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Jeszcze pół wieku temu łabędzie gniazdujące w eurazjatyckiej tundrze wędrowały na zachodnioeuropejskie zimowiska omijając Polskę. Od lat 70. XX w. datuje się powstanie nowej trasy migracyjnej, która ulega sukcesywnemu przesuwaniu na południe. W artykule zestawiono stwierdzenia
łabędzia czarnodziobego Cygnus columbianus bewickii z lat 2001–2010 z regionu świętokrzyskiego. W okresie tym gatunek stwierdzono 76 razy (375 osobników). Odnotowano wyraźny wzrost
liczby spotkań w stosunku do XX w. Najważniejszymi przystankami podczas migracji gatunku
na badanym obszarze są obecnie kompleksy stawów rybnych położone w dolinach rzek: Białej
Nidy i górnej Pilicy. Najczęściej obserwowany był na stawach w Radkowie, Chyczy, Okołowicach
i Kossowie-Kwilinie. Podczas migracji wiosennej gatunek stwierdzano między pierwszą dekadą
lutego a drugą dekadą kwietnia, jesienią od pierwszej dekady października do trzeciej dekady
grudnia. Większość spotkań przypadała na trzecią dekadę marca i pierwszą połowę kwietnia oraz
trzecią dekadę października i listopad. Najczęściej stwierdzano 2–5 osobników (62% spotkań).
Wszystkie obserwacje dotyczyły ptaków odpoczywających lub żerujących na zbiornikach wodnych, spośród których stawy rybne stanowiły 97% miejsc spotkań. Wskazano na wysokie znaczenie stawów rybnych jako miejsc postoju podczas migracji łabędzia czarnodziobego przez region
świętokrzyski. Dotychczas nie odnotowano zimowania tego gatunku w regionie.
Inicjały autorów obserwacji użyte w tekście:
AG – A. Grzegolec, GK – G. Kaczorowski, JS – J. Sułek, KD – K. Dudzik, MJ – M. Jantarski,
MK – M. Kaźmierczak, OP – O. Pieńkos, PD – P. Dębowski, RD – R. Dobosz, RW – R. Włodarczyk, TJ – T. Janiszewski
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Wstęp
Łabędź czarnodzioby Cygnus columbianus bewickii, zwany również łabędziem małym bądź potocznie „bewikiem”, gniazduje
w arktycznej Rosji, preferując tereny otwartej, nadmorskiej tundry z licznymi bagnami,
jeziorami, rozlewiskami, oczkami wodnymi
i kanałami. Zajmuje obszar od półwyspu Kola
do Zatoki Koluchin na Morzu Czukockim.
Tereny lęgowe populacji zimującej w Europie
położone są na zachód od Uralu, natomiast
lęgowiska populacji spędzającej zimę w Azji –
na wschód od delty rzeki Leny (Rees i in. 1997;
Rees 2006). Wyjątkowo, jedna para gniazduje
od 1997 roku w południowej Litwie, 2000 km
na południowy zachód od granicy lęgowisk
gatunku (Stratford 1997). W Polsce łabędź
czarnodzioby posiada status gatunku regularnie przelotnego na niżu, liczniejszego na
północy kraju (Tomiałojć, Stawarczyk 2003).
Do przełomu lat 50. i 60. XX stulecia łabędź
czarnodzioby wędrował na zachodnioeuropejskie zimowiska trasą północnobałtycką
i omijał Polskę (Górski, Petryna 1975).
Omawiany gatunek jest wymieniony
w Załączniku I Dyrektywy Ptasiej, a także

