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Pluvialis apricaria (Siewka z∏ota)

Pluvialis apricaria
(L., 1758)

Siewka z∏ota
Rzàd: siewkowe, podrzàd: siewkowce, rodzina: siewkowa-
te, podrodzina: sieweczki

Status wyst´powania w Polsce

Obecnie nie gniazduje (l´gowa w XIX w.), nielicznie
przelotna.

Opis gatunku

Âredniej wielkoÊci ptak siewkowy, nieco mniejszy od czajki.
Sylwetka proporcjonalna, z kr´pym tu∏owiem, Êredniej d∏u-
goÊci nogami, krótkim dziobem. Wymiary: d∏ugoÊç cia∏a
25–28 cm, rozpi´toÊç skrzyde∏ 55–65 cm, masa cia∏a
140–300 g. Wiosnà pióra wierzchu cia∏a sà brunatnoczar-
ne z ˝ó∏tymi obrze˝eniami, uk∏adajà si´ w charakterystycz-
nà, drobnà czarno-˝ó∏tawà szachownic´. Spód z rozleg∏à
czarnà plamà obejmujàcà policzki, przód szyi, pierÊ
i brzuch. U samic oraz cz´Êci samców (zw∏aszcza w po∏u-
dniowej cz´Êci zasi´gu) czarna plama z domieszkà bia∏ych
piór, szczególnie na policzkach. Pomi´dzy czarnym
spodem cia∏a a marmurkowanym wierzchem biegnie – od
dzioba, wokó∏ policzków, wzd∏u˝ boków szyi i brzucha –
charakterystyczny bia∏y pas. Jesienià ptaki doros∏e i m∏ode
sà podobne do siebie – nie majà czarnej plamy na spodzie
cia∏a, wierzch jest wtedy, podobnie jak wiosnà, ciemny,
z g´stym z∏ocistym plamkowaniem, a spód ˝ó∏tawy lub
bia∏awy, z ciemnym, szarawym marmurkowaniem na po-
liczkach, szyi i piersi. Zarówno jesienià, jak i wiosnà kuper
i ogon ubarwione sà jak grzbiet, a wzd∏u˝ Êrodka skrzyd∏a
biegnie wàska bia∏a pr´ga. Nasady spodu skrzyde∏ sà bia-
∏e, dziób czarny, nogi ciemnoszare.

Mo˝liwoÊç pomy∏ki z innymi
gatunkami

Siewka z∏ota jest ∏atwa do pomylenia z siewnicà Pluvialis
squatarola (A141), z którà dzieli ogólny wzorzec ubar-
wienia. We wszystkich szatach ró˝ni si´ nieco mniejszymi
rozmiarami, delikatniejszym dziobem, wàskà bia∏à pr´gà
na skrzydle, ciemnym kuprem i bia∏ym spodem nasady
skrzyd∏a. Wierzch cia∏a jest generalnie czarno-˝ó∏ty, z da-
leka z∏ocisty lub zielonkawoz∏ocisty, podczas gdy czarno-
-bia∏y wierzch cia∏a doros∏ej siewnicy robi wra˝enie sre-
brzystego. Jesienià i zimà ogólna tonacja ubarwienia jest
p∏owo˝ó∏ta (bardziej szarobia∏a u siewnicy). Równie˝ g∏os
siewki z∏otej jest odmienny: zazwyczaj jednosylabowy
(rzadziej dwusylabowy) i delikatniejszy od g∏oÊnego trój-
lub dwusylabowego okrzyku siewnicy (zobacz opis g∏o-
sów przy siewnicy).

Biologia

Tryb ˝ycia
Aktywna ca∏odobowo. Nocne ˝erowanie ptaków stwier-
dzano na zimowiskach, w okresie przelotów i w okresie l´-
gowym, podczas przerw w wysiadywaniu. W nocy ˝erujà
równie˝ starsze piskl´ta. W okresie pozal´gowym z regu∏y
wyst´puje w stadach, cz´sto liczàcych setki ptaków. Pod-
czas przelotu jesiennego i na zimowiskach tworzy miesza-
ne stada ˝erowiskowe z czajkami i (rzadziej) szpakami.

