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Ornitolodzy z Polskiego Towarzystwa Ochrony Ptaków w drodze na koszenie wysp dla ptaków.



Wstęp

Bisztynek - gmina przyjazna z natury.

Gmina Bisztynek leży w północnej części województwa warmińsko-mazurskiego , wraz z gminami Bartoszyce, Górowo Iławeckie i Sępopol wchodzi         
w skład powiatu bartoszyckiego, który bezpośrednio graniczy z Obwodem Kaliningradzkim FR.
Gmina, położona na obszarze Zielonych Płuc Polski, ze względu rozległe tereny leśne, cenny pod względem ekologicznym i ornitologicznym Rezerwat 
Przyrody Polder Sątopy- Samulewo oraz wyjątkową dolinę rzeki Sajna, stanowi niewątpliwą atrakcję dla miłośników przyrody. Nasza „mała ojczyzna”  
poprzez swoje przygraniczne położenie, nieskażone środowisko naturalne, urodzajne gleby, daje duże możliwości rozwojowe i inwestycyjne na 
przyszłość. Cenne zabytki architektury-piękne kościoły, kapliczki, zabytkowe kamienice, sprawiają że Bisztynek jest atrakcyjnym celem wycieczek 
krajowych i zagranicznych. Wszystkich, którzy chcą poznać zarówno malownicze krajobrazy jak i bogatą historię Gminy Bisztynek serdecznie 
zapraszamy i życzymy niezapomnianych wrażeń, bo Bisztynek to gmina przyjazna z natury.

Polder Sątopy- Samulewo

Szczególnym miejscem w Gminie Bisztynek jest Rezerwat Przyrody „Polder Sątopy- Samulewo”. Jest to rozległy, płytki zbiornik wodny z licznymi kępami 
szuwaru o ogromnych walorach przyrodniczych. Z powodu żerowania i gniazdowania tam różnych gatunków ptaków: łabędzi, bocianów(również bociana 
czarnego), żurawi, ptaków siewkowatych, ale również bielika i rybołowa, jest objęty opieką Polskiego Towarzystwa Ochrony Ptaków. Jest to wyjątkowe 
uroczysko będące ostoją ptactwa w liczbie oszałamiającej przyrodników.



