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JEZIORO
Gocza∏kowickie

– skarb Doliny Górnej Wis∏y
¸u kasz ¸u ka sik

Do li na Gór nej Wi s∏y jest wa˝ nym miej scem l´ go wym dla wie lu rzad kich 
ga tun ków pta ków wod no -b∏ot nych, jak rów nie˝ miej scem od po czyn ku 
w cza sie ich wio sen nych i je sien nych w´ dró wek.

Uj Êcie Wi s∏y do je zio ra two rzy roz le wi sko po ro Êni´ te trzci nà i szu wa ra mi. Tu w∏a Ênie pta ki przy st´ pu jà do l´ gów. 
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Praw dzi wym skar bem do li ny jest nie -
wàt pli wie Je zio ro Go cza∏ ko wic kie, 

nad któ rym do tej po ry stwier dzo no wy st´ -
po wa nie po nad 200 ga tun ków pta ków. Ob -
szar ten jest miej scem gniaz do wa nia ty si´ cy 
pta sich par. Wy st´ pu jà tu tak rzad kie ga tun -
ki, jak ry bi twa bia ∏o wà sa czy cza pla pur pu ro -
wa. Znaj du je si´ tu naj wi´k sza w Eu ro pie ko -
lo nia per ko za za usz ni ka. 

Je zio ro Go cza∏ ko wic kie sta no wi rów nie˝ 
wa˝ ny punkt pod czas je sien nych prze lo tów 
pta ków - od po czy wa jà tu wów czas dzie siàt-
ki ty si´ cy osob ni ków wie lu ga tun ków.

Je zio ro, b´ dà ce sztucz nym zbior ni -
kiem za po ro wym na rze ce Wi Êle, ma ju˝ po -
nad 50 lat. W po bli ̋ u miej sco wo Êci Go cza∏ -
ko wi ce wy bu do wa no na Wi Êle be to no wà 
ta m´ prze gra dza jà cà rze k´, a 13 lip ca 
1955 ro ku roz po cz´ to za le wa nie do li -
ny, w któ rej wcze Êniej by ∏a po ∏o ̋ o -
na wieÊ Za rze cze. WieÊç o pla nach bu do -
wy dla wie lu jej miesz kaƒ ców by ∏a trud -
na do przy j´ cia, jed nak po wsta nie zbior ni ka 
re ten cyj ne go wo dy pit nej dla Âlà ska oka za ∏o 
si´ ko niecz no Êcià. Pe∏ ni on tak ̋ e in ne funk -
cje, jak: prze ciw po wo dzio wà, tech no lo gicz -
nà oraz wo do cià go wà. Pro wa dzi si´ na 

nim rów nie˝ go spo dar k´ ry bac kà. Wi s∏a 
wpa da do je zio ra w oko li cy miej sco wo Êci 
Stru mieƒ, a ucho dzi w po bli ̋ u Go cza∏ ko wic. 
D∏u ga na trzy ki lo me try ko ro na za po ry, ∏à -
czà ca miej sco wo Êci Go cza∏ ko wi ce i Za -
brzeg, od 1 sierp nia b.r. zo sta ∏a udo st´p nio -
na spa ce ro wi czom i ro we rzy stom. Do tej 
po ry przez pó∏ wie ku by ∏a nie do st´p na.

Lep szym miej scem dla ob ser wa cji or ni to -
lo gicz nych sà jed nak wa ∏y cià gnà ce si´ od 
miej sco wo Êci Za rze cze do Stru mie nia czy 
plat for ma – po zo sta ∏oÊç po zbu rzo nej prze -
pom pow ni w miej sco wo Êci Wi s∏a Ma ∏a. 

Po wierzch nia je zio ra to 32 ki lo me try kwa -
dra to we, mak sy mal na d∏u goÊç – 18 km,  sze -
ro koÊç – 4 km, g∏´ bo koÊç – 14 m. 

