieścił je na swych okładkach. Łącznie 

opublikował ponad 4000 zdjęć o tematyce przyrodniczej.

Napisał kilka książek, w tym popularny „Atlas ptaków” dla wydawnictwa 

Pascal, który doczekał się już pięciu wznowień. Swoje doświadczenia 

przekazuje młodszym pokoleniom, pracując również jako instruktor 

prowadzący warsztaty fotograficzne finansowane przez UE.

A professional photographer specializing in picturing nature. He is also  
an experienced ornithologist, educator and editor. He is the only person that 
has been given twice the Photographer of the Year title by the Association  
of Polish Nature Photographers. He wrote texts  and took photos for a popular 
atlas of birds. What is more, he has published ca. 3000 of his photographs, 
some of which have been printed by  „National Geographic” and  some have 
been used as cover photos by the prestigious „British Birds”.
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DOLINA GÓRNEJ WISŁY (PLB240001)
Obszar o powierzchni ponad 24740 ha będący jedną z najważniejszych 

ostoi ptactwa lęgowego i migrującego w południowej Polsce. Ciągnie  

się wzdłuż rzeki Wisły na odcinku od Skoczowa aż po Czechowice- 

Dziedzice. Swymi granicami obejmuje liczne kompleksy stawów hodow-

lanych oraz dominujący w krajobrazie ostoi Zbiornik Goczałkowicki. 

Akwen ten magazynuje wodę pitną dla milionowej społeczności, a także 

przeciwdziała powodziom, łagodząc wezbrania Wisły. Na jego wodach 

zabroniona jest masowa rekreacja, a wędkarstwo podlega znacznym 

ograniczeniom i może być praktykowane tylko z brzegu. Mozaikę 

opisywanych wód stojących uzupełniają liczne cieki wodne, począwszy  

od samej Wisły, poprzez jej liczne dopływy, a skończywszy na kanałach 

doprowadzających wodę do stawów. Całość zatopiona jest w otwartym 

krajobrazie pól i łąk z rozproszoną zabudową. Niewielką część opisy-

wanego obsz ru porastają lasy, a wśród nich przeważają lasy liściaste  

o charakterze grądowym.

W opisywanej ostoi odnotowano obecność aż 29 gatunków ptaków  

z Załącznika I Dyrektywy Ptasiej oraz 8 gatunków z Polskiej Czerwo-

nej Księgi Zwierząt. W okresie lęgowym jest to isto na w skali kraju 

ostoja dla następujących ptaków: gęgawy, krakwy, cyranki, płaskonosa,  
głowienki, czernicy, zausznika, perkoza dwuczubego, bączka, ślepowrona, 
czapli purpurowej, kokoszki, sieweczki rzecznej, krwawodzioba, śmieszki,  
mewy czarnogłowej, rybitwy rzecznej, rybitwy białowąsej, rybitwy czarnej  
i muchołówki białoszyjej. W dużej liczbie gnieżdżą się tu również: łabędź  
niemy, bąk, bocian biały, błotniak stawowy i zimorodek. Warto też wspo-

mnieć o lęgach takich rzadkości, jak hełmiatka i szablodziób. Ma tu też 

swoją stałą kolonię lęgową kormoran, a od pewnego czasu gnieżdżą się 

tutaj również dwie pary naszego największego lotnego drapieżnika –  

bielika. W czasie migracji Dolina Górnej Wisły skupia istotne w skali  

kraju stada odpoczywających i żerujących płaskonosów, perkozów dwu- 
czubych i czapli białych.

STAWY W BRZESZCZACH (PLB 120009)
Ptasia ostoja o powierzchni 3066 ha. W jej granicach znajduje się 

kilkanaście kompleksów stawów hodowlanych założonych w Doli-

nie Górnej Wisły leżących po obu stronach rzeki. Wisła zachowała tu  

po części swój dziewiczy charakter, o czym świadczą kreślone z rozma-

chem meandry i leżące po sąsiedzku starorzecza. W tutejszym pejza-

żu dominują stawy pokrywające wraz z Wisłą ponad 1/4 powierzch-

ni ostoi. Wokół nich roztaczają się tereny otwarte, głównie pola 

uprawne, łąki i zarośla. Lasy mają dosyć symboliczną reprezentację.  

Wśród bogatej szaty roślinnej warto zwrócić uwagę na efektowne  

płaty grążela żółtego, rzadsze grzybienie białe i interesującą paproć 

wodną – salwinię pływającą.

W granicach ostoi ornitolodzy zaobserwowali 6 zagrożonych gatun-

ków ptaków wpisanych do Polskiej Czerwonej Księgi Zwierząt, a także  

14 gatunków cennych dla całego kontynentu europejskiego, ujętych  

w Załączniku I Dyrektywy Ptasiej. Są to: derkacz, bąk, bączek, ślepo- 
wron, czapla purpurowa, bocian biały, błotniak stawowy, zielonka, mewa 
czarnogłowa, rybitwa rzeczna, rybitwa białowąsa, rybitwa czarna, dzięcioł  
zielonosiwy i gąsiorek. Warto wspomnieć, że gnieździ się tu komplet krajo-

wych gatunków perkozów: zausznik, perkozek, perkoz dwuczuby i perkoz 
rdzawoszyi. Liczebnością wyróżniają się: krakwa, kokoszka, krwawodziób 

i śmieszka, a do listy ptaków lęgowych zaliczają się również tak cenne 

gatunki jak: gęgawa, płaskonos i cyranka. 

DOLINA DOLNEJ SOŁY (PLB120004)
Kolejna ptasia ostoja w regionie. Jej powierzchnia liczy nieco ponad  

4023 ha i obejmuje kompleksy stawów, wyrobiska pożwirowe oraz 

dolny odcinek rzeki Soły ciągnący się od miasta Kęty aż do przedmieść  

Oświęcimia. Na obszarze ostoi dominują wody płynące i stojące zajmu-

jące około 1/4 powierzchni, a pozostała część przypada na tereny 

otwarte – głównie użytkowane rolniczo. Kilka procent przypada na lasy.

Soła na wielu fragmentach zachowała tu swój naturalny, podgórski 

charakter z rozległymi, kamienistymi łachami i plażami, wysokimi skar-

pami podmytych brzegów i starorzeczami. Rzece towarzyszą niewiel-

kie już fragmenty cennego przyrodniczo lasu łęgowego wierzbowo- 

topolowego. Najciekawsze przyrodniczo kompleksy stawów hodow- 

lanych, zarówno pod względem ornitologicznym, jak i florystycznym, 

zlokalizowane są na dużej przestrzeni między Oświęcimiem a Groj-

cem. Cenną ostoją ptactwa są również wyrobiska pożwirowe leżące  

na południe od Rajska. 

