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Charadrius hiaticula
L., 1758

Sieweczka obro˝na
Rzàd: siewkowe, podrzàd: siewkowce, rodzina: siewkowa-
te, podrodzina: sieweczki

Status wyst´powania w Polsce

Bardzo nieliczny gatunek l´gowy na wybrze˝u i w g∏´bi
kraju, nielicznie przelotny w ca∏ym kraju.

Opis gatunku

Niewielki, kr´py ptak siewkowy, zbli˝ony wielkoÊcià do
szpaka, z krótkim dziobem i Êredniej d∏ugoÊci smuk∏ymi
nogami. Wymiary: d∏ugoÊç cia∏a 18–20 cm, rozpi´toÊç
skrzyde∏ 36–42 cm, masa cia∏a Êrednio 64 g (55–70 g,
ptaki l´gowe). Wierzch cia∏a brunatnopiaskowy, spód bia-
∏y. Na g∏owie czarne pasy uk∏adajàce si´ w charaktery-
stycznà czarnà mask´ obejmujàcà boki i przód g∏owy i ota-
czajàcà bia∏à plam´ na czole. Biel gard∏a i boków szyi jest
podkreÊlona szerokà czarnà przepaskà przechodzàcà
w poprzek bia∏ej piersi. Skrzyd∏a z wierzchu brunatnopia-
skowe, koloru grzbietu, z kontrastowà bia∏à pr´gà biegnà-
cà wzd∏u˝ ich Êrodka. Ârodek kupra i ogona piaskowy,
a boki bia∏e. Dziób pomaraƒczowy, z czarnym koƒcem,
nogi brudnopomaraƒczowe. Oko ciemne, z wàskà ˝ó∏tà
obràczkà powiekowà u wi´kszoÊci samców (u samic tylko
Êladowa). Samica ró˝ni si´ od samca tak˝e domieszkà
barwy brunatnej w czarnych plamach na g∏owie i przepa-
sce na piersi. Ptaki m∏ode nie majà kontrastowych czar-
nych pasów na g∏owie i piersi – te partie upierzenia sà
u nich bràzowopiaskowe, tylko nieznacznie ciemniejsze od
reszty wierzchu cia∏a; dziób ca∏y ciemny, a nogi bràzowa-
we. Piskl´ta puchowe bia∏e od spodu i popielatop∏owe,
z czarnym deseniem, z wierzchu.

Mo˝liwoÊç pomy∏ki z innymi
gatunkami

Sieweczk´ obro˝nà nietrudno pomyliç z sieweczkà rzecznà
Charadrius dubius (A136). Ta druga jest jednak zauwa˝alnie
mniejsza (d∏ugoÊç cia∏a 15–18 cm) i smuklejsza (masa pta-
ka mniejsza o 40%), z proporcjonalnie nieco d∏u˝szymi no-
gami i mniej pe∏nà piersià. Skrzyd∏o lecàcej sieweczki rzecz-
nej jest z wierzchu jednolicie bràzowe, bez kontrastowej bia-
∏ej pr´gi. Dziób sieweczki rzecznej jest delikatniejszy ni˝ ob-
ro˝nej, w wi´kszoÊci czarny, z ˝ó∏tawà, s∏abo widocznà na-
sadà ˝uchwy. Obràczka powiekowa sieweczki rzecznej jest
grubsza, cytrynowo˝ó∏ta, a bia∏y pasek znad oka si´ga rów-
nie˝ na ciemi´. Oba gatunki majà te˝ odmienne g∏osy wa-
biàce – obro˝na odzywa si´ dwusylabowym Êwistem,
a rzeczna jednosylabowym, dêwi´cznym popiskiwaniem.

Biologia

Tryb ˝ycia
Gatunek aktywny przede wszystkim w ciàgu dnia. Ptaki sie-
dzàce na jajach ˝erujà jednak równie˝ w Êrodku nocy,
podczas przerw w wysiadywaniu. W okresie l´gowym
gniazduje z regu∏y w luênych skupieniach po kilka–kilkana-
Êcie par, pozostajàcych ze sobà w kontakcie, nieco rzadziej
spotyka si´ pojedyncze pary. Poza okresem l´gowym sie-
weczka obro˝na jest towarzyska i przebywa w stadkach li-
czàcych zazwyczaj kilka–kilkanaÊcie osobników. Bardzo
cz´sto wyst´puje w stadach mieszanych z innymi gatunka-
mi siewkowców o zbli˝onej wielkoÊci cia∏a.

