
Philomachus pugnax
(L., 1758)

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

Status wyst´powania w Polsce

Skrajnie nieliczny gatunek l´gowy, nieliczny lub Êrednio
liczny na przelotach.

Opis gatunku

Âredniej wielkoÊci ptak siewkowy, z d∏ugimi nogami i Êred-
niej d∏ugoÊci, nieznacznie zakrzywionym w dó∏ dziobem.
Samiec jest wielkoÊci krwawodzioba i ok. 25–30% wi´kszy
od samicy. Wymiary: d∏ugoÊç cia∏a samca 28–32 cm, ma-
sa cia∏a samca 130–254 g, (na l´gowiskach z regu∏y
170–210 g). D∏ugoÊç cia∏a samicy 22–27 cm, masa
cia∏a samicy 70–170 g (na l´gowiskach zazwyczaj
80–120 g).Wiosnà u samców wyst´pujà wyd∏u˝one, wie-
lobarwne pióra, tworzàce charakterystycznà obfità kryz´
na szyi i pukle na tyle g∏owy. Ubarwienie kryzy i pukli jest
bardzo zmienne, choç z regu∏y ogólna kolorystyka (bia∏e
lub ciemne) obu partii upierzenia jest zbli˝ona. Samce
majà te˝ charakterystyczne ˝ó∏te lub pomaraƒczowe bro-
dawki w cz´Êci twarzowej. Wierzch cia∏a obu p∏ci wiosnà
jest rudawo- lub szarobràzowy, z czarnym ∏uskowaniem
i poprzecznym prà˝kowaniem. Samice nie wykszta∏cajà
kryzy i brodawek, a g∏owa i szyja upierzone sà podobnie
jak wierzch cia∏a obu p∏ci. Brzuch zasadniczo jest jasny,
bia∏awy. W locie skrzyd∏a z wierzchu sà doÊç jednolicie
bràzowe, z wàskà bia∏à pr´gà wzd∏u˝ ich Êrodka. Diagno-
stycznà cechà lecàcego bataliona jest ubarwienie kupra,
z dwoma bia∏ymi owalnymi plamami po bokach, kontra-
stujàcymi z ciemnym Êrodkiem kupra, grzbietem i ogo-
nem. Nogi sà pomaraƒczowe lub karminowe u ptaków
doros∏ych i zielonkawe u osobników m∏odych, przynaj-
mniej przez ca∏y pierwszy rok ˝ycia. Dziób m∏odych sam-
ców w pierwszym roku ˝ycia jest czarny, póêniej z mniej
lub bardziej rozleg∏à ró˝owà nasadà lub ca∏y ró˝owoczer-
wony. Dziób samic z regu∏y jest czarny, z wàskà ró˝owà
nasadà u ok. 10% ptaków. Samce noszà szat´ godowà od
kwietnia do czerwca, w lipcu nie majà ju˝ kryzy i pukli z ty-
∏u g∏owy. Ptaki m∏ode majà wierzch cia∏a pokryty charak-
terystycznymi czarnymi, rudo obrze˝onymi ∏uskami oraz
p∏oworudawà szyj´ i pierÊ.

Mo˝liwoÊç pomy∏ki z innymi
gatunkami

Wiosnà samiec bataliona, pomimo ogromnej zmienno-
Êci ubarwienia, jest trudny do pomylenia z jakimkolwiek

innym gatunkiem ptaka. Brak szczególnych cech wyró˝-
niajàcych w upierzeniu godowym samicy mo˝e utrud-
niaç oznaczanie, podobnie jak du˝a zmiennoÊç ubar-
wienia samców w upierzeniu spoczynkowym (od lipca
poczynajàc). DoÊç charakterystyczna sylwetka, z du˝ym,
pe∏nym tu∏owiem i niewielkà g∏owà, czarny (lub ró˝owo-
czarny), lekko zakrzywiony dziób i charakterystyczne ja-
sne plamy na kuprze lecàcego ptaka umo˝liwiajà jed-
nak z regu∏y szybkà identyfikacj´.