Stwierdzono tu 5 gatunków ptaków z Polskiej Czerwonej Księgi 

Zwierząt oraz kilkanaście gatunków ptaków cennych dla całej Europy, 

ujętych w Załączniku I Dyrektywy Ptasiej, a są to: bąk, bączek, ślepo- 
wron, bocian biały, błotniak stawowy, kropiatka, zielonka, rybitwa rzecz-
na, rybitwa białowąsa, rybitwa czarna, dzięcioł zielonosiwy i gąsiorek.  

Ponadto znaczącą w skali kraju liczebnością wyróżniają się: czernica, 
zausznik, perkoz dwuczuby, bąk, bączek, ślepowron, sieweczka rzeczna, 
krwawodziób i rybitwa białowąsa. Wymieniony wyżej ślepowron ma 

tu jedną z najważniejszych ostoi w kraju, a jego liczebność kwalifi-

kuje Dolinę Dolnej Soły do ostoi o międzynarodowym znaczeniu. 

Warto też wspomnieć o dosyć licznych tu łabędziach niemych, gęga-
wach, krakwach, głowienkach, wodnikach, kokoszkach i śmieszkach.  

Idąc wzdłuż Soły zaskakuje nas duża liczba par lęgowych brodźca pisk-
liwego – częstego sąsiada sieweczki rzecznej, zaś w urwistych brzegach 

rzeki duże kolonie brzegówek. Kolorowy zimorodek ma tu również swoją 

sporą reprezentację. 

DOLINA DOLNEJ SKAWY (PLB120005)
Rozległa, ptasia ostoja zajmująca powierzchnię prawie tak samo dużą 

jak dwie poprzednie razem wzięte, a dokładniej 7082 ha. Leży we 

wschodniej części Doliny Górnej Wisły, obejmując swymi granicami  

—  Szafranka czerwona – ciepłolubna ważka kolonizująca nasz kraj  — 
—  Scarlet dragonfly – a thermophilic dragonfly colonizing our country  —

OBSZARY EUROPEJSKIEJ SIECI EKOLOGICZNEJ  
NATURA 2000

Podmokłe obszary Doliny Górnej Wisły oraz przyjazne warunki klima-

tyczne utworzyły znakomite warunki dla rozwoju bujnej roślinności  

i żyjących pośród niej zwierząt. Jednak nasilająca się działalność osad-

nicza i gospodarcza człowieka stopniowo ograniczały to przyrodnicze 

dziedzictwo. Z upływem czasu otwartymi przestrzeniami dolin rzecz-

nych zawładnęły rolnictwo i rozwijający się przemysł. W efekcie tych 

działań Wisła została „wyprostowana i wciśnięta” w ciasny gorset wałów 

przeciwpowodziowych. Podobny los spotkał też jej większe dopływy. 

Ponadto spiętrzono wody Wisły, tworząc jeden z największych zbiorni-

ków retencyjnych w kraju – Zbiornik Goczałkowicki. 

Paradoksalnie ostojami bioróżnorodności zachowującymi alternatyw-

ne środowiska stały się dzieła ludzkich rąk. Mowa tu przede wszystkim 

o licznych stawach hodowlanych, gdzie prowadzona jest gospodar-

ka rybacka, a także o zalanych wyrobiskach po eksploatacji kruszywa.  

O ile historia przemysłowego wydobywania kruszyw w Dolinie Górnej 

Wisły to dosyć krótki okres czasu, to dzieje prowadzonej tu gospodar-

ki rybackiej liczą już sobie kilkaset lat. Wzorem naszych południowych 

sąsiadów z Czech i Moraw i za sprawą zakonu Cystersów dostrzeżo-

no i doceniono na tutejszych, obfitujących w wodę ziemiach walory 

karpiowej hodowli. Popularyzację rybnej gospodarki mocno wspie-

rały biskupstwa, to też z biegiem lat powstawały kolejne kompleksy  

stawów. Udoskonalano metody chowu ryb, pojawiły się pierwsze  

prace drukowane z tego zakresu upowszechniające rzetelną wiedzę 

na ten temat. W niedługim czasie polska gospodarka stawowa została 

uznana, obok hodowli czeskiej, za najnowocześniejszą i najsilniejszą  

na kontynencie europejskim. 

W obecnym, mocno przekształconym krajobrazie Doliny Górnej Wisły,  

liczne stawy, o łącznej powierzchni dziesiątek tysięcy hektarów, zapew-

niają dobre warunki również dla dzikiego życia. Dzięki temu utrzyma-

ły się tu liczne gatunki roślin i zwierząt związanych ze środowiskiem 

wodnym. W szczególności dotyczy to ptaków, które chętnie korzystały  

i korzystają z zasobnych w pokarm stawów. Z czasem przyrodniczo 

zyskał też Zbiornik Goczałkowicki, a w szczególności jego płytka cofka  

z rozwiniętą i zróżnicowaną szatą roślinną. 

Dzięki powyższym działaniom, które miały miejsce na przestrzeni 

wieków, zachowaliśmy do dziś w Dolinie Górnej Wisły wielkie, przy-

rodnicze bogactwo o europejskiej randze. Potwierdzeniem tego faktu 

jest powołanie aż czterech ptasich obszarów Natura 2000, które  

chronią awifaunę korzystającą zarówno z dobrodziejstwa licznych 

stawów karpiowych, jak i ze Zbiornika Goczałkowickiego. Atrakcyjność 

tego obszaru podkreślają też dobrze zachowane doliny podgórskich 

rzek: Soły i Skawy.

Wzrastające w społeczeństwie zainteresowanie przyrodą, a w szcze-

gólności rosnący w siłę ruch obserwatorów ptaków, sprawia iż coraz 

popularniejsze i częściej odwiedzane stają się niektóre miejscowości 

z Doliny Górnej Wisły. Najlepszym przykładem jest miasteczko Zator, 

które od dziesiątków lat ściąga przyrodników z całego kraju z uwagi 

na pobliski, arcyciekawy florystycznie i ornitologicznie kompleks sta- 

wów. Ponadto na znaczeniu zyskują nowe „bazy wypadowe” dla przy-

rodników, które do niedawna nie były kojarzone z walorami przyrod-

niczymi. Mowa tu np. o Chybiu, Brzeszczach czy Oświęcimiu. Zyskuje  

na tym miejscowa ludność, prowadząca bazę noclegową i gastronomicz-

ną, dbająca na co dzień o otaczającą ich przyrodę Doliny Górnej Wisły. 

