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Historia stawów karpiowych w naszym kraju sięga XIII, a  na-
wet XII wieku. Początkowo pojawiły się na przyklasztornych 
włościach, by z czasem rozpowszechnić się w postaci tzw. sadza-
wek lub stawów gromadzkich. 

Przełomowym okresem dla hodowli karpia okazał się XIX w. 
Udało się wówczas skrócić o połowę czas potrzebny do od-
chowania karpia handlowego - do 3 lat. Dokonał tego Tomasz 
Dubisz, sprowadzony z Austrii do Landeka, jako arcyksiążęcy 
mistrz rybacki w dobrach Habsburgów. W 1868 r. w nieco przy-
padkowy sposób, bo przymuszony wezbraniem rzeki Iłownicy, 
wprowadził nowy system przesadkowania. Mowa tu o stopnio-
wym przenoszeniu poszczególnych stadiów rozwojowych karpia 
do kolejnych, innych, wcześniej przygotowanych i użyźnionych 
stawów – przesadek, czemu towarzyszy równoczesne rozrzedza-
nie obsady stawów. Kolejni hodowcy dbali o wzrostu efektyw-
ności produkcji karpia, choć w zasadniczych elementach proces 
ten niewiele już się zmienił. Rozpoczyna się w tarlisku, a więc 
w płytkim, nagrzanym, zarośniętym nieco, małym stawie, gdzie 
majową porą odbywa się tarło karpia. Następnie wylęg przeno-
szony jest do większego akwenu - przesadki I. Ta została wcze-
śniej nawieziona obornikiem i dzięki temu rozwija się w nich 
bujnie plankton, którym żywią się małe karpie. Po około 5 ty-
godniach ryby zostają przeniesione do jeszcze większego stawu 
- przesadki II. Tam żywią się już nie tylko organizmami wodny-
mi, ale także dostarczaną im paszą. W pierwszym roku narybek 
osiąga wagę około 40 g. W drugim roku ryby przenoszone są 
do większych stawów i osiągają wagę 150-250 g, a nazywane 
są kroczkami. W trzecim roku dorastają już w dużych stawach 
towarowych, skąd trafiają do klienta. System ten bywa modyfi-
kowany w ten sposób, że ryby z przesadki pierwszej czy nawet 
tarliska trafiają od razu do stawu towarowego.  

W obiegowej opinii kompleks stawów hodowlanych, to ze-
spół zbiorników wodnych przystosowanych do hodowli ryb - 
w szczególności powszechnie znanego karpia. I tak jest w isto-
cie. Jednak, poza ściśle produkcyjną funkcją, akweny te pełnią 
jeszcze jedną, bardzo istotną rolę, gdyż w wielu przypadkach, to 
prawdziwe ostoje kipiącej życiem, dzikiej przyrody i to czasami 
na europejską skalę. W 2004 r., w związku z wejściem Polski 
do Unii Europejskiej, zaistniała nowa forma ochrony przyrody 
– Europejska Sieć Ekologiczna Natura 2000. Myślą przewodnią 
tego programu jest zachowanie różnorodności biologicznej oraz 
utrzymanie we właściwym stanie wybranych typów siedlisk i ga-
tunków, które uważa się za cenne i zagrożone w skali Europy. 
W całym kraju programem Natura 2000 objęto wiele komplek-
sów stawowych, w tym i przedstawioną w niniejszym albumie 
ostoję Stawy w Brzeszczach (kod PLB120009). 

Wspomniana ptasia ostoja zajmuje powierzchnię 3058,55 ha. 
W jej granicach znajduje się kilkanaście kompleksów stawów ho-
dowlanych założonych w mezoregionie Kotliny Oświęcimskiej - 
Dolina Górnej Wisły. Dodać należy, że południowe rubieże ostoi 
są już częścią Podgórza Wilamowickiego. 

Płynąca przez ostoję Wisła nie jest jeszcze dużą rzeką i za-
chowała miejscami swój naturalny charakter o czym świadczą 
kreślone z rozmachem zakola i leżące po sąsiedzku starorzecza. 
Dominującym elementem tutejszego pejzażu są karpiowe stawy 
hodowlane, które wraz z Wisłą pokrywają ponad ¼ powierzch-
ni ostoi. Wokół nich roztaczają się tereny otwarte, głównie pola 
uprawne i łąki (po ok. 30% powierzchni ostoi) oraz lasy (ok. 
6%).

