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kobczyk 
(Falco vespertinus)

6 sierpnia
2011

Zamch, pow.
biłgorajski

obs/fot.
M. Przepiórka

1 os. (juv.)
Foto2
Foto3

kania rdzawa 
(Milvus milvus)

5 sierpnia
2011

Przeorsk, pow.
tomaszowski

obs./fot. W. Gargoła 1 os.

rybitwa
wielkodzioba 
(Hydroprogne caspia)

3 sierpnia
2011

Stoczek k.
Czemiernik, pow.
radzyński

obs. S. Aftyka,
M. Przepiórka,
fot. S. Aftyka

1 ad. 1 juv.
Foto2

sokół wędrowny 
(Falco peregrinus)

3 sierpnia
2011

Krowie Bagno,
pow. włodawski

obs. S. Aftyka,
M. Przepiórka,
fot. M. Przepiórka

1 juv.

błotniak stepowy 
(Circus macrourus)

29 lipca 2011 Przeorsk, pow.
tomaszowski

obs./fot. S. Aftyka,
J. Wójciak

1 os. (1 f. 2 cy),
ptak
sfotografowany

czapla purpurowa 
(Ardea purpurea)

22 lipca 2011 Tarnawatka, pow.
tomaszowski

obs. M. Cymbała (inf.
z Birdwatching.pl -
brak dokumentacji)

1 os. (imm)

czapla nadobna 
(Egretta garzetta)

22 lipca 2011 Tarnawatka, pow.
tomaszowski

obs. M. Cymbała (inf.
z Birdwatching.pl)

1 os. ad

 
Ptaki
Lubelszczyzny
[2014] (386) -

kwiczoł, 13/06/14

Bączek - prośba
o informacje
dotyczące
rozmieszczenia
(13) - Mirosław

Kaczor, 13/06/14

 
 

converted by Web2PDFConvert.com

http://www.lto.org.pl/obserwacje8.html
http://www.lto.org.pl/obserwacje7.html
http://www.lto.org.pl/obserwacje6.html
http://www.lto.org.pl/obserwacje5.html
http://www.lto.org.pl/obserwacje4.html
http://www.lto.org.pl/obserwacje3.html
http://www.lto.org.pl/obserwacje2.html
http://www.lto.org.pl/obrazki_obserwacje/favesp06082011zamchmp2.jpg
http://www.lto.org.pl/obrazki_obserwacje/favesp06082011zamchmp3.jpg
http://www.lto.org.pl/obrazki_obserwacje/favesp06082011zamchmp1.jpg
http://www.lto.org.pl/obrazki_obserwacje/foto_duze_kaniaruda.jpg
http://www.lto.org.pl/obrazki_obserwacje/stecaspia03082011stoczeksa1.jpg
http://www.lto.org.pl/obrazki_obserwacje/stecaspia03082011stoczeksa2.jpg
http://www.lto.org.pl/obrazki_obserwacje/peregrin03082011krowiebagnomp_duze.jpg
http://forum.przyroda.org
http://forum.przyroda.org/viewtopic.php?t=15620
http://forum.przyroda.org/viewtopic.php?t=15792
http://new.meteo.pl/um/php/gpp/search.php
http://www.komisjafaunistyczna.pl
http://clanga.com
http://www.web2pdfconvert.com?ref=PDF
http://www.web2pdfconvert.com?ref=PDF


czapla nadobna 
(Egretta garzetta)

16 lipca 2011 Stoczek k.
Czemiernik, pow.
radzyński

obs./fot.
M. Przepiórka

1 os.

sokół wędrowny 
(Falco peregrinus)

09 lipca 2011 Zastów
Karczmiski, pow.
opolski

obs/fot.
M. Przepiórka

1 os. juv.

kania czarna 
(Milvus migrans)

29 czerwca
2011

Zlewnia Górnej
Huczwy, pow.
tomaszowski

obs./fot. W. Gargoła 1 os.

mewa czarnogłowa
(Ichthyaetus
melanocephalus)

25 czerwca
2011

Zalew Nielisz,
pow. zamojski

obs. R. Biały 2 os.

wójcik 
(Phylloscopus trochiloides)

23 czerca
2011

Udrycze Koniec,
pow. Zamość

obs. R. Biały (brak
dokumentacji)
2. stw. w regionie w
2011 roku

1 os.

orzeł cesarski
(Aquila heliaca)

22 czerwca
2011

Przeorsk, pow.
tomaszowski

obs./fot. W. Gargoła 
(26. stw. w Polsce,
pierwsza obs. w
regionie w roku
2011; 
ptak z obraczką)

1 os. (1 imm.)
Foto2

Foto3

kurhannik 
(Buteo rufinus)

09 czerwca
2011

Sitno, pow.
zamojski

obs. M. Pieńkosz 1 os. (imm. 2cy)
1. stw. w regionie
w roku 2011

wójcik 
(Phylloscopus trochiloides)

7-8 czerwca
2011

Lublin, Park
Saski

obs. S. Śliwiński 1 os. (m),
nagrany
1. stw. w regionie
w roku 2011

czapla purpurowa 
(Ardea purpurea)

