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Calidris canutus (Biegus rdzawy)

A143
Calidris canutus 
(L., 1758)

Biegus rdzawy
Rzàd: siewkowe, podrzàd: siewkowce, rodzina: bekaso-
wate, podrodzina: biegusy

Status wyst´powania w Polsce

Przelotny, pojawia si´ niezbyt licznie g∏ównie jesienià,
cz´Êciej na wybrze˝u ni˝ w g∏´bi kraju. Wyjàtkowo spo-
tykany zimà.

Opis gatunku

Biegus rdzawy jest najwi´kszym gatunkiem wÊród biegu-
sów spotykanych w naszych szerokoÊciach geograficz-
nych, wyraênie wi´kszym od szpaka, o wymiarach: d∏u-
goÊç cia∏a 23–25 cm, rozpi´toÊç skrzyde∏ 46–55 cm,
masa cia∏a 80–160 g. Posiada kr´pà sylwetk´ i stosun-
kowo krótki, czarny dziób; doÊç krótkie nogi majà kolor
brudnozielonkawy. Samice nieco wi´ksze od samców.
W szacie godowej pióra wierzchu cia∏a sà czarnordza-
we, ˝ó∏tawo obrze˝one, a pióra boków cia∏a szare, ob-
wiedzione bia∏awo. Spód cia∏a jest jednolicie rudy, z wy-
jàtkiem pokryw podogonowych, które sà bia∏e z czarny-
mi, drobnymi znaczkami w kszta∏cie litery V. Samice
i samce sà ubarwione podobnie; z regu∏y samce posia-
dajà bardziej intensywnie rudy spód, a samice wÊród ru-
dych piór majà domieszk´ piór bia∏ych. W szacie spo-
czynkowej ptaki sà z wierzchu jednolicie szare, od spodu
bia∏awe, z szarym nalotem i strychowaniem na piersi.
Ptaki m∏ode sà szarobrunatne, a pióra wierzchu cia∏a
majà p∏owe obwódki, co tworzy ∏useczkowaty wzór.
W szacie zimowej m∏ode sà bardzo podobne do doro-
s∏ych. W locie biegusy rdzawe wydajà krótkie dêwi´ki
„kwit-wit”, czy „wiut-wiut”.

Mo˝liwoÊç pomy∏ki z innymi 
gatunkami

Ubarwienie biegusa rdzawego w szacie godowej przy-
pomina nieco biegusa krzywodziobego Calidris ferrugi-
nea (A147), jednak˝e biegus rdzawy jest wyraênie wi´k-
szy, ma nieco krótszy i niezakrzywiony w dó∏ dziób, tak
jak to jest w przypadku biegusa krzywodziobego. Ten
ostatni gatunek posiada ciemno zakoƒczony ogon oraz
bia∏y kuper – a biegus rdzawy ma szaro zakoƒczony
ogon, a na jasnym kuprze wyst´puje niezbyt kontrasto-
we ciemne plamkowanie.

Biologia

Tryb ˝ycia
Gnieêdzi si´ w rozproszeniu. Okres w´drówek i zim´ sp´-
dza w stadach. Jest aktywny w dzieƒ, ale w zale˝noÊci od
zasobnoÊci ˝erowisk, szerokoÊci geograficznej i warun-
ków pogodowych mo˝e byç aktywny równie˝ nocà.

L´gi
Biologia l´gowa dalekosyberyjskiego podgatunku
C. c. canutus, w´drujàcego przez Polsk´, nie jest dok∏adnie
znana. W zasadzie do l´gów przyst´pujà ptaki od trzecie-
go roku ˝ycia. Na l´gowiska przylatujà na poczàtku czerw-
ca, gniazda zak∏adane sà wprost na ziemi wÊród skàpej
roÊlinnoÊci tundry pó∏nocnej Arktyki. Jaja w liczbie 4 (lub
mniej) sztuk sà wysiadywane przez oboje rodziców. Okres
wysiadywania trwa 21–22 dni. Piskl´tami opiekujà si´ po-
czàtkowo oboje rodzice, ale samice szybko opuszczajà l´-
gowiska, zanim m∏ode osiàgnà zdolnoÊç lotu. M∏ode pta-
ki stajà si´ lotne po 18–20 dniach od wyklucia.

