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A149
Calidris alpina
(L., 1758)

Biegus zmienny
Rzàd: siewkowe, podrzàd: siewkowce, rodzina: bekasowate,
podrodzina: biegusy

Status wyst´powania w Polsce

Biegus zmienny, g∏ównie podgatunek nominatywny
C. a. alpina (poza l´gowym w Polsce podgatunkiem
C. a. schinzii omówionym osobno), jest w Polsce gatun-
kiem w´drownym, sporadycznie podejmujàcym próby zi-
mowania, g∏ównie na wybrze˝u.

Opis gatunku

Jest stosunkowo niepozornym ptakiem, nieco mniej-
szym od szpaka, o wymiarach: d∏ugoÊç cia∏a
16–22 cm, rozpi´toÊç skrzyde∏ 34–43 cm, masa cia∏a
latem i jesienià nad Zat. Gdaƒskà, 36–59 g, masa na
l´gowisku w zachodniej Syberii 35–70 g. Posiada doÊç
smuk∏à sylwetk´, stosunkowo d∏ugi, lekko zagi´ty
w dó∏, t´po zakoƒczony dziób. Ciemnobràzowa, pra-
wie czarna t´czówka oraz obecnoÊç jasnych piórek
wokó∏ oka stwarza wra˝enie, ˝e jest ono bardzo wyra-
ziste. Podgatunki nie majà jednoznacznie wyodr´b-
nionych cech morfologicznych. U doros∏ych w szacie
godowej pióra wierzchu cia∏a sà przede wszystkim
rdzawe z domieszkà czarnego i wiele z nich posiada
jaÊniejsze obwódki (rudawe do ˝ó∏tych); pierÊ jest
ciemno strychowana na bia∏awym tle. Ptaki doros∏e
majà równie˝ charakterystycznà rozleg∏à, jednolicie
czarnà plam´ na brzuchu. Zimà biegusy na g∏owie
i wierzchu cia∏a sà jednolicie szare, z nieznacznà do-
mieszkà koloru brunatnego, od spodu jasne, jedynie
na piersi wyst´puje delikatne plamkowanie. W locie
widoczna jest jasna pr´ga wzd∏u˝ skrzyde∏, bia∏y spód
skrzyde∏ i bia∏e boki kupra. Dziób i nogi sà czarne.
Samice sà wi´ksze od samców (d∏u˝szy dziób, d∏u˝sze
skrzyd∏o), ale w terenie, zw∏aszcza w okresie w´dró-
wek, trudno je od siebie odró˝niç. ¸atwiejsze jest to na
l´gowisku, gdy obserwuje si´ zachowanie pary, poza
tym u samca w szacie godowej wierzch g∏owy jest nie-
co ciemniejszy od reszty upierzenia, tworzàc tzw. cza-
peczk´. Nie u wszystkich ptaków jest ona jednak wy-
raênie widoczna. Ptaki m∏ode, przed uzyskaniem sza-
ty zimowej, posiadajà wyraêniejsze od doros∏ych
ciemne plamkowanie na szyi, piersi i bokach cia∏a,
uk∏adajàce si´ w pod∏u˝ne pasy, zw∏aszcza na piersi.
Wierzch cia∏a pokryty jest ciemnymi piórami, z cha-
rakterystycznymi jaÊniejszymi obwódkami (˝ó∏tawymi
do rdzawych). W upierzeniu zimowym m∏ode sà bar-
dzo podobne do doros∏ych.

