
Circus aeruginosus
(L., 1758)

B∏otniak stawowy
Rzàd: szponiaste, podrzàd: jastrz´biowce, rodzina: jastrz´-
biowate

Status wyst´powania w Polsce

Nieliczny, lokalnie Êrednio liczny gatunek l´gowy obszarów
ni˝owych kraju. Wyjàtkowo spotykany zimà.

Opis gatunku

Âredniej wielkoÊci ptak drapie˝ny o d∏ugich, wàskich, pod-
czas lotu lekko wzniesionych ku górze skrzyd∏ach. Wymia-
ry: d∏ugoÊç cia∏a 48–56 cm, rozpi´toÊç skrzyde∏
115–130 cm. Najwi´ksze ró˝nice uwidaczniajà si´ w masie
cia∏a obu p∏ci: samce – 405–667 g, samice – 540–800 g.
Gatunek o wyraênym dymorfizmie p∏ciowym, samice prze-
ci´tnie o 5, a nawet 10–15% wi´ksze od samców.
Samce smuklejsze od samic, majà skrzyd∏a barwy srebrzy-
stoszarej, zakoƒczone czarnymi lub ciemnobràzowymi pal-
czastymi lotkami. Jednolity, szarawy ogon czasem rozja-
Êniony u nasady. Grzbiet, cz´Êç pokryw oraz brzuch sà
barwy bràzowej lub rdzawobràzowej. G∏owa, podbródek
oraz przednia kraw´dê skrzyd∏a wyró˝niajà si´ piaskowo-
˝ó∏tym lub bia∏awym kolorem. Samice i osobniki m∏odo-
ciane sà barwy ciemnobràzowej. U samic wyst´pujà jasno-
˝ó∏te plamy na przedniej kraw´dzi skrzyd∏a oraz wierzchu
g∏owy i podbródku, natomiast u osobników m∏odocianych
widoczne sà ˝ó∏tawy/z∏otawy wierzch g∏owy i podbródek.
Zarówno u samców, jak i samic obserwuje si´ tendencj´ do
jaÊnienia upierzenia z wiekiem.
Najcz´Êciej widywany, gdy unosi si´ nisko ponad ∏àkami
lub trzcinowiskami. Krótkie okresy lotu Êlizgowego prze-
dzielajà kilkakrotne, miarowe uderzenia skrzyde∏. Podczas
wiosennych lotów tokowych samce wzbijajà si´ bardzo wy-
soko i wykonujà powietrzne taƒce z akrobacjami w posta-
ci „beczek” czy „p´tli”, odzywajàc si´ przy tym charaktery-
stycznym, wysokim „ke ke ke”.

Mo˝liwoÊç pomy∏ki z innymi
gatunkami

Mo˝liwy do pomylenia z innymi gatunkami krajowych
b∏otniaków – ∏àkowym Circus pygargus (A084) i zbo˝o-
wym Circus cyaneus (A082). W odró˝nieniu od tych ga-
tunków b∏otniak stawowy nigdy nie posiada prà˝kowania
na lotkach czy ogonie. Niektóre wyjàtkowo jasne samce
b∏otniaka stawowego od pozosta∏ych b∏otniaków odró˝-
nia rdzawa pierÊ, brzuch oraz pokrywy skrzyd∏owe. Sam-
ce tamtych gatunków sà w tych miejscach bia∏e i jasno-
szare. W locie, zw∏aszcza na du˝ej wysokoÊci, mo˝e byç

mylony ze zbli˝onymi do niego wielkoÊcià myszo∏owem
Buteo buteo (A087, nieopisanym w tej ksià˝ce) oraz ka-
nià czarnà Milvus migrans (A073). W odró˝nieniu od my-
szo∏owa ma smuklejszà g∏ow´ i ogon oraz równoleg∏e
kraw´dzie skrzyde∏. Widziany z przodu w locie szybowco-
wym oraz podczas krà˝enia ma skrzyd∏a wzniesione wy-
˝ej ni˝ myszo∏ów, na kszta∏t p∏ytkiej litery V. Z kanià czar-
nà mo˝na pomyliç samice oraz osobniki m∏odociane
b∏otniaka stawowego. Dobrà cechà diagnostycznà jest
w tym przypadku obecnoÊç wci´cia na ogonie w kszta∏cie
litery V, wyst´pujàcego jedynie u kani.