L´gi
Gniazduje pojedynczo lub w skupieniach liczàcych od kilku
do kilkunastu (wyjàtkowo kilkudziesi´ciu) par u˝ytkujàcych
wspólne ˝erowiska. Cz´sto w koloniach rybitw bia∏oczelnych
i rybitw rzecznych. Gatunek nie jest terytorialny, choç para od-
gania obce ptaki z rejonu bezpoÊredniego sàsiedztwa aktyw-
nego gniazda, a w okresie poprzedzajàcym sk∏adanie jaj, sa-
miec odgania od swej partnerki obce samce, niezale˝nie od
miejsca, w którym para aktualnie przebywa. Gniazda ró˝nych
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par mogà byç jednak odleg∏e od siebie jedynie o 20–30 me-
trów. Ptaki cz´sto ˝erujà kilkaset metrów od gniazda i ˝erowi-
ska u˝ytkowane sà wspólnie przez wiele gniazdujàcych lokal-
nie par. Równie˝ loty tokowe samca wykonywane sà nad roz-
leg∏ymi po∏aciami terenu zasiedlanymi przez inne pary. Gatu-
nek socjalnie i genetycznie monogamiczny.
Cz´Êç ptaków przyst´puje po raz pierwszy do l´gów jako osob-
niki jednoroczne, a porównywalna cz´Êç jako dwuletnie. Za-
siedlanie l´gowiska trwa zasadniczo od pierwszych dni marca
do poczàtków kwietnia. Pojedyncze pary – najprawdopodob-
niej przemieszczajàce si´ z innych stanowisk – pojawiajà si´
jednak przez ca∏y sezon l´gowy, przede wszystkim w koƒcu
maja i poczàtkach czerwca. Gniazdo stanowi p∏ytki do∏ek wy-
grzebany w piasku lub w darni pastwiska. Pierwsze zniesienia
sk∏adane sà w kwietniu i poczàtkach maja, ze szczytem przy-
padajàcym na drugà dekad´ kwietnia. L´gi zast´pcze, powta-
rzane po utracie pierwszego (lub kolejnego) zniesienia, sk∏a-
dane sà od pierwszej dekady maja poczynajàc. W pierwszej
dekadzie czerwca rozpoczynane sà l´gi drugie, sk∏adane przez
ok. 40% samic, którym uda∏o si´ wyprowadziç piskl´ta z pierw-
szego l´gu. Ostatnie jaja sà sk∏adane w pierwszej dekadzie
lipca. Pe∏ne zniesienie liczy z regu∏y 4 jaja (80% ogó∏u l´gów),
rzadziej 2 lub 3, wyjàtkowo 5. W przypadku straty zniesienia
w czasie wysiadywania wi´kszoÊç samic (blisko 60%) sk∏ada
zniesienie zast´pcze, nierzadko po kilka razy w trakcie sezonu
(w sumie do 5 zniesieƒ w trakcie sezonu). Cz´Êç samic, po
utracie jednego lub kilku zniesieƒ, w koƒcu maja i czerwcu
zmienia miejsce gniazdowania, przyst´pujàc do kolejnych l´-
gów na terenach odleg∏ych nawet o ponad sto kilometrów
(a zapewne i wi´cej) od miejsca pierwszych l´gów. Takie dale-
kodystansowe przemieszczenia wià˝à si´ z regu∏y ze zmianà
partnera l´gowego i umo˝liwiajà gatunkowi zasiedlanie no-
wych stanowisk przez ca∏y sezon l´gowy, w szczególnoÊci szyb-
kà kolonizacj´ wysp rzecznych ods∏aniajàcych si´ póênà wio-
snà, przy niskich stanach wody. Wysiadywanie jaj trwa 23–25
dni, przy dosyç zbli˝onym udziale obojga rodziców. Piskl´ta
opuszczajà gniazdo w kilka–kilkanaÊcie godzin po wykluciu
i sà wyprowadzane przez rodziców na najbli˝sze dogodne ˝e-
rowisko, z regu∏y najbli˝szà ∏ach´ przybrze˝nà (niekiedy kilka-
set metrów od gniazda). Piskl´ta samodzielnie zdobywajà po-
karm, lecz rodzice opiekujà si´ nimi, ogrzewajàc je regularnie
w trakcie pierwszych 10–12 dni ˝ycia. Przy zagro˝eniu l´gu
przez drapie˝nika rodzice odwodzà go od pisklàt (lub bliskich
klucia jaj), symulujàc zranienie. Piskl´ta uzyskujà lotnoÊç
w wieku ok. 24 (19–26) dni, w zale˝noÊci od zasobnoÊci po-
karmowej siedliska. Samica mo˝e sk∏adaç jaja drugiego l´gu
na kilka dni przed uzyskaniem lotnoÊci przez piskl´ta pierwsze-
go l´gu. Piskl´ta z najpóêniejszych zniesieƒ mogà byç wodzo-
ne jeszcze w sierpniu, lecz sà to przypadki rzadkie. W warun-
kach Êródlàdzia kraju lokalnie l´gowe sieweczki obro˝ne
opuszczajà l´gowiska, poczynajàc od drugiej dekady lipca.
Prze˝ywalnoÊç roczna ptaków doros∏ych kszta∏tuje si´ na
poziomie ok. 85%. ProduktywnoÊç bardzo zró˝nicowana,
w zale˝noÊci od roku i miejsca, zazwyczaj jednak, w ostat-
niej dekadzie, z mniej ni˝ 40% z∏o˝onych zniesieƒ wykluwa