Mo˝liwoÊç pomy∏ki z innymi
gatunkami

Jesienià, po utracie upierzenia godowego, a zw∏aszcza po
zaniku czarnej plamy na brzuchu, w terenie (szczególnie
w locie) biegusa zmiennego mo˝na pomyliç z biegusem
krzywodziobym Calidris ferruginea (A147) i piaskowcem
Calidris alba (A144). U biegusa zmiennego, w porówna-
niu z biegusem krzywodziobym, po bokach piersi wyst´pu-
je wyraêniejsze ciemne strychowanie, a w locie widoczny
jest ciemny pas, który ciàgnie si´ od grzbietu do koƒca
ogona; u biegusa krzywodziobego widoczny jest zawsze
bia∏y kuper. Ponadto biegus zmienny przeci´tnie jest nieco
mniejszy od biegusa krzywodziobego, ma troch´ krótszy
dziób i krótsze nogi. W porównaniu z piaskowcem jasny
spód cia∏a biegusa zmiennego nie jest tak uderzajàco bia-
∏y, jak u piaskowca, a bia∏y pas wzd∏u˝ skrzyd∏a jest znacz-
nie w´˝szy i mniej wyrazisty. Piaskowiec ma nieco krótsze
nogi od biegusa zmiennego i szybciej od niego biega.

Biologia

Tryb ˝ycia
W okresie l´gowym biegusy zmienne sp´dzajà czas w wa-
runkach arktycznego lata, obni˝ajàc swojà aktywnoÊç tylko
przy bardzo z∏ych warunkach pogodowych oraz przy spad-
ku temperatury w godzinach, gdy s∏oƒce znajduje si´
w pozycji najni˝szej nad horyzontem. Na l´gowiskach wy-
st´pujà w rozproszeniu. Podczas w´drówek i zimà, w zale˝-
noÊci mi´dzy innymi od warunków pogodowych i zasobno-
Êci ˝erowisk, ptaki mogà byç aktywne równie˝ nocà. Bie-
gusy gnie˝d˝à si´ w rozproszeniu. Podczas w´drówek i na
zimowiskach, jak wi´kszoÊç siewkowych, wyst´pujà w sta-
dach, nieraz wielotysi´cznych.

L´gi
Biegusy zmienne dojrza∏oÊç p∏ciowà osiàgajà po skoƒcze-
niu 1. roku ˝ycia, choç nie wszystkie przyst´pujà ju˝ wtedy
do l´gów. Po przylocie z zimowisk w maju do poczàtku



czerwca (w zale˝noÊci od szerokoÊci geograficznej), zaj´ciu
terytorium (sà silnie terytorialne) i odbyciu toków ptaki za-
k∏adajà gniazda na ziemi, w postaci okràg∏ych, wygniecio-
nych w darni zag∏´bieƒ, dobrze ukrytych w k´pkach roÊlin-
noÊci. Gniazdo posiada skàpà wyÊció∏k´ z kawa∏ków su-
chych roÊlin. Jaja w liczbie 4 sztuk (czasem 3) sà wysiady-
wane przez oboje rodziców. Okres wysiadywania trwa
21–24 dni. Po zniszczeniu gniazda przez drapie˝nika we
wczesnym okresie wysiadywania ptaki przyst´pujà do bu-
dowy nowego gniazda w bli˝szym lub dalszym sàsiedztwie.
Piskl´tami opiekujà si´ poczàtkowo bàdê oboje rodzice,
bàdê tylko samce, a samice szybko opuszczajà l´gowiska,
rozpoczynajàc ju˝ w pierwszej po∏owie lipca jesiennà w´-
drówk´. Samce towarzyszà m∏odym do czasu uzyskania
przez nie zdolnoÊci lotu, co nast´puje po 18–24 dniach od
wyklucia. Zostawiajà je wtedy na l´gowiskach i same wy-
ruszajà w kierunku zimowisk. M∏ode opuszczajà l´gowi-
ska, w zale˝noÊci od warunków pogodowych, od poczàtku
sierpnia. Biegusy zmienne sà silne przywiàzane do swoich
miejsc l´gowych i w ciàgu kolejnych lat zak∏adajà gniazda
w tej samej okolicy.

