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Wąsatka
Rzadki ptak lęgowy w Dolinie Górnej Wisły. Jednak w okre-
sie jesienno-zimowym liczniejszy, gdyż przylatują do nas  
wąsatki z sąsiednich regionów. Można wtedy spotkać stad-
ka liczące nawet kilkadziesiąt osobników. Wąsatki penetru-
ją wówczas trzcinowiska w poszukiwaniu nasion trzciny,  
a cieplejszą częścią roku żywią się owadami i innymi, drob-
nymi bezkręgowcami.

łabędź niemy
Duży, powszechnie znany ptak o rozpiętości skrzydeł do-
chodzącej do 240 cm. Para buduje imponującej wielkości  
gniazdo, a jest nim platforma złożona z trzcin, pałek i turzyc  
o średnicy do 1,5 m. Jak się okazuje, nie każde pisklę łabę-
dzia jest tzw. brzydkim (szarym) kaczątkiem. Otóż kilka pro-
cent spośród młodych łabędzi jest biało ubarwiona i mamy 
wtedy do czynienia z odmianą polską tego gatunku. 

Perkoz rdzaWoszyi
Średniej wielkości ptak o krępej sylwetce. Zasiedla bardziej zarośnięte i mniejsze akweny 
niż jego większy i pospolitszy krewniak – perkoz dwuczuby. W czasie sezonu lęgowego, 
kiedy ptaki budują gniazdo i wysiadują jaja, prowadzi skryty tryb życia. Jednak łatwo 
przekonać się o jego obecności, gdyż wydaje donośny i specyficzny głos przypominający 
rżenie konia. Ma w zwyczaju wozić pisklęta na grzbiecie. 

Wodnik
Ptak wielkości gołębia miejskiego. Prowadzi dosyć tajem-
niczy tryb życia, poruszając się głównie na piechotę wśród 
gęstej, nadwodnej roślinności. W poszukiwaniu pokarmu 
potrafi też pływać i nurkować. Jego menu obfituje w licz-
ne pozycje, króluje w nim jednak drobny pokarm, taki jak  
nasiona roślin, małe bezkręgowce i ślimaki. Zdarza mu się 
też atakować chore, kontuzjowane, małe ptaki. 

błotniak staWoWy
Jedyny w naszym kraju ptak drapieżny, budujący gniazdo w trzcinach. Największy  
z błotniaków, o rozpiętości skrzydeł do 140 cm. Podczas lęgów, w sposób bardzo  
widowiskowy przekazuje pokarm. Otóż samiec wracający z upolowanym gryzoniem  
w szponach, spotyka się w rejonie gniazda z samicą. Następnie, podczas akrobatycznych 
popisów, przekazuje zdobycz partnerce, a ta leci z pokarmem do piskląt. 

cyranka
Znacznie mniejsza od kaczki domowej. Samca łatwo roz-
poznać po wyraźnej, białej brwi zaznaczonej na brązowej  
głowie. Cyranka gniazduje na ziemi, wśród gęstej roślin- 
ności, składając do 12 jaj. Co ciekawe, to na samicę spa-
da cały ciężar wysiadywania jaj, sprawowania opieki nad  
pisklętami oraz ich późniejsze wychowanie. Partner tylko  
na początku lęgu trzyma się okolicy gniazda. 

Podróżniczek
Bliski krewny słowików, od których jednak nieco gorzej  
śpiewa, ale za to samiec o wiele piękniej wygląda. W sza-
cie godowej ma bowiem kolorowy śliniak z białą plamką  
pośrodku. Chętnie zasiedla trzcinowiska z pojedynczymi 
drzewami i krzewami. Gatunek wędrowny, w Polsce przeby-
wa od kwietnia do września, a zimuje w Hiszpanii i Afryce.

bąk
Maskująco ubarwiona czapla o skrytym, przeważnie noc-
nym trybie życia. Zaskoczony bąk ma osobliwy zwyczaj 
stawania słupka i udawania, że jest trzciną. Wiosenną,  
godową porą samiec nadyma mocno przełyk i wydaje  
z siebie potężny głos przypominający dźwięk wdmuchi- 
wanego powietrza do pustej butelki. Słychać go nawet  
kilka kilometrów dalej. Jest mniejszy od pospolitej czapli  
siwej – rozpiętość skrzydeł do 120 cm.

Ptasie życie obserwowane na otwartym lustrze wody, choć już niezwykle ciekawe i emocjonujące, jest ledwie wstępem do tego,  
co dzieje się w gąszczu nadwodnej roślinności. To tam, wykorzystując naturalną, zieloną osłonę, większość ptaków buduje gniazda, wysiaduje jaja  
i wychowuje młode. Schowani przed wzrokiem drapieżników mieszkańcy szuwarów, szukają pośród trzcin i pałek swej szansy na spokojne i dostatnie życie. 
Gęstwina roślin zapewnia im nie tylko schronienie, ale też bogatą bazę żerowiskową, tak dla roślinożerców, jak i amatorów bardziej kalorycznej zdobyczy.
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