si´ przynajmniej jedno piskl´. Do okresu lotnoÊci prze˝ywa
z regu∏y mniej ni˝ po∏owa wyklutych pisklàt.

W´drówki
Gatunek w´drowny. Ptaki z polskiej populacji l´gowej noto-
wane sà na jesiennej w´drówce, poza terenami l´gowisk, ju˝
od po∏owy lipca. Natomiast ptaki z tego gatunku widywane
na terenach l´gowych w dolinach rzek w koƒcu lipca i sierp-
niu nale˝à g∏ównie do przelatujàcych przez nasz kraj popula-
cji pó∏nocnoeuropejskich. Sieweczki obro˝ne gniazdujàce
w Polsce w´drujà dwoma ró˝nymi szlakami, zwiàzanymi naj-
prawdopodobniej z odmiennymi zimowiskami. Cz´Êç ptaków
w´druje jesienià na zachód, wzd∏u˝ wybrze˝y Ba∏tyku, Morza
Pó∏nocnego i dalej wzd∏u˝ atlantyckich wybrze˝y Francji. Dru-
gi szlak z Polski wiedzie na po∏udniowy zachód, w poprzek
Êródlàdzia Europy, przez Austri´, Szwajcari´ i W∏ochy.
Sieweczki w´drujà z regu∏y w grupkach po kilka osobników,
cz´sto w towarzystwie innych siewkowców, np. biegusów
zmiennych lub piaskowców. Stada liczàce kilkanaÊcie, a nie-
kiedy kilkadziesiàt ptaków sà w kraju rzadkie. W´drówka
wiosenna ptaków l´gowych w Polsce zaczyna si´ prawdopo-
dobnie w po∏owie lutego i trwa do koƒca marca. W po∏owie
maja wzd∏u˝ polskiego wybrze˝a przelatujà sieweczki z po-
pulacji skandynawskich i zachodniosyberyjskich.

Zimowanie
Polskie sieweczki obro˝ne zimujà na wybrze˝ach po∏udnio-
wo-zachodniej Europy, od rejonu kana∏u La Manche po
basen Morza Âródziemnego, przede wszystkim na atlan-
tyckich wybrze˝ach Francji. Cz´Êç z nich zimuje prawdopo-
dobnie na Êródziemnomorskich i atlantyckich wybrze˝ach
pó∏nocnej Afryki. Ptaki gniazdujàce w kraju notowane sà
na terenach zimowisk we Francji ju˝ w po∏owie lipca, choç
nie wiadomo, czy nie sà to osobniki w´drujàce dalej na
po∏udniowy zachód. Ostatnie obserwacje z obszaru zimo-
wisk francuskich pochodzà z koƒca lutego.