L´gi
Gatunek terytorialny na l´gowiskach, lecz w trakcie wysia-
dywania ptaki cz´sto ˝erujà z dala od terytorium, na ˝ero-
wiskach oddalonych nawet do 8 km od gniazda. Ptaki jed-
noroczne mogà przyst´powaç do l´gów, ale prawdopodob-
nie wi´kszoÊç siewek z∏otych pierwszy raz gniazduje jako
ptaki dwuletnie. L´gowiska brytyjskie zasiedlane sà ju˝ od
koƒca lutego, skandynawskie w marcu i kwietniu, a syberyj-
skie – w maju. Gniazdo stanowi p∏ytkie zag∏´bienie wygrze-
bane w ziemi. Pe∏ne zniesienie liczy z regu∏y 4 jaja, rzadziej
3 lub 2. Siewka z∏ota ma jeden l´g w roku, lecz oko∏o po-
∏owa samic mo˝e powtarzaç zniesienie w przypadku jego
straty. W po∏udniowych populacjach ptaki przyst´pujà do l´-
gów ju˝ od po∏owy kwietnia do po∏owy maja, podczas gdy
na bardziej pó∏nocnych (lub wy˝ej w górach po∏o˝onych) l´-
gowiskach zniesienia sà sk∏adane dopiero w pierwszej po-
∏owie czerwca. Cz´Êç par mo˝e przyst´powaç do pierwsze-
go l´gu dopiero w drugiej po∏owie sezonu l´gowego, na te-
rytoriach poprzednio zaj´tych przez inne pary, a nast´pnie
zwolnionych przez nie po utracie zniesienia. Wysiadywanie
trwa 26–28 dni; samce wysiadujà g∏ównie w ciàgu dnia,
a samice w nocy. Piskl´ta opuszczajà gniazdo w kilka go-
dzin po wykluciu i sà wodzone przez oboje rodziców. Lot-
noÊç osiàgajà w wieku 34–42 dni, lecz w póênych l´gach
samica mo˝e porzucaç m∏ode na jakiÊ czas przed uzyska-
niem przez nie lotnoÊci. Ptaki doros∏e opuszczajà l´gowiska
brytyjskie, poczynajàc od koƒca czerwca, a skandynawskie
od lipca; ostatnie ptaki odlatujà w sierpniu.



Prze˝ywalnoÊç roczna ptaków doros∏ych jest prawdopo-
dobnie powy˝ej 80%. Ni˝sze oceny sà prawdopodobnie
niedoszacowane. UdatnoÊç l´gów zró˝nicowana jest w za-
le˝noÊci od miejsca i sezonu, z regu∏y odsetek zniesieƒ,
z których wykluwajà si´ piskl´ta, waha si´ pomi´dzy 30
a 80%. Wahania liczebnoÊci l´gowej populacji brytyjskiej
sà zale˝ne w du˝ej mierze od temperatury na lokalnym zi-
mowisku. Niskie temperatury w grudniu i styczniu mogà
podwy˝szaç ÊmiertelnoÊç ptaków zarówno bezpoÊrednio,
jak i poÊrednio, wypierajàc je z Wielkiej Brytanii i Holandii
na zimowiska we Francji, gdzie nara˝one sà na odstrza∏.

W´drówki
Przelot jesienny siewek z∏otych rozpoczyna si´ w Polsce
w po∏owie lipca, kiedy widywane sà zazwyczaj pojedyncze
ptaki lub ma∏e grupki. Wi´ksze stada widywane sà dopiero
od wrzeÊnia, przede wszystkim w paêdzierniku i listopadzie.
Ostatnie przelotne ptaki sà w kraju doÊç regularnie notowa-
ne jeszcze w poczàtkach grudnia. Póênym latem i jesienià
setki tysi´cy siewek z∏otych gromadzà si´ w Danii, Holandii,
Szlezwiku-Holsztynie i Dolnej Saksonii, koƒczàc pierzenie
lotek. W grudniu wi´kszoÊç tych ptaków przemieszcza si´
dalej na po∏udniowy zachód, na Wyspy Brytyjskie, do Fran-
cji i Hiszpanii. W´drówka wiosenna rozpoczyna si´ w po∏o-
wie marca, najwi´ksze nasilenie osiàgajàc, równie˝ w Pol-
sce, w pierwszej i drugiej dekadzie kwietnia. Ostatnie, po-
jedyncze ptaki widywane sà jeszcze w poczàtkach maja.

Zimowanie
W okresie zimowym siewki z∏ote zasiedlajà przede wszyst-
kim otwarte tereny trawiaste oraz pola uprawne i jedynie
niewielka cz´Êç ptaków spotykana jest na nadmorskich te-
renach p∏ywowych. Zasadnicze zimowiska zasiedlane sà
w listopadzie i grudniu, w zale˝noÊci od ostroÊci zimy –
ch∏ody w Holandii i Danii powodujà przemieszczanie si´
ptaków dalej na zachód i po∏udnie.

