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Calidris alba (Piaskowiec)

Calidris alba 
(Pall., 1764)

Piaskowiec
Rzàd: siewkowe, podrzàd: siewkowce, rodzina: bekasowa-
te, podrodzina: biegusy

Status wyst´powania w Polsce

Gatunek przelotny w ca∏ym kraju, g∏ównie jesienià, nieco
liczniejszy na wybrze˝u. Wiosnà nieliczny. Wyjàtkowo zi-
mujàcy nad Zat. Gdaƒskà. 

Opis gatunku

Ptak nieznacznie mniejszy od szpaka, ale o bardziej p´ka-
tym tu∏owiu. Wymiary: d∏ugoÊç cia∏a 19–21 cm, rozpi´toÊç
skrzyde∏: 36–41 cm, masa cia∏a osobników spotykanych
jesienià w Polsce 38–81 g. W pe∏nej szacie godowej (widy-
wany w Polsce stosunkowo rzadko) g∏owa i pierÊ sà czarno
kreskowane na rdzawym tle. Pióra okrywowe grzbietu sà
równie˝ czarno-rdzawe. Bia∏y brzuch kontrastuje z resztà
cia∏a. Doros∏e widywane w sierpniu sà ju˝ najcz´Êciej
w szacie przejÊciowej, w trakcie pierzenia i zwykle nie ma-
jà rdzawej barwy na g∏owie i piersi, ale pozostaje tam in-
tensywne czarne kreskowanie. M∏ode sà znacznie jaÊniej-
sze od doros∏ych, na grzbiecie posiadajà plamkowanie
w tonacji szaro-czarno-bia∏ej, na bokach piersi widoczne
p∏owe zabarwienie, z delikatnym ciemniejszym strychowa-
niem, brzuch ca∏kowicie bia∏y. Szata spoczynkowa (zimo-
wa) jest bardzo jasna: grzbiet i g∏owa stajà si´ jasnopopie-
late, pierÊ i brzuch bia∏e, znika ciemne kreskowanie. W tej
szacie piaskowiec jest najjaÊniejszy z wszystkich gatunków
biegusów. W ka˝dej szacie w locie wzd∏u˝ skrzyde∏ widocz-
ny jest bia∏y pas, szerszy ni˝ u innych biegusów. Jako jedy-
ny z biegusów piaskowiec ma tylko trzy palce (brak mu
pierwszego, zwróconego do ty∏u). Stosunkowo krótki dziób
(w porównaniu z innymi biegusami) i nogi sà zawsze czar-
ne. Samiec i samica jednakowo ubarwione. 

Mo˝liwoÊç pomy∏ki z innymi
gatunkami

Istnieje mo˝liwoÊç pomylenia piaskowca z innymi biegusa-
mi. W szacie godowej nieco podobnie ubarwiony do bie-
gusa malutkiego C. minuta (A145), od którego jest jednak
zdecydowanie wi´kszy i bardziej kr´py oraz nie ma na
grzbiecie jasnego rysunku w kszta∏cie litery „V”. W szacie
m∏odocianej mo˝liwy do pomylenia z biegusem zmiennym
C. alpina (A149), który jest jednak zdecydowanie ciemniej-
szy, rdzawokasztanowy, z wyraênym czarnym kreskowa-
niem piersi, schodzàcym a˝ na brzuch. Biegus zmienny ma
znacznie w´˝szy jasny pas na skrzyd∏ach (w locie) oraz
d∏u˝szy i lekko zagi´ty ku do∏owi dziób.

Biologia

Tryb ˝ycia
W´druje g∏ównie nocà, ˝eruje zwykle w dzieƒ. Poza sezo-
nem l´gowym jest gatunkiem bardzo towarzyskim. W Eu-
ropie podczas w´drówki tworzy du˝e, wielotysi´czne stada
razem z innymi siewkami. W Polsce na wybrze˝u spotyka-
ne najcz´Êciej zgrupowania liczà kilkanaÊcie do kilkudzie-
si´ciu osobników.

L´gi
Gatunek terytorialny, zwykle monogamiczny. Wiek osiàga-
nia dojrza∏oÊci p∏ciowej nie jest znany, ale przynajmniej
cz´Êç osobników jednorocznych wraca z zimowisk na pó∏-
noc, wi´c byç mo˝e przyst´puje te˝ do l´gów. Na obszary
gniazdowania ptaki przylatujà, gdy jeszcze w tundrze znaj-
dujà si´ resztki Êniegu; na poczàtku czerwca (populacja sy-
beryjska) lub na prze∏omie maja i czerwca (populacja
grenlandzka) w niewielkich stadach, w których ptaki pozo-
stajà a˝ do ostatecznego stopnienia Êniegu. Piaskowce ∏à-
czà si´ w pary tu˝ po przylocie, ale cz´Êç ptaków mo˝e
przylatywaç ju˝ w parach. Sk∏adanie jaj rozpoczyna si´
oko∏o po∏owy czerwca. Gniazdo stanowi p∏ytki do∏ek na
go∏ej ziemi lub wÊród kamieni, cz´Êciowo os∏oni´ty przez
niskà roÊlinnoÊç. Zniesienie sk∏ada si´ zwykle z 4 jaj. Sys-
tem rozrodczy jest doÊç skomplikowany i nie do koƒca po-
znany, ale wiadomo, ˝e niektóre samice sk∏adajà dwa pe∏-
ne zniesienia i wówczas pierwsze jest wysiadywane przez
samic´, drugie przez samca. Wysiadywanie trwa 24–27
dni. Piskl´ta sà zagniazdownikami i gniazdo opuszczajà
kilka godzin po wykluciu. Opiek´ sprawujà, w zale˝noÊci
od strategii gniazdowania, obydwoje rodzice lub tylko jed-
no z nich. Piskl´ta zdobywajà pokarm samodzielnie. Do
uzyskania lotnoÊci potrzebujà ok. 17 dni.