DOLINA  
GÓRNEJ 
WISŁY
Niniejszy album, który z wielką przyjemnością składamy  
na Państwa ręce, zabiera nas w podróż pełną przyrodni-
czych atrakcji. Trasa wiedzie Doliną Górnej Wisły przez 
bogate we florę i faunę ostoje. Prowadzi przez tajem-
nicze szuwary stawów hodowlanych, następnie trafia 
na zakole podgórskiej rzeki z otoczakowymi plażami, 
potem skręca na nadwiślańskie łąki, by za moment 
zachwycić potęgą Zbiornika Goczałkowickiego. Każde 
z tych miejsc to pełne życia ostoje ptactwa, chronione  
w ramach europejskiej sieci obszarów Natura 2000. 
Niech opieka nad tymi enklawami przyrody stanie się 
dla każdego z nas osobistym wyzwaniem.

—  Kwitnący łączeń baldaszkowaty  /  A grass rush flowering  —
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—  Kszyk  /  A common snipe  —

UPPER
VISTULA
VALLEY
The present album, which we are pleased to present to 
you, takes you on a journey full of nature attractions.  
The route leads via the Upper Vistula Valley, through 
the wildlife habitats. It leads along mysterious rushes 
of breeding ponds, then he goes to the bend of the 
submontane river with pebble beaches, then turns 
onto the Vistula meadows to admire the power of 
the Goczałkowicki Reservoir. Each of these places is 
a lively bird sanctuaries, protected within the frame-
work of the European network of Natura 2000 sites.  
May the protection for these wildlife enclaves become  
a personal challenge for each of us.   

Watery areas of the Upper Vistula Valley and friendly climatic condi-

tions have created excellent conditions for the development of lush 

vegetation and the animals living amongst it. However, the increasing 

settlement and human’s economic activity gradually limited this natu-

ral heritage. In the course of time, the open spaces of the river valleys 

were dominated by agriculture and the developing industry. As a result 

of these activities, the Vistula became „straightened and pressed” into  

a tight corset of flood embankments, and similar fate met its larger tribu-

taries. In addition, the waters of the Vistula were dammed, forming one 

of the largest reservoirs in the country – the Goczałkowicki  Reservoir.

Paradoxically, the refugees of biodiversity that conserved alternative 

environments have become human creations.  We talk here essentially 

about numerous breeding ponds, where the fishing economy is being 

carried out, as well as about flooded excavations after the exploitation  

of aggregates. The history of the industrial extraction of aggregates 

in the Upper Vistula Valley is quite a short story, but the history of 

the fishing industry here is already several hundred years old. Well, 

following the examples of our southern neighbors from Bohemia and 

Moravia, and thanks to the Cistercian Order, the carp breeding qualities  

were noticed and appreciated on this local land, rich in water. Populari-

zation of the fish economy was also strongly supported by the bishoprics 

and over the years new pond complexes were created. Fish breeding 

methods were perfected, the first printed works in this field appeared  

to disseminate a reliable knowledge on the subject. In a short time,  

Polish pond economy was recognized, alongside the Czech fish 

breeding, as the most modern and strongest on the European conti-

nent.  In the current, highly transformed landscape of the Upper Vistula 

Valley, numerous ponds with a total area of tens of thousands of hecta-

res provide good conditions for the wildlife. Thanks to them, numerous 

species of plants and animals associated with the aquatic environment 

have remained here. In particular, this applies to birds that have been 

eager to use and make use of food-rich ponds. In the course of time, 

the Goczałkowicki Reservoir also gained a natural advantage, particu-

larly its shallow backwater with developed and diversified plant cover. 

Thanks to the above-mentioned activities that have taken place over the 

centuries, we have preserved to the present day in the Upper Vistula 

Valley, the great, natural wealth of European stature. The confirmation 

of this fact is the establishment of as many as four bird’s Natura 2000 

areas, which protect the avifauna, taking advantages from the benefits 

of numerous carp ponds and the Goczałkowicki Reservoir. The attracti-

veness of this area is complemented by the well-preserved valleys of the 

submontane Soła and Skawa rivers. 

The growing interest in wildlife among the society, and in particular the 

growing movement of bird watchers, makes that some towns situated 

in the Upper Vistula Valley become more and more popular. The best 

example is the town Zator, which for decades has been attracting natu-

ralists from all over the country due to the nearby, extremely floristical-

ly and ornithologically interesting  complex of ponds. In addition, new 

„base camps” such as Chybie, Brzeszcze or Oświęcim which until recent 

time were not associated with natural values are becoming  more and 

more important for naturalists. The local population makes a profit on 

it, providing accommodation and catering facilities, which contributes 

to more effective protection of the nature of the Upper Vistula Valley. 

zarówno część doliny Wisły, jak i dolne odcinki rzeki Skawy i mniejszej 

Wieprzówki. Wzdłuż rzek leżą liczne kompleksy stawów, wśród nich 

te największe w regionie: Przeręb i Spytkowice. Obiekty te skupio-

ne są wokół Zatora – znanego od wieków ośrodka hodowli karpia. 

Pierwsze stawy powstały tu bowiem już na przełomie XIII i XIV w.  

Stawy i rzeki zatopione są w otwartym krajobrazie użytków zielonych  

i pól uprawnych wraz z niewielką domieszką lasów. Te ostatnie chro-

nione są jako dwa rezerwaty przyrody: Żaki i Przeciszów. Ciekawym 

uzupełnieniem miejsc przyrodniczo cennych są dawne, zalane wyrobi-

ska pożwirowe, których wyspy chętnie zasiedlane są przez ptaki. Warto 

też wspomnieć o licznych starorzeczach. Najciekawszym i największym 

z nich jest Wiślisko koło Spytkowic.

Trzeba wiedzieć, że na stawach doskonale rozwinięta jest roślinność 

wodna. Swe zasobne stanowiska mają tu m.in. dwa rzadkie zanikające 

w swych naturalnych miejscach występowania i podlegające ochro-

nie gatunki: grzybieńczyk wodny i kotewka orzech wodny. Masowo  

występuje tu również grążel żółty. 

W ostoi Dolina Dolnej Skawy stwierdzono 7 gatunków ptaków wpisa-

nych do Polskiej Czerwonej Księgi Zwierząt, a 17 gatunków figuruje  

w Załączniku I Dyrektywy Ptasiej. Są to: podgorzałka, derkacz, bąk, bączek, 
ślepowron, czapla nadobna, bocian biały, błotniak stawowy, kropiatka, 
zielonka, mewa czarnogłowa, rybitwa rzeczna, rybitwa białowąsa, rybitwa 
czarna, dzięcioł zielonosiwy, podróżniczek i gąsiorek. Miejsce to jest jedną  

z kilku najważniejszych ostoi ślepowrona w kraju, a bardzo liczny  

jest tu również bączek. Liczebność tych dwóch gatunków nadaje temu 

obszarowi status międzynarodowy. Ponadto teren ten jest jednym  

z zaledwie trzech miejsc w kraju, gdzie stwierdzono lęg czapli nadob-

nej. Występują tu znaczące w skali Polski populacje lęgowe następują-

cych gatunków ptaków: gęgawa, krakwa, cyranka, podgorzałka, czernica, 
głowienka, zausznik, perkozek, perkoz dwuczuby, bąk, bączek, ślepowron, 
kokoszka, sieweczka rzeczna, krwawodziób, śmieszka, mewa czarnogłowa, 
mewa białogłowa, rybitwa rzeczna i rybitwa białowąsa.