Biologia

Tryb ˝ycia
B∏otniaki stawowe przybywajà do kraju tylko na okres l´-
gów, po czym odlatujà na zimowiska. Najcz´Êciej tworzà
monogamiczne zwiàzki, rzadziej wyst´puje u nich poligy-
nia. Pary gniazdujà pojedynczo lub tworzà zgrupowania,
co najcz´Êciej zale˝y od dost´pnoÊci odpowiednich sie-
dlisk, jak równie˝ zasobów pokarmowych w danym roku.
W okresie w´drówek ptaki obserwowane sà zwykle poje-
dynczo lub w grupkach rodzinnych.
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L´gi
W miejscach rozrodu b∏otniak stawowy jest gatunkiem tery-
torialnym. Cz´sto wyst´puje w wi´kszych koncentracjach par,
co wynika z dost´pnoÊci odpowiednich do odbywania l´gów
siedlisk i po cz´Êci towarzyskoÊci gatunku. Okres poprzedza-
jàcy dojrza∏oÊç p∏ciowà, którà osiàga w 2.–3. roku ˝ycia,
ptaki sp´dzajà na koczowaniu, g∏ównie na obszarach zimo-
wania. M∏ode b∏otniaki wykazujà znaczne przywiàzanie do
miejsca urodzenia, wybierajàc do gniazdowania stanowiska,
gdzie przysz∏y na Êwiat lub tereny w ich sàsiedztwie.
Powrót z zimowisk rozpoczyna si´ oko∏o po∏owy marca.
Najwi´cej ptaków powraca w pierwszej po∏owie kwietnia.
Jako pierwsze powracajà samce, zajmujà terytoria i roz-
poczynajà toki. W czasie lotu tokowego ptaki pikujà w dó∏,
wykonujà beczki i korkociàgi. Po przylocie samic, przeci´t-
nie ok. dwa tygodnie póêniej ni˝ samce, i skojarzeniu par
(b∏otniaki stawowe w wyjàtkowych przypadkach sà biga-
miczne), ptaki przyst´pujà do budowy gniazd. W tym celu
wybierajà szuwary wysokich turzyc, trzciny, pa∏ki, rzadziej
zio∏oroÊla oraz ∏any zbó˝. Na niektórych zbiornikach bu-
dujà gniazda na zalanych wodà krzaczastych wierzbach.
Poczàtkowo znoszà grubszy materia∏ (cienkie ga∏àzki,
êdêb∏a trzciny), który zrzucajà w jedno miejsce, by utwo-
rzyç platform´, cz´sto zawieszonà ponad lustrem wody.
Na niej dopiero uk∏adajà wyÊció∏k´ z drobniejszego mate-
ria∏u, np. liÊci traw czy turzyc.
Mniej wi´cej po ok. 20 dniach od powrotu z zimowisk sa-
mice sk∏adajà pierwsze jajo. W zachodniej Polsce rozpo-
czynajà sk∏adanie jaj pomi´dzy 24 a 30 kwietnia, a we
wschodniej cz´Êci kraju pomi´dzy 26 kwietnia a 7 maja.
NajwczeÊniejsze l´gi w zachodniej cz´Êci kraju rozpoczy-
na∏y si´ 8 kwietnia, a na wschodzie 14 kwietnia. WielkoÊç
zniesienia b∏otniaka stawowego wynosi 2–8 jaj (Êrednio
5 jaj). Samice sk∏adajà jaja co 2 dni. Wysiadywanie trwa
przeci´tnie 33 dni. Samice przyst´pujà do wysiadywania
po z∏o˝eniu pierwszego jaja, stàd w l´gu wyst´pujà znacz-
ne ró˝nice w rozwoju pisklàt. Rzutuje to na ich aktywnoÊç
i wzajemnà konkurencyjnoÊç. Najm∏odsze i zwykle naj-
s∏absze piskl´ta nie wytrzymujà konkurencji o pokarm i gi-
nà. Jest to zale˝ne przede wszystkim od wielkoÊci l´gu,
a tak˝e od warunków troficznych w danym sezonie. Przez
ca∏y okres wysiadywania oraz w pierwszych tygodniach ˝y-
cia pisklàt aprowizacjà zajmuje si´ wy∏àcznie samiec. Sa-
miec w charakterystyczny sposób przekazuje pokarm sami-
cy. Samica zrywa si´ do nadlatujàcego samca i lecàc na
ni˝szym pu∏apie odbiera pokarm bezpoÊrednio z jego
szponów lub chwyta zdobycz w powietrzu. Zawsze wykonu-
je przy tym zwrot nogami do góry. W miar´ wzrostu zapo-
trzebowania pokarmowego pisklàt do polowania w∏àcza
si´ samica. M∏ode samce osiàgajà zdolnoÊç do lotu
w 37.–39. dniu ˝ycia, samice zaÊ w 41.–44. dniu. Po wy-
locie z gniazda m∏ode przebywajà w jego sàsiedztwie
1–1,5 miesiàca, kiedy to dokarmiane sà przez rodziców
i doskonalà w∏asne umiej´tnoÊci ∏owieckie. B∏otniaki sta-
wowe wyprowadzajà jeden l´g w roku, wyjàtkowo powta-