Pokarm
Od˝ywia si´ pokarmem zwierz´cym – przede wszystkim
larwami muchówek, chrzàszczami, d˝d˝ownicami, rzadziej
Êlimakami, wieloszczetami i innymi drobnymi bezkr´gow-
cami. Wiosnà zjada równie˝ zesz∏oroczne jagody. Pokarm
lokalizuje za pomocà wzroku, niekiedy s∏uchu. ˚eruje
w sposób charakterystyczny dla siewek: sà to naprzemien-
ne kilku- i kilkunastosekundowe sesje nieruchomego wy-
patrywania zdobyczy i przebiegania w inne miejsce.

Wyst´powanie

Siedlisko
Gnieêdzi si´ w tundrze, lasotundrze oraz na bezdrzewnych
p∏askowy˝ach górskich (do 1300 m n.p.m.). W po∏udniowej
cz´Êci zasi´gu zasiedla rozleg∏e wrzosowiska, borówczyska
i torfowiska, równie˝ torfowiska ÊródleÊne. Najbli˝sze granic
Polski l´gowiska w krajach nadba∏tyckich zlokalizowane sà

na torfowiskach. Na l´gowiskach w Wielkiej Brytanii prefe-
ruje wrzosowiska, w pobli˝u których (do 2–4 km) znajdujà
si´ pastwiska z bogatà faunà bezkr´gowców. Równie˝ same
siedliska gniazdowe sà nierzadko u˝ytkowane jako nisko-
obsadowe pastwiska owiec i okresowo wypalane.
Przelotne ptaki jesienià ˝erujà g∏ównie w siedliskach làdo-
wych – na pastwiskach, ∏àkach z krótkà trawà, na rozle-
g∏ych polach z niskà oziminà, kartofliskach lub przeora-
nych polach. Du˝e skupienia notowane sà równie˝ na
dnach spuszczonych stawów rybnych.
Na przelocie wiosennym siewki z∏ote zatrzymujà si´ g∏ów-
nie na p∏ytko zalanych ∏àkach i pastwiskach w dolinach
rzek i mniejszych cieków wodnych, choç spotykane sà te˝
na spuszczonych stawach, ewentualnie zbiornikach zapo-
rowych. Preferujà wtedy obszary podtopione na tyle p∏ytko,
˝e êdêb∏a traw w du˝ej cz´Êci wystajà ponad poziom wody.
Na zimowiskach preferujà pastwiska, szczególnie rozle-
g∏e i spasane od wielu lat; spotykane sà równie˝ na po-
lach obsianych zbo˝ami ozimymi, a nielicznie równie˝ na
terenach p∏ywowych.

Siedliska z za∏àcznika I Dyrektywy
Siedliskowej, które mogà byç istotne
dla gatunku
4010 Wilgotne wrzosowiska z wrzoÊcem bagiennym Erica

tetralix
4030 Suche wrzosowiska (Calluno-Genistion, Pohlio-Callu-

nion, Calluno-Arctostaphylion)
6230 Bogate florystycznie górskie i ni˝owe murawy bliê-

niczkowe (Nardion)
6410 Zmiennowilgotne ∏àki trz´Êlicowe (Molinion)
6510 Ni˝owe i górskie Êwie˝e ∏àki u˝ytkowane ekstensyw-

nie (Arrhenatherion elatioris)

