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Rybitwa rzeczna gniazduje kolonijnie, najczęściej na niezarośniętych wyspach 
położonych na stawach i żwirowniach. Największa kolonia funkcjonuje na Zbiorniku 
Goczałkowickim na płaskiej wyspie, niewiele wystającej ponad poziom wody.  
W jednym sezonie naliczono tam ponad 300 gniazd! 

Polujące stadko rybitw
Rybitwa doskonale lata i poluje w wyjątkowo efektowny sposób. Podczas lotu lub 
zawisania nad wodą wypatruje zdobyczy, a następnie rzuca się na ofiarę prosto do 
wody. Często podczas ataku całkowicie się zanurza, a jej głównym celem są małe 
ryby i bezkręgowce wodne. Do rzadkich zdobyczy należą motyle, świerszcze, ważki, 
a nawet kijanki grzebiuszki ziemnej, małe gryzonie i części roślin.

Rybitwy rzeczne są długodystansowymi wędrowcami. Odlatują pomiędzy wrześ-
niem a październikiem i docierają aż do południowej Afryki. Dzięki obrączkowaniu 
ptaków wiemy, że nasze krajowe rybitwy dolatują m.in. do RPA, Namibii i Kongo, 
a na azjatyckim kierunku osiągają nawet Indie. Wracają do nas w kwietniu i maju, 
by odbyć lęgi.

Wyższe wyspy zwykle szybko zarastają i przestają być atrakcyjnym miejscem lęgowym. Z tego względu  
wyspy przystosowane dla rybitw, powinny mieć plaże piaszczysto-żwirowe, pozbawione roślinności.

Rybitwa rzeczna od kwietnia do czerwca wyprowadza jeden lęg. Gniazdo ma postać płytkiego doł-
ka wygrzebanego w gruncie, „wysłanego” pojedynczymi kamykami, a niekiedy muszelkami. Do niego  
trafiają 2-3 jaja, które są wysiadywane ponad trzy tygodnie. Po wykluciu młode tylko kilka dni trzymają się 
gniazda, a potem chodzą i pływają po okolicy.

Jest bardzo hałaśliwym gatunkiem, obecność jego kolonii rozpoznawalna jest z daleka. Słysząc charakte-
rystyczne „kit-kitkit” czy „kierrr-kierr-kierri-kierri”, możemy rozglądać się za rybitwami. Ptak ten słynie  
z odważnego przeganiania intruzów zagrażających lęgom. Zdarza się, że atakuje również ludzi.
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