rzajàc l´gi po wczesnych stratach. Przeci´tnie 77–80% par
przyst´pujàcych do l´gów koƒczy l´gi sukcesem, wyprowa-
dzajàc w wyjàtkowych przypadkach nawet 6 m∏odych,
Êrednio 2,5–3,5 m∏odych.
Przyczynami strat w l´gach mogà byç okresy z∏ej pogody
(och∏odzenie, ciàg∏e opady deszczu) czy dzia∏alnoÊç cz∏o-
wieka (np. wypalanie szuwarów). Straty w l´gach powodu-
jà równie˝ drapie˝niki. W okresie wysiadywania, pod nie-
obecnoÊç samicy, l´gi niszczone sà g∏ównie przez wrony
i sroki. Podczas wychowu pisklàt sprawcami strat sà naj-
cz´Êciej lis, kuna oraz dzik. W wyjàtkowych przypadkach
straty w l´gach powodujà bàk czy orlik krzykliwy. Znane sà
równie˝, nienale˝àce do rzadkoÊci, przypadki niszczenia
l´gów przez ludzi. Na poczàtku lat 70., a nawet 80. straty
– przede wszystkim w postaci rozgniatania jaj przez sami-
ce oraz zamierania zarodków – mia∏y swe êród∏o w ska˝e-
niu Êrodowiska pestycydami z grupy DDT. Wspó∏czeÊnie
czynnik ten mo˝na uznaç za nieistotny.
W miejscach gniazdowania b∏otniak stawowy wykazuje
znacznà towarzyskoÊç, tworzàc pó∏kolonie. Wyst´puje
wówczas w znacznym zag´szczeniu. W wyjàtkowo wyso-
kim zag´szczeniu, maksymalnie 2,6–7,3 p./100 ha, b∏ot-
niaki stawowe gniazdowa∏y w latach 1986–1992 na tor-
fowiskach w´glanowych w okolicach Che∏ma. Zbiorniki
retencyjne Zahajki i Mosty k. W∏odawy zasiedla∏o odpo-
wiednio: 3,4 i 5,0 p./100 ha. Ârednie zag´szczenie
w przeliczeniu na ca∏kowità powierzchni´ Stawów Milic-
kich wynosi∏o w latach 1972–1975 1,8 p./100 ha, a w la-
tach 1982–1984 2,5 p./100 ha. Na jez. Âwidwie w latach
1990–1996 gniazdowa∏o 2–6 p./100 ha powierzchni ca∏-
kowitej. W dolinach rzecznych gatunek wyst´puje w wi´k-
szym rozproszeniu, np. w dolinie Noteci odnotowano za-
g´szczenie 17,3 p./100 km2.