 

RYS HISTORYCZNY  

GOSPODARKI STAWOWEJ
 

Początki gospodarki stawowej w rejonie Kotliny Oświęcimskiej sięga-

ją odległych czasów średniowiecza. Wówczas to znacznie zwiększyło  

się zapotrzebowanie na ryby z uwagi na surowo przestrzegane  

i częste okresy postu. Ilość dni z chudą dietą dochodziła wówczas  

do 150 w roku. Idealne rozwiązanie stanowiło mięso ryb, które nie  

były wtedy postrzegane jako zwierzęta i spożywano je bez ograni- 

czeń natury religijnej. Dodatkowym, silnym impulsem dla rozwoju 

hodowli karpia było sprowadzenie tej ryby przez zakon Cystersów  

w XII i XIII w. z terenu Czech i Moraw. Zakładaniu stawów sprzyja-

ły dobre uwarunkowania opisywanego regionu, przede wszystkim 

gęsta sieć cieków wodnych, odpowiednia gleba, łagodny klimat i małe  

zalesienie. Poza tym wyhodowane karpie można było łatwo 

transportować wodą na bogate, śląskie i krakowskie rynki zbytu.  

W tych to właśnie czasach, w dolinach górnej Wisły oraz dolnej Soły  

i Skawy, zakładano wzdłuż rzek ciągi stawów w systemie paciorkowym. 

Do ich funkcjonowania wykorzystywano grawitacyjny dopływ i odpływ 

wody. Hodowla karpia okazywała się dochodowym przedsięwzięciem  

i nierzadko stanowiła nawet połowę przychodów danego majątku. 

Pierwszym, napisanym w języku polskim podręcznikiem hodowli 

karpia była pozycja z 1573 r. autorstwa Olbrychta Strumieńskiego  

pt. „O sprawie sypania, wymierzania i rybienia stawów”. Na długie lata 

ustanowiła ona wysokie standardy hodowli tej ryby w całej Europie,  

a o wysokiej kulturze rybackiej tamtego okresu świadczy fakt praktyko-

wania odchowywania ryb obsadowych w płytkich stawach. 

Niestety, wraz z nadejściem kolejnych wojen, w tym trzydziestoletniej, 

skończył się złoty czas rozwoju hodowli karpia. Setki stawów uległy 

zniszczeniu, a rozwijający się przemysł, także wydobywczy, obniżał 

poziom wód gruntowych. Czynnikiem marginalizującym gospodar-

kę stawową stała się również wysoka opłacalność produkcji zboża.  

Na kolejny dobry czas dla hodowli karpia trzeba było czekać do XIX w. 

Prowadzono wtedy liczne badania nad jego fizjologią i różnymi aspek-

tami hodowli, co zaowocowało prawdziwą rewolucją. Czas potrzeb-

ny do odchowania karpia handlowego udało się bowiem skrócić  

aż o połowę – do 3 lat. Dokonał tego Tomasz Dubisz, arcyksiążęcy  

mistrz rybacki w dobrach Habsburgów, sprowadzony z Austrii do 

Landeka (obecnie Zakład Ichtiobiologii i Gospodarki Rybackiej Polskiej  

Akademii Nauk w Gołyszu). W 1868 r., Dubisz przymuszony wezbra-

niem rzeki Iłownicy, przypadkiem wpadł na pomysł wprowadzenia 

nowego systemu przesadkowania. Mowa tu o stopniowym przenosze-

niu poszczególnych stadiów rozwojowych karpia do kolejnych, innych, 

wcześniej przygotowanych i użyźnionych stawów – przesadek I, II,  

a nawet III, czemu towarzyszy równoczesne rozrzedzanie obsady 

stawów. Dzięki tej metodzie wydajność z hektara stawu hodowlanego 

zwiększyła się z 20-100 kg do prawie 270 kg ryb! Za swe osiągnięcia 

hodowca otrzymał wiele nagród, a cesarz Franciszek Józef nadał mu  

w Wiedniu złoty krzyż zasługi. 

Kolejni hodowcy również dbali o wzrost efektywności produkcji karpia. 

Czynili to poprzez wprowadzanie nowych odmian karpia, rozpo-

częcie skarmiania ryb paszami zbożowymi oraz liczne pomniejsze 

udoskonalenia. Warto jednak podkreślić, że w zasadniczych elemen-

tach proces produkcji ryby handlowej niewiele już się zmienił. Rozpo-

czyna się w tarlisku, a więc w płytkim, nagrzanym, nieco zarośniętym 

małym stawie, gdzie majową porą odbywa się tarło karpia. Następnie 

narybek przenoszony jest do większego akwenu – przesadki pierw-

szej wcześniej nawiezionej obornikiem. Dzięki temu rozwija się w niej 

bujnie plankton, którym żywią się małe karpie. Po około 5 tygodniach 

ryby zostają przeniesione do jeszcze większego stawu – przesadki 

drugiej. Tam żywią się już nie tylko organizmami wodnymi, ale także 

dostarczaną im paszą. W pierwszym roku narybek osiąga wagę około  

40 g. W drugim roku ryby przenoszone są do większych stawów.  

Tu osiągają wagę 150-250 g i nazywane są kroczkami. W trzecim  

roku dorastają już w dużych stawach towarowych. System ten bywa 

modyfikowany – ryby z przesadki pierwszej czy nawet tarliska trafia-

ją od razu do stawu towarowego. A stąd już prosta droga do klienta.

—  Perkoz rdzawoszyi w porze godowej  —  
—  A red-necked grebe during breeding season  —
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LOWER SKAWA VALLEY (PLB120005)

A vast bird sanctuary covering an area almost as large as the two previo-

us together, precisely 7082 ha. It lies in the eastern part of the Upper 

Vistula Valley, covering both parts of the Vistula river valley as well as  

the lower sections along with the estuary of the Skawa River and the 

smaller river named   Wieprzówka. Along the rivers lie numerous comple-

xes of ponds, among them there are the largest in the region: Przeręb  

and Spytkowice. These properties are concentrated around Zator  

– a carp breeding center known for centuries. The first ponds were 

established here at the turn of the 13th and 14th centuries. Ponds  

and rivers are immersed in the open landscape of grasslands and arab-

le fields with a small dope of forests. These last ones are protected  

in the form of two wildlife sanctuaries : Żaki and Przeciszów.  A valu-

able complement to natural and valuable places are the old, flooded 

gravel pits, which islands are eagerly settled by birds. It is also worth 

mentioning oxbow lakes, of which there is no lack here, and the 

largest and most interesting of them is Wiślisko near Spytkowice. 