W´drówki
W´drówka biegusów rdzawych z syberyjskich l´gowisk
rozpoczyna si´ z regu∏y w lipcu. Na polskim wybrze˝u pta-
ki doros∏e zaczynajà pojawiaç si´ ju˝ w 1. po∏owie lipca
i spotykane sà do poczàtków wrzeÊnia. Ptaki m∏ode poja-
wiajà si´ w sierpniu i mo˝na je spotkaç do poczàtków
paêdziernika. Z Polski biegusy rdzawe w´drujà dalej na
zachód wzd∏u˝ wybrze˝y Morza Pó∏nocnego, zatrzymujà
si´ na terenie holendersko-niemieckiego Morza Wattów
dla uzupe∏nienia rezerw t∏uszczowych, dalej w´drujà
wzd∏u˝ wybrze˝y Atlantyku, docierajàc w wi´kszoÊci do
Afryki, a˝ po po∏udniowe jej kraƒce (ca∏kowita odleg∏oÊç
pomi´dzy l´gowiskami i najdalszymi zimowiskami wynosi
ponad 15 000 km). Pierzà si´ g∏ównie w Afryce.
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Wiosenna w´drówka z afrykaƒskich zimowisk rozpoczy-
na si´ w kwietniu i odbywa mniej wi´cej na tej samej tra-
sie co w´drówka jesienna. Wi´kszoÊç ptaków m∏odych
pozostaje w okolicy zimowisk do nast´pnego roku. Bie-
gusy rdzawe nale˝à do grupy migrantów dalekodystan-
sowych i szczególnie wiosnà zatrzymujà si´ w niewielu
miejscach na trasie w´drówki ku l´gowiskom. Wiosnà
w Polsce gatunek ten jest spotykany rzadko.

Zimowanie
Niewielka cz´Êç ptaków w´drujàcych przez Polsk´ zimu-
je w zachodniej Europie (g∏ównie w Wielkiej Brytanii),
wi´kszoÊç natomiast na wybrze˝ach Mauretanii i w Afry-
ce Po∏udniowej. Wyjàtkowo biegus rdzawy spotykany jest
zimà w Polsce.

Pokarm
Na l´gowiskach biegusy rdzawe od˝ywiajà si´ zarówno
pokarmem zwierz´cym, jak i roÊlinnym (owady i inne
bezkr´gowce, korzonki, pàczki, nasiona, a tak˝e glony).
W okresie pozal´gowym pokarm stanowià g∏ównie
drobne mi´czaki, skorupiaki, skàpo- i wieloszczety. Nie
gardzà równie˝ pokarmem roÊlinnym (g∏ównie nasiona
traw, a nawet pszenica).

Wyst´powanie

Siedlisko
W okresie l´gowym gatunek wyst´puje w siedliskach
ubogiej w roÊlinnoÊç tundry pó∏nocnej Holarktyki.
W okresie pozal´gowym biegusy rdzawe wyst´pujà na
wybrze˝ach, szczególnie ch´tnie na bogatych w pokarm
rozleg∏ych terenach p∏ywowych.

Siedliska z za∏àcznika I Dyrektywy 
Siedliskowej, które mogà byç istotne
dla gatunku
1130 UjÊcia rzek (estuaria)
1150 Zalewy i jeziora przymorskie (laguny)
1210 Kidzina na brzegu morskim
2110 Inicjalne stadia nadmorskich wydm bia∏ych
2120 Nadmorskie wydmy bia∏e
3270 Zalewane muliste brzegi rzek

Rozmieszczenie geograficzne
Gatunek politypowy (posiada kilka podgatunków). Pod-
gatunek biegusa rdzawego w´drujàcy przez Polsk´
(C. c. canutus) gnieêdzi si´ na wyspowych stanowiskach
w pó∏nocnej Rosji na wschód od Uralu, g∏ównie na Pó∏-
wyspie Tajmyr i byç mo˝e na wschód od Leny na Wy-
spach Nowosyberyjskich oraz s∏abo poznanych obsza-
rach Jakucji. Zimuje wzd∏u˝ wybrze˝y zachodniej i po∏u-
dniowej Afryki. Inne podgatunki gnie˝d˝à si´ na Gren-
landii, Islandii i Spitsbergenie, na pó∏nocno-wschodnim
kraƒcu Syberii, pó∏nocno-zachodniej Alasce i pó∏nocnej

Kanadzie. Zimowiska ptaków gnie˝d˝àcych si´ na Islan-
dii, Grenlandii i w pó∏nocno-wschodniej Kanadzie znaj-
dujà si´ przede wszystkim u wybrze˝y zachodniej Europy
– g∏ównie przy ujÊciach du˝ych rzek brytyjskich. Zimowi-
ska innych podgatunków znajdujà si´ na pó∏kuli po∏u-
dniowej – na wybrze˝ach Australii oraz na po∏udniowych
wybrze˝ach Ameryki Po∏udniowej.

Rozmieszczenie w Polsce
Jesienià wyst´puje w ca∏ym kraju, ale jedynie na wybrze-
˝u nad Zat. Gdaƒskà tworzy wi´ksze skupiska. Wiosnà
spotykany jest sporadycznie.