W´drówki
Odlot na zimowiska rozpoczyna si´ w po∏owie sierpnia i od-
bywa si´ z Polski przede wszystkim w kierunku po∏udniowym.
Mo˝na wówczas obserwowaç b∏otniaki w´drujàce samotnie
lub w grupach rodzinnych. Jesienna w´drówka dobiega
koƒca na prze∏omie paêdziernika i listopada. Najpóêniejsze
obserwacje pochodzà z 1. dekady grudnia. Najdalsze
stwierdzenie ptaka obràczkowanego w Polsce pochodzi
z Mauretanii. Ptaki powracajà z zimowisk od 2. dekady mar-
ca a˝ do poczàtku maja, przy czym najwi´ksza intensywnoÊç
powrotów przypada na ostatnià dekad´ marca i dwie pierw-
sze dekady kwietnia. Wiosnà ptaki w´drujà samotnie,
dlatego przelot jest s∏abo zaznaczony. Wiosenne stwierdze-
nia ptaków obràczkowanych w Polsce pochodzà g∏ównie
z terenów le˝àcych na po∏udnie od Polski (Maroko, Tunezja,
W∏ochy, Grecja, BoÊnia, W´gry i Republika Czeska).

Zimowanie
Ptaki obràczkowane w Polsce zosta∏y zimà stwierdzone we
W∏oszech i w Afryce, w Nigerii i Ghanie. Ostatnie dziesi´-
ciolecie przynios∏o te˝ kilka informacji o zimowaniu b∏ot-
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niaków stawowych w Polsce. Zdecydowana wi´kszoÊç zi-
mujàcych ptaków by∏a obserwowana w zachodniej cz´Êci
kraju. Przypadków pozostawania na zim´ jest dotychczas
zbyt ma∏o, by mówiç o sta∏ej tendencji.

Pokarm
Sk∏ad pokarmu b∏otniaka stawowego jest bardzo zró˝nico-
wany i w znacznej mierze zale˝y od siedliska gniazdowa-
nia. Na Stawach Milickich 60% pokarmu stanowi∏y ptaki,
g∏ównie wróblowe. W dalszej kolejnoÊci by∏y to ssaki
(28%), Êni´te ryby (10%) i ˝aby (2%). Na torfowiskach w´-
glanowych w okolicach Che∏ma w pokarmie dominowa∏y
norniki. Taki sk∏ad pokarmu by∏ tam przyczynà znacznych
ró˝nic w terminach l´gów, jak i produkcji m∏odych pomi´-
dzy latami „mysimi”, a „nie mysimi”. B∏otniaki chwytajà
ofiary ró˝nej wielkoÊci: od wa˝ek po zajàce. Odnotowano
te˝ ró˝nice w sk∏adzie i wielkoÊci ofiar chwytanych przez
samice i samce b∏otniaka, co mo˝na t∏umaczyç ró˝nicà
wielkoÊci pomi´dzy nimi.

Wyst´powanie

Siedlisko
B∏otniaki stawowe gniazdujà g∏ównie w szuwarach trzcino-
wych i pa∏kowych, rzadziej szuwarach oczeretowych pora-
stajàcych stawy rybne, jeziora, zbiorniki retencyjne, starorze-
cza. Na torfowiskach do l´gów wybierajà ponadto szuwary
wielkoturzycowe, m.in. szuwary k∏ociowe, a w dolinach
rzecznych i obszarach zmeliorowanych porastajàce torfianki
trzcinowiska z domieszkà wierzb, rowy melioracyjne, a na-
wet zio∏oroÊla. W ostatnich latach na terenie Wielkopolski
obserwuje si´ zajmowanie terytoriów na niewielkich Êródpol-
nych oczkach wodnych, a nawet w uprawach zbó˝. W kra-
jobrazie rolniczym Równiny Szamotulskiej 37% par gniazdo-
wa∏o na torfiankach, 27% par na Êródpolnych oczkach, 22%
na obni˝eniach terenu w dolinach rzecznych, 10% par na je-
ziorach i 2% na stawach rybnych. W wyborze miejsc gniaz-
dowania nie mniej wa˝ne sà po∏o˝one w sàsiedztwie
gniazda ̋ erowiska, wÊród których preferujà rozleg∏e ∏àki. Te-
rytoria l´gowe jedynie w niewielkim stopniu pokrywajà si´
z ˝erowiskami. B∏otniaki stawowe ˝erujà nawet w odleg∏oÊci
15 km, najcz´Êciej jednak w promieniu 4–5 km od gniazda.