Po ∏u dnio wo -wschod ni frag ment gra ni -
czy z la sem, któ ry jest sie dzi bà sar ny, je le nia, 
dzi ka i da nie la. W przy le ga jà cych do je zio ra 
la sach gniaz du je m.in. bie lik (Ha lia eetus al bi -
cil la), bo cian czar ny (Ci co nia ni gra), ko buz 
(Fal co sub bu teo), trzmie lo jad (Per nis api vo -
rus) i dzi´ cio∏ zie lo no si wy (Pi cus ca nus).  
W 1996 ro ku in tro du ko wa no spro wa dzo ne 
z Su walsz czy zny dwie ro dzi ny bo brów, któ -
re za do mo wi ∏y si´ i w cià gu 10 lat opa no wa -
∏y nie tyl ko je zio ro, ale i rze ki mi´ dzy in ny mi 

Wi s∏´ i Pszczyn k´. W wie lu miej scach mo˝ -
na na po tkaç Êla dy ich go spo da ro wa nia. 

Sztucz ne je zio ro szyb ko sta ∏o si´ osto jà
dla ptac twa wod no -b∏ot ne go. Ju˝ w la tach 
80-tych ob ser wo wa no pierw sze kor mo ra ny 
(Pha la cro co rax car bo), któ re w 1986 ro ku 
za ∏o ̋ y ∏y na wy spach je zio ra gniaz da. By ∏y la -
ta, gdy gnieê dzi ∏o si´ ich tu po nad 130 par.
Po ja wi ∏y si´ jed nak pro ble my zwià za -
ne ze szko da mi wy rzà dza ny mi przez te pta -
ki na oko licz nych sta wach. W ostat nich la -
tach po pu la cja l´ go wa kor mo ra na jest re gu -
lo wa na przez ry ba ków, przy wspó∏ udzia -
le or ni to lo gów, i obec nie li czy mniej ni˝ 
50 par. 

Na p∏y wa jà cych ko ̋ u chach ro Êlin wod -
nych gniaz du jà ry bi twy. Naj licz niej sza jest ry -
bi twa rzecz na (Ster na hi run do), ale w tym 
spe cy ficz nym sie dli sku gniaz du je tak ̋ e ry bi -
twa czar na (Chli do nias ni ger). Licz nie wy st´ -
pu je tu ry bi twa bia ∏o wà sa (Chli do nias hy bri -
dus). Ten ga tu nek po ja wi∏ si´ po raz pierw -
szy na zbior ni ku w 1991 ro ku. W ko lej nych 
la tach li czeb noÊç je go wzra sta ∏a i w 1995 ro -
ku wy nio s∏a po nad 200 par l´ go wych. 

W to wa rzy stwie ry bitw i mew ch´t nie
gnie˝ d˝à si´ per ko zy. Naj cz´st szy jest per -

Brzeg pó∏ noc ny i pó∏ noc no -za chod ni ma jà cha rak ter na tu ral ny. Do mi nu jà tu za krza cze nia, pod mo k∏e za ro Êla wierz bo we oraz roz le g∏e k´ py szu wa rów.
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koz dwu czu by (Podi ceps cri sta tus), któ ry 
wy st´ pu je w iloÊci na wet do 400 par. Mniej -
szy przed sta wi ciel tej ro dzi ny - za usz nik 
(Podi ceps ni gri col lis) to ga tu nek, któ ry szcze -
gól nie jest zwià za ny z ko lo nia mi ry bi twy bia -
∏o wà sej i Êmiesz ki. W 1995 ro ku na Zbior ni -
ku Go cza∏ ko wic kim gnieê dzi ∏o si´ ∏àcz nie bli -
sko 600 par te go per ko za. By ∏o to naj wi´k -
sze stwier dzo ne w Eu ro pie sku pie nie l´ go -
we te go ga tun ku. Zwy kle jed nak mo˝ na za -
ob ser wo waç oko ∏o 200 par l´ go wych.  
Mniej licz ne na je zio rze sà ga tun ki: per -
koz rdza wo szyi (Podi ceps gri se ge na) i per ko -
zek (Ta chy bap tus ru fi col lis).