W´drówki
Migrant Êrednio- lub dalekodystansowy. Podczas w´drów-
ki piaskowiec mo˝e pokonywaç ogromne odleg∏oÊci bez
zatrzymywania si´. Doros∏e ptaki podejmujà jesiennà w´-
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drówk´ od po∏owy lipca do po∏owy sierpnia. W tym okre-
sie opuszczajà syberyjskie l´gowiska niemal wszystkie
osobniki doros∏e. Ptaki m∏ode wyruszajà na w´drówk´
póêniej – pod koniec sierpnia lub z poczàtkiem wrzeÊnia.
W Europie jesienià i wiosnà pojawiajà si´ regularnie
piaskowce zarówno z populacji grenlandzkiej, jak i sy-
beryjskiej. W okresie przelotów u wybrze˝y Morza Pó∏-
nocnego mogà tworzyç ogromne wielotysi´czne stada.
Cz´Êç ptaków przechodzi tam pierzenie i potem wyrusza
dalej w kierunku zimowisk. Wi´kszoÊç w´drujàcych
osobników nie zatrzymuje si´ w rejonie Ba∏tyku.
W´drówka wiosenna rozpoczyna si´ pod koniec marca
i trwa do poczàtków czerwca. W zachodniej Europie
koncentracje wiosenne mogà byç znacznie wi´ksze od
jesiennych.
Na polskim wybrze˝u jesienià doros∏e ptaki pojawiajà
si´ regularnie, choç poczàtkowo bardzo nielicznie, od
poczàtku lipca ze szczytem liczebnoÊci pod koniec tego˝
miesiàca. Przelot doros∏ych piaskowców koƒczy si´ za-
sadniczo w pierwszej dekadzie wrzeÊnia. M∏ode pia-
skowce pojawiajà si´ od 2. po∏owy sierpnia, przez ca∏y
wrzesieƒ i paêdziernik. Wiosnà w kraju widywany rzad-
ko i bardzo nielicznie.

Zimowanie 
Piaskowce obràczkowane w Polsce by∏y stwierdzane zimà
na Wyspach Brytyjskich oraz w Afryce. G∏ówny przylot nad
Zat. Gwinejskà obserwuje si´ pod koniec sierpnia do po-
czàtków wrzeÊnia, a w po∏udniowej Afryce we wrze-
Êniu–paêdzierniku. Wiosnà zasadniczy odlot ma miejsce
na prze∏omie kwietnia i maja. Cz´Êç jednorocznych pia-
skowców pozostaje w Afryce do nast´pnego roku.

Pokarm
Pokarm stanowià drobne bezkr´gowce, chwytane podczas
sondowania dziobem wilgotnego mi´kkiego pod∏o˝a na
ods∏oni´tych brzegach zbiorników lub zbierane z po-
wierzchni wody. ˚erujàce ptaki biegajà bardzo szybko
wzd∏u˝ linii wody, zatrzymujàc si´ na chwil´ i chwytajàc po-
karm, po czym znów biegnà dalej. Chwytajà owady i sko-
rupiaki we wszystkich stadiach rozwoju, wieloszczety, cza-
sem paj´czaki i mi´czaki. Na l´gowiskach podczas niedo-
statku po˝ywienia, szczególnie przy za∏amaniach pogodo-
wych, pobierajà równie˝ pokarm roÊlinny.

Wyst´powanie

Siedlisko
Piaskowiec gniazduje w tundrze w pasie nadmorskim.
Zwiàzany jest z terenami otwartymi o skalistym lub kamie-
nistym pod∏o˝u, z rzadko rozmieszczonà roÊlinnoÊcià. Pod-
czas w´drówki g∏ównie spotykany na piaszczystych nad-
morskich pla˝ach, rzadziej nad zbiornikami Êródlàdowymi
(rzeki, zbiorniki zaporowe) lub na spuszczonych stawach
rybnych. Zimà zwiàzany z wybrze˝em morskim.