Siedliska z za∏àcznika I Dyrektywy
Siedliskowej, które mogà byç istotne
dla gatunku
1150 Zalewy i jeziora przymorskie (laguny)
3140 Twardowodne oligo- i mezotroficzne zbiorniki z pod-

wodnymi ∏àkami ramienic Charetea
3150 Starorzecza i naturalne eutroficzne zbiorniki wodne

ze zbiorowiskami z Nymphaeion, Potamion
7210 Torfowiska nakredowe (Cladietum marisci, Carice-

tum buxbaumii, Schoenetum nigricantis)
7230 Górskie i nizinne torfowiska zasadowe o charakterze

m∏ak, turzycowisk i mechowisk

Rozmieszczenie geograficzne
L´gowiska b∏otniaka stawowego (podgatunek nominatyw-
ny C. a. aeruginosus) obejmujà ca∏y kontynent euroazjatyc-
ki w zakresie od 30° N do 67° N oraz niewielki obszar pó∏-
nocnej Afryki (osiad∏y inny podgatunek). W Europie zasi´g
obejmuje niemal ca∏à ni˝owà cz´Êç kontynentu, od wy-
brze˝y Atlantyku do Uralu, z wyjàtkiem pó∏nocnej Fenno-
skandii, Irlandii oraz Islandii. Na wschód od Uralu l´gowi-
ska ciàgnà si´ do górnego Jeniseju i Mongolii. Populacja
europejska zimuje na otwartych obszarach Afryki, na po∏u-
dnie od Sahary. B∏otniaki gniazdujàce w Azji zimujà na Pó∏-
wyspach Indochiƒskim i Dekan.

Rozmieszczenie w Polsce
B∏otniaki stawowe gniazdujà niemal równomiernie na ob-
szarze ca∏ego kraju. Na Pobrze˝u Po∏udniowoba∏tyckim, po-
mimo obfitoÊci terenów dogodnych do odbywania l´gów,
b∏otniaki gniazdujà stosunkowo nielicznie. Mniej stanowisk
wyst´puje równie˝ na wy˝ynach Âlàsko-Krakowskiej, Kielec-
ko-Sandomierskiej, Lubelskiej oraz na nizinach w centrum
kraju. Zdecydowanie liczniej zasiedlane sà obszary pojezie-
rzy pomorskich oraz Pojezierza Mazurskiego na pó∏nocy,
Pojezierza Wielkopolskiego, Niziny Po∏udniowo-Wielkopol-
skiej i Obni˝enia Milicko-G∏ogowskiego na zachodzie oraz
nizin Pó∏nocno-podlaskiej i Po∏udniowo-podlaskiej oraz Po-
lesia Lubelskiego, we wschodniej cz´Êci kraju.
Zarówno w nizinnej, jak i wy˝ynnej cz´Êci kraju wyjàtkowo
du˝e koncentracje stanowisk l´gowych b∏otniaka stawowego
wyst´pujà w dolinach rzecznych, m.in. Odry, Baryczy, Warty,
Bzury, Biebrzy, Narwi, Wieprza czy Nidy. Na obszarach pod-
górskich i górskich b∏otniaki stawowe gniazdujà niemal wy-
∏àcznie w dolinach rzek: Odry (stawy ¸´˝czok i Wielikàt), Wi-
s∏y (Zb. Gocza∏kowicki, stawy w Zatorze), Dunajca czy Sanu.