Rozmieszczenie geograficzne
L´gowiska siewki z∏otej obejmujà obecnie pó∏nocnà Euro-
p´, tundry i lasotundry zachodniej i Êrodkowej Syberii oraz
wschodnià Grenlandi´. W obr´bie Europy area∏ gniazdo-
wy obejmuje Islandi´, pó∏nocnà cz´Êç Wielkiej Brytanii i Ir-
landii, wi´kszoÊç Skandynawii, pó∏nocnà Rosj´ oraz basen
wschodniego Ba∏tyku, a˝ po Litw´ i Obwód Kaliningradzki
na po∏udniu. Izolowane stanowisko – relikt dziewi´tnasto-
wiecznego area∏u – znajduje si´ w Dolnej Saksonii. Popu-
lacje zasiedlajàce po∏udniowà cz´Êç europejskiego zasi´gu
wyró˝niane sà jako podgatunek P. a. apricaria. Natomiast
siewki z∏ote zamieszkujàce Islandi´, pó∏nocnà Skandyna-
wi´ i Rosj´ wydzielane sà jako podgatunek P. a. altifrons.
G∏ówne zimowiska gatunku rozciàgajà si´ od Danii po-
przez Holandi´, Wielkà Brytani´ i Irlandi´, Francj´ i Hisz-
pani´ po pó∏nocno-zachodnià Afryk´. Siewki z∏ote zimujà
tak˝e w basenie Morza Âródziemnego, na po∏udniowych
obrze˝ach Morza Kaspijskiego i nad Zat. Perskà. W za-
chodniej Europie ptaki przemieszczajà si´ pomi´dzy Ho-
landià, Wielkà Brytanià i Francjà – w zale˝noÊci od ostro-
Êci zimy. W okresie przelotów spotykana w ca∏ej Europie.
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Rozmieszczenie w Polsce
Wspó∏czeÊnie gatunek nie gnieêdzi si´ w Polsce. W drugiej
po∏owie XIX w. siewka z∏ota gniazdowa∏a jeszcze na pó∏no-
cy kraju, lecz w okresie ostatnich stu lat brak jest dowodów
gniazdowania na terenie Polski. W ciàgu ostatnich 30 lat
pojedyncze, terytorialne ptaki by∏y parokrotnie notowane
w Êrodku sezonu l´gowego w dogodnych do gniazdowania
siedliskach na pó∏nocy kraju. Bliskie sàsiedztwo zaj´tych sta-
nowisk l´gowych w Obwodzie Kaliningradzkim, na Litwie,
¸otwie i Bia∏orusi oraz tendencje wzrostowe populacji gniaz-
dujàcej w tym rejonie sugerujà, ˝e nale˝y si´ wcià˝ liczyç ze
sporadycznymi próbami l´gów gatunku w pó∏nocnej Polsce.

Status ochronny

Ochrona gatunkowa w Polsce: gatunek obj´ty ochronà Êci-
s∏à (Dz U z 2004 r. Nr 220, poz. 2237)
Polska czerwona ksi´ga zwierzàt (2001): EXP gatunek za-
nik∏y w kraju
Status zagro˝enia w Europie: S gatunek niezagro˝ony, któ-
rego status ochronny jest prawdopodobnie odpowiedni
BirdLife International: SPEC 4
Dyrektywa Ptasia: Art. 4.1, za∏àcznik I/za∏àcznik II
Konwencja Berneƒska: za∏àcznik III
Konwencja Boƒska: za∏àcznik II
Porozumienie AEWA

Wyst´powanie gatunku
na obszarach chronionych

Ptaki przelatujàce wiosnà zatrzymujà si´ na terenach rezer-
watów i parków narodowych zlokalizowanych w dolinach
rzecznych. Trudno jednak oceniç iloÊciowo rol´ obszarów
chronionych dla populacji przelatujàcej wiosnà przez Polsk´.
Na przelocie jesiennym zdecydowana wi´kszoÊç siewek z∏o-
tych wyst´puje poza terenami obj´tymi ochronà obszarowà.

Rozwój i stan populacji

W drugiej po∏owie XIX i w pierwszej po∏owie XX w. siewka
z∏ota wygin´∏a jako ptak l´gowy na rozleg∏ych obszarach
Ni˝u Ârodkowoeuropejskiego: na Pomorzu, w Meklem-
burgii, Szlezwiku-Holsztynie, Westfalii, Dolnej Saksonii,
Jutlandii, Holandii oraz Belgii. Na terenie tym zachowa∏o
si´ do dziÊ jedynie izolowane stanowisko na torfowiskach
Dolnej Saksonii, gdzie gnieêdzi si´ do kilkunastu par. Wy-
cofanie si´ gatunku ze Êrodkowej Europy by∏o spowodo-
wane utratà siedlisk l´gowych – wrzosowiska by∏y zalesia-
ne, zamieniane w grunty orne oraz zarasta∏y wskutek za-
przestania wypalania i spadku intensywnoÊci wypasu
owiec, a torfowiska by∏y osuszane. Ptaki by∏y te˝ masowo
od∏awiane podczas przelotów i zimowania w Holandii
(40 000–80 000 os. rocznie). Utrata siedlisk jest te˝ g∏ów-
nà przyczynà post´pujàcego spadku liczebnoÊci populacji
brytyjskiej i szwedzkiej.

