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piaskowiec 
(Calidris alba)

30 sierpnia
2011

Krasnystaw, pow.
krasnostawski

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

1 os. (juv.)

mornel 
(Charadrius morinellus)

30 sierpnia
2011

Staw, rezerwat
Góra Stawska,
pow. chełmski

obs./fot. S. Aftyka,
M. Przepiórka
i inni- pierwsza
udokumentowana
obserwacja mornela
w regionie

12 os.
(7 ad. + 5 juv.)

Obejrzyj film

biegus
płaskodzioby
(Limicola falcinellus)

30 sierpnia
2011

Tarnawatka, pow.
tomaszowski

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

1 os. (juv.)

czapla nadobna 
(Egretta garzetta)

29 sierpnia
2011

Tarnawatka, pow.
tomaszowski

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

1 os. (ad.)

kobczyk 
(Falco vespertinus)

28 sierpnia
2011

okolice
m.Tomaszów
Lubelski, pow.
tomaszowski

obs./fot. W. Gargoła 2 os. (juv.)

kobczyk 
(Falco vespertinus)

28 sierpnia
2011

Zamch, pow.
biłgorajski

obs. S. Śliwiński 1 os. (juv.)

piaskowiec 
(Calidris alba)

27 sierpnia
2011

Krasnystaw, pow.
krasnostawski

obs./fot. A. i S. Aftyka 1 os. (juv.)

biegus rdzawy 
(Calidris canutus)

27 sierpnia
2011

Krasnystaw, pow.
krasnostawski

obs./fot.
A. i S. Aftyka

1 os. (juv.)

kurhannik 
(Buteo rufinus)

27 sierpnia
2011

Zwiartówek, pow.
tomaszowski

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

1 os. (ad.)
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(Buteo rufinus)
- brak dokumentacji)

kobczyk 
(Falco vespertinus)

27 sierpnia
2011

Kornie, pow.
tomaszowski

obs. S. Śliwiński 1 os. (juv.)

kobczyk 
(Falco vespertinus)

25 sierpnia
2011

Przeorsk, pow.
tomaszowski

obs./fot. W Gargoła 1 os. (juv.)

czapla nadobna 
(Egretta garzetta)

24 sierpnia
2011

Stoczek
k.Czemiernik,
pow. radzyński

obs/fot.
M. Przepiórka,
W. Osiak

1 os.

czapla nadobna 
(Egretta garzetta)

24 sierpnia
2011

Jeziorzany, pow.
lubartowski

obs/fot.
M. Przepiórka,
W. Osiak

2 os.

kobczyk 
(Falco vespertinus)

20 sierpnia
2011

Rabinówka, pow.
tomaszowski

obs./fot. W. Gargoła 1 os. (juv.)

podgorzałka 
(Aythya nyroca)

20 sierpnia
2011

Lublin, Zalew
Zemborzycki

obs./fot.
A. Gajowniczek

1 os. (f ad.)

kobczyk 
(Falco vespertinus)

18 sierpnia
2011

Ruskie Piaski,
pow. zamojski

obs. R. Biały 1 os. (m ad.)

czapla nadobna 
(Egretta garzetta)

18 sierpnia
2011

Stoczek
k.Czemiernik,
pow. radzyński

obs/fot.
M. Przepiórka

1 os.

czapla nadobna 
(Egretta garzetta)

18 sierpnia
2011

Zakalew,
pow.lubartowski

obs/fot.
M. Przepiórka

1 os.

orlik grubodzioby 
(Aquila clanga)

17 sierpnia
2011

Tomaszów
Lubelski,
pow.tomaszowski

obs/fot. W. Gargoła 1 os.

kulik mniejszy 
(Numenius phaeopus)

15 sierpnia
2011

Stoczek k.
Czemiernik, pow.
radzyński

obs/inf. R. Szczęch 1 os.

czapla nadobna 
(Egretta garzetta)

15 sierpnia
2011

Zakalew, pow.
lubartowski

obs/fot.
A. Gajowniczek

1 os.

czapla purpurowa 
(Ardea purpurea)

15 sierpnia
2011

Rawa, pow.
lubartowski

obs/fot. A.
Gajowniczek

1 os. (juv.)

kamusznik
(Arenaria interpres)

14-15 sierpnia
2011

Libiszów, pow.
parczewski

obs/fot. S. Śliwiński 1 os. (juv.)

mewa czarnogłowa
(Ichthyaetus
melanocephalus)

14-15 sierpnia
2011

Libiszów, pow.
parczewski

obs/fot. Sylwester
Śliwiński

2 os. (juv.)
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kania czarna 
(Milvus migrans)

13 sierpnia
2011

Łotoszyny, pow.
hrubieszowski

obs/inf. Coto
(inf. z Forum
Przyroda)

1 os.

czapla nadobna 
(Egretta garzetta)

13 sierpnia
2011

Zakalew, pow.
lubartowski

obs/fot.
M. Przepiórka

2 os.

czapla nadobna 
(Egretta garzetta)

13 sierpnia
2011

Jeziorzany, pow.
lubartowski

obs/fot.
M. Przepiórka

1 os.

kobczyk 
(Falco vespertinus)

10 sierpnia
2011

Korczmin, pow.
tomaszowski

obs. W. Gargoła 1 os. (ad.)

czapla nadobna 
(Egretta garzetta)

10 sierpnia
2011

Stoczek
k.Czemiernik,
pow. radzyński

obs/fot.
M. Przepiórka,
W. Osiak

1 os.

czapla nadobna 
(Egretta garzetta)

10 sierpnia
2011

Jeziorzany, pow.
lubartowski

obs/fot.
M. Przepiórka,
W. Osiak

1 os.

kania czarna 
(Milvus migrans)

07 sierpnia
2011

Chodywańce,
pow.
tomaszowski

obs/fot. Sylwester
Śliwiński

1 os.

żwirowiec stepowy 
(Glareola nordmanni)

06 sierpnia
2011

Stoczek
k.Czemiernik,
pow. radzyński

obs/fot. Łukasz
Bednarz

2 os.(juv.)

Foto2

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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