Status ochronny

Ochrona gatunkowa w Polsce: gatunek obj´ty ochronà Êcis∏à,
wymagajàcy ochrony czynnej (Dz U z 2004 r. Nr 220, poz. 2237)
Status zagro˝enia w Europie: S gatunek niezagro˝ony, któ-
rego status ochronny jest prawdopodobnie odpowiedni
BirdLife International: SPEC -
Dyrektywa Ptasia: Art. 4.1, za∏àcznik I
Konwencja Berneƒska: za∏àcznik II
Konwencja Boƒska: za∏àcznik II

Wyst´powanie gatunku
na obszarach chronionych

Z uwagi na szerokà tolerancj´ siedliskowà, jak te˝ przystosowa-
nie do ˝ycia w sàsiedztwie cz∏owieka b∏otniaki stawowe gniaz-
dujà na zdecydowanej wi´kszoÊci zbiorników wodnych, zw∏asz-
cza na obszarach obj´tych ochronà. Liczne stanowiska gatun-
ku wyst´pujà w parkach narodowych (dane z pocz. lat 90.):
Biebrzaƒskim PN (ok. 50 p.), Narwiaƒskim PN (50–200 p.), Wi-
gierskim PN, Drawieƒskim PN (do 20 p.), Poleskim PN
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(15–25 p.), PN UjÊcie Warty (max. 40 p.) i w mniejszej liczbie
w S∏owiƒskim PN (8–10 p.). Liczne stanowiska odnotowano
równie˝ w Zespole Parków Krajobrazowych Doliny Nidy (lata
1996–2000: 40–50 p.), Iƒskim PK (10–12 p.), Przem´ckim PK
(18–20 p.), Nadgoplaƒskim PK (41–53 p.), Gostyniƒsko-W∏o-
c∏awskim PK (10–12 p.), PK Lasy Janowskie (ok. 15 p.) czy PK
Puszcza Napiwodzko-Ramucka (35–45 p.). Z licznego wyst´po-
wania b∏otniaka stawowego znane sà równie˝ niektóre obsza-
ry chronionego krajobrazu, np.: OChK Dolina Noteci
(12–16 p.) czy OChK Dolina Pilicy i OChK Drzewiczki (ok.
20 p.). Znacznà liczebnoÊç osiàga b∏otniak w obiektach obj´-
tych ochronà rezerwatowà, m.in.: Jez. Âwidwie (7–10 p.), Jez.
Dru˝no (10–15 p.), Jez. OÊwin (10 p.), Jez. ¸uknajno
(12–15 p.), zb. Jeziorsko (6–17 p.), Stawy ̧ ´˝czok (4–5 p.), Sta-
wy Przemkowskie (11–16 p.) czy Stawy Milickie (104–135 p.)
oraz Che∏mskie Torfowiska W´glanowe (35–52 p.).