Pokarm
Podstawowe po˝ywienie stanowià drobne bezkr´gowce: wie-
loszczety, skorupiaki, mi´czaki, owady (g∏ównie chrzàszcze,
muchówki) i pajàki. Sieweczka obro˝na ˝eruje w sposób typo-
wy dla ptaków siewkowatych: ˝erujàcy ptak przez kilka se-
kund wypatruje zdobyczy, stojàc nieruchomo i przyglàdajàc
si´ pod∏o˝u w promieniu kilku metrów od niego, po czym
gwa∏townie podbiega i podejmuje wypatrzonego bezkr´gow-
ca lub przebiega szybko kilkanaÊcie kroków, by zatrzymaç si´
i wypatrywaç zdobyczy ponownie. ˚erujàc na mulistym lub
b∏otnistym pod∏o˝u, cz´sto wyp∏asza denne bezkr´gowce za
pomocà szybkich wibracji wysuni´tej do przodu stopy.

Wyst´powanie

Siedlisko
Sieweczka obro˝na w Êrodkowej Europie zasiedla otwarte,
piaszczyste lub poroÊni´te niskà roÊlinnoÊcià zielnà tereny,
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po∏o˝one w pobli˝u p∏ytkiej wody. Podstawowe siedliska to
szerokie pla˝e nadmorskie, piaszczyste odsypiska przybrze˝-
ne i wyspy w korycie nieuregulowanych rzek. Oko∏o po∏owa
polskiej populacji gnieêdzi si´ na ekstensywnie u˝ytkowanych
pastwiskach nadrzecznych, po∏o˝onych na tarasach zalewo-
wych du˝ych, nieuregulowanych rzek. Ptaki tam gniazdujàce
wymagajà jednak dost´pu do p∏ytkich brzegów rzeki lub sta-
rorzeczy, które stanowià ich podstawowe ˝erowiska. Pojedyn-
cze pary gniazdujà tak˝e w ˝wirowniach i wyrobiskach poko-
palnianych, odstojnikach Êcieków, na polach irygacyjnych,
spuszczonych stawach i rozleg∏ych dnach jezior ods∏oni´tych
wskutek suszy lub zaprzestania pi´trzenia wody.
Sieweczki w´drujàce wzd∏u˝ wybrze˝y morskich ˝erujà w stre-
fie zalewanej przez fale lub na obszarach ods∏anianych pod-
czas odp∏ywu. Ptaki w´drujàce przez Êródlàdzie zatrzymujà
si´ na wybrze˝ach rzek, spuszczonych stawach, ods∏oni´tych
dnach zbiorników zaporowych lub brzegach jezior.

Siedliska z za∏àcznika I Dyrektywy
Siedliskowej, które mogà byç istotne
dla gatunku
1130 UjÊcia rzek (estuaria)
1210 Kidzina na brzegu morskim
2110 Inicjalne stadia nadmorskich wydm bia∏ych
2120 Nadmorskie wydmy bia∏e
2330 Wydmy Êródlàdowe z murawami napiaskowymi
3270 Zalewane muliste brzegi rzek
6120 Ciep∏olubne, Êródlàdowe murawy napiaskowe (Ko-

elerion glaucae)
6210 Murawy kserotermiczne (Festuco-Brometea i cie-

p∏olubne murawy z Asplenion septentrionalis-Fe-
stucion pallentis)