Wiel kim wy da rze niem or ni to lo gicz nym 
by ∏o gniaz do wa nie nie zwy kle rzad kiej i za -
gro ̋ o nej cza pli pur pu ro wej (Ar dea pur pu -
rea). W 1994 ro ku stwier dzo no 1 gniaz do, 
z któ re go nie ste ty nie wy le cia ∏y pi skl´ ta. 
Przy pusz cza si´, ˝e l´g zo sta∏ znisz czo ny 
przez b∏ot nia ka sta wo we go (Cir cus aeru gi no -
sus). W 1996 ro ku zna le zio no jed nak a˝ 
3 gniaz da, z któ rych wy le cia ∏o ∏àcz nie 
11 m∏o dych. Cza pla pur pu ro wa, ja ko po ∏u -
dnio wy ga tu nek, rzad ko po ja wia si´ w na -
szym kli ma cie, wi´c jej l´ gi na Zbior ni ku  Go -
cza∏ ko wic kim by ∏y du ̋ à nie spo dzian kà. 

Swo je l´ gi wy pro wa dza tu wie le ga tun -

ków ka czek, wÊród któ rych naj licz niej sza 
jest krzy ̋ ów ka (Anas pla tyr hyn chos)
– ok. 200 par. Gniaz du jà tu rów nie˝: cy ra -
necz ka (Anas crec ca), p∏a sko nos (Anas cly pe -
ata), cy ran ka (Anas qu erqu edu la) i kra kwa 
(Anas stre pe ra). Spo Êród ka czek nur ku jà -
cych ob ser wu je si´ l´ gi dwóch ga tun ków: 
czer ni cy (Ay thya fu li gu la) i g∏o wien ki (Ay -
thya fe ri na). 

Z ro dzi ny chru Êcie li naj licz niej sza jest ∏y ska 
(Fu li ca atra), któ ra w naj lep szych la tach wy -
st´ po wa ∏a w licz bie 300 par l´ go wych. 
Mniej licz na jest pro wa dzà ca skry ty tryb ˝y -
cia ko kosz ka (Gal li nu la chlo ro pus). L´ gnie 
si´ tu rów nie˝ wod nik (Ral lus aqu ati cus), 
kro piat ka (Po rza na po rza na) i zie lon ka (Po rza -
na pa rva).

Ko lej nà gru pà pta ków, któ re w okre -
sie l´ go wym mo ̋ e my spo tkaç nad  Zbior ni -
kiem Go cza∏ ko wic kim, sà siew ko we. 
Na pod mo k∏ych ∏à kach przy le ga jà cych do 
je zio ra gnie˝ d˝à si´ krwa wo dzio by (Trin -
ga to ta nus), ry cy ki (Li mo sa li mo sa) i czaj -
ki (Va nel lus va nel lus). W 2002 ro ku gnieê dzi -
∏y si´ rów nie˝ dwie pa ry sza blo dzio ba 
(Re cu rvi ro stra avo set ta). 

Od sierp nia do li sto pa da mo˝ na ob ser -
wo waç tu ko lej no przy la tu jà ce licz ne sta -
da wie lu ga tun ków pta ków. W okre sie mi -
gra cji wszel kie p∏y ci zny i b∏ot ka sà dla pta -
ków z ro dzin siew ko wa tych i be ka so wa -
tych do sko na ∏ym miej scem na po stój, od -
po czy nek i uzu pe∏ nie nie bra ków ener ge -
tycz nych. W sierp niu ch´t nie za trzy mu jà 
si´ tu: bie gu sy zmien ne (Ca li dris al pi na), bie -
gu sy ma lut kie (Ca li dris mi nu ta) – oba w sta -
dach do 150 osob ni ków. Rza dziej mo˝ -
na ob ser wo waç bie gu sy ma ∏e (Ca li dris tem -
minc kii) i bie gu sa p∏a sko dzio be go (Li mi co -
la fal ci nel lus). ˚e ru jà tu 
tak ̋ e czaj ki (Va nel lus va nel lus) w gru pach li -
czà cych kil ka set osob ni ków. WÊród brodê -
ców naj cz´ Êciej spo ty ka ne sà kwo ka -
cze (Trin ga ne bu la ria), ∏´ cza ki (Trin ga gla re -
ola), brodê ce pi skli we (Trin ga hy po leu -
cos) i brodê ce Ênia de (Trin ga ery th ro -
pus). Licz ne sà ba ta lio ny (Phi lo ma chus pu -
gnax) i kszy ki (Gal li na go gal li na go). Po ja -
wia si´ te˝ szlam nik (Li mo sa lap po ni ca) i kil -
ka osob ni ków ku li ka wiel kie go (Nu me -
nius arqu ata). 