Ryc. 1. Liczba stwierdzeń łabędzia czarnodziobego
Cygnus columbianus bewickii w latach 2001–2010
w regionie świętokrzyskim
Fig. 1. The number of Bewick’s swans Cygnus columbianus bewickii recorded in 2001–2010 in the
Świętokrzyskie region
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objęty Konwencjami: Berneńską i Bońską. Na
obszarze umownie zwanym regionem świętokrzyskim, którego granice zachodnią i południowo-zachodnią wyznaczają doliny rzeczne
Pilicy, Mierzawy oraz Nidy, granicę wschodnią i południowo-wschodnią – dolina Wisły
(lecz z jej wyłączeniem), a od północy – dolina Kamiennej (Chmielewski i in. 2005), w XX
w. uchodził za dużą rzadkość i do końca tego
stulecia obserwowany był zaledwie sześciokrotnie (Sułek 2005). W tym okresie po raz
pierwszy obserwowany 20–23.11.1993 r. na
zbiorniku Chańcza – 2 ad. (JS), następnie notowany dopiero z 1999 r. na stawach w dolinie
górnej Pilicy – 14.03. 1 ad. przebywał w Okołowicach, a 26.04. 3 ad. i 2 imm. w Ciężkowiczkach (GK). W 2000 r. odnotowany trzykrotnie: 19.02. parę dorosłych widziano na
stawach w Górkach koło Wiślicy w dolinie
Nidy (Wilniewczyc i in. 2001), 16.03. – 1 os.
w Młodzawach (JS) oraz 20.11. – 3 ad. nad
Pilicą koło Sulejowa (Sułek 2005).
Celem niniejszego artykułu było uściślenie
informacji na temat migracji łabędzia czarnodziobego przez region świętokrzyski.
Materiały i metody
W latach 2001–2010 członkowie Towarzystwa Badań i Ochrony Przyrody oraz
Częstochowskiej Grupy OTOP prowadzili regularne obserwacje ornitologiczne na zbiornikach wodnych w regionie. Przyniosły one 76
stwierdzeń łabędzia czarnodziobego (ryc. 1).
Zebrany materiał posłużył autorom niniejszej pracy do podsumowania wiedzy dotyczącej terminów spotkań, przeciętnej wielkości napotkanych stad, miejsc obserwacji i regularnych koncentracji tego ptaka w regionie
świętokrzyskim. Wykorzystany materiał (obserwacje w większości niepublikowane) obejmuje 76 spotkań z łączną liczbą 375 osobników stwierdzonych na omawianym terenie
podczas 10 lat badań. Zebrane dane ukazują
znaczny wzrost liczby obserwacji w stosunku
do lat 1993–2000.

K. Dudzik i in.

Łabędź czarnodzioby w regionie świętokrzyskim

Ryc. 2–3. Odpoczywające łabędzie czarnodziobe Cygnus columbianus bewickii podczas przelotu jesiennego na
stawach rybnych w Radkowie (9.11.2008 r., fot. K. Dudzik)
Figs 2–3. Bewick’s swans Cygnus columbianus bewickii taking a rest during the autumn passage over the ﬁsh
ponds in the town of Radków (9 November 2008, photo by K. Dudzik)
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Wyniki
Rozmieszczenie spotkań łabędzia czarnodziobego wskazuje wyraźnie, iż najregularniej pojawia się on w zachodniej części regionu (83% wszystkich stwierdzeń), w dolinach: Białej Nidy (Nstw = 44, Nos = 182) i górnej Pilicy (Nstw = 19, Nos = 133). Zdecydowanie
najczęściej pojawia się nad Białą Nidą, gdzie po
raz pierwszy zaobserwowano 2 ad. w Chyczy
29.03.2004 r. (Dudzik i in. 2010a), a do końca
2010 r. odnotowano tam 58% ogółu pojawów
(ryc. 2–3). Liczniejsze niż w innych częściach
regionu postoje podczas wędrówek w tych strefach mogą być związane z nagromadzeniem tu
średniej wielkości płytkich stawów rybnych. Są
to miejsca o niewielkiej penetracji przez człowieka, odpowiednie do odpoczynku i żerowania w trakcie migracji tego gatunku.
W latach 2001–2010 gatunek zaobserwowano na 15 akwenach, najczęściej na stawach
w: Radkowie (Nstw = 20), Okołowicach (Nstw =
10), Chyczy (Nstw = 10), Kossowie-Kwilinie
(Nstw = 7), Pukarzowie (Nstw = 5), Marianowie
koło Nagłowic (Nstw = 5) i Górkach (Nstw = 4).
Odnotowany został także na stawach w Jastrzębcu, Ciężkowiczkach, Młodzawach, Koniecpolu,