Biologia

Tryb ˝ycia
Batalion jest aktywny przede wszystkim w ciàgu dnia. Bar-
dzo towarzyski – w okresie przelotów i toków oraz na zimo-
wiskach z regu∏y spotykany w stadach liczàcych kilkana-
Êcie–kilkadziesiàt ptaków. Najwi´ksze agregacje mogà li-
czyç do kilku tysi´cy osobników. Pojedynczo spotykane sà
jedynie samice w okresie wysiadywania jaj i wodzenia pi-
sklàt oraz niektóre ptaki m∏ode (niekiedy równie˝ doros∏e
samce) w poczàtkach przelotu jesiennego (druga po∏owa
czerwca i poczàtki lipca).
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L´gi
Gatunek znany jest z charakterystycznych grupowych to-
ków, skupiajàcych po kilka–kilkanaÊcie samców na nie-
wielkich arenach tokowiskowych, odwiedzanych przez sa-
mice. Ptaki nie tworzà par – samce kojarzà si´ z wieloma
partnerkami w trakcie jednego sezonu l´gowego, a wysia-
dywaniem jaj i wodzeniem pisklàt zajmuje si´ wy∏àcznie
samica; wi´kszoÊç samic przed z∏o˝eniem jaj równie˝ ko-
jarzy si´ z kilkoma partnerami i w ponad po∏owie l´gów pi-
skl´ta sà potomstwem przynajmniej dwóch ró˝nych sam-
ców. Zachowanie podczas toków i wyglàd pozwalajà na
wyró˝nienie dwóch kategorii samców o odmiennych, ge-
netycznie zdeterminowanych strategiach rozrodczych.
Wi´kszoÊç samców (ok. 80–85%) konkurujàc o samice,
broni w obr´bie tokowiska niewielkich terytoriów (tzw.
samce niezale˝ne). Pozosta∏e samce – tzw. satelitarne – nie
wykazujà zachowaƒ terytorialnych, starajàc si´ dostaç na
terytoria samców niezale˝nych, gdzie podporzàdkowujà
si´ ich dominacji. Pomimo agresji ze strony w∏aÊcicieli tery-
toriów samcom satelitarnym udaje si´ tam kojarzyç z sami-
cami. Samce niezale˝ne tolerujà jednak czasowà obecnoÊç
samca satelitarnego w swym sàsiedztwie, gdy˝ samice
ch´tniej odwiedzajà takie terytoria, przez co rosnà szanse
zdobycia partnerki równie˝ przez samca niezale˝nego.
Samce satelitarne majà bia∏e kryzy i jasne k´pki piór na
g∏owie, podczas gdy samce niezale˝ne majà kryzy prze-
wa˝nie ciemno ubarwione. Samce niezale˝ne sà tak˝e
wi´ksze i relatywnie ci´˝sze od satelitarnych.
Tokowiska zlokalizowane w stosunkowo stabilnych siedliskach
nadmorskich s∏onaw Holandii, Niemiec i Szwecji sà zasiedla-
ne przez wiele lat i charakteryzujà si´ wysokim odsetkiem po-
wracajàcych na nie w kolejnych latach niezale˝nych, terytorial-
nych samców, jak równie˝ lokalnie gniazdowych samic. Nato-
miast wyst´powanie tokowisk i gniazdowanie na terenach do-
lin rzecznych jest bardziej oportunistyczne, odzwierciedlajàc
zmiennoÊç powierzchni atrakcyjnych dla gatunku siedlisk
w poszczególnych latach, wynikajàcà ze zró˝nicowanego po-
ziomu wiosennych zalewów. W konsekwencji, gniazdowanie
bataliona na Êródlàdziu Europy Ârodkowej, gdzie gatunek za-
siedla ∏àki w dolinach rzek, ma w du˝ej mierze nomadyczny
charakter, a liczebnoÊç l´gowych samic i tokujàcych samców
podlega w kolejnych sezonach du˝ym wahaniom.
Samice zak∏adajà gniazda z regu∏y w promieniu kilkuset me-
trów od tokowisk. Gniazda sà jednak znajdowane równie˝ na
terenach, gdzie w ogóle nie widywano tokujàcych samców.
Prawdopodobnie cz´Êç samic kojarzy si´ w trakcie wiosennej
w´drówki i zak∏ada gniazda setki kilometrów dalej. Ptaki cz´-
sto tokujà i niekiedy kojarzà si´ równie˝ poza tokowiskami, na
terenie ˝erowisk. W Europie Ârodkowej liczebnoÊç tokujàcych
samców na danym stanowisku nie jest skorelowana z liczbà
samic przyst´pujàcych lokalnie do l´gów, choç na terenach,
gdzie gatunek gniazduje nieregularnie, l´gowe samice stwier-
dza si´ z regu∏y w latach nasilonego przelotu wiosennego.
Jednoroczne samice regularnie przyst´pujà do l´gów, na-
tomiast jednoroczne samce rzadko biorà udzia∏ w tokach.