Opisywana ostoja leży na obszarze dwóch województw – ma-
łopolskiego (gm. Brzeszcze i Oświęcim) i śląskiego. Niniejszy 
album szczególny akcent kładzie na część małopolską, która 
jest obszarem działania Lokalnej Grupy Rybackiej „Dorze-
cze Soły i Wieprzówki”. 

Na terenie ostoi działa Stowarzyszenie Ekologiczne Gmi-
ny Brzeszcze BIOS, które promuje walory przyrodnicze tych 
cennych obszarów m.in. przez wytyczanie ścieżek edukacyj-
nych, wydanie informatora przyrodniczego oraz organizację 
konkursów i prelekcji.

Teren ostoi charakteryzuje bogata szata roślinna, w szcze-
gólności wodna i bagienna, która składa się łącznie z ok. 260 
gatunków roślin naczyniowych. Spośród nich warto zwrócić 
uwagę na dosyć licznego, a niekiedy wręcz masowo występu-
jącego, częściowo chronionego grążela żółtego. Kożuch jego 
liści pokrywa niemal w całości lustro wody niektórych wiślisk 
i stawów. Kolejny ciekawy gatunek, o imponujących wiel-
kością kwiatach, to roślina podlegająca całkowitej ochronie 
– grzybienie białe. Na tutejszych wodach i brzegach znajdzie-
my jeszcze inne gatunki chronione: kotewkę orzecha wodne-
go i grzybieńczyka wodnego - wpisane do Polskiej Czerwonej 
Księgi Roślin, a także jedyną krajową paproć wodną salwinię 
pływającą. Ponadto występuje tu cały szereg interesujących 
gatunków roślin takich jak np. łączeń baldaszkowy, kosaciec 
żółty, knieć błotna, spirodela wielokorzeniowa, bobrek trój-
listkowy, turzyca sztywna. Warto też zwrócić uwagę na dosyć 
rzadkie zbiorowisko łąk ostrożeniowych czy też rosnący w la-
sach bluszcz pospolity.

Świat zwierząt tutejszej ostoi to wyjątkowo szeroki i cen-
ny wachlarz gatunków. Począwszy od chronionego chrząsz-
cza wodnego kreślinka nizinnego i bogatego zestawu ważek 
– reprezentujących owady, przez liczne płazy jak np. traszki 
grzebieniaste, żaby moczarowe, kumaki nizinne i rzekotki 
drzewne, a także często spotykanego przedstawiciela gadów – 
zaskrońca. Z ssaków z pewnością należy podkreślić obecność 
dwóch charakterystycznych dla tego terenu zwierząt o ziem-
no-wodnym trybie życia, a mowa tu o wydrze i bobrze eu-
ropejskim. Te dwa ssaki, po wieloletnim spadku liczebności 
odbudowały swe populacje i wróciły na opuszczone kiedyś 
tereny. 

Szczególną uwagę należy zwrócić na niezwykle bogaty 
świat ptaków z którego to szczególnie słynie ostoja Stawy 
w Brzeszczach. Różnorodność i liczebność obserwowanego tu 
ptactwa zaskakuje nawet doświadczonych ornitologów. Naj-
cenniejsze populacje ptaków wodno-błotnych zasiedlających 
omawianą ostoję, a objęte ochroną w ramach programu Natura 
2000, tworzą niżej opisane gatunki:

Krakwa Anas strepera - kaczka ta, nieco mniejsza od po-
spolitej krzyżówki, preferuje małe zbiorniki wodne obficie 
porośnięte roślinnością wodną, choć spotkamy ją także na sta-
rorzeczach Wisły. W ostoi Stawy w Brzeszczach ornitolodzy 
naliczyli, w zależności od sezonu, od 11 do 15 par. 

Głowienka Aythya ferina - występuje tam, gdzie czernica 
i w podobny sposób żeruje. Szczególnie łatwo zauważyć sam-
ca z charakterystyczną rudą głową, dzięki której głowienkę 
wcześniej nazywano kaczką rdzawogłową. Na terenie ostoi 
gniazda zakłada od 135 do 187 par.