Ryc. 4. Fenologia pojawów łabędzia czarnodziobego
Cygnus columbianus bewickii w regionie świętokrzyskim w latach 2001–2010
Fig. 4. Phenology of Bewick’s swan Cygnus columbianus bewickii occurrences in the Świętokrzyskie region
in 2001–2010
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Rzeszówku, Oksie, Biechowie oraz na zbiorniku Miedzna.
Prawie wszystkie obserwacje dotyczą spotkań na stawach rybnych. Poza tym tylko dwukrotnie obserwowany na zbiorniku zaporowym
Miedzna na rzece Wąglance (PD). Dotychczas
nie odnotowano ptaków odpoczywających
bądź żerujących na lądzie. Niestwierdzony
również podczas corocznych liczeń ptaków zimujących w dolinach rzecznych (L. Maksalon
– inf. ustna).
W omawianym okresie pojawiało się od
1 do 40 osobników. Spośród 76 stwierdzeń pojedyncze osobniki obserwowano 7-krotnie (9%
spotkań), stada po 2-5 osobników – 47-krotnie
(62% spotkań), stada po 6-10 osobników – 19-krotnie (25% spotkań), stada 11-20 osobników
– 2-krotnie (2,5% spotkań), stada powyżej 20
osobników – 1 raz (1,5% spotkań). Największe
stada odnotowano: 9.12.2006 r. – 40 os. w Koniecpolu (GK), 3.11.2003 r. – 13 os. w Koniecpolu (KD) i 23.03.2005 r.– 12 os. w Okołowicach (KD). Wśród 343 osobników, u których
określono wiek, dorosłe stanowiły 88% (Nos =
301), a młodociane – 12% (Nos = 42).
Wiosną odnotowano 156 osobników w czasie 36 stwierdzeń. Przelot wiosenny rozpoczynał się już w pierwszej i drugiej dekadzie lutego; 10.02.2008 r. obserwowano 3 ad. na stawach
w Biechowie koło Pacanowa (MJ), a 18.02.2007 r.
– 5 ad. w Jastrzębcu (JS, AG, MJ). Jednak główne nasilenie przelotu przypadało na trzecią dekadę marca i pierwsze dwie dekady kwietnia
(ryc. 4). W tym okresie w czasie 19 stwierdzeń
zaobserwowano 88 ptaków. Wiosną najpóźniej
widziany 18.04.2010 r. – 2 ad. i 1 imm. (KD) oraz
19.04.2009 r. – 2 ad. (KD, RD, OP) obie obserwacje w kompleksie Radków.
Jesienią, podczas 40 stwierdzeń obserwowano łącznie 219 osobników. Pierwsze ptaki
pojawiały się w drugiej połowie października:
20.10.2007 i 25.10.2009 r. – po 1 ad. w Kossowie-Kwilinie (KD, RD), choć w 2010 r. wyjątkowo wcześnie obserwowano 2 ad. już 3.10.
w Radkowie (KD). Główne nasilenie przelotu
przypadało na okres od trzeciej dekady października do końca listopada (ryc. 4). W tym

K. Dudzik i in.

czasie w 30 obserwacjach zarejestrowano 144
osobniki. Niekiedy przy późno nadchodzącej
zimie przelot przeciągał się do drugiej i trzeciej dekady grudnia, np. 16 i 23.12.2006 r. widziano odpowiednio 3 i 6 os. w Chyczy (KD).
Jednak właściwego zimowania nie odnotowano i ptaki odlatywały wraz z zamarznięciem
stawów.
Łabędzie czarnodziobe, w szczególności
grupy rodzinne, pozostawały na stawach regularnie przez kilka tygodni, np. 27.11–12.12.2005
r. – 4 ad. i 2 imm. w Pukarzowie (GK), 26.10–
–16.11.2008 r. – 4 osobniki w Radkowie (KD,
RD), czy 23.03–18.04 r. – para z 1 młodym ponownie w Radkowie (ryc. 5), trzymająca się zawsze jednego i tego samego stawu. Znakowanie
kolorowymi obrączkami o indywidualnej numeracji poszczególnych osobników oraz wykorzystanie telemetrii satelitarnej wykazało, iż
ptaki podczas migracji z terenów lęgowych na
zimowiska zatrzymują się na odpoczynek i żerowanie zaledwie dwu- lub trzykrotnie, a trasę pokonują dalekimi przelotami (do 1600
km), zatrzymując się na dłużej jedynie w stałych miejscach żerowania w celu uzupełnienia zapasów energetycznych (Nowak i in. 1990;
Beekman 2002).
W dniu 29.10.2002 r. odczytano żółtą obrączkę nożną o numerze 401 u dorosłego ptaka
przebywającego na stawach w Ciężkowiczkach
(50°56’N, 19°48’E) (GK). Osobnik ten został
zaobrączkowany 16.01.2002 r. na terenie stacji Wildfowl & Wetland Trust w Slimbridge
(51°41’N, 02°25’W) – jednym z najstarszych
i najbardziej znanych zimowisk łabędzi czarnodziobych w Wielkiej Brytanii. Dystans, jaki
dzielił go od miejsca zaobrączkowania do miejsca ponownego stwierdzenia, to 1450 km.
Fakt częstszych niż w XX w. obserwacji
tego gatunku w regionie świętokrzyskim koresponduje z jego obserwacjami w zachodniej
Małopolsce i na Ziemi Łódzkiej.
W Małopolsce poza regionem świętokrzyskim takson ten regularnie obserwowano tylko na stawach Zatorsko-Oświęcimskich
(P. Malczyk – inf. list.). W latach 1990–2002
stwierdzony tam był 20 razy (Nos = 79) głównie