It is worth knowing that water ponds are well-developed and their 

rich positions here include, among others, two rare species that are 

disappearing in their natural habitats: the yellow floating heart and 

the water chestnut. There is also a large habitat of yellow water-lily.

There are 7 species of birds registered in the Polish Red Book of 

Animals in the refuge of Lower Skawa Valley  and 17 species are listed 

in Annex I of the Birds Directive and they are: ferruginous duck, corncrake,  
great bittern, little bittern, black-crowned night heron, caspian gull, 
white stork, western marsh harrier, spotted crake, little crake, mediter-
ranean gull, black-headed gull, common tern, whiskered tern, black tern,  
gray-headed woodpecker, bluethroat and red-backed shrike. The refuge  

is one of the few most important sanctuaries of the black-crowned night 

heron in the country, and the habitat of little bittern is also very large. 

The abundance of these two species gives the sanctuary an internatio-

nal status. In addition, this area is one of only three places in the coun-

try, where the breeding of a little egret was found. There are significant 

Polish breeding populations of the following species of birds: greylag, 
gadwall, garganey, ferruginous duck, tufted duck, pochard  black-necked  
grebe, little grebe, great crested grebe, great bittern, little bittern, black- 
crowned night heron, moorhen, little ringed plover, redshank, black-headed 
gull, mediterranean gull, caspian gull, common tern and whiskered tern.

HISTORICAL OUTLINE OF POND ECONOMY
The beginnings of pond economy in the area of the Oświęcim Basin  

date back to the distant Middle Ages. At that time, the demand for 

fish increased significantly due to severely observed and frequent 

fast periods. The number of days with a lean diet was then up to 150 

a year. The perfect solution was fish meat, which was not that time 

seen as an animal and was consumed without religious restrictions. 

An additional, strong impulse for the development of carp breeding 

was the introduction of this fish by the Cistercian Order in the 12th 

and 13th centuries from the Bohemian and Moravian territories.  

The conditions of the described region favored the establishment of 

ponds. It had a dense network of watercourses, appropriate soil, mild 

climate and small afforestation. What is important, bred carp could 

easily be transported here with water to the near, rich Kraków’s  market.

In those very days, in the valleys of the upper Vistula and lower Soła and 

Skawa, along the rivers, ponds in the bead system were established along 

the rivers. For their operation, the gravitational inflow and outflow of 

water was used. Carp breeding turned out to be a profitable venture and 

often even accounted for half of the income of a given property. The first, 

written in Polish language textbook on carp breeding was the position 

from 1573, by Olbrycht Strumieński, entitled „On the matter of pouring, 

measuring and pondning”. For long years, it established high breeding 

standards throughout Europe, and the high fishing culture of that period 

is demonstrated by the practice of rearing dwarf fish in shallow ponds.

Unfortunately, with the arrival of consecutive wars, in this thirty-year 

period, the golden time of carp breeding development has ended. 

Hundreds of ponds have been destroyed, and the growing industry, 

including the mining industry, reduced the level of groundwater. High 

profitability of grain production was also a factor that marginalized  

the pond management.

For another good time for a carp breeding, it was necessary to wait  

until the 19th century. Numerous researches on its physiology and 

various aspects of breeding were conducted, which resulted in a real 

revolution. It has been possible to shorten the time required for rearing 

commercial carp to 3 years by half. It was done by Tomasz Dubisz, brou-

ght from Landek in Austria (now the Department of Ichthyobiology  

and Fisheries of the Polish Academy of Sciences in Gołysz), as archduke 

fishing master in the Habsburg estate. In 1868, in a somewhat incidental 

manner, forced by the porch of the Iłownica River, he introduced a new 

transposition system.

We are talking about gradual transfer of individual stages of carp 

development to next,  previously prepared and fertilized transposition 

ponds I, II and even III , which is accompanied by simultaneous dilution 

of the  density of fish. Thanks to this method, with an earlier average 

capacity of 20-100 kg/ha, Dubisz achieved the result of almost 270 kg 

of fish per hectare of the pond! For his achievements the breeder recei-

ved many awards, and Emperor Franz Joseph gave him a golden cross  

of merit in Vienna. Successive breeders through the introduction of new 

carp varieties, as well as the start of feeding fish with cereal provender 

and through numerous minor improvements, continued to increase the 

effectiveness of carp production. Although it is worth emphasizing that 

in the basic elements the commercial fish production process has chan-

ged little. It starts in the spawning ground that is in a shallow, overgrown 

little pond, where carp spawning takes place in May. Next, the fry are 

transferred to the larger water body – the first transposition. This has 

been previously fertilized with manure and thanks to that, the plank-

ton develops in them, which feed on small carps. After about 5 weeks,  

the fish are transferred to an even larger pond - the second transpo-

sition. There, they feed on not only aquatic organisms, but also feed 

supplied to them. In the first year, the fry reaches a weight of about  

40 g. In the second year, the fish are transferred to the larger ponds and 

reach a weight of 150-250 g, and are called fingerlings. In the third year, 

they grow up in large ponds, from where they go to the customer. This 

system can be modified in such a way that the fish from the first transpo-

sition or even spawning can be transfer immediately to the large pond.

—  Bocian biały /  White stork  —

—  Kaczor czernicy  /  A male tufted duck  —

THE UPPER VISTULA VALLEY (PLB240001)
The area covers over 24740 ha, which is one of the most important 

bird sanctuaries for breeding and migrating birds in southern Poland. 

It extends along the Vistula River on the section to Skoczów up to 

Czechowice-Dziedzice. Its borders include numerous complexes 

of breeding ponds and the Goczałkowicki  Reservoir, dominating in 

the landscape of the wildlife sanctuary. This water reservoir stores 

drinking water for a community of million people, and also coun-

teracts floods, easing the Vistula surge. Mass recreation is forbid-

den in its waters, and fishing is a subject to significant restrictions 

and is practiced only from the shore. The mosaic of the described 

still waters is complemented by numerous watercourses, star-

ting from the Vistula itself, through its numerous tributaries, to the 

channels that bring water to the ponds. The whole is immersed in 

an open landscape of fields and meadows with scattered buildings.  

A small part of the described area is covered by forests, and among 

them the broad-leaved forests of the oak-hornbeam type prevail. 

In the abovementioned sanctuary, 29 species of birds from Annex  

I of the Birds Directive and 8 species from the Polish Red Book 

of Animals were recorded. During the breeding season, this is an  

important refuge in the country for the following birds: greylag goose, 
gadwall, garganey, shoveler duck, pochard, tufted duck, black-necked  
grebe, great crested grebe, little bittern, black-crowned night heron, purple  
heron, moorhen, little ringed plover, redshank, black-headed gull, medi-
terranean gull, common tern, whiskered tern, black tern and collared  
flycatcher. In a large number of nests there are as following: mute 
swan, great bittern, white stork, western marsh harrier and kingfisher. It is  

also worth mentioning hatches of such rarities as red-crested pochard  

and avocet. There is also a permanent cormorant breeding  colony here, 

and for some time also two pairs of our largest predator, the white-tailed 
eagle, have been nesting. During the migration, the Upper Vistula Valley  

brings together the important flocks of resting shovelers, great crested 
grebes and white herons.