Czernica Aythya fuligula - porę lęgową spędza najczę-
ściej na stawach z bogato zarośniętym brzegiem i wysepka-
mi, gdzie zazwyczaj się gnieździ. Żeruje na otwartym lustrze 
wody. Podczas żerowania, w poszukiwaniu mięczaków i na-
sion roślin wodnych, nurkuje do głębokości 2-3 m. Na danym 
kompleksie stawów jest zwykle drugą co do liczebności kacz-
ką - tuż po krzyżówce. Na terenie omawianej ostoi gnieździ 
się od 239 do 261 par. 

Zausznik Podiceps nigricollis - gnieździ się kolonijnie na 
płytkich stawach karpiowych z dobrze rozwiniętą roślinnością 
podwodną i pływającą. Zwykle wybiera miejsca w pobliżu 
gniazd mewy śmieszki lub rybitwy białowąsej. Zauszniki są 
tam bezpieczniejsze, gdyż korzystają z ochronnego parasola, 
złożonego z czujnych i zdecydowanych w obronie mew czy ry-
bitw. W ostoi tej gnieździ się od 33 do 52 par. 

Perkozek Tachybaptus ruficollis - na miejsce lęgów wybiera 
niewielkie, płytkie zbiorniki wodne – stawy hodowlane i staro-
rzecza, o mocno rozwiniętej roślinności wodnej. To najmniejszy 
z naszych perkozów, o krępej budowie ciała doskonale ukrywa-
jący się w gąszczu roślinności. Na terenie całej ostoi naliczono 
od 46 do 56 par.

Perkoz dwuczuby Podiceps cristatus - zasiedla większe 
i głębsze stawy niż pozostałe trzy gatunki perkozów. Niezbędna 
jest mu duża powierzchnia otwartego lustra wody. Nazwę swą 
zawdzięcza dwóm czubom na głowie, złożonym z ciemnych 
piór. W granicach omawianej ostoi gnieździ się od 118 do 158 
par tego największego z krajowych gatunków perkozów. 

Bąk Botaurus stellaris - trudno go zobaczyć, gdyż prowadzi 
bardzo skryty, przeważnie nocny, tryb życia. Samiec w porze lęgo-
wej nadyma mocno przełyk i, używając go jako rezonatora, wyda-
je z siebie potężny głos przypominający ryk krowy, który niesie się 
nawet na odległość 5 km. Ptak ten zasiedla rozległe trzcinowiska 
na stawach hodowlanych, a w ostoi gnieździ się od 7 do 12 par. 

Bączek Ixobrychus minutus - najmniejsza europejska czapla. 
Spotkamy ją nad różnego rodzaju i wielkością zbiornikami wod-
nymi obficie porośniętymi roślinnością nadwodną. Poza stawa-
mi czasem zasiedla bagniste starorzecza porośnięte szuwarami 
i wierzbami. W ostoi gnieździ się w ilości do 9 par. 

Ślepowron Nycticorax nycticorax - średniej wielkości czapla 
o aktywności nocnej, którą w okresie karmienia piskląt zamienia 
na całodobową. Dolina Górnej Wisły to centrum występowania 
ślepowrona  Polsce. Ptak ten zakłada swe kolonie na wyspach 
stawów hodowlanych porośniętych niską roślinnością drzewiastą 
lub krzewami. Polujące ptaki spotykamy na terenie stawów, sta-
rorzeczy i cieków wodnych w całej ostoi. Kolonie lęgowe znaj-
dują się na kompleksach Zawadka, Brzeszcze - Nazieleńce i Har-
męże, a liczą łącznie do 226 par. Warto podkreślić, że stanowi to 
do około 40 % całej populacji krajowej ślepowrona! 

Kokoszka Gallinula chloropus - zasiedla wszelkiego rodza-
ju i wielkości zbiorniki wodne z bogato rozwiniętą roślinnością 
nadwodną i podwodną. Potrafi się w niej doskonale ukrywać, to-
też częściej ją słychać niż widać. W granicach opisywanej ostoi 
stwierdzono od 38 do 40 par lęgowych kokoszki.

Krwawodziób Tringa totanus - długonogi ptak wielkości 
kosa, który na miejsce lęgu wybiera podmokłe łąki w dolinie 
Wisły lub dno spuszczonych stawów porośniętych niską roślin-
nością. Jest częstym sąsiadem czajki. W razie pojawienia się 
drapieżnika, młode krwawodzioby przywierają błyskawicznie 
do ziemi, a dorosłe wszczynają głośną awanturę i obserwują 
źródło zagrożenia. W ostoi gnieździ się od 5 do 6 par.