Gniazdem jest p∏ytki do∏ek w ziemi, z regu∏y bardzo dobrze
ukryty w wysokiej trawie. Sk∏adanie jaj zaczyna si´ od
pierwszych dni maja, z najwi´kszym nasileniem w drugiej
dekadzie tego miesiàca. W poczàtkach czerwca sk∏adane
sà nieliczne zniesienia zast´pcze powtarzane po utracie
pierwszego. Pe∏ne zniesienie liczy z regu∏y 4, rzadziej (ok.
10%, g∏ównie l´gi zast´pcze) 3 jaja. Samica wysiaduje jaja
przez 21–23 dni. Piskl´ta opuszczajà gniazdo w kilka go-
dzin po wykluciu i od pierwszego dnia ˝ycia samodzielnie
zdobywajà pokarm. Samica wodzi piskl´ta, ogrzewa je
podczas pierwszych ok. 10 dni ˝ycia i odwodzi od nich dra-
pie˝niki. Cz´sto piskl´ta samic gniazdujàcych blisko siebie
wodzone sà wspólnie przez kilka matek. M∏ode bataliony
umiejà lataç w wieku ok. 18–25 dni, jednak samica koƒczy
opiek´ nad nimi jeszcze przed uzyskaniem lotnoÊci, gdy
majà 10–15 dni. Zarówno samice, jak i samce opuszczajà
tereny krajowych l´gowisk w drugiej po∏owie czerwca.
Prze˝ywalnoÊç roczna ptaków doros∏ych jest trudna do oce-
ny z uwagi na tendencje nomadyczne, szacowana na pozio-
mie ok. 60–70%, co wydaje si´ wartoÊcià zani˝onà. Produk-
tywnoÊç jest zró˝nicowana, w zale˝noÊci od roku i miejsca,
zazwyczaj z 60–70% z∏o˝onych zniesieƒ wykluwa si´ przy-
najmniej jedno piskl´. Jednak na niektórych stanowiskach
Êrodkowoeuropejskich – w tym nad Biebrzà – sukces gniaz-
dowy jest dwukrotnie ni˝szy, na poziomie 30%. Do okresu
lotnoÊci prze˝ywa z regu∏y 50–70% wyklutych pisklàt.

W´drówki
Gatunek w´drowny, pokonujàcy w czasie w´drówek od kil-
ku do kilkunastu tysi´cy kilometrów w jednà stron´. W´-
drówka przez Europ´ przebiega szerokim frontem, bez wy-
raênie wyodr´bnionych szlaków migracyjnych. W´drówka
jesienna rozpoczyna si´ w naszych warunkach ju˝ w trze-
ciej dekadzie czerwca. Szczyt jesiennego przelotu przypa-
da na koniec lipca i na sierpieƒ, koniec – na paêdziernik;
nieliczne ptaki widywane sà do pierwszych dni grudnia.
Przelot jesienny samce rozpoczynajà wczeÊniej od samic,
które w tym okresie koƒczà wodzenie pisklàt. Ptaki m∏ode
pojawiajà si´ od drugiej dekady lipca poczynajàc i ich
udzia∏ stopniowo roÊnie. W trakcie w´drówki jesiennej wie-
le ptaków zatrzymuje si´ na kilka tygodni w Holandii i pó∏-
nocnych Niemczech, by przejÊç cz´Êciowe pierzenie lotek.
Wiosenny przelot bataliona jest intensywniejszy ni˝ jesien-
ny. Pierwsze ptaki pojawiajà si´ w poczàtkach marca, ale
du˝e stada pojawiajà si´ dopiero w koƒcu marca lub na
poczàtku kwietnia. Wiosnà samce równie˝ przelatujà wy-
raênie wczeÊniej ni˝ samice.
Szczytowi przelotu wiosennego w trzeciej dekadzie kwietnia
i pierwszej dekadzie maja towarzyszà intensywne toki pta-
ków. W koƒcu maja widywane sà ju˝ tylko nieliczne samce
i lokalnie l´gowe samice.