PONDS IN BRZESZCZE (PLB 120009)
Bird sanctuary with an area of 3066 ha. Within its borders there are 

several complexes of breeding ponds founded in the Upper Vistula 

Valley lying on both sides of the river. The Vistula has retained its prist-

ine character here, as evidenced by the meanders drawn in a flourish  

and the oxbow lakes lying nearby. The local landscape is dominated by 

ponds along with the Vistula covering over 1/4 of the area of the wild-

life sanctuary. Around them there are open areas, mainly arable fields, 

meadows and thickets. The forests have quite a nominal representation.  

Among the rich vegetation it is worth paying attention to the spectacular 

patches of yellow water lily, rare European white water lily and interes-

ting water fern named the floating fern. 

Within the area of the bird sanctuary, ornithologists have observed  

6 endangered species of birds entered in the Polish Red Book of 

Animals, as well as 14 species valuable for the entire European conti-

nent, included in Annex I of the Birds Directive.  These are: corncrake, 
great bittern, little bittern, purple heron, white stork, western marsh harrier, 
green chick, mediterranean gull, common tern, black tern, grey-headed 
woodpecker and red-backed shrike. It is worth mentioning that there  

is a set of national grebe species nestling here: black-necked grebe, little 
grebe, great crested grebe and red-necked grebe. 

The numbers are distinguished by: gadwall, moorhen, redshank and black- 
headed gull and the list of breeding birds also include such valuable 

species as: greylag goose, shoveler and garganey.

LOWER SOŁA VALLEY (PLB120004)
Another bird sanctuary in the region. Its area is slightly more than  

4023 ha and includes pond complexes, gravel pits and the lower section 

of the Soła River – stretching from the city of Kęty to the suburbs of 

Oświęcim. In the area of the refuge dominate flowing and still waters 

occupying about 1/4 of the area, and the remaining part falls on open 

areas – mainly used for agriculture. A few percent belong to forests.

The Soła River has preserved its natural submontane character here 

with many fragments, with extensive, rocky patches and beaches,  

high banks of washed-up banks and oxbow lakes. The river is accom-

panied by small fragments of the naturally valuable willow-poplar  

riparian forest. The most interesting natural complexes of breeding 

ponds, both in terms of ornithology and floristic, are located in a large 

area between Oświęcim and Grójec. The valuable refugee of birds  

are also gravel pits south of Rajsko. 

There were 5 species of birds from the Polish Red Book of Animals 

and a dozen or so species of birds valuable for the whole of Euro-

pe, included in Annex I of the Birds Directive, which are: great bittern,  
little bittern, black-crowned night heron, white stork, western marsh  
harrier, spotted crake, little crake, common tern, whiskered tern, black tern, 
gray-headed woodpecker and red-backed shrike. In addition, the most 

significant numbers in the national scale are: tufted duck, black-necked 
grebe, great crested grebe, great bittern, little bittern, black-crowned night, 
little ringed plover, redshank and whiskered  tern. The already mentioned 

head-crowned night heron has one of the most important refuge in the 

country, and its number qualifies the Lower Sola Valley to the refuge  

of international importance. It is also worth mentioning quite a few  

mute swans here, greylag geese, gadwalls, pochards, moorhens, aquatic 
warblers, and blask-headed guls. Going along the Sola river a large number 

of breeding couples of common sandpiper is surprising . It is a  frequent 

neighbor of the little ringed plover. And in the precipitous banks of the 

river large colonies establish margins. The colorful kingfisher also has  

a large representation here.

AREAS OF THE EUROPEAN ECOLOGICAL  
NETWORK NATURA 2000

—  Kaczor czernicy  /  A male tufted duck  —
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OBSZAR NATURA 2000
DOLINA DOLNEY SKAWY

—  Świt nas Stawem Folwarcznik Górny w kompleksie Spytkowice  /  A dawn on Folwarcznik Górny Pond in the complex of Spytkowice  —
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—  Samica błotniaka stawowego z upolowanym gryzoniem  /  A female western marsh harrier with a rodent she’s caught  —

—  Pisklę łyski kilka dni po wykluciu  — 
—  A nestling of coot several days after hatching  —

—  Perkozek w szacie godowej  /  A little grebe’s breeding plumage  ——  Gęgawa podczas toalety  /  A greylag goose cleaning its plumage  —

—  Stado zimujących łabędzi niemych  /  A flock of wintering mute swans  — 
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—  Para rybitw czarnych  /  A pair of black terns  ——  Stawy z kolonią rybitw czarnych, a w tle Torfowisko Zapadź w Miedźnej  —  
—  Ponds with a colony of black terns; Zapadź peat bog in Miedźna in the background  —
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OBSZAR NATURA 2000
STAWY W BRZESZCZACH

—  Kompleks leśno-stawowy Nazieleńce  /  Nazieleńce forest and pond complex  —
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—  Dostawa pokarmu dla wiecznie głodnego rodzeństwa ślepowronów  /  Food supply for ever-hungry siblings of black-crowned night herons  ——  Kolonia ślepowronów na wyspach w kompleksie stawów Zawadka  /  A colony of black-crowned night herons on islands in the complex of Zawadka  —

—  Dorosły ślepowron w pięknym, godowym upierzeniu  /  Adult black-crowned night heron and its beautiful breeding plumage  —
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—  Tylko samiec wąsatki ma „wąsy”  /  Only bearded tit males have beard  —

—  Samiec potrzosa  /  A male reed bunting  —

—  Remiz z charakterystyczną przepaską  /  A penduline tit with a characteristic blindfold  —

—  Podróżniczek podczas śpiewu godowego  /  A bluethrought during mating call  —
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OBSZAR NATURA 2000
DOLINA DOLNEJ SKAWY

—  Staw Górecznik Dolny w kompleksie Przeręb pokryty kożuchem grzybieńczyka wodnego i kotewki orzecha wodnego  —  
—  Górecznik Dolny Pond in the Przeręb complex covered with yellow floating heart and water chestnut  —
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—  Żaba wodna wśród włosienicznika tarczowatego  /  An edible frog surrounded by pond water-crowfoot  —

—  Kumak nizinny z jaskrawymi, odstraszającymi plamami  /  A European fire-bellied toad and its bright deterring spots  —

—  Samiec traszki grzebieniastej dorasta do 15 cm długości  /  A male crested newt can reach 15 cm in length  —