07 czerwca
2011

Samoklęski,
pow. lubartowski

obs/fot.
S. Aftyka

1 os. (subad.)

głowienka 
(Aythya ferina)

5 czerwca
2011

Sobieszyn, pow.
rycki

obs. S. Śliwiński 1 os. z
francuskim
znakiem
dziobowym

Inf. zwrotna

kobczyk 
(Falco vespertinus)

1 czerwca
2011

Kolonia Wyżnica,
pow. kraśnicki

obs. M. Przepiórka 1 os. (m)

puszczyk uralski 
(Strix uralensis)

19 maja 2011 Las Mościska na
SW od Rudnika,
pow.
krasnostawski

obs. Attertag
(inf. z Forum
Przyroda)

Para
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krasnostawski

śmieszka 
(Larus ridibundus)

19 maja 2011 Stoczek k.
Czemiernik, pow.
radzyński

obs.
M. Przepiórka

1 os.martwy
osobnik zaobrą-
czkowany w
Hiszpanii
05.12.2010

Inf. zwrotna

pliszka cytrynowa
(Motacilla citreola)

14 maja 2011 Stoczek k.
Czemiernik, pow.
radzyński

obs./fot.
M. Przepiórka

1 os. (m imm.)
1. stw. w regionie
w roku 2011

łabędź
czarnodzioby 
(Cygnus columbianus)

06 kwietnia
2011

Jedlanka, pow.
lubartowski

obs./fot. M. Filipiuk 122 os.
największe stado
w regionie
Foto 2

żwirowiec stepowy 
(Glareola nordmanni)

31 lipca 2010 Mosty, pow.
parczewski

obs. Ł. Bednarz,
J. Mocior

1 os. (imm.)

Foto 2

czapla biała 
(Ardea alba)

04 czerwca
2010

Jez. Mytycze, pow.
lubartowski

obs. J. Wójciak,
T. Bajdak,
S. Aftyka

10 par z
gniazdami

Opis i więcej zdję
ć

puszczyk mszarny 
(Strix nebulosa)

06 marca, 2
maja, 5 maja,
3 czerwca
2010

Lasy Sobiborskie obs. M. Keller,
T. Chodkiewicz,
B. Woźniak
i inni

2 pary z pull.

Opis i więcej zdję
ć

żołna
(Merops apiaster)

26 maja 2010 Radomyśl n.
Sanem, pow.
stalowowolski

obs. T.Frączek 9 os.

błotniak stepowy 
(Circus macrourus)

2 maja 2010 Kolonia Szczecin,
pow. łęczyński

obs. Ł.Dawidowicz,
M.Filipiuk

1 samiec ad.

szczudłak
(Himantopus himantopus)

24 kwietnia
2010

Jeziorzany, pow.
rycki

obs. K.Kasperek,
S.Śliwiński,
M.Sokołowski,
Ł.Dawidowicz

3 os.

kormoran mały
(Microcarbo pygmeus)

3-4 kwietnia
2010

Zalew Nielisz,
pow. zamojski

obs. Ł.Dawidowicz i
inni, fot. S.Aftyka

3 os.
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ibis kasztanowaty
(Plegadis falcinellus)

2-4 kwietnia
2010

Kornie, pow.
tomaszowski

obs. M. Lenart i inni,
fot. M.Lenart

1 os.

warzęcha
(Platalea leucorodia)

31 marca-
1 kwienia
2010

Kornie, pow.
tomaszowski

obs. R. Cymbała i
inni, fot. S. Śliwiński

5 os.

pelikan
kędzierzawy
(Pelecanus crispus)

26 marca
2010

Topornica, pow.
tomaszowski

obs. P. Stachyra i
inni, fot. P. Stachyra

1 os.

puszczyk mszarny 
(Strix nebulosa)

6 marca 2010 Lasy Sobiborskie
pow. włodawski

obs. J.Melchior i inni,
fot. K.Gaszewski

1 os.

orlik grubodzioby
(Aquila clanga)

10 lutego
2010

Łuszczów, pow.
lubelski

obs. S.Aftyka,
Ł.Dawidowicz

1 ad.

orlik krzykliwy 
(Aquila pomarina)

styczeń 2010 Park Narodowym
Krugera, RPA

 1 os.
zaobrączkowany
na
Lubelszczyźnie

Opis

bielik 
(Haliateus albicilla)

16 stycznia
2010

Antwerpia, Belgia obs. Vincent
Legrand

1 os.
zaobrączkowany
na
Lubelszczyźnie

Opis i link

sterniczka 
(Oxyura leucocephala)

6 grudnia
2009

Zb. Nielisz, pow.
zamojski

obs. S. Śliwiński i
inni

1 os.
Foto2
Foto3 (SA)
Foto4 (SA)
Foto5 (SA)

puszczyk uralski 
(Strix uralensis)

25 listopada
2009

Równina
Bełżycka

obs. M.Poręba,
A. Żuchnik

bielik 
(Haliateus albicilla)

2 listopada
2009

Siemień, pow.
parczewski

obs. Maciej Rębiś 1 os.