Łabędź czarnodzioby w regionie świętokrzyskim

Ryc. 5. Odpoczywająca rodzina łabędzi czarnodziobych Cygnus columbianus bewickii podczas przelotu wiosennego na stawach rybnych w Radkowie
(28.03.2010 r., fot. K. Dudzik)
Fig. 5. The family of Bewick’s swans Cygnus columbianus bewickii taking a rest during the spring passage
over the ﬁsh ponds in the town of Radków (28 March
2010, photo by K. Dudzik)

jesienią i zimą, a największe stado w tym okresie odnotowano 28.10.1995 – 11 ad. na stawach
Monowskich (Wiehle i in. 2002). W ostatnich
latach spotykany tam regularnie, lecz nielicznie, zarówno wiosną, jak i jesienią, nieco częściej niż w końcu XX w., co częściowo może być
spowodowane zwiększonymi kontrolami terenowymi (P. Malczyk – inf. list.). Obecnie największe napotkane stado liczyło 13 os. – w listopadzie 2009 r. na Stawach Adolﬁńskich
(S. Gacek, P. Malczyk).
Na Ziemi Łódzkiej ptak ten jest obserwowany częściej i w większej liczbie, jednak jego
obserwacje pochodzą niemal wyłącznie z terenu stawów rybnych położonych w pradolinie
warszawsko-berlińskiej, głównie dolinie Bzury
(Janiszewski i in. 2007), w północnej części regionu. Stada liczące po kilkadziesiąt osobników
nie należą tu do rzadkości, np. 71 os. – 18.12.2006
r. w kompleksie Okręt-Rydwan (RW), czy 54 ad.
i 9 imm. – 3.04.2005 r. na stawach w Sypinie (TJ,
KD, MK). Teren ten jest oddalony od opisywanych w niniejszej pracy głównych miejsc spotkań o około 160 km na północ. Z kolei w Wielkopolsce gatunek ten posiada status ptaka regularnie przelotnego i zimującego. W latach 1980–
–1996 odnotowano tam ponad 260 stwierdzeń,
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w których łącznie policzono przynajmniej 4814
osobników (Kosiński, Winiecki 2000). Również
w trakcie ogólnopolskiego liczenia tego gatunku
wiosną 2010 roku w dwóch z trzech liczeń najwięcej łabędzi czarnodziobych wykryto w Wielkopolsce. Na tamtejszych stawach rybnych odnotowano także największe stada – 119–230
osobników (Ławicki i in. 2011).
W minionej dekadzie w zdecydowanej
większości stwierdzeń łabędzie czarnodziobe w regionie świętokrzyskim obserwowano
w zgrupowaniach z innymi przedstawicielami rodzaju Cygnus, zarówno ze znacznie liczniejszymi łabędziami krzykliwymi Cygnus cygnus, jak i łabędziami niemymi Cygnus olor.
Wśród takich kilkugatunkowych koncentracji
opisywany gatunek przeważnie tworzył jednak własne, wyodrębniające się stada.