6230 Bogate florystycznie górskie i ni˝owe murawy bliê-
niczkowe (Nardion)

Rozmieszczenie geograficzne
Area∏ l´gowy sieweczki obro˝nej rozciàga si´ wzd∏u˝ pó∏noc-
nych wybrze˝y Europy i Azji, obejmujàc równie˝ wybrze˝a
Grenlandii i najbardziej na wschód wysuni´tych wysp kana-
dyjskiego archipelagu arktycznego. W Europie gnieêdzi si´
w pó∏nocnej cz´Êci kontynentu, przede wszystkim w strefie wy-
brze˝y, choç w pó∏nocnej Skandynawii i Wielkiej Brytanii po-
wszechnie gniazduje w g∏´bi làdu. Drugi rejon Europy, gdzie
gatunek gniazduje z dala od wybrze˝y morskich, obejmuje
centralnà Polsk´ i po∏udniowà Bia∏oruÊ, a l´gowiska te wyzna-
czajà po∏udniowo-wschodnià granic´ jego zasi´gu na konty-
nencie. W zachodniej cz´Êci europejskiego zasi´gu wyst´puje
podgatunek nominatywny Ch. h. hiaticula, a w Skandynawii
i dalej na wschód – podgatunek Ch. h. tundrae.
Zimowiska ptaków gniazdujàcych w Europie obejmujà wybrze-
˝a Europy Po∏udniowej i Europy Zachodniej (poczynajàc od
Holandii i Wielkiej Brytanii) oraz Afryki Pó∏nocnej. Ptaki z po-
pulacji arktycznych zimujà w Afryce – na atlantyckich wybrze-
˝ach pó∏nocnej cz´Êci kontynentu oraz na po∏udnie od Saha-
ry, a tak˝e na wybrze˝ach Morza Czerwonego i Zat. Perskiej.

Rozmieszczenie w Polsce
Gatunek gnieêdzi si´ wzd∏u˝ wybrze˝a Ba∏tyku oraz w doli-
nach wi´kszych rzek ni˝u. Obecnie nad Ba∏tykiem gnieêdzi
si´ jedynie kilkanaÊcie procent polskich sieweczek obro˝-
nych. Ponad po∏owa krajowej populacji l´gowej zasiedla
Êrodkowy bieg Wis∏y i dolny bieg Bugu. Mniej liczne stano-
wiska wyst´pujà nad dolnà Narwià, Pilicà, górnà i Êrodko-
wà Wartà. Pojedyncze pary gniazdujà nad Wieprzem, gór-
nà Narwià i Biebrzà oraz w dolnym biegu Odry. Âródlàdo-
we stanowiska, zlokalizowane poza dolinami du˝ych rzek,
sà zasiedlane zwykle przez jeden sezon l´gowy, z uwagi na
to, ˝e wyst´pujàce tam siedliska (np. spuszczone stawy, od-
s∏oni´te dna zbiorników zaporowych) majà charakter efe-
meryczny. W okresie w´drówek wyst´puje w ca∏ym kraju.

Status ochronny

Ochrona gatunkowa w Polsce: gatunek obj´ty ochronà Êci-
s∏à, wymagajàcy ochrony czynnej (Dz U z 2004 r. Nr 220,
poz. 2237)
Polska czerwona ksi´ga zwierzàt (2001): VU gatunek na-
ra˝ony na wygini´cie
Status zagro˝enia w Europie: S gatunek niezagro˝ony, któ-
rego status ochronny jest prawdopodobnie odpowiedni
BirdLife International: SPEC -
Dyrektywa Ptasia: Art. 4.2
Konwencja Berneƒska: za∏àcznik II
Konwencja Boƒska: za∏àcznik II
Porozumienie AEWA

Wyst´powanie gatunku
na obszarach chronionych

Oko∏o 1/4–1/3 krajowej populacji gniazduje na obsza-
rach o statusie parków krajobrazowych. Na terenach obj´-
tych ochronà rezerwatowà lub w parkach narodowych
gnieêdzi si´ 10–20% polskich przedstawicieli gatunku.

Rozwój i stan populacji

Europejska populacja l´gowa sieweczki obro˝nej oceniana jest
na 120 000–160 000 p. Gatunek ten zasiedla najliczniej Is-
landi´ (50 000 p.), Grenlandi´ (20 000–30 000 p.), Szwecj´
(10 000–20 000 p.), Norwegi´ (10 000–15 000 p.), Finlandi´
(8000–12 000 p.) i Rosj´ (1000–10 000 p.). Poza Finlandià,
gdzie na przestrzeni ostatnich dziesi´cioleci zauwa˝ono spa-
dek liczebnoÊci, na pozosta∏ych wymienionych terenach liczeb-
noÊç wydaje si´ utrzymywaç mniej wi´cej na tym samym po-
ziomie. LiczebnoÊç sieweczki obro˝nej, nale˝àcej do podga-
tunku Ch. h. hiaticula, zimujàcej w zachodniej Europie, w ba-
senie Morza Âródziemnego i w pó∏nocnej Afryce, zosta∏a oce-
niona na 73 000 os., natomiast liczebnoÊç ptaków nale˝à-
cych do podgatunku Ch. h. tundrae (w´drujàcej cz´Êciowo
przez nasz kraj), zimujàcych w po∏udniowo-zachodniej Azji, we
wschodniej i po∏udniowej Afryce –  na 145 000–280 000 os.
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Ptaki (cz´Êç II)