W´drówki
Biegus zmiany nale˝y do migrantów, które ca∏y dystans
w´drówki pokonujà w mniejszych odcinkach, cz´sto za-
trzymujàc si´ po drodze. Wi´kszoÊç biegusów zmien-
nych przechodzi ca∏kowite pierzenie, czyli zmian´
wszystkich piór podczas w´drówki, albo jednoczeÊnie
aktywnie w´drujàc, albo zatrzymujàc si´ na miejscach
dogodnych do odbycia wymiany piór na nowe. Biegus
zmienny jest rzadkim wyjàtkiem wÊród siewkowców, któ-
ry mo˝e pierzyç si´ w trakcie w´drówki. Zwykle inne ga-
tunki okres ten sp´dzajà na terenach szczególnie zasob-
nych w pokarm, na tzw. pierzowiskach. Poniewa˝ biegus
zmienny cz´sto zatrzymuje si´ podczas w´drówki, liczb´
tych postojów, jak i ich d∏ugoÊç ptaki regulujà w zale˝-
noÊci od zapotrzebowania pokarmowego i zasobnoÊci
w pokarm terenów spotykanych po drodze.
W Polsce ptaki, l´gnàce si´ w Skandynawii i zachodniej Ro-
sji, pojawiajà si´ od pierwszych dni lipca, z kulminacyjnym
pojawem ptaków doros∏ych w 3. dekadzie miesiàca. Ptaki
doros∏e w´drujà przede wszystkim wzd∏u˝ wybrze˝a.
W sierpniu pojawiajà si´ ptaki m∏ode, a szczyt ich przelotu
jest zmienny w czasie, w zale˝noÊci od tego, jak przebiega∏
sezon l´gowy (czy by∏ wczesny, spóêniony itp.). W´drujà
one bardziej szerokim frontem od doros∏ych, a wi´c spoty-
ka si´ je licznie i na wybrze˝u, i na Êródlàdziu. Cz´Êç pta-
ków z Polski w´druje dalej na zachód wzd∏u˝ wybrze˝y Mo-
rza Pó∏nocnego i Atlantyku, docierajàc do Afryki Pó∏nocnej.
Cz´Êç biegusów zmiennych dociera do basenu Morza
Âródziemnego, cz´Êç natomiast znad Ba∏tyku w´druje
w kierunku po∏udniowo-wschodnim i jest notowana na
pó∏nocnych wybrze˝ach Morza Czarnego i Azowskiego.
Wiosenna w´drówka rozpoczyna si´ w marcu i trwa znacz-
nie krócej od jesiennej. Cz´Êç ptaków wiosnà w´druje in-

nà trasà ni˝ jesienià, wykazujàc cechy tzw. w´drówki p´tlo-
wej: jesienià sà obecne nad Ba∏tykiem, a wiosnà z basenu
Morza Âródziemnego i pó∏nocnej Afryki w´drujà nad Mo-
rze Czarne, a stamtàd wprost na pó∏noc i pó∏nocny
wschód ku l´gowiskom.

Zimowanie
Cz´Êç ptaków obecnych w Polsce jesienià sp´dza zim´
w zachodniej Europie (poczàwszy od wybrze˝y Danii), w po-
∏udniowej Europie i na pó∏nocnych wybrze˝ach Afryki. Nie
wiadomo, gdzie zimujà ptaki w´drujàce jesienià przez Ba∏-
tyk, a nast´pnie przez Morze Czarne. Biegusy zimujà naj-
liczniej na terenach przymorskich w strefie p∏ywów, w uj-
Êciach rzek, nad jeziorami i innymi zbiornikami wodnymi.
Podczas ∏agodnych zim nieliczne ptaki zimujà w Polsce.

Pokarm
Biegusy zmienne od˝ywiajà si´ drobnymi bezkr´gowcami
(owady, paj´czaki, skàposzczety, wieloszczety, skorupiaki,
mi´czaki); zbierajà je z roÊlin, z powierzchniowych warstw
gleby, na brzegu zbiorników wodnych i w wodzie, brodzàc
po p∏yciznach. Mogà równie˝ czasami zjadaç nasiona ro-
Êlin. Technika zbierania pokarmu jest ró˝na, w zale˝noÊci
od typu siedliska, w jakim ptaki ˝erujà; mogà wi´c polo-
waç na zdobycz, kierujàc si´ wzrokiem lub dotykiem silnie
unerwionej koƒcówki dzioba. Podczas szybkiego przemie-
rzania dogodnych ˝erowisk, biegusy zmienne energicznie
sondujà pod∏o˝e dziobem.