Zważywszy, że gatunek obecnie zmniejsza swą liczebność i jest jednym z gatunków
wymienionych w Załączniku I Dyrektywy
Ptasiej, należy dążyć do zachowania w obecnym stanie wszelkich miejsc regularnego postoju i żerowania tych ptaków w regionie.
Miejsca najbardziej regularnych spotkań (stawy rybne w dolinach rzek: Białej Nidy i Pilicy)
są obecnie chronione w ramach projektowanych Specjalnych Obszarów Ochrony Siedlisk:
„Dolina Białej Nidy” PLH 260013 i „Dolina
Górnej Pilicy” PLH 260018. Niezależnie od
tego powyższe miejsca zgłoszono do proponowanego obszaru specjalnej ochrony ptaków
„Niecka Włoszczowska”. Obszar ten stanowi
ostoję ptaków o znaczeniu międzynarodowym
(IBA) w Polsce (Dudzik i in. 2010b).
Podziękowania

Podsumowanie
Opisane przez autorów obserwacje wskazują, iż część osobników tego arktycznego gatunku prawdopodobnie przesunęła nieco bardziej na południe trasę przelotu i obecnie stawy w dolinach Pilicy i Białej Nidy są wykorzystywane przez fragment populacji jako regularne miejsce postoju i żerowania podczas migracji. Okazjonalnie łabędź czarnodzioby jest
spotykany również na innych akwenach regionu. Stawy rybne stanowią główny typ siedliska, na którym zatrzymuje się on podczas wędrówki przez region świętokrzyski.
Europejska populacja zimująca łabędzia
czarnodziobego wykazuje trend spadkowy –
międzynarodowy cenzus liczebności w styczniu 2005 r. wykazał na zachodnioeuropejskich zimowiskach około 21 500 osobników, co
oznacza 27% spadek liczebności w stosunku do
stycznia 1995, kiedy odnotowano 29 277 ptaków. Lęgowiska tej populacji zlokalizowane są
w europejskiej części arktycznej Rosji. Główne
zimowiska (> 90%) znajdują się w Holandii,
Wielkiej Brytanii i Niemczech. Nielicznie ptaki
zimują także w Danii, Belgii, Francji i Irlandii
(Rees, Beekman 2010).

18

Autorzy składają serdeczne podziękowania Jarkowi Sułkowi, Michałowi Jantarskiemu,
Piotrowi Dębowskiemu, Ludwikowi Maksalonowi,
Pawłowi Malczykowi i Piotrowi Sokolińskiemu
za udostępnienie swych niepublikowanych danych, Joannie Przybylskiej za tłumaczenie streszczenia, a Mateuszowi Albrychtowi, Bartłomiejowi
Michałkowi, Pawłowi Grzegorczykowi, Grzegorzowi
Ryńskiemu, Zbyszkowi Woźniakowi, Oli Pieńkos
i Katarzynie Szwarc za pomoc w pracach terenowych. Dziękujemy dyrektorom, kierownikom
i pracownikom stawów rybnych za pozwolenie na
wstęp i prowadzenie obserwacji oraz za życzliwą atmosferę. Od wielu obserwatorów otrzymaliśmy również informacje o braku obserwacji tego gatunku na
kontrolowanym przez nich terenie. Wszystkim serdecznie dziękujemy.
PIŚMIENNICTWO
Beekman J.H., Nolet, B.A., Klaassen M. 2002. Skipping swans: fuelling rates and wind conditions
determine diﬀerential use of migratory stopover
sites of Bewick’s Swans Cygnus bewickii. W: Both
C., Piersma T. (red.). The Avian Calendar: Exploring Biological Hurdles in the Annual Cycle.
Proceedings of the Third Conference of the European Ornithologists’ Union, Groningen, August 2001. Ardea 90 (Special Issue): 437–460.