Rozwój i stan populacji

Populacja l´gowa b∏otniaka stawowego w Europie oceniana
jest na 52 000–88 000 p. Najliczniej gatunek ten wyst´puje
w Rosji (25 000–40 000 p.), na Ukrainie (5500–6000 p.),
w Polsce (patrz ni˝ej) i w Niemczech (4000–6500 p.).
W drugiej po∏owie XIX w. b∏otniak stawowy by∏ równie˝ naj-
liczniejszym gatunkiem poÊród gniazdujàcych na ówcze-
snym obszarze Polski b∏otniaków, a przy tym jednym z naj-
liczniejszych ptaków drapie˝nych. Dynamik´ liczebnoÊci te-
go gatunku w XX w. najpe∏niej udokumentowano na sta-
wach Stawno w Dolinie Baryczy. Do lat 20. zanotowano tam
15–20 p. l´gowych, w latach 1946–1949 – 25 p., w latach
50. i 60. – ok. 15 p., w po∏owie lat 70. 30–35 p., a w po-
∏owie lat 80. ok. 50 p. Wzrost liczebnoÊci obserwowano tak-
˝e w innych cz´Êciach kraju. Na Bagnach Biebrzaƒskich
w 1980 r. gniazdowa∏y 82 p., co oznacza wzrost o ok. 50 p.
w stosunku do lat 1968–1969. Na stawach w Siemieniu
(Polesie Lubelskie) liczebnoÊç wzros∏a z 2–3 p. pod koniec
lat 60. do 30 p. w latach 1991–1997. W krajobrazie rolni-
czym Równiny Bielskiej odnotowano wzrost z 2 p. w 1983 r.
do 9 p. w 1990. W rez. Âwidwie k. Szczecina przed 1990 r.
gniazdowa∏o 7 p., zaÊ w latach 1990–1996 10–23 p. Wy-
jàtkowo dynamiczny przyrost populacji mia∏ miejsce na wie-
lu stanowiskach na prze∏omie lat 80. i 90. W dolinie Êrod-
kowej Warty liczebnoÊç wzros∏a z 50–55 p. w po∏owie lat
80., do 80 p. w latach 1993–1996. Na Lubelszczyênie na
zbiornikach retencyjnych Mosty i Zahajki w latach
1981–1986 zaznaczy∏ si´ wzrost z 16 do 24 p., a na torfo-
wiskach w´glanowych w okolicach Che∏ma odnotowano
wzrost z 23–28 p. w 1986 r. do 58–64 p. w 1992.
Wzrost liczebnoÊci b∏otniaka stawowego w ostatnich 20, 30
latach nale˝y przypisaç znacznemu ograniczeniu (do po∏owy
lat 70.) stosowania Êrodków ochrony roÊlin – g∏ównie DDT.
Niema∏à rol´ odegra∏o wprowadzenie ochrony gatunkowej
ptaków drapie˝nych w wielu krajach Europy, w tym tak˝e
w Polsce. Wzrost ów ma równie˝ zwiàzek z obserwowanymi
zmianami biologii b∏otniaka stawowego, przejawiajàcymi si´

w gniazdowaniu w p∏atach szuwarów o niewielkiej powierzch-
ni (0,01–0,02 ha) lub w uprawach zbó˝. Istniejàcy dla Polski
szacunek wielkoÊç populacji l´gowej b∏otniaka stawowego –
4000–5000 p. opiera si´ na niekompletnych danych. Mimo
to krajowà populacj´ ocenia si´ na liczebnie stabilnà. Naj-
wi´ksze skupienia l´gowe b∏otniaka stawowego zosta∏y zano-
towane w latach 90. w nast´pujàcych ostojach ptaków: na Po-
morzu Zachodnim – Zalew Szczeciƒski (ok. 120 p.), Dolina
Dolnej Odry (50–65 p.), Ostoja Cedyƒska (22–26 p.), Osto-
ja Drawska (55–70 p.), Ostoja Iƒska (45–55 p.), Lasy Puszczy
Nad Drawà (35–45 p.); w Wielkopolsce – Dolina Ârodkowej
Warty (80 p.), Puszcza Notecka (ok. 40 p.), Ostoja Nadgo-
plaƒska (ok. 40 p.); na Podlasiu – Bagienna Dolina Narwi
(ok. 100 p.), Dolina Biebrzy (296 p. w 1997), Dolina Górnej
Narwi (powy˝ej 40 p.), Puszcza Augustowska (30–60 p.); na
Lubelszczyênie – Dolina TyÊmienicy (76–80 p.), Polesie Lubel-
skie (ok. 50 p.), Che∏mskie Torfowiska W´glanowe (58–64 p.
w 2002), Dolina Ârodkowego Bugu (powy˝ej 35 p.), Dolina
Dolnego Wieprza (30–50 p.), poza tym Dolina Baryczy wraz
ze Stawami Przygodzickimi (do ok. 185 p.), Dolina Pilicy (po-
wy˝ej 50 p.) i Dolina Nidy (30–50 p.).