Wyst´powanie

Siedlisko
Biegus zmienny jest pospolitym gatunkiem tundrowym,
w okresie l´gowym zasiedlajàc przede wszystkim otwar-
te przestrzenie ró˝nych rodzajów tundry, a wi´c po∏u-
dniowà cz´Êç pasa tundry arktycznej i tundr´ mszysto-
-porostowà. Gniazda zak∏ada najch´tniej na obszarach
Êrednio wilgotnej tundry nizinnej, o delikatnie k´pkowej
strukturze. W okresie pozal´gowym biegusy zmienne wy-
st´pujà najch´tniej nad brzegami ró˝nych zbiorników
wodnych (s∏ono- i s∏odkowodnych). Bardzo licznie zasie-
dlajà nadmorskie tereny w strefie p∏ywów, zasobne
w odpowiedni dla nich pokarm.
W Polsce ˝erujà na wszelkich p∏yciznach z mulistym
dnem, bardzo ch´tnie na mulistych dnach spuszczonych
jesienià stawów hodowlanych. Na wybrze˝u koncentru-
jà si´ w miejscach o urozmaiconej linii brzegowej,
a wi´c najch´tniej przy ujÊciach rzek, tam, gdzie groma-
dzi si´ mu∏ i kidzina.

Siedliska z za∏àcznika I Dyrektywy
Siedliskowej, które mogà byç istotne
dla gatunku
1130 UjÊcia rzek (estuaria)
1150 Zalewy i jeziora przymorskie (laguny)
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1210 Kidzina na brzegu morskim
1330 Solniska nadmorskie (Glauco-Puccinellietalia cz´Êç –

zbiorowiska nadmorskie)
2110 Inicjalne stadia nadmorskich wydm bia∏ych
2120 Namorskie wydmy bia∏e
3150 Starorzecza i naturalne eutroficzne zbiorniki wodne

ze zbiorowiskami z Nymphaeion, Potamion
3270 Zalewane muliste brzegi rzek

Rozmieszczenie geograficzne
Biegus zmienny gnieêdzi si´ w pó∏nocnej cz´Êci Hol-
arktyki. Jest gatunkiem politypowym (wyró˝nia si´ ok.
10 podgatunków, ró˝nie opisywanych przez poszcze-
gólnych autorów). Ptaki w´drujàce przez Polsk´
gnie˝d˝à si´ w pó∏nocnej Skandynawii oraz w pasie
tundry pó∏nocnej Rosji, na wschód od Uralu a˝ po
Pó∏wysep Tajmyr. Obszary te zamieszkuje podgatunek
C. a. alpina. Zimowiska tego podgatunku znajdujà
si´ w Europie Zachodniej i w basenie Morza Âród-
ziemnego. Niektórzy badacze uwa˝ajà, ˝e zasi´g te-
go podgatunku dochodzi na wschodzie a˝ do rzeki
Ko∏ymy, inni pomi´dzy Pó∏wyspem Tajmyr a Ko∏ymà
wyró˝niajà podgatunek C. a. centralis. Sporadycznie
w naszych szerokoÊciach geograficznych mogà poja-
wiaç si´ dalekowschodnie podgatunki, wÊród których
najcz´Êciej wymieniany jest najwi´kszy C. a. sakhali-
na. Zimowiska podgatunków Êrodkowo- i wschodnio-
syberyjskich znajdujà si´ na terenie Azji Mniejszej
(Morze Czerwone, Pó∏wysep Arabski, na wschód do
Indii) oraz na azjatyckich wybrze˝ach Pacyfiku, na
pó∏noc od Zwrotnika Raka. Podgatunki amerykaƒskie
zimujà na zachodnim i wschodnim wybrze˝u Stanów
Zjednoczonych i Meksyku.