K. Dudzik i in.
Chmielewski S., Fijewski Z., Nawrocki P., Polak M.,
Sułek J., Tabor J., Wilniewczyc P. 2005. Ptaki
Krainy Gór Świętokrzyskich. Monograﬁa faunistyczna. Bogucki Wyd. Nauk., Kielce–Poznań.
Dudzik K., Bielak E., Maksalon L., Dobosz R. 2010a.
Awifauna stawów rybnych doliny Białej Nidy
i terenów przyległych w latach 2002–2010.
Chrońmy Przyr. Ojcz. 66 (4): 261–282.
Dudzik K., Wilniewczyc P., Maksalon L., Kaczorowski G., Święciak T., Kmiecik P., Grzegorczyk P.
2010b. Niecka Włoszczowska. W: Wilk T., Jujka
M., Krogulec J., Chylarecki P. (red.). Ostoje ptaków o znaczeniu międzynarodowym w Polsce.
OTOP, Marki.
Górski W., Petryna A. 1975. Łabędź mały (Cygnus columbianus bewickii) w Polsce. Not. Orn. 16: 1–12.
Janiszewski T., Włodarczyk R., Krajewski Ł. 2007.
Rzadkie gatunki ptaków obserwowane na terenie Ziemi Łódzkiej w 2006 roku. Biul. Faun. Polski Środkowej 13: 10–11.
Kosiński Z., Winiecki A. 2000. Cygnus columbianus
(Ord., 1815) – łabędź czarnodzioby. W: Bednorz
J., Kupczyk M., Kuźniak S., Winiecki A. Ptaki
Wielkopolski. Monograﬁa faunistyczna. Bogucki Wyd. Nauk., Poznań: 63–67.
Ławicki Ł., Wylegała P., Wieloch M., Sikora A.,
Grygoruk G., Dombrowski A., Chmielewski S.,
Lenkiewicz W., Włodarczyk R. 2011. Liczebność
i rozmieszczenie łabędzia czarnodziobego Cygnus columbianus bewickii w Polsce wiosną 2010
roku. Ornis Pol. 52: 196–210.
SUMMARY

Łabędź czarnodzioby w regionie świętokrzyskim
Nowak E., Berthold P., Querner U. 1990. Satellite
tracking of migrating Bewick’s swans. A European pilot study. Naturwissenschaften 77: 549–
–550.
Rees E.C. 2006. Bewick’s Swan. T&AD Poyser,
London.
Rees E.C, Beekman J.H. 2010. Northwest European
Bewick’s Swans: a population in decline. British
Birds 103: 640–650.
Rees E.C., Bowler J.M., Beekman J.H. 1997. Cygnus
columbianus Bewick’s Swan and Whistling Swan.
BWP Update 1: 63–74.
Stratford J. 1997. Bewick’s Swan – a new breeding
species in Lithuania. Acta Zool. Lituanica 7:
151–152.
Sułek J. 2005. Łabędź czarnodzioby – Cygnus columbianus bewickii (Ord., 1815). W: Chmielewski
S., Fijewski Z., Nawrocki P., Polak M., Sułek J.,
Tabor J., Wilniewczyc P. Ptaki Krainy Gór Świętokrzyskich. Monograﬁa Faunistyczna. Bogucki
Wyd. Nauk., Kielce–Poznań: 96.
Tomiałojć L., Stawarczyk T. 2003. Awifauna Polski.
Rozmieszczenie, liczebność i zmiany. PTPP „pro
Natura”, Wrocław.
Wiehle D., Wilk T., Faber M., Betleja J., Malczyk P.
2002. Awifauna doliny górnej Wisły – część 1.
Ptaki Ziemi Oświęcimsko-Zatorskiej. Not. Orn.
43: 227–253.
Wilniewczyc P., Szczepaniak W., Zięcik P., Jantarski
M. 2001. Ptaki stawów rybnych w Górkach i terenów przyległych. Kulon 6: 3–61.
Chrońmy Przyrodę Ojczystą 68 (1): 13–19, 2012

Dudzik K., Kaczorowski G., Dobosz R. Observa�ons of Bewick’s swan Cygnus columbianus bewickii
in the Świętokrzyskie region in the ﬁrst decade of the 21st century
The paper presents data on the migration of Bewick’s swan Cygnus columbianus bewickii across the Świętokrzyskie
region. In 2001–2010 the species was recorded 76 times (375 birds). There is a signiﬁcant increase in the number
of observations as compared with the 20th century. The most important stopover sites are shallow ﬁsh ponds
in the river valleys of Biała Nida and upper Pilica (the western part of the region). The species was observed
mainly in Radków, Chycza, Okołowice and Kossów-Kwilina. The spring migration started in the ﬁrst decade of
February and terminated in the second decade of April, while the autumn migration in the region lasted from
the ﬁrst decade of October to the third decade of December with the maximum numbers of birds recorded
between the end of March and the beginning of April and between the end of October and the third decade of
November. The majority (62%) of records relates to small groups of 2–5 birds. The birds were observed while
resting or feeding, always on water reservoirs, 97% of which were ﬁsh ponds. The data collected indicate that
ﬁsh ponds are important stopover sites for Bewick’s swan during the migration over the Świętokrzyskie region.
There were no cases of wintering of this species in the region.
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