Status ochronny

Ochrona gatunkowa w Polsce: gatunek obj´ty ochronà
Êcis∏à (Dz U z 2004 r. Nr 220, poz. 2237)
Status zagro˝enia w Europie: Lw gatunek zagro˝ony
z powodu wyst´powania wi´kszoÊci populacji na nie-
wielkiej liczbie stanowisk (populacja zimujàca)
BirdLife International: SPEC 3w
Dyrektywa Ptasia: Art. 4.2, za∏àcznik II 
Konwencja Berneƒska: za∏àcznik III
Konwencja Boƒska: za∏àcznik II
Porozumienie AEWA

Wyst´powanie gatunku na 
obszarach chronionych

Gatunek chroniony jest na terenie nadmorskich rezerwa-
tów przyrody, np. Mewia ¸acha i Ptasi Raj przy ujÊciu Wi-
s∏y oraz rez. Beka przy ujÊciu Redy, jednak˝e nie mo˝na
oceniç, jaka cz´Êç populacji w´drujàcej przez Polsk´ za-
trzymuje si´ w terenach chronionych

Rozwój i stan populacji

Europejska populacja biegusa rdzawego ogranicza si´
praktycznie do 10 000 p. gniazdujàcych na Grenlandii.
LiczebnoÊç syberyjskiej populacji biegusa rdzawego w´-
drujàcej przez Europ´, na podstawie liczby ptaków zi-
mujàcych w Afryce, oceniana jest na oko∏o 340 000 os.
Na przestrzeni ostatniego dwudziestolecia obserwowa-
ny jest spadek liczebnoÊci biegusów rdzawych. Byç mo-
˝e g∏ównà przyczynà jest pogorszenie si´ warunków po-
karmowych na terenie Morza Wattów z racji inwestycji
przemys∏owych.
W Europie Zachodniej (g∏ównie wokó∏ Wysp Brytyjskich,
na wybrze˝ach Holandii i Francji) zimuje ok. 450 000
biegusów rdzawych. Sà to w wi´kszoÊci ptaki nale˝àce
do podgatunku gniazdujàcego w arktycznej Kanadzie
i na Grenlandii.
Na terenach odwiedzanych przez biegusy rdzawe jesie-
nià nad Zat. Gdaƒskà jednorazowo nie wyst´puje du˝o
ptaków, jednak˝e pojawiajà si´ tu one regularnie co ro-



ku. Wyjàtkowo obserwowano skupienie 160 m∏odych
ptaków we wrzeÊniu 1985 r. na Pó∏wyspie Helskim czy
ok. 100 ptaków doros∏ych w lipcu 1992 przy ujÊciu Wi-
s∏y; z regu∏y spotyka si´ tu stadka z∏o˝one z kilku–kilku-
nastu ptaków. Wiosnà gatunek spotykany jest na wybrze-
˝u rzadko, choç stado sk∏adajàce si´ z ok. 500 ptaków
obserwowano w 1988 roku nad Zalewem WiÊlanym
w∏aÊnie wiosnà. Na Êródlàdziu gatunek spotykany jest
zazwyczaj nad du˝ymi zbiornikami zaporowymi w za-
chodniej Polsce, np. nad zb. Jeziorsko 28 os. w sierpniu
1990, nad zb. WonieÊç 29 os. w sierpniu 1991, na Sta-
wach Milickich 26 os. w sierpniu 1976, nad Zb. Nyskim
21 os. we wrzeÊniu 1976.

Zagro˝enia

Gatunkowi zagra˝a w Polsce w okresach w´drówek:
• zanik otwartych, p∏ytkowodnych nadmorskich obsza-

rów, zlokalizowanych przede wszystkim przy ujÊciach
rzek, gdzie z roku na rok podczas w´drówki jesiennej
gromadzà si´ w du˝ych iloÊciach ptaki siewkowe;

• zmniejszanie powierzchni naturalnych terenów zale-
wowych w dolinach rzek ni˝owych, regularnie podta-
pianych w okresie wiosennym;

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

• kurczenie si´ dost´pnej dla ptaków powierzchni muli-
stego dna stawów rybnych, spuszczanych i nape∏nia-
nych bez uwzgl´dnienia okresów w´drówki;

• p∏oszenie przez ludzi (spacerowiczów) i psy stad za-
trzymujàcych si´ ptaków, zarówno na wybrze˝u, jak
i na Êródlàdziu.

Propozycje odnoÊnie do zarzàdzania

Nale˝y:
• zachowywaç p∏ytkowodne obszary, zw∏aszcza nadmor-

skie, zlokalizowane przy ujÊciach rzek (ograniczenie
zabudowy rekreacyjno-turystycznej) oraz na Êródlà-
dziu, w okolicach regularnie odwiedzanych przez w´-
drujàce ptaki siewkowe;

• powa˝nie ograniczyç plany zabudowy hydrotechnicz-
nej dolin rzecznych i plany przekszta∏ceƒ re˝imu hy-
drologicznego rzek, stosownie do ocen oddzia∏ywania
na Êrodowisko;

• w uzasadnionych przyrodniczo przypadkach wprowa-
dziç korekt´ instrukcji gospodarowania wodà na
zbiornikach ju˝ istniejàcych, tak by w dolinie rzeki po-
ni˝ej pi´trzenia utrzymane zosta∏y okresowe zalewy;

• 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:
• pochodzenie populacji w´drujàcych przez Polsk´;
• wybiórczoÊç siedliskowà i znaczenie siedlisk dla w´-

drujàcych ptaków;
• rozmieszczenie zimowisk i tras przelotu populacji w´-

drujàcych przez Polsk´.

Monitoring

• coroczne liczenia ptaków w okresie w´drówki w sta-
∏ych miejscach zatrzymywania si´ w´drujàcych pta-
ków. Metodyka do ustalenia.
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