Rozmieszczenie w Polsce
Jesienià biegus zmienny wyst´puje w ca∏ym kraju na wy-
brze˝u i nad wszystkimi rodzajami zbiorników wodnych na
Êródlàdziu. Podczas ∏agodnych zim gatunek ten mo˝na
spotkaç sporadycznie w ró˝nych cz´Êciach kraju. Wiosnà
biegus zmienny jest stosunkowo nieliczny, liczniejszy na wy-
brze˝u ni˝ w g∏´bi kraju.

Status ochronny

Ochrona gatunkowa w Polsce: gatunek obj´ty ochronà Êci-
s∏à (Dz U z 2004 r. Nr 220, poz. 2237)
Status zagro˝enia w Europie: Vw gatunek nara˝ony na wy-
gini´cie (populacja zimujàca)
BirdLife International: SPEC 3w
Dyrektywa Ptasia: Art. 4.2
Konwencja Berneƒska: za∏àcznik II
Konwencja Boƒska: za∏àcznik II
Porozumienie AEWA

Wyst´powanie gatunku na
obszarach chronionych

Gatunek chroniony jest na terenie nadmorskich rezerwa-
tów przyrody, np. Ptasi Raj i Mewia ¸acha przy ujÊciu Wis∏y,
rez. Beka przy ujÊciu Redy, na terenach nadmorskich w S∏o-
wiƒskim PN, jednak˝e nie mo˝na oceniç, jaka cz´Êç popu-
lacji w´drujàcej przez Polsk´ zatrzymuje sie na obszarach
chronionych.

