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przystanek stawy

Liczne kompleksy stawów w Dolinie Górnej Wisły oraz Zbiornik Goczałkowicki są ważnym miejscem odpoczynku i żerowania  
ptaków w okresie wiosennej i jesiennej wędrówki. W tym czasie skupiają nawet kilkadziesiąt tysięcy ptaków wodno-błotnych!

polujące czaple białe Żerujący rycyk

Mewa białogłowa teŻ wĘDruje

pierzowisko łabĘDzi nieMych

cyraneczki na przystanku

bataliony na MajowyM przelocie

gĘsi zboŻowe wĘDrują staDnie

DrzeMiący biegus zMienny
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Wiele kaczek, gęsi, łabędzi, czapli, mew, rybitw oraz ptaków siewko-
wych zatrzymuje się tutaj, by odpocząć oraz zgromadzić zapasy energii, 
w postaci tłuszczu, potrzebne na dalszą drogę.

Jesienią ptaki wędrują z północnej Europy i Azji na zimowiska, głównie  
do południowej części naszego kontynentu i do Afryki. Wiosną kieru- 
nek wędrówki odwraca się, a ptaki zdążają na północ, z zimowisk  
na lęgowiska.

Na spuszczonych stawach spotykamy ptaki siewkowe: czajki, bataliony,  
biegusy i brodźce. Lecą one w stadach liczących często po kilkaset osob-
ników, a w ciągu dnia szukają bezkręgowców w mulistym dnie stawów.

Gęsi wędrują zarówno dniem jak i nocą. Na stawach odpoczywają gęsi: 
gęgawa, zbożowa i białoczelna. Jedynie pierwsza z nich lęgnie się  
w Polsce, pozostałe wędrują dalej, na północ Europy i daleką Syberię.

Latem łabędzie, gęsi i kaczki wymieniają wszystkie pióra w skrzydłach 
równocześnie, tracąc zdolność do lotu na kilka tygodni. Większość 
z nich przed tym okresem wędruje na tzw. pierzowiska – miejsca  
bezpieczne i bogate w pokarm. Rolę pierzowisk często pełnią stawy  
rybne. Można wówczas na jednym akwenie zobaczyć nawet kilkaset  
łabędzi, które są wtedy bardzo ostrożne i płochliwe.

W przypadku gatunków, u których rodzice wspólnie opiekują się  
pisklętami, ptaki tworzące parę nie zmieniają lotek równocześnie. 
Na przykład u łabędzi niemych najpierw samica gubi wszystkie lotki,  
a dopiero po uzyskaniu przez nią zdolności do lotu, pierzenie rozpo-
czyna samiec. Dzięki temu zawsze jeden z rodziców opiekujących się 
potomstwem, jest zdolny do lotu.
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