W Polsce w XIX w. sieweczka obro˝na by∏a rozpowszechnio-
nym gatunkiem l´gowym nad Wis∏à, Bugiem, Pilicà i Wie-
przem. W koƒcu XIX i poczàtkach XX w. zasiedla∏a te˝ Êrodko-
wy i dolny bieg Odry. Od tego czasu zasi´g uleg∏ wyraênej re-
dukcji. Gatunek praktycznie wycofa∏ si´ znad Wieprza i z do-
liny Odry. Populacja gniazdujàca na wybrze˝u Ba∏tyku w cià-
gu ostatnich 30 lat zmniejszy∏a swà liczebnoÊç o ok. 70–80%,
przede wszystkim za sprawà nasilajàcej si´ intensywnoÊci ru-
chu turystycznego. W tym samym czasie o oko∏o po∏ow´
zmniejszy∏a si´ równie˝ liczebnoÊç sieweczek obro˝nych l´go-
wych wzd∏u˝ dolnej Pilicy i górnej Warty; w obu przypadkach
spadek nastàpi∏ po oddaniu do eksploatacji du˝ych zbiorni-
ków zaporowych silnie zmieniajàcych hydrologi´ tych rzek.
Podobnej skali spadek liczebnoÊci na przestrzeni ostatnich 30
lat odnotowano nad Narwià. Z drugiej strony, w tym samym
czasie, liczebnoÊç ptaków l´gowych wzd∏u˝ Êrodkowej Wis∏y
i nad dolnym Bugiem wzros∏a oko∏o dwukrotnie (choç po cz´-
Êci mo˝e to odzwierciedlaç ró˝nice w nasileniu badaƒ tereno-
wych). W ostatnich 15 latach odnotowano te˝ rekolonizacj´
stanowisk w dolnym biegu Odry, prawdopodobnie zwiàzanà
z rozbudowà silnie chronionej populacji w przyleg∏ej Meklem-
burgii. Wypadkowym rezultatem tych zró˝nicowanych tren-
dów jest nieznaczny spadek liczebnoÊci krajowej populacji
i znaczàca redukcja liczby zaj´tych stanowisk l´gowych w cià-
gu ostatnich 30 lat. Polska populacja jest obecnie szacowana
na ok. 350–400 p. l´gowych. W latach 90. sieweczka obro˝-
na wyst´powa∏a najliczniej w nast´pujàcych ostojach ptaków:
nad Zalewem Szczeciƒskim (3–6 p.), w Delcie Âwiny (3–6 p.),
w Ostoi S∏owiƒskiej (5–6 p.), nad Zatokà Puckà (3–5 p.), w Uj-
Êciu Wis∏y (oba rezerwaty – Ptasi Raj i Mewia ̧ acha 14–18 p.),
w Dolinie Dolnej Wis∏y (11 p. poni˝ej Tczewa), na B∏otach Ra-
kutowskich k. W∏oc∏awka (2–6 p.), w Dolinie Ârodkowej War-
ty (23–29 p.), na Zbiorniku Jeziorsko (do 12 p.), w Dolinie
Dolnego Bugu (87–92 p. w 1999), w Dolinie Dolnej Narwi
(14–16 p.), w Dolinie Biebrzy (15 p.), w Dolinie Ârodkowej
Wis∏y (104 p. w latach 1998–99) i w Dolinie Pilicy (powy˝ej
40 p.). Ponadto w 1997 r. stwierdzono 26–27 p. l´gowych na
terenie kopalni odkrywkowych k. Konina.