Opis i dane
obrączkowania
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perkoz rogaty 
(Podiceps auritus)

25 - 26
pażdziernika
2009

Zalew
Zemborzycki,
Lublin

obs. Wiktoria Osiak,
S. Aftyka, M.
Ostrzyżek, fot. S.
Aftyka

4 os.
Foto2

błotniak stepowy 
(Circus macrourus)

03
pażdziernika
2009

Podlodów, Dolina
Wieprza

obs. M.Filipiuk i inni,
fot. Basia Strojny

1 os. (m)

rybitwa białoczelna
(Sterna albifrons)

29 września
2009

Hiszpania  1 os.
zaobrączkowany
na
Lubelszczyźnie

Opis i mapa

sowa błotna 
(Asio flammeus)

26 września
2009

Gorzków, pow.
krasnostawski

obs/fot. Łukasz
Bednarz

1 os.

orlik grubodzioby,
orlik krzykliwy
(Aquila clanga), (Aquila
pomarina)

sierpień,
wrzesień 2009

Krowie Bagno,
pow. włodawski

obs. Sylwester
Aftyka, fot. L.Niejedli,
S.Aftyka

para i młody ptak
(hybryda)

Opis i więcej zdję
ć

piaskowiec 
(Calidris alba)

15 sierpnia
2009

Zastów
Karczmiski, pow.
opolski

obs. Łukasz Bednarz 1 os. z francuską
obrączką
Opis i dane
obrączkowania

gadożer
(Circaetus gallicus)

5 lipca 2009 Lasy Sobiborskie obs. S.Aftyka,
G.Potakiewicz,
M.Keller, P.Szewczyk,
fot. S.Aftyka

1 os.

artykuł
(gadozer.pdf)

wodniczka
(Acrocephalus paludicola)

2009 okolice
Dorohuska,
Dolina Bugu

obs. R. Wróblewski,
E. Dżaman

24 śpiewające
samce

Opis i link

wodniczka
(Acrocephalus paludicola)

18 czerwca
2009

Jez. Krzczeń, pow.
łęczyński

obs. T. Bajdak 1 os. (m)  

wodniczka
(Acrocephalus paludicola)

17 czerca
2009

Wólka Gołębska,
pow. puławski

obs. S. Aftyka 1 os. (m)

szczudłak
(Himantopus himantopus)

25-26 maja
2009

Ryki, pow. rycki obs. D.Piechota i
inni

2 os.(m i f)
Foto2
Foto3
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czapla modronosa
(Ardeola ralloides)

23 maja 2009 Sobieszyn, pow.
rycki

obs. K.Kasperek
i inni

1 os.
Foto2

orzeł cesarski 
(Aquila heliaca)

09 maja 2009 Zastów
Karczmiski, pow.
opolski

obs. S.Aftyka i inni 1 os.

terekia
(Xenus cinereus)

07 maja 2009 Rawa, pow.
lubartowski

obs. S.Aftyka 1 os.
Foto2
Foto3

kazarka 
(Tadorna ferruginea)

15 marca
2009

Jeziorzany, pow.
lubartowski

obs. S. Aftyka i inni 1 os. (m)
Foto2
Foto3

bernikla
rdzawoszyja 
(Branta ruficollis)

14 marca
2009

Składów, pow.
puławski

obs. S.Aftyka,
D.Piechota,
M.Materek

1 os.

bernikla białolica 
(Branta leucopsis)

14 marca
2009

Składów, pow.
puławski

obs. S. Aftyka, D.
Piechota, M. Materek

2 os.

hełmiatka 
(Netta rufina)

14 marca
2009

Przytoczno, pow.
lubartowski

obs. S. Aftyka,
D. Piechota

3 os
(2m 1f)

bielik 
(Haliateus albicilla)

08-12 stycznia
2009

Podsośnina, pow.
biłgorajski

T. Ganiec, P.
Różański

uratowane 2
osłabione
osobniki

Opis i linki

brodziec plamisty 
(Actitis macularius)

16 grudnia
2008

Zalew
Zemborzycki,
Lublin

obs. S. Aftyka 1 os (imm.)

Foto 2

piskliwiec
(Actitis hypoleucos)

5 grudnia
2008

Jezioro Rotcze,
pow. włodawski

obs. G. Potakiewicz,
M. Urban

1 os.

bernikla
rdzawoszyja 
(Branta ruficollis)

12 listopada
2008

Krowie Bagno,
pow. włodawski

obs. S. Aftyka 1 os.  
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orzeł przedni 
(Aquila chrysaetos)

09-
12listopada
2008

Krowie Bagno,
pow. włodawski

obs. P.Szewczyk,
T.Frączek,
M.Kołodziejczyk,
S.Aftyka, fot. S.Aftyka

1 imm.

Wszystkie zdjęcia i nagrania opublikowane na www.lto.org.pl są chronione prawami autorskimi.
W przypadku chęci ich wykorzystania należy się skontaktować bezpośrednio z autorami.
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