—  Bezbronny, niejadowity zaskroniec  /  A defenseless, non-venomous grass snake  —
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—  Samiec krakwy  /  A male gadwall  —

—  Kaczor cyranki w wiosennym upierzeniu  /  A male garganey’s spring plumage  ——  Perkoz dwuczuby pielęgnujący upierzenie  /  A great crested grebe caring for feathers  —

—  Zausznik na gnieździe  /  A black-necked grebe in the nest  — —  Kaczor głowienki  /  A male pochard  —

D
O

L
IN

A
 G

Ó
R

N
E

J
 W

IS
Ł

Y



30 31

—  Krwawnica pospolita często spotykana na stawach rybnych  —
—  Purple loosestrife is common at fish ponds  —

— Salwinia pływająca to paproć wodna —
—  Floating fern is a water fern  —

—  Ginący grzybieńczyk wodny porasta stawy hodowlane  /  Endangered yellow floating heart grows on fish ponds  —

— Kotewka orzech wodny, którego rozety osiagają średnicę 50 cm  /  Water chestnut, the rosettes of which reach a diameter of 50 cm  —

— Grzybienie białe z dodatkiem grążela żółtego w tle —
—  European white water lilies with yellow water lilies in the background  —

—  Zeszłoroczny i tegoroczny pióropusznik strusi  —
— Last year’s and this year’s ostrich fern  —
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OBSZAR NATURA 2000
DOLINA GÓRNEJ WISŁY

—  Ujście Wisły do Zbiornika Goczałkowickiego  /  The mouth of the Vistula River at the Goczałkowicki Reservoir  —
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—  Platformy dla rybitw rzecznych w otoczeniu kotewki orzecha wodnego  /  Platforms for common terns surrounded by water chestnut  —

—  Rybitwa rzeczna w locie patrolowym  /  A common tern’s patrol circuit  —

—  Rybitwa rzeczna jest bardzo krzykliwym ptakiem  /  The common tern is a very loud bird  —
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—  Ptasia uczta na opuszczanym stawie  /  Bird feast on an abandoned pond  —

—  Sortowanie ryb  /  Sorting fish  — —  Załadunek ryb  /  Fish loading  ——  Odłowy w kompleksie Przeręb  /  Catch of fish at Przeręb complex  —

—  Zaciąg  /  Haul  —
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—  Rybitwa z upolowaną wzdręgą  /  A tern with a rudd it has caught  —

—  Tokujące rybitwy rzeczne  /  Common terns mating  —

—  Rybitwa rzeczna z przychówkiem  /  A common tern with its offspring  —

—  Portret rybitwy rzecznej  /  A portrait of a common tern  —
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OBSZAR NATURA 2000
DOLINA DOLNEJ SKAWY

—  Największe i najlepiej zachowane przyrodniczo starorzecze Wisły w Małopolsce o nazwie Wiśliska. To również ostoja siedliskowa Natury 2000  —
—  Wiśliska is the largest and best preserved oxbow of the Vistula River in Małopolska. This is also a habitat site of Natura 2000  —
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— Czajka gnieździ się na łąkach  /  A lapwing nesting in meadows  —

—  Derkacz – skryty mieszkaniec łąk  —  
—  A corn crake – a secretive inhabitant of meadows  —

—  Krwawodziób – krzykliwy sąsiad czajki  —
—  A redshank – a randy neighbor of a lapwing  —

—  Samiec bączka – mieszkańca trzcinowiska  —
—  A male little bittern – an inhabitant of rushes  —

— Pisklęta bąka  /  A great bittern’s young  —

—  Żerujące bociany czarne  /  A black stork feeding  — —  Lęg czapli purpurowej na Zbiorniku Goczałkowickim  —
—  Purple heron’s brood at the Goczałkowicki Reservoir  —
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—  Mewa czarnogłowa (po lewej) chętnie gnieździ się w koloniach śmieszki (nieostre po prawej)  —
—  Mediterranean gull (on the left) like to nest in black-headed gull colonies (on the right, blurred)  —

—  Rybitwa białowąsa wyprowadza lęgi na pływających platformach  /  A whiskered tern with its clutches on floating platforms  —

—  Mewa białogłowa gnieżdżąca się na wyspie po sąsiedzku ze ślepowronami   /  A Caspian gull nesting on an island next to a black-crowned night heron  —
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OBSZAR NATURA 2000
DOLINA DOLNEJ SKAWY

— Kajaki na zakolu Skawy pomiędzy Graboszycami a Woźnikami  /  Kayaks on the Skawa bend between Graboszyce and Woźniki  —
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—  Młode ślepowrony polujące latem na rzece  /  Young black-crowned night herons praying along the river in the summer  —

—  Jednoroczny ślepowron z upolowanym rakiem  /  A year old black-crowned night heron with a crayfish it has caught  —

— Kamieńce na Sole – rzece bliźniaczo podobnej do Skawy  /  Gravel bars of the Soła – a twin river of the Skawa  —

D
O

L
IN

A
 G

Ó
R

N
E

J
 W

IS
Ł

Y



50 51

—  Sieweczka rzeczna zasiedla podgórskie rzeki  /  Little ringed plovers inhabit submontane rivers  —

— Brodziec piskliwy zamieszkuje kamieńce Soły i Skawy —
—  Common sandpipers inhabit gravel bars of the Soła and the Skawa  —

— Rodzina jaskółek brzegówek  /  A family of bank swallows  —

—  Zimorodek z upolowaną dla piskląt rybką  /  A kingfisher with a fish for its young  —
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OBSZAR NATURA 2000
DOLINA GÓRNEJ WISŁY

—  Wisła wypływająca z Beskidu Śląskiego. Po prawej stronie rezerwat leśny Skarpa Wiślicka  —
—  The Vistula River flowing out of Beskid Śląski. On the right, forest nature reserve Skarpa Wiślicka  —



54 55

—  Muchołówka białoszyja zamieszkuje lasy liściaste  /  Collared flycatchers inhabit deciduous forests  —

— Dzięcioł średni preferuje lasy z domieszką dębów —
—  Middle spotted woodpeckers prefer forests with oaks  —

— Pisklę gąsiorka – dzierzby chronionej w Unii Europejskiej —
—  A red-backed shrike chick; a species protected in the European Union  —

—  Jenot to wschodnioazjatycki, ekspansywny drapieżnik, który zasiedlił już obszar Doliny Górnej Wisły  —
—  Raccoon is an East Asian, expansive predator that has already settled in the Upper Vistula Valley  —
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—  Zalany przez Sołę las łęgowy na wysokości Rajska, u góry z prawej zbiorniki pożwirowe  — 
—  A riparian forest flooded by the Soła near Rajsko, at the top right: gravel pit reservoirs  —