Zagro˝enia

Gatunkowi zagra˝a w Polsce:
• utrata siedlisk l´gowych w wyniku zmian re˝imu hydrolo-

gicznego rzek, zmieniajàcych cz´stoÊç i d∏ugoÊç zalewów
w dolinach rzecznych;

• utrata siedlisk l´gowych w wyniku deniwelacji powierzchni
dolin rzecznych (zasypywania starorzeczy i zag∏´bieƒ terenu
okresowo wype∏nianych wodà);

• utrata siedlisk l´gowych w wyniku ograniczenia powierzchni
nadrzecznych pastwisk o stosunkowo niskiej obsadzie byd∏a.
Wskutek zmniejszenia intensywnoÊci wypasu pastwiska zara-
stajà wysokà roÊlinnoÊcià, a tak˝e sà zajmowane pod zabudo-
w´ mieszkalnà lub rekreacyjnà. Lokalnie zagro˝eniem mo˝e
byç zbyt wysoka obsada byd∏a na pastwiskach nadrzecznych;

• utrata siedlisk l´gowych w wyniku odst´powania od wol-

nego wypasu byd∏a na rozleg∏ych wygonach, na korzyÊç
wypasu kwaterowego na niewielkich dzia∏kach, a tak˝e
zwi´kszania obsady byd∏a i przyspieszania terminu jego
wyprowadzania na pastwiska;

• niska udatnoÊç l´gów w wyniku wzrostu intensywnoÊci ruchu tu-
rystycznego na terenach nadrzecznych i pla˝ach nadmorskich.
ObecnoÊç ludzi powoduje ciàg∏e p∏oszenie wysiadujàcych pta-
ków, co prowadzi do wi´kszych strat w l´gach, piskl´ta pozba-
wione sà dost´pu do preferowanych ˝erowisk, rozp´dzane sà
stadka rodzinne, a w upalne dni piskl´ta i jaja nara˝one sà na
przegrzanie. Zagro˝enie stanowisk zlokalizowanych na nad-
rzecznych pastwiskach i przybrze˝nych odsypiskach jest spot´-
gowane przez powszechny zwyczaj doje˝d˝ania samochodami
w miejsce odpoczynku, najcz´Êciej nad samà rzek´;

• wysokie straty w l´gach zak∏adanych w siedliskach an-
tropogenicznych, powodowane przez prace podejmo-
wane w trakcie sezonu l´gowego (nape∏nianie stawów
i zbiorników zaporowych, zmiany miejsca eksploatacji
kruszywa w obr´bie czynnych ˝wirowni);

• niska udatnoÊç l´gów spowodowana przez skrzydlate
(wrona siwa, sroka, kruk, mewa srebrzysta) i czworono˝-
ne drapie˝niki (lis, jenot, norka amerykaƒska i inne ∏asi-
cowate) niszczàce l´gi;

• dzika eksploatacja kruszywa (˝wiru, piasku) z terenów
nadrzecznych muraw i odsypisk, niszczàca siedlisko
gniazdowe gatunku;

• w okresach w´drówek: zmniejszanie powierzchni natu-
ralnych terenów zalewowych w dolinach rzek ni˝owych,
regularnie podtapianych w okresie wiosennym;

• w okresach w´drówek: kurczenie si´ powierzchni muli-
stych i piaszczystych ∏awic w nurcie i odsypisk przybrze˝-
nych, ods∏anianych latem i jesienià w korytach rzek, wy-
nikajàce z regulacji i pog∏´biania koryt;

• w okresach w´drówek: kurczenie si´ dost´pnej dla ptaków
powierzchni mulistego dna stawów rybnych, spuszczanych
i nape∏nianych bez uwzgl´dnienia okresów w´drówki;

• w okresach w´drówek: zanik otwartych, p∏ytkowodnych
nadmorskich obszarów, zlokalizowanych przede wszystkim
przy ujÊciach rzek, gdzie z roku na rok podczas w´drówki
jesiennej gromadzà si´ w du˝ych iloÊciach ptaki siewkowe;

• w okresach w´drówek: p∏oszenie przez ludzi (spacerowi-
czów) i psy stad zatrzymujàcych si´ ptaków, zarówno na
wybrze˝u, jak i na Êródlàdziu.

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 (T. 7., str. 19).