Populacja gniazdujàca w basenie wschodniego Ba∏tyku
zwi´kszy∏a swà liczebnoÊç i area∏ gniazdowy w ostatnich
kilku dziesi´cioleciach, prawdopodobnie za sprawà wyr´-
bu lasów i zwi´kszania si´ powierzchni zdegradowanych
torfowisk. Towarzyszy temu wzrost liczby ptaków notowa-
nych na jesiennym przelocie w pó∏nocno-wschodnich
Niemczech. Z uwagi na przejÊciowy charakter nowo pow-
stajàcych siedlisk l´gowych obserwowany trend mo˝e ulec
odwróceniu w najbli˝szym czasie. LiczebnoÊç europejskiej
populacji l´gowej siewki z∏otej oceniana jest na
520 000–720 000 p. Najliczniej gatunek ten zasiedla Is-
landi´ (300 000 p.), Szwecj´ (90 000–110 000 p.), Nor-
wegi´ (50 000–100 000 p.) i Finlandi´ (40 000–
–80 000 p.). Ocena liczebnoÊci dla Rosji jest bardzo sza-
cunkowa i wynosi 10 000–100 000 p.. LiczebnoÊç siewek
z∏otych zimujàcych w pó∏nocno-zachodniej Europie (po-
chodzàcych z l´gowisk w Irlandii, Wielkiej Brytanii, Danii,
Niemiec i paƒstw nadba∏tyckich, podgatunek P. a. aprica-
ria) oceniana jest na 69 000 os. LiczebnoÊç ptaków zimu-
jàcych w zachodniej i po∏udniowej Europie i w pó∏nocno-
zachodniej Afryce (pochodzàcych z l´gowisk w pó∏nocnej
Norwegii i wschodniej Rosji, podgatunek. P. a. altifrons)
oceniana jest na 645 000–954 000 os.
OdnoÊnie do d∏ugoterminowych zmian liczebnoÊci siewek
z∏otych przelatujàcych przez Polsk´ brak jest danych. Pod-
czas w´drówek siewka z∏ota spotykana jest liczniej na pó∏-
nocy i wschodzie kraju. Najwi´ksze znane koncentracje
wiosenne wynosi∏y 1000 ptaków na ∏àkach przy ujÊciu Wi-
s∏y w marcu 1990 r. i 1300 ptaków nad rzekà Nurzec
w woj. podlaskim. Jesienià 1996 r. obserwowano ok. 7000
ptaków k. Stargardu Szczeciƒskiego, w latach 1990–2000
do 6000 nad Zalewem Szczeciƒskim i do 3500 nad jez.
Miedwie, jesienià 1998 ok. 4000 ptaków na polach k. No-
wego Dworu Gdaƒskiego, w latach 1993–1999 do 2500
na kompleksach stawów w dolinie Êrodkowej Noteci.

Zagro˝enia

Gatunkowi zagra˝a w Polsce:
• utrata siedlisk, na których ptaki zatrzymujà si´ w czasie

w´drówki wiosennej, w wyniku zmian re˝imu hydrolo-
gicznego rzek, zmieniajàcych cz´stoÊç i d∏ugoÊç zale-
wów w dolinach rzecznych;

• kurczenie si´ powierzchni mulistych i piaszczystych ∏a-
wic w nurcie i odsypisk przybrze˝nych, ods∏anianych la-
tem i jesienià w korytach rzek, wynikajàce z regulacji
i pog∏´biania koryt;

• p∏oszenie stad ptaków zatrzymujàcych si´ podczas w´-
drówki, zarówno na wybrze˝u, jak i na Êródlàdziu (szcze-
gólnie na obszarach jesiennych polowaƒ na kaczki);

• osuszanie torfowisk zmniejszajàce szanse na ewentualne
zasiedlenie dawnych legowisk w pó∏nocnej cz´Êci kraju.

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
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Ptaki (cz´Êç II)

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;

• 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
ewidencjà gruntów;

• 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);

• 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:
• rozmieszczenie i liczebnoÊç populacji w´drujàcych przez

Polsk´;
• pochodzenie populacji w´drujàcych przez Polsk´;
• wybiórczoÊç siedliskowà i znaczenie poszczególnych ro-

dzajów siedlisk dla w´drujàcych ptaków;
• mo˝liwoÊç okazjonalnego gniazdowania gatunku w pó∏-

nocnej cz´Êci kraju.

Monitoring

• coroczne liczenia ptaków w okresie w´drówki w rozpo-
znanych rejonach najwi´kszej koncentracji gatunku. Me-
todyka do ustalenia.
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