
 

 

Ostrygojad o imieniu Sasza z Doliny Środkowej Wisły z powiatu ryckiego. 

Sasza pochodzi z Wołynia i jest w 11 roku życia. Ten ukraiński ptak został 

zaobrączkowany jako pisklę nad rzeką Słucz w maju 2009 roku. W roku 2018 gnieździł się w  

Dolinie Środkowej Wisły i wychował dwójkę młodych. Sezon lęgowy 2019 nie był najlepszy dla 

większości ostrygojadów, a także dla Saszy. Pierwszy lęg został zniszczony przez falę 

powodziową przechodzącą przez Dolinę Środkowej Wisły pod koniec maja tego roku, 

natomiast drugi powtarzany lęg został zniszczony przez drapieżniki. Sasza po stracie trzymał 

się swojego rewiru w Dolinie Środkowej Wisły jeszcze dwa i pół tygodnia. Coraz rzadziej 

pojawiał się na wyspie lęgowej i żerował zwykle w odległości kilku kilometrów od niej. 

Odwiedzał przy tym rewiry sąsiednich par. Latał również w nocy i były to odległości do 

kilkunastu kilometrów od gniazda. 

Ptak rozpoczął wędrówkę na zimowisko dokładnie spod Elektrowni Kozienice 31 lipca 2019 o 

21:30. Nie wędrował Doliną Wisły. Leciał nocą i po prostej w kierunku Katowic i czeskiej 

Ostrawy, utrzymując prędkość około 80 km/h. Polską granicę koło Cieszyna przekroczył o 

01:53 w nocy i poleciał dalej.. 

 

Fot. 1. Rok 2018 i Sasza dostał kolorowe obrączki umożliwiające identyfikację w terenie. Szczęśliwie 

wychował dwójkę młodych (fot. Łukasz Bednarz) 



 

 

 

Fot. 2. W 2019 roku dzięki wsparciu WFOŚiGW w Lublinie ptak dostał nadajnik umożliwiający 

dokładne śledzenie 24h/dobę (fot. Łukasz Bednarz). 

 



 

 

Fot. 3. Portret Saszy. Dolina Środkowej Wisły 2019. 

 

Ryc.1. Miejsce wyklucia ostrygojada Saszy. 

 



 

 

Ryc.2. Przykładowa mapa przemieszczeń ptaka z kilku dni sierpnia nad lubelską Wisłą 

 

Ryc.3. Początek wędrówki w nocy z 31 lipca na 01 sierpień 2019 (liczby w kółkach oznaczają ilości 

pojedynczych pozycji ptaka) 

            Sasza, ostrygojad z ukraińsko-polskim obywatelstwem, po legalnym przekroczeniu czeskiej 

granicy o 1 w nocy leciał dalej przez Słowację w kierunku węgierskiego jeziora Balaton. Przed 

południem leciał już nad Balatonem. Gdy doleciał do jego południowo-zachodniej części, krążył tam 2 

godziny próbując znaleźć miejsce na odpoczynek. Nie udało się. Odleciał na bardziej atrakcyjny dla 

ptaków błotnisty obszar - tzw. Mały Balaton, gdzie znalazł doskonałe miejsce do żerowania, następnie 

jeszcze tego samego dnia o 16:30 ruszył w kierunku Chorwacji nie zatrzymując się, o 21 wleciał nad 

Adriatyk. Adriatyk przeleciał w ciemnościach i po prostej (216km). O 1:40 w nocy wylądował na 

włoskim wybrzeżu w okolicach Ravenny, gdzie spędził kilka dni. 4 sierpnia o 21:30 podjął próbę dalszej 

wędrówki na południowy zachód w głąb Włoch, ale po 30km zrezygnował i zawrócił do Ravenny.  

          9 sierpnia, o tej samej godzinie (!) 21:30 podjął ponowny atak na południowy zachód. Tym razem 

już nie zawrócił, tylko leciał bez przerwy po prostej w kierunku Morza Śródziemnego, gdzie dotarł już 

o 2 w nocy. Morze Śródziemne pokonał w prostej linii lecąc w kierunku Hiszpanii. Nie zatrzymując się 

przeleciał ponad 1000km nad morzem, z dala od lądu. O 21 tego samego dnia doleciał do wybrzeża 

Hiszpanii. Chyba mu się tam nie spodobało, bo bez przystanku leciał kolejną noc. Następnego dnia był 

w Maroku, gdzie w końcu wyhamował. Sasza nieprzerwanym lotem przeleciał prawie 2000km! Wstąpił 

jeszcze na chwilę do Algierii, ale wrócił do Maroka do delty rzeki Wadi Muluja, gdzie przebywał od 12 

do 31 sierpnia. Później ruszył na zachód nad Atlantyk, dotarł do Casablanki i tam przebywa do chwili 

obecnej. Żeruje na Atlantyku, często przy Rafinerii Mohammedia. 



 

 

 

Fot. 4 Portret Saszy 

 

Ryc. 4. Przelot ostrygojada nad Balatonem. 



 

 

 

Ryc. 5. Przelot bez przerw Włochy – Maroko. 

 

 

Ryc. 6. Przemieszczenia ptaka w sierpniu w ujściu rzeki Wadi Muluja. 



 

 

 

Fot. 5. Ujście Muluji. 



 

 

 

Ryc. 7. Trasa przelotu ostrygojada Saszy z Polski do Maroka. 



 

 

 

Ryc. 8. Przemieszczenia ptaka na początku września – Casablanca i rafineria w Mohammedii. 

 



 

 

Ryc. 9. Miejsca żerowania ptaka przy rafinerii w Mohammedii, Maroko. 

 

Ryc. 10. Nocny przelot ostrygojada Saszy nad Polską. Niebieska linia - wysokość lotu nad poziomem 

morza, pomarańczowa - prędkość lotu, zielona - wysokość lądu nad poziomem morza. 

 

 

Fot. 6. Ostrygojad Sasza sfotografowany w Casablance, Maroko,14 listopad 2019 (fot. Karim Laidi) 



 

 

 

Fot. 7. Ostrygojad Sasza sfotografowany w Casablance, Maroko,14 listopad 2019 (fot. Karim Laidi) 

 

 

Fot. 8. Ostrygojad Sasza sfotografowany w stadzie innych ostrygojadów, mew żółtonogich, romańskich 

czarnogłowych i śmieszek. Casablanca, Maroko, 14 listopad 2019 (fot. Karim Laidi) 

 



 

 

 

Fot. 9. Ostrygojad Sasza w stadzie ponad 200 ostrygojadów na zimowisku w Casablance, Maroko, 14 

listopad 2019 (fot. Karim Laidi) 

 



 

 

 