Zagro˝enia

Gatunkowi zagra˝a w Polsce:
• utrata siedlisk l´gowych w wyniku likwidacji lub zmniej-

szenia powierzchni zaj´tej przez szuwary (wykaszanie,
wypalanie), zw∏aszcza trzcinowe, na stawach i innych
zbiornikach wodnych;

• utrata siedlisk l´gowych w wyniku zmian re˝imu hydro-
logicznego rzek, zmieniajàcych cz´stoÊç i d∏ugoÊç zale-
wów w dolinach rzecznych;

• utrata siedlisk gniazdowych w wyniku osuszania Êród-
polnych zbiorników wodnych;

• utrata siedlisk l´gowych w wyniku osuszania torfowisk;
• zwi´kszanie si´ antropopresji w strefie przybrze˝nej je-

zior, która mo˝e powodowaç spadek liczebnoÊci na l´-
gowiskach w pobli˝u atrakcyjnych turystycznie okolic;

• aktywne przeÊladowanie (nielegalny odstrza∏) ze strony
u˝ytkowników stawów rybnych i jezior;

• zwi´kszona presja drapie˝ników niszczàcych l´gi
(przede wszystkim lisa), wynikajàca z ∏atwiejszego dost´-
pu do gniazd, spowodowanego obni˝eniem poziomu
wody w miejscach l´gu.

Dla unikni´cia nieporozumieƒ wynikajàcych z mo˝liwoÊci
odmiennego rozumienia zapisów powy˝szego tekstu przez
osoby nale˝àce do ró˝nych grup zawodowych, nale˝y go
interpretowaç w duchu zapisów zamieszczonych w cz´Êci
wst´pnej Poradnika (str. 19).

Propozycje odnoÊnie do zarzàdzania

Nale˝y:
• opracowaç i wdro˝yç mechanizmy rekompensowania

ekstensywnych metod gospodarowania na stawach ryb-
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nych (w tym tworzenia sztucznych, ziemnych wysp przy
przebudowie stawów, zachowania rozleg∏ych p∏atów
szuwaru i pasów szuwaru wzd∏u˝ grobli);

• opracowaç i wdro˝yç zasady przyjaznego ptakom pozy-
skiwania trzciny na zbiornikach wodnych;

• wykluczyç osuszanie torfowisk i niecek jeziornych;
• powa˝nie ograniczyç plany zabudowy hydrotechnicznej dolin

rzecznych i plany przekszta∏ceƒ re˝imu hydrologicznego rzek;
• w uzasadnionych przyrodniczo przypadkach wprowa-

dziç korekt´ instrukcji gospodarowania wodà na zbior-
nikach ju˝ istniejàcych, tak by w dolinie rzeki poni˝ej pi´-
trzenia utrzymane zosta∏y okresowe zalewy wiosenne;

• u˝ytkowaç doliny rzeczne zgodnie z dotychczasowà ewi-
dencjà gruntów;

• zaprzestaç osuszania Êródpolnych zbiorników wodnych;
• podjàç podtapianie przesuszonych trzcinowisk;
• podjàç redukcj´ drapie˝ników (odstrza∏), zw∏aszcza lisa;
• wprowadziç strefy ciszy i ograniczonej turystyki wodnej

na jeziorach eutroficznych w pobli˝u l´gowisk ptaków.
Dla unikni´cia nieporozumieƒ wynikajàcych z mo˝liwoÊci
odmiennego rozumienia zapisów powy˝szego tekstu przez
osoby nale˝àce do ró˝nych grup zawodowych, nale˝y go
interpretowaç w duchu zapisów zamieszczonych w cz´Êci
wst´pnej Poradnika (str. 20).

Propozycje badaƒ

Zbadaç:
• rozmieszczenie stanowisk i liczebnoÊç populacji l´gowej;
• wybiórczoÊç siedliskowà (gniazdowà i ˝erowiskowà);
• sukces l´gowy w zale˝noÊci od warunków siedliskowych;
• wp∏yw drapie˝nictwa na sukces l´gowy;
• rozmieszczenie zimowisk i tras przelotu populacji l´gowej.

Monitoring

• coroczne liczenie ptaków l´gowych na losowych po-
wierzchniach rz´du 100 km2 po∏àczone z ocenà udatno-
Êci l´gów. Metodyka do ustalenia;

• co 3 lata nale˝y przeprowadzaç liczenia na powierzch-
niach próbnych wyznaczonych w najwi´kszych krajowych
ostojach b∏otniaka stawowego. Metodyka do ustalenia.
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