OBSZAR NATURA 2000 
DOLINA DOLNEJ SOŁY
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—  Czapla siwa przeganiana przez kruka  /  A grey heron being chased by a crow  —

—  Zbiornik Goczałkowicki. Kormorany rozpoczynają sezon lęgowy w zimowej scenerii  —
—  The Goczałkowicki Reservoir. Cormorants start breeding season in winter scenery  —

—  Zamarznięta Wisła wpływająca do Zbiornika Goczałkowickiego  /  The frozen Vistula flowing into the Goczałkowicki Reservoir  —
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—  Skawa mroźną zimą  /  The Skawa River during freezing cold winter  —— Żerujące bobry, korzystające ze zmagazynowanych pod wodą zapasów gałęzi  /  Feeding beavers make use of tree branches stored up under water  —

—  Wydry wędrujące po zamarzniętej rzece  /  Otters walking on a frozen river  —

D
O

L
IN

A
 G

Ó
R

N
E

J
 W

IS
Ł

Y



62

O PROJEKCIE
Głównym celem realizowanego w latach w latach 2018-2022 projektu  
pn. „LIFE16 NAT/PL/000766 Ochrona siedlisk ptaków wodno-błotnych 
w Dolinie Górnej Wisły” (LIFE.VISTULA.PL) jest ochrona i poprawa stanu 
siedlisk ślepowrona  i  rybitwy rzecznej  – gatunków wymienionych  
w Załączniku I Dyrektywy Ptasiej. Na realizacji zaplanowanych działań  
skorzystają również inne ptaki wykorzystujące te same siedliska, np. zausz-
nik, krakwa, głowienka i cyranka. 

Podstawowe cele projektu to:

1. Poprawa stanu zachowania siedlisk ptaków gniazdujących na wyspach 
w czterech obszarach Natura 2000.

2. Poprawa stanu wiedzy o siedliskach wykorzystywanych przez ślepo-
wrony w celu umożliwienia ich skutecznej ochrony.

3. Uregulowanie ruchu turystycznego i racjonalne udostępnienie obsza-
rów Natura 2000.

4. Upowszechnienie metod ochrony przyrody w gospodarczym wykorzy-
staniu antropogenicznych zbiorników wodnych.

Realizowane działania to w szczególności:

1. Zabezpieczenie wysp na stawach hodowlanych, żwirowniach i Zbior-
niku Goczałkowickim oraz zabezpieczenie grobli na stawach. 

2. Przystosowanie wysp dla rybitwy rzecznej i ślepowrona. 
3. Kanalizacja ruchu turystycznego poprzez stworzenie infrastruktury: 

wieże widokowe, czatownie, platformy wędkarskie.
4. Rozpoznanie siedlisk żerowiskowych ślepowrona za pomocą nadajni-

ków telemetrycznych.
5. Działania promocyjne i edukacyjne (nakręcenie filmu, wydanie albumu, 

spotkania, warsztaty itp.)

Działania prowadzone są w czterech obszarach Natura 2000, zlokalizo-
wanych w województwach śląskim i małopolskim: Dolina Górnej Wisły 
PLB240001, Dolina Dolnej Soły PLB120004, Dolina Dolnej Skawy 
PLB120005 i Stawy w Brzeszczach PLB120009.

Po zakończenia projektu spodziewane jest zwiększenie populacji ślepo- 
wrona o 10%, a rybitwy rzecznej o 20%, od stanu z 2015 r., a w perspek- 
tywie kolejnych 5 lat dalsze zwiększenie populacji ślepowrona o 10-20%,  
a rybitwy rzecznej o 30-40%. 

PARTNERZY PROJEKTU:

Liderem projektu jest Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska  
w Katowicach, a partnerami są: 

— Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Krakowie
— Towarzystwo na rzecz Ziemi w Oświęcimiu
— Górnośląskie Koło Ornitologiczne w Bytomiu
— Zakład Ichtiobiologii i Gospodarki Rybackiej PAN w Gołyszu
— Rybacki Zakład Doświadczalny w Zatorze
— Ośrodek Hodowli Zarodowej w Osieku
— Rolnicza Spółdzielnia Produkcyjna „Zgoda” w Malcu

ABOUT THE PROJECT
The main aim of the project ‘LIFE16 NAT/PL/000766 Protection of water-
bird habitats in the Upper Vistula River Valley’ (LIFE.VISTULA.PL), carried 
out from 2018 to 2020, is to protect and improve the state of the black-
-crowned night heron’s and the common tern’s habitats – the species 
included in The Annex I to the Birds Directive. Other birds that use the 
same habitats e.g. the black-necked grebe, the gadwall, the pochard  
or the garganey, will also benefit from the project.

Main goals of the project:

1. Improvement of habitat preservation for birds nesting on islands  
at four Natura 2000 sites.

2. Advancement of our knowledge about habitats used by the black-
-crowned night heron in order to make effective protection possible.

3. Regulation of tourism and providing reasonable access to Natura 2000.
4. Dissemination of nature conservation methods in commercial  

use of man-made water reservoirs.

Activities carried out in frames of the project include:

1. Preservation of islands located in fish ponds, gravel pits and the 
Goczałkowicki Reservoir as well as protection of dykes. 

2. Adaptation of islands so that they meet the needs of the common tern 
and the black-crowned night heron. 

3. Canalization of tourism through construction of infrastructure such  
as observation towers, lookout points and angling platforms.

4. Identification of gravel pit sites of the black-crowned night heron using 
telemetry transmitters. 

5. Promotion and education activities (making a film, publication of  
an album, meetings, workshops etc.).

The actions are taken in four Natura 2000 areas in Śląskie and Małopolskie 
voivodeships: the Upper Vistula Vallay PLB240001, the Lower Soła Vallay 
PLB120004, the Lower Skawa Valley PLB120005 and Ponds in Brzeszcze  
PLB120009.

Following the project realization, the population of the black-crowned 
night heron is expected to increase of 10% and the common tern population  
of 20% in comparison to 2015. In five-year perspective we predict further 
increase of 10-20% in case of the black-crowned night heron and 30-40% 
in case of the common tern.

PROJECT PARTNERS:

Regional Directorate of Environmental Protection in Katowice  
is the project leader and the partners are as follows: 

— Regional Directorate of Environmental Protection in Kraków
— The Association for Earth in Oświęcim
— The Upper Silesian Ornithological Society in Bytom
— Polish Academy of Sciences Institute of Ichthyobiology  

and Aquaculture in Gołysz
— Fisheries Experimental Station in Zator
— Breeding Center in Osiek 
— Agricultural Production Cooperative „Zgoda” in Malec

—  Ślepowron  /  A black-crowned night heron  —

—  Rybitwa rzeczna  /  A common tern  —

Więcej informacji na stronie internetowej projektu:  

WWW.LIFEVISTULA.PL

More information:  

WWW.LIFEVISTULA.PL