Rozwój i stan populacji

Biegus zmienny jest najliczniejszym przedstawicielem siew-
kowych w Palearktyce. Nie ustalono jeszcze dok∏adnie
wielkoÊci populacji pó∏nocnorosyjskiej na podstawie znajo-
moÊci liczby par l´gowych. Na podstawie liczeƒ ptaków
w´drujàcych i zimujàcych w zachodniej Europie, populacj´
biegusa zmiennego gniazdujàcego w pó∏nocnej Europie,
zachodniej Rosji i zachodniej Syberii ocenia si´ na oko∏o
1 350 000–1 375 000 ptaków.
LiczebnoÊç biegusów zmiennych obecnych w miejscach
postojowych z roku na rok jest bardzo ró˝na, gdy˝ tak
jak u wi´kszoÊci ptaków majàcych swoje l´gowiska na
terenach arktycznych, jest silnie uzale˝niona od suro-
wych warunków klimatycznych panujàcych podczas se-
zonu l´gowego i od tzw. cykli lemingowych. W momen-
cie przylotu ptaków na po∏o˝one w strefie tundry l´go-
wiska w pó∏nocnej Rosji, bardzo cz´sto na du˝ych prze-
strzeniach zalega jeszcze nie-stopnia∏y Ênieg. Bywa cza-
sem, ˝e nawroty zimy z padajàcym Êniegiem i ostrymi
wiatrami majà miejsce wtedy, gdy ptaki ju˝ siedzà na
jajach, a nawet we wczesnym okresie wodzenia pisklàt.
Takie warunki mogà zadecydowaç o sukcesie l´gowym
w danym roku. W okresach masowych pojawów gryzo-
ni (g∏ównie lemingów) w tundrze, tundrowe drapie˝niki
skrzydlate (np. sowa Ênie˝na, wydrzyki) oraz czworo-
no˝ne (lis polarny, czyli piesiec) majà w bród ∏atwo do-
st´pnego pokarmu w postaci gryzoni i ptaki sà wtedy
mniej nara˝one na drapie˝nictwo z ich strony. W sezo-
nach, gdy gryzoni jest ma∏o, drapie˝niki polujà na
gnie˝d˝àce si´ na ziemi ptaki i wtedy mo˝e si´ wycho-
waç tylko nieznaczny procent m∏odych. Cykle lemingo-
we sà z regu∏y trzyletnie, ale sukces l´gowy ptaków
gniazdujàcych w Arktyce jest wypadkowà pomi´dzy wa-
runkami pogodowymi panujàcymi w danym sezonie, li-
czebnoÊcià lemingów i aktywnoÊcià drapie˝ników.
Ze wzgl´du na trudnoÊci w ocenie ca∏kowitej liczebnoÊci
populacji gatunku oraz du˝ej zmiennoÊci liczebnoÊci z ro-
ku na rok trudno jest okreÊliç trendy liczebnoÊci gatunku.
Z jednej strony na ca∏ym Êwiecie ubywa siedlisk dogodnych
dla ptaków siewkowych, liczebnoÊç wielu gatunków zwià-
zanych z tymi siedliskami zmniejsza si´, ale z drugiej jest
du˝e zainteresowanie tà grupà ptaków (jak i innymi ptaka-
mi zwiàzanymi z siedliskami wodno-b∏otnymi) i doskonalà
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si´ metody oceny liczebnoÊci ptaków. Na razie nie zauwa-
˝ono wyraênych trendów zmian liczebnoÊci biegusa zmien-
nego (poza opisanym osobno podgatunkiem C. a schinzii).
Podczas wieloletnich badaƒ w´drówek ptaków siewko-
wych w latach 80. i 90. nad Zat. Gdaƒskà okaza∏o si´, ˝e
z terenu tego jesienià korzysta znaczna liczba biegusów
zmiennych, która mo˝e dochodziç w niektóre lata nawet
do 1% populacji w´drujàcej z pó∏nocy i wschodu przez ten
teren; maksymalnie w ciàgu jednego sezonu obràczkowa-
no powy˝ej 6000 biegusów zmiennych przy ujÊciu Wis∏y
i prawie 3000 przy ujÊciu Redy, wi´c ∏atwo sobie wyobra-
ziç, ˝e przez obszar Zat. Gdaƒskiej w´drowaç musi wielo-
krotnie wi´cej ptaków, ni˝ udaje si´ schwytaç i zaobràcz-
kowaç. Biegus zmienny jesienià lokalnie tworzy koncen-
tracje na wybrze˝u do 1000–2500 os., np. do 1100 pta-
ków we wrzeÊniu 1987 pod W∏adys∏awowem, ok.
2500 os. w paêdzierniku 1993 w ujÊciu Redy, czy 1500 os.
we wrzeÊniu 1991 w ujÊciu Wis∏y. Niejednokrotnie obser-
wuje si´ stada m∏odych biegusów zmiennych we wrzeÊniu
i paêdzierniku w g∏´bi kraju, np. w dolinie dolnej Odry
koncentracje z∏o˝one z 500–800 ptaków w latach 90.,
nad zb. Jeziorsko 640 os. w 1994, pod PrzemyÊlem
848 os. w 1985, nad Zb. Otmuchowskim 830 os.
w 1999, nad Zb. Turawskim 560 os. w 1985 czy nad Zb.
Nyskim 2650 os. w 1985.

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;

• zmniejszanie powierzchni naturalnych terenów zalewo-
wych w dolinach rzek ni˝owych, regularnie podtapia-
nych w okresie wiosennym;

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

•kurczenie si´ dost´pnej dla ptaków powierzchni muliste-
go dna stawów rybnych, spuszczanych i nape∏nianych
bez uwzgl´dnienia okresów w´drówki;

• p∏oszenie przez ludzi (spacerowiczów) i psy stad zatrzymujà-
cych 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:
• zachowywaç p∏ytkowodne obszary, zw∏aszcza nadmor-

skie, zlokalizowane przy ujÊciach rzek (ograniczenie za-

budowy rekreacyjno-turystycznej) oraz na Êródlàdziu,
w okolicach regularnie odwiedzanych przez w´drujàce
ptaki siewkowe;

• 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;

• u˝ytkowaç doliny rzeczne zgodnie z dotychczasowà ewi-
dencjà 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´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 ptaków. Meto-
dyka do ustalenia.
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