Walory przyrodnicze 

Rezerwat przyrody „Polder Sątopy- Samulewo” został ustanowiony w 2009 roku, aby zachować rozlewisko, będące legowiskiem licznych gatunków 
ptaków wodno- błotnych oraz miejscem koncentracji ptaków w czasie jesiennych i wiosennych migracji. Jest rezerwatem faunistycznym o powierzchni 
333,3 ha , wokół granic rezerwatu ustanowiono również otulinę o powierzchni 793,00 ha.
Polder Sątopy Samulewo położony  pomiędzy rzekami Sajna i Ryn, w obrębie działek Sątopy- Samulewo nr 321, 339,341 oraz  Pleśna nr 233 jest 
własnością Skarbu Państwa. Najbliżej położone miejscowości to Sątopy- Samulewo, Pleśno, Pleśnik, Nisko i Troksy. Jest to podmokły kompleks łąk i pól, 
w części północnej zalany wodą, obecnie bardzo płytki(średnia głębokość wynosi ok. 1,5 m) ,jego lustro wody zajmuje ok. 340 ha. Powierzchnia zbiornika 
porośnięta jest głównie trzciną, turzycami, nimfeidami i rdestem, natomiast płaskie dno jest, poprzecinane rowami. Południowo-wschodnia część brzegu 
jest zabagniona, porośnięta trzciną oraz gęstymi zaroślami wierzbowymi i pojedynczymi drzewami, jedynie część południowa od strony miejscowości 
Troksy i Nisko, jest użytkowana rolniczo, są tu głównie łąki i w mniejszości pola uprawne.
Pod względem ornitologicznym obszar ten jest jednym z cenniejszych obiektów przyrodniczych Warmii i Mazur, stwierdzono tu występowanie ok. 100 
gatunków ptaków gniazdujących, koczujących, żerujących bądź zalatujących na przelotach. Ponad połowa z nich objęta jest różnymi formami ochrony 
jako zagrożone i rzadkie. Polder jest głównie ostoją wielu rzadkich ptaków wodno- błotnych,  w miejscu tym gniazdują oraz wyprowadzają lęgi ptaki takie 
jak: bąk, błotnik stawowy, rybitwa białoskrzydła, rybitwa Białowąsa, rybitwa rzeczna, rybitwa czarna, śmieszka, krzyżówka, łyska, perkoz zausznik, 
perkoz dwuczuby, perkoz rdzawo szyi, perkozek, łabędź niemu, krakwa, cyraneczka, cyranka główienka, czernica, czajka. Zalatują lub koczują i żerują : 
łabędź krzykliwy, gęś zbożowa, gęś białoczelna, gęgawa, świstun, czernica, gągoł, nurogęś, kania czarna, bocian biały, bocian czarny, żuraw, kormoran. 
Na terenach przyległych do użytku spotkać można ptaki takie jak : kokoszka, przepiórka, derkacz, kuropatwa. Po sąsiedzku zalatuje i żeruje krogulec, 
jastrząb, bielik, myszołów i rybołów. Na przelotach wiosennych i jesiennych można spotkać bataliony, kuliki, rycki, siewki i siweczki. Polder jest nie tylko 
doskonałym miejscem dla ptactwa, jest miejscem godowym dla wielu płazów, spotkać można tu również ssaki np. bobry, wydry, łasice, kuny leśne, 
borsuki i jenoty.
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Śmieszki.

Czapla biała.



fot. Anna Włodarczak-Komosińska

fot. Anna Włodarczak-Komosińska

Pisklę śmieszki.

Wysiadująca krzyżówka.



Migracja jesienna ptaków na polderze. Widoczne gęsi, kaczki, mewy i ptaki siewkowe.
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Kukułka.
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Para rybitw białoczelnych. To jedyne stanowisko tego gatunku na Warmii i Mazurach.

Pisklę czapli białej.
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Kaczor krzyżówki.

Biegus zmienny to ptak chętnie żerujący na błotnistych łachach polderu.
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fot. Dawid Cząstkiewicz

Pokląskwa związana jest z rolniczymi obrzeżami polderu.

Czapla biała.



Żurawie.
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fot. Dawid Cząstkiewicz

Wąsatki związane są z trzcinowiskami.
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Śnieguła - rzadki zimowy gość w rezerwacie.

Wąsatka.



Wczesnowiosenny krajobraz polderu.
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Kormoran.
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Migrujące ptaki siewkowe tworzą wielotysięczne zgrupowania.

Błotniak stawowy.
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Biegusy zmienne.

Lato w rezerwacie to okres spokoju, potrzebnego ptakom do wychowu piskląt.
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fot. Tadeusz Baraniecki

Niski poziom wody jest kluczowy dla utworzenia atrakcyjnych żerowisk dla ptaków siewkowych.

Biegus zmienny.



Widok na polder od strony Pleśnika.
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fot. Sebastian Menderski

Późnojesienny krajobraz polderu.

Czapla siwa.
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Sztuczna wyspa dla ptaków, wybudowana przez Polskie Towarzystwo Ochrony Ptaków.

Zniesienie rybitwy białoczelnej.



Letni krajobraz polderu.



fot. Grzegorz Wadowski



fot. Zbigniew Krawiecki

Dzięcioł duży.
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fot. Dawid Cząstkiewicz

Biegus zmienny.

Brodźce śniade.
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Gęgawy.

Kamusznik.
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Brzęczka.

Rokitniczka.
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fot. Krzysztof Jankowski

Brzęczka.

Wąsatka.
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