Od wie lu lat ob ser wu je si´ na tym te re -
nie cza pl´ bia ∏à (Egret ta al ba), któ ra z ro -
ku na rok co raz licz niej od wie dza roz le wi -
ska je zio ra. Zbior nik Go cza∏ ko wic ki jest 
miej scem, gdzie je sie nià gro ma dzi si´ naj -

WÊród brodê ców cz´ sto spo ty ka nym ga tun kiem jest ∏´ czak.
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Po pu lar ne sà tu kszy ki.



wi´ cej tych pta ków w Pol sce. Naj wi´k -
sze zgru po wa nia li czy ∏y po nad 80 osob ni -
ków te go ga tun ku.

We wrze Êniu i paê dzier ni ku zja wia jà 
si´ w wi´k szych ilo Êciach kacz ki krzy ̋ ów ki, 
któ re two rzà sku pie nia si´ ga jà ce na wet 
20 tys. pta ków. Na je sien nym prze lo cie po ja -
wia si´ kil ka ty si´ cy g´ si. Gnie˝ d˝à si´ one 
g∏ów nie na po bli skich sta wach ho dow la -
nych, któ rych tu nie bra ku je. W li sto pa -
dzie 2003 ro ku ob ser wo wa no 1800 osob ni -
ków g´ ga wy (An ser an ser), 210 osob ni ków 
g´ si bia ∏o czel nej (An ser al bi frons) i 1800 g´ -
-si zbo ̋ o wej (An ser fa ba lis).

Na otwar tej wo dzie zbior ni ka gro ma -
dzà si´ w tym cza sie tak ̋ e per ko zy i me wy. 
¸àcz na li czeb noÊç per ko za dwu czu be -
go w nie któ rych la tach si´ ga ∏a na wet 
do 1500 osob ni ków. Sta da Êmie szek i mew 
po spo li tych (La rus ca nus), któ re przy la tu -
jà wie czo rem na noc leg na spo koj nych 
i roz le g∏ych wo dach je zio ra, do cho dzà 
do 5 ty si´ cy osob ni ków. Stwier dzo no rów -
nie˝ obec noÊç me wy ˝ó∏ to no giej (La rus fu -
scus) w trak cie je sien ne go prze lo tu. Licz na 
jest me wa sre brzy sta (La rus ar gen ta tus)
– oko ∏o 400 osob ni ków na je sien nym prze lo -
cie. Nie mal co ro ku, we wrze Êniu, nad je zio -
rem mo˝ na ob ser wo waç ry bo ∏o wy (Pan -
dion ha lia etus). 

Trud no wy mie niç wszyst kie ga tun ki, któ -
re gnie˝ d˝à si´ czy od wie dza jà zbior nik 
w trak cie wio sen nych i je sien nych prze lo -
tów. Te, któ re przy bli ̋ y ∏em, w wy star cza jà -
cy spo sób Êwiad czà o ogrom nych wa lo -

rach przy rod ni czych te go miej sca. Go spo -
dar ka pro wa dzo na na tym zbior ni ku
przez Gór no Êlà skie Przed si´ bior stwo Wo -
do cià gów za pew nia sta bil noÊç je go eko sys -
te mu i jed no cze Ênie po zwa la na u˝yt ko wa -
nie je zio ra bez szko dy dla je go za so -
bów przy rod ni czych.

Du ̋ à szan sà na utrzy ma nie te go sta nu 
jest to, ˝e Je zio ro Go cza∏ ko wic kie zna la z∏o 
si´ w pro gra mie Unii Eu ro pej skiej „Na tu ra 
2000”, któ re go za da niem jest ochro na 
sie dlisk za gro ̋ o nych ga tun ków pta sich. 
O ob j´ ciu pro gra mem za de cy do wa∏ mi´ -
dzy in ny mi fakt, ˝e je zio ro jest jed -
nym z naj wi´k szych przy stan ków pta -
ków w´ drow nych w na szej cz´ Êci Eu ro py. 
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Ry bi twa rzecz na – po uda nym po lo wa niu.

Samce g∏owienki.
Po pu la cja kor mo ra nów na Zbior ni ku Go cza∏ ko -
wic kim jest re gu lo wa na.
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