Zimowanie
Zimowiska ptaków l´gowych w Polsce pozostajà nieznane.
Bataliony gniazdujàce w Europie Pó∏nocnej oraz przelatujà-
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ce przez Europ´ Ârodkowà zimujà nielicznie w Europie Za-
chodniej (Holandia, Francja, Hiszpania, Portugalia, W∏ochy)
i Afryce Pó∏nocnej. Jednak podstawowe zimowisko tych po-
pulacji rozciàga si´ w strefie Sahelu (w Senegalu, Mali, Ni-
gerii, Czadzie i Gwinei-Bissau). Samice zimujà wyraênie da-
lej na po∏udnie ni˝ samce. Ptaki pojawiajà si´ na zimowisku
od sierpnia i opuszczajà je w marcu. Cz´Êç ptaków jedno-
rocznych sp´dza pierwszy sezon l´gowy na zimowisku.

Pokarm
Podstawowe po˝ywienie w okresie l´gowym i podczas
w´drówki stanowià drobne bezkr´gowce, g∏ównie owady
– doros∏e i larwalne formy muchówek oraz chrzàszczy,
poza tym skorupiaki, mi´czaki, paj´czaki, niekiedy drob-
ne ryby. Ptaki ˝erujà przede wszystkim na ods∏oni´tym
mulistym pod∏o˝u (brzegi rozlewisk, ods∏oni´te dna
zbiorników), lokalizujàc zdobycz wzrokiem. Cz´sto ˝erujà
równie˝ brodzàc w wodzie, zanurzone po brzuch, sondu-
jàc dziobem muliste dno pod wodà i znajdujàc zdobycz
za pomocà dotyku. Na afrykaƒskich zimowiskach bata-
lion od˝ywia si´ przede wszystkim nasionami ry˝u, prosa
i innych, dzikich traw.

Wyst´powanie

Siedlisko
Generalnie gatunek zasiedla otwarte, silnie podmok∏e te-
reny, preferujàc siedliska s∏odkowodne i s∏onawy poroÊni´-
te niskà roÊlinnoÊcià zielnà. Typowym siedliskiem l´gowym
gatunku jest tundra. W Europie Ârodkowej batalion gniaz-
duje na silnie podmok∏ych trawiastych terenach po∏o˝o-
nych w dolinach rzek (niekiedy obrze˝ach jezior), na nad-
morskich s∏onawach i torfowiskach. W ogromnej wi´kszo-
Êci sà to obszary zalewowe lub okresowo podtapiane, u˝yt-
kowane jako ∏àki koÊne i pastwiska. Na takich terenach li-
czebnoÊç l´gowych samic jest skorelowana z d∏ugoÊcià
p∏ytkiego zalewu powierzchni w marcu–kwietniu. Gniazda
zlokalizowane sà we fragmentach poroÊni´tych umiarko-
wanie wysokà trawà, o k´pkowej strukturze roÊlinnoÊci,
w pobli˝u obni˝eƒ terenu wype∏nionych wodà, cz´sto na
obrze˝ach pastwisk; z regu∏y sà to miejsca o wysokim po-
ziomie wody gruntowej, okresowo podtapiane. Tokowiska
zlokalizowane sà na terenach nieznacznie wyniesionych
ponad mokrad∏a – suchszych górkach, groblach, nierzad-
ko drogach gruntowych.
Ptaki przelotne preferujà tereny p∏ytko zalane, o b∏otni-
stym pod∏o˝u. Latem i jesienià, gdy doliny rzeczne sà
przesuszone, bataliony zatrzymujà si´ na spuszczonych
zbiornikach zaporowych, stawach, polach irygacyjnych
i w ujÊciach du˝ych rzek. W Polsce zatrzymujà si´ wtedy
g∏ównie na ods∏oni´tych dnach zbiorników zaporowych
i spuszczonych stawach, rzadziej na wybrze˝u i na obrze-
˝ach starorzeczy w dolinach rzek. Natomiast wiosnà prze-
lotne stada zatrzymujà si´ przede wszystkim na p∏ytkich
rozlewiskach w dolinach rzek.