Śmieszka Larus ridibundus - pospolita, liczna i powszech-
nie znana, średniej wielkości mewa, której rozproszone po całej 
ostoi kolonie lęgowe słychać już z daleka. Chętnie gnieździ się 
na wyspach stawów, a także na przybrzeżnych kępach roślin-

ności. Młode, tuż po wylęgu, zdolne są do życia poza gniazdem. 
Chętnie jednak w nim przebywają, a na opuszczenie go decydują 
się tylko w momencie zagrożenia. W całej ostoi ornitolodzy nali-
czyli w różne lata od 2143 do 2623 par lęgowych śmieszki!

Mewa czarnogłowa Larus melanocephalus - do początku lat 
80-tych XX wieku była tylko rzadkim gościem w naszym kraju. 
W tym czasie rozpoczęła kolonizację Polski i dotarła również do 
opisywanej ostoi. Zasiedla wyspy na stawach hodowlanych po-
rośnięte niską roślinnością zielną. Lęgi stwierdzono w koloniach 
mewy śmieszki na kompleksach Dankowice i Zawadka w ilości 
od 3 do 9 par. 

Rybitwa rzeczna Sterna hirundo - na okres lęgowy wybiera 
kompleksy stawów z wyspami ziemnymi porośniętymi co naj-
wyżej niską roślinnością. Chętnie też gniazduje na specjalnie dla 
niej przygotowanych pływających, zakotwiczonych platformach. 
Liczebność określono w przedziale od 9 do 30 par lęgowych.

Rybitwa czarna Chlidonias niger  - zasiedla płytsze fragmen-
ty stawów hodowlanych. Warunkiem niezbędnym są pływające 
kożuchy roślinności wodnej na których buduje swe gniazda. Ry-
bitwa ta stale zmniejsza swą liczebność, a w granicach ostoi wy-
kazano lęgi od 2 do 20 par.

Rybitwa białowąsa Chlidonias hybridus - ptak ten dopiero od 
lat 90-tych XX wieku zaczął regularnie gnieździć się w Polsce, 
a Dolina Górnej Wisły stała się dla niego jednym z najważniej-
szych lęgowisk. W ostoi kolonie tej rybitwy rozmieszczone są 
na płytkich wodach stawów rybnych z dobrze rozwiniętą roślin-
nością pływającą. Ornitolodzy naliczyli ich tu do 215 par, co 
w niektóre lata stanowiło nawet 1/4 całej populacji krajowej. 

Zimorodek Alcedo atthis - norki lęgowe kopie w urwistych 
brzegach różnej wielkości cieków wodnych i w brzegach sta-
wów. Najchętniej zasiedla fragmenty porośnięte przez krzewy 
lub drzewa. Czatuje cierpliwie na wiszącej nisko nad wodą ga-
łązce, a kiedy zobaczy ofiarę, rzuca się na nią w wodę i łapie 
mocnym dziobem. W granicach ostoi stwierdzono od 8 do 13 
par.

Bogactwo przyrody stawów hodowlanych zaskakuje i cieszy. 
Trzeba jednak pamiętać, że stawy hodowlane to przede wszyst-
kim przedsiębiorstwa działające na wolnym rynku. I tu niestety 
interes przyrody czasem koliduje z interesem człowieka. Zde-
cydowana większość z występujących tu roślin i zwierząt jest 
neutralna dla gospodarki rybackiej lub straty jakie powodują nie 
są znaczące. Jednak masowo występujące niektóre z roślin wod-
nych i rybożerne ptaki, w szczególności kormorany, mają istotny 
wpływ na uszczuplanie obsady stawów. Poza nimi, do znanych 
rybożerców zalicza się również wydra, a jej częsty sąsiad – bóbr 
europejski przyczynia się do niszczenia infrastruktury rybackiej. 

Warto jednak pamiętać, że jednym z najpoważniejszych obec-
nie zagrożeń przyrody stawów karpiowych jest zaniechanie go-
spodarki rybackiej. Stawy zostały utworzone przez człowieka 
i dzięki niemu istnieją. Zaprzestanie hodowli powoduje zarasta-
nie i wypłycanie zbiorników, co w konsekwencji doprowadza  do 
zaniku tego cennego ekosystemu.