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

Rozmieszczenie geograficzne
Piaskowiec jest gatunkiem monotypowym – nie wyró˝niono
podgatunków. Obszar jego gniazdowania ogranicza si´ do
pó∏nocnego Spitsbergenu, pó∏nocno-wschodniej Grenlandii,
pó∏nocnej Syberii od ujÊcia Jeniseju do ujÊcia Leny na wscho-
dzie oraz Ziemi Pó∏nocnej i Wysp Nowosyberyjskich oraz ark-
tycznej Kanady. Poza sezonem l´gowym jest kosmopolityczny.
Osobniki gniazdujàce na Grenlandii w´drujà regularnie
przez zachodnià Europ´ w kierunku zachodniej Afryki. Pia-
skowce z zachodniej cz´Êci Syberii lecà w kierunku pó∏noc-
nej i zachodniej Europy, gdzie spotykajà si´ z ptakami
grenlandzkimi. Obszary zimowania piaskowców gren-
landzkich oraz gniazdujàcych w zachodniej cz´Êci l´gowisk
syberyjskich prawdopodobnie w znacznym stopniu pokry-
wajà si´ ze sobà, obejmujàc Wyspy Brytyjskie, wschodnie
wybrze˝a Atlantyku a˝ po po∏udniowà Afryk´.
Piaskowce gniazdujàce w Êrodkowej cz´Êci l´gowisk na Sy-
berii udajà si´ do wschodniej i po∏udniowo-wschodniej
Afryki. Zimowiska piaskowców ze wschodniej Azji znajdujà
si´ w ca∏ej po∏udniowej Azji i w Australii. Osobniki l´gowe
w Kanadzie sp´dzajà zim´ u wybrze˝y obu Ameryk.

Rozmieszczenie w Polsce
W Polsce pojawiajà si´ ptaki pochodzàce zarówno z popu-
lacji syberyjskiej, jak i grenlandzkiej.
Jesienià pojawiajà si´ regularnie i doÊç licznie na wybrze-
˝u; w g∏´bi làdu widywane sà regularnie, ale stwierdzenia
dotyczà zazwyczaj pojedynczych osobników. Najwi´cej ob-
serwacji pochodzi ze zbiorników zaporowych i stawów ryb-
nych Dolnego Âlàska i Wielkopolski.

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: 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

Jednym z najwa˝niejszych obszarów odwiedzanych regu-
larnie przez piaskowce podczas w´drówki jesiennej jest
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rez. Mewia ¸acha le˝àcy przy ujÊciu Wis∏y Przekopu. Regu-
larne obserwacje piaskowca podczas jesiennej w´drówki
dotyczà równie˝ rezerwatów Ptasi Raj przy ujÊciu Wis∏y
Âmia∏ej oraz Beka nad Zat. Puckà.

Rozwój i stan populacji

Populacja grenlandzka jest stosunkowo du˝a i liczy ok.
17 000 p. Na Ziemi Pó∏nocnej gniazduje 100–500 p., na
Spitsbergenie zaledwie 5–15 p., ale liczba ta utrzymuje si´
od lat 70. na sta∏ym poziomie. Brak danych dotyczàcych li-
czebnoÊci populacji l´gowej na Syberii. W porównaniu z
latami 80. podaje si´ wzrost liczebnoÊci na zimowiskach
europejskich i zachodnioafrykaƒskich o 50–60%, choç dla
samej Mauretanii zanotowano 40% spadek zimujàcych
piaskowców. Ocenia si´, ˝e liczba zimujàcych piaskowców
w zachodniej Europie i atlantyckich wybrze˝ach Afryki wy-
nosi oko∏o 170 000 os.
W Polsce zwykle stada piaskowców nie przekraczajà kilku-
dziesi´ciu osobników. Najwi´ksze stado w kraju odnotowa-
no przy ujÊciu Wis∏y jesienià 1978 r. i liczy∏o 343 os. oraz
w tym samym miejscu 166 ptaków w 1993. Najwi´ksze sta-
do na Êródlàdziu widziano w 1994 na stawach w P´cznie-
wie w Wielkopolsce i liczy∏o ono 178 piaskowców.

Zagro˝enia

Gatunkowi zagra˝a w Polsce 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 groma-
dzà si´ w du˝ych iloÊciach ptaki siewkowe;

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

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

Poniewa˝ piaskowiec w´druje g∏ównie wzd∏u˝ wybrze˝y
morskich, mniej istotne dla niego sà siedliska wyst´pujàce
na Êródlàdziu.

Propozycje odnoÊnie do zarzàdzania

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

skie, zlokalizowane przy ujÊciach rzek;
• powa˝nie ograniczyç plany zabudowy hydrotechnicznej do-

lin rzecznych i plany przekszta∏ceƒ re˝imu hydrologicznego
rzek, stosownie do ocen oddzia∏ywania na Êrodowisko;

• 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;

• zapewniç spokój w´drujàcym ptakom, na terenach
najwi´kszych koncentracji siewkowców, tak na wy-
brze˝u, jak i na Êródlàdziu, ograniczajàc ich u˝ytko-
wanie turystyczne i rekreacyjne w okresie czer-
wiec–paêdziernik.

Propozycje badaƒ

Nale˝y zbadaç:
• pochodzenie piaskowców w´drujàcych przez Polsk´;
• wybiórczoÊç siedliskowà i znaczenie siedlisk dla w´dru-

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

jàcych 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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