Propozycje odnoÊnie do zarzàdzania

Nale˝y:
• powa˝nie ograniczyç plany zabudowy hydrotechnicznej

dolin rzecznych i plany przekszta∏ceƒ re˝imu hydrolo-
gicznego rzek;
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• 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;

• objàç obszary pastwiskowe stanowiàce l´gowiska ga-
tunku programami rolnoÊrodowiskowymi, promujàcymi
ekstensywny system wypasu, przy obsadzie nieprzekra-
czajàcej 1 DJP/ha, mo˝liwie póênym terminie rozpocz´-
cia wypasu (optymalnie po 20 maja) i wolnym wypasie
zwierzàt na rozleg∏ych wygonach;

• ograniczaç dost´p ludzi do l´gowisk gatunku w okresie
1 kwietnia–31 lipca, w szczególnoÊci uniemo˝liwiç do-
jazd samochodów na nadrzeczne ∏àki i pastwiska (ogra-
niczenie nie powinno dotyczyç przedstawicieli spo∏ecz-
noÊci lokalnych i powinno mu towarzyszyç wskazanie,
w miar´ potrzeby, alternatywnych miejsc biwakowania,
po∏àczone z oznakowaniem, u∏atwieniem dojazdu i za-
opatrzeniem w podstawowà infrastruktur´);

• podjàç redukcj´ liczebnoÊci drapie˝ników naziemnych
(lis, norka amerykaƒska) i skrzydlatych (kruk, wrona si-
wa, sroka). W przypadku wysp rozwiàzaniem wspoma-
gajàcym mo˝e byç zastosowanie pastucha elektrycznego
uniemo˝liwiajàcego dost´p czworonogów;

• opracowaç i wdro˝yç mechanizmy rekompensowania
ekstensywnych metod gospodarowania na stawach ryb-
nych (w tym dostosowanie terminów spuszczania wody
i nape∏niania nià stawów hodowlanych do terminów w´-
drówki ptaków – w celu utrzymania jesienià i wiosnà jak
najwi´kszej powierzchni mulistego dna zbiorników –
miejsca ˝erowania ptaków podczas w´drówek);

• opracowaç i wdro˝yç mechanizmy rekompensowania
przyjaznej dla ptaków eksploatacji ˝wiru;

• zachowywaç p∏ytkowodne obszary, zw∏aszcza nadmorskie,
zlokalizowane przy ujÊciach rzek (ograniczenie zabudowy
rekreacyjno-turystycznej) oraz na Êródlàdziu, w okolicach
regularnie odwiedzanych przez w´drujàce ptaki siewkowe;

• zapewniç spokój w´drujàcym ptakom na terenach naj-
wi´kszych koncentracji siewkowców, tak na wybrze˝u,
jak i na Êródlàdziu, ograniczajàc ich u˝ytkowanie tury-
styczne i rekreacyjne w okresie czerwiec–paêdziernik.

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 (T. 7., str. 20).

Propozycje badaƒ

Nale˝y zbadaç:
• udatnoÊç l´gów gatunku na ró˝nych stanowiskach

w ró˝nych sezonach;
• prze˝ywalnoÊç pisklàt do okresu lotnoÊci;

• efekty powtarzajàcych si´ powodzi w okresie l´gowym;
• proporcj´ samic zmieniajàcych miejsce gniazdowania

pomi´dzy 1. a 2. l´giem w obr´bie tego samego sezonu.

Monitoring

• liczenie par l´gowych, wykonywane na ca∏ym wybrze˝u
Ba∏tyku oraz w najwi´kszych Êródlàdowych ostojach ga-
tunku, raz na 3 lata.

Liczenia powinny byç wykonywane dwukrotnie w trakcie se-
zonu – w 1. dekadzie maja (ewentualnie 3. dekadzie kwiet-
nia) i w 1. dekadzie czerwca. Na niewielkich wyspach mo˝-
liwe jest znalezienie wszystkich aktywnych gniazd poprzez
systematyczne przeszukiwanie ich powierzchni przez obser-
watorów poruszajàcych si´ w odst´pach rz´du 5 m. Na sta-
nowiskach zasiedlonych przez kilka par mo˝liwe jest ∏atwe
wykrycie i policzenie wszystkich ptaków doros∏ych. Jednak
przy wy˝szej liczebnoÊci i rozleg∏ym obszarze cz´Êç ptaków
mo˝e pozostaç niezauwa˝ona w trakcie kontroli.
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