W tej sytuacji optymizmem napawają wypracowane przez lata 
dobre praktyki, z powodzeniem łączące interes człowieka i dobro 
przyrody. Pozwala to z ufnością patrzeć w przyszłość i  plano-
wać kolejne wycieczki i spacery na łonie przyrody np. w ptasiej 
ostoi Natura 2000 Stawy w Brzeszczach. 
Zapraszamy już dziś! 
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Kszyk gnieździ się na nadwiślańskich łąkach Czapla siwa jest cierpliwym myśliwym 9



11Sędziwe dęby w kompleksie leśno-stawowym Brzeszcze – Nazieleńce



13Orzęsione kwiaty bobrka trójlistkowego Knieć błotna rośnie w olsach i na podmokłych łąkach

Łączeń baldaszkowy osiąga ponad metr wysokości



15Pisklęta bąkaBączek - samica z żebrzącym o pokarm młodym

Lecący na żer bocian biały Czapla biała to częsty, jesienny gość na stawach



17Kolonia lęgowa ślepowronów - po prawej młode ptaki Karmienie u ślepowronów ma pozornie dramatyczny przebieg

Lądujący ślepowron



19Małe karpie zwane lipcówkąOdłowy tarlaków

Selekcja tarlaków Odłów lipcówki



21Biały kożuch kwitnących na tafli stawu włosienicznikówRozległe, podwodne łąki wywłócznika kłosowego



23Kaczor czernicyCyranka w czasie porannej toalety

Na pierwszym planie dwie krakwy, a krzyżówki w tle

Samiec głowienki



25Chłodny poranek nad stawem Granicznik 



27Zausznik z wachlarzem złotych piór za okiemGłośne gody perkozów rdzawoszyich

Najmniejszy z naszych perkozów - perkozekPerkoz dwuczuby z charakterystycznymi pękami piór na głowie



29Odpoczywające po wiosennej migracji gęgawyDorosła kokoszka

Portret żyjącego w ukryciu wodnikaMłody błotniak stawowy Stado łabędzi niemych

Rybożerny kormoran



31Na pierwszym planie kożuch rzęsy drobnej, a za kępami olchy pas liści czermieni błotnejTajemniczy ols, to królestwo roślin



33Kumak nizinny majową porąRopucha zielona w pozycji odstraszającej

Ropuchy szare na wiosnęSamiec żaby moczarowej jest niebieski w porze godowej Rzekotka drzewna doskonale się wspina

Samiec traszki grzebieniastej w godowych barwach



35Kożuch efektownie kwitnącego grążela żółtego na stawie Przebór



37Śmieszki na noclegowiskuŚmieszki gnieżdżą się w głośnych koloniach

Mewa czarnogłowa - przybysz z południa kontynentu



39Pisklę rybitwy białowąsej wśród grzybieńczyka wodnegoRybitwy czarne podczas godów

Polująca rybitwa rzeczna



41Poranne mgły nad Wisłą



43Brodziec zwany krwawodziobemNiezwykle już rzadki mieszkaniec tutejszych łąk - rycyk

Czajka zasiedla podmokłe łąki



45Sum europejskiOdłów karpia

Sortowanie ryb

Sandacz

Jesienny odłów stawu Lekacz

Szczupak

Lin



47Łany jastruna właściwego na wale wezbranej Wisły



49Żagnica wielka - jedna z największych polskich ważekWażka zasiedlająca Młynówkę - gadziogłówka pospolita

Delikatnej budowy nimfa stawowaSzafranka czerwona – przybysz z południowej Europy Żagniczka wiosenna tuż po przeobrażeniu



51Kolorowy mieszkaniec nadwiślańskich zarośli - dziwoniaRokitniczka tuż po porannej toalecie

Krewniak słowików - podróżniczekZimorodek czatujący na drobne ryby Remiz - budowniczy misternych gniazd



53Jesienne stada czapli białych i siwych



55Łan kosaćca żółtegoNiezwykle efektowny kwiat grzybieni białych

Jedyna nasza paproć wodna - salwinia pływająca Kwitnąca kotewka orzech wodny



57Zaskroniec jest typowym mieszkańcem stawów rybnychChroniony chrząszcz wodny - kreślinek nizinny

Kolorowy samiec jaszczurki zwinki



59Młynówka Oświęcimska zasila obiekty stawowe w gm. Brzeszcze



Ornitolodzy licznie odwiedzają ostoję Stawy w Brzeszczach

Coroczna impreza ekologiczna organizowana przez Stowarzyszenie BIOS