Zimà bataliony zwiàzane sà g∏ównie ze s∏odkowodnymi
obszarami podmok∏ymi. Wyst´pujà wtedy na rozleg∏ych te-
renach otwartych, g∏ównie mokrad∏ach, w deltach rzek, na
polach ry˝owych i ods∏oni´tych rozleg∏ych brzegach jezior,
nierzadko na terenach trawiastych z dala od wody.

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

zbiorowiska nadmorskie)
3270 Zalewane muliste brzegi rzek
6410 Zmiennowilgotne ∏àki trz´Êlicowe (Molinion)
7110 Torfowiska wysokie z roÊlinnoÊcià torfotwórczà (˝ywe)
7120 Torfowiska wysokie zdegradowane, zdolne do natu-

ralnej i stymulowanej regeneacji
7140 Torfowiska przejÊciowe i trz´sawiska (przewa˝nie

z roÊlinnoÊcià z Scheuchzeri-Caricetea)
7210 Torfowiska nakredowe (Cladietum marisci, Caricetum

buxbaumii, Schoenetum nigricantis)

Rozmieszczenie geograficzne
Area∏ l´gowy bataliona (nie wyró˝nia si´ podgatunków)
rozciàga si´ wzd∏u˝ pó∏nocnych wybrze˝y Europy i Azji,
obejmujàc przede wszystkim stref´ tundr i lasotundry. Sta-
nowiska l´gowe w Europie Ârodkowej – od Holandii i Da-
nii, poprzez pó∏nocne Niemcy, Polsk´, po dolin´ Prypeci
wyznaczajà zachodnià i po∏udniowà granic´ zasi´gu.
Zimowiska obejmujà przede wszystkim stref´ Sahelu
w Afryce Zwrotnikowej. Mniej licznie bataliony zimujà
równie˝ w Wielkiej Brytanii, Francji, Portugalii i w ca∏ym
basenie Morza Âródziemnego. Populacje syberyjskie zi-
mujà na Êródlàdziu Afryki Wschodniej od Egiptu, poprzez
Sudan i dolin´ ryftowà po Afryk´ Po∏udniowà oraz wokó∏
Zat. Perskiej i w Indiach.

Rozmieszczenie w Polsce
Area∏ l´gowy gatunku w Polsce trudny jest do okreÊlenia
z uwagi na nak∏adajàce si´ na siebie efekty dwóch pro-
cesów: (1) ciàg∏ego zmniejszania si´ liczby zaj´tych sta-
nowisk oraz (2) efemerycznego, zmiennego charakteru
gniazdowania uzale˝nionego od poziomu wiosennych
zalewów w dolinach rzek – na wygasajàcych stanowi-
skach gniazdowanie by∏o ograniczone do wilgotnych lat.
W pierwszej po∏owie lat 90. g∏ówny rejon gniazdowania
bataliona stanowi∏a dolina Biebrzy i przyleg∏e odcinki do-
liny Narwi. Poza tym rozproszone stanowiska gniazdowe
istnia∏y jeszcze w delcie Âwiny i nad Zalewem Kamieƒ-
skim, w dolnym biegu Odry i w ujÊciu Warty, w Êrodko-
wym biegu Warty, w dolinie górnej Baryczy, nad dolnà Pi-
licà oraz wzd∏u˝ Wieprza i TyÊmienicy. Po roku 1995 l´-
gowiska bataliona na terenie Polski ograniczone sà do
Kotliny Biebrzaƒskiej.
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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): EN gatunek
zagro˝ony
Status zagro˝enia w Europie: (S) gatunek niezagro˝ony,
którego status ochronny jest prawdopodobnie odpowiedni
BirdLife International: SPEC 4
Dyrektywa Ptasia: Art. 4.1, za∏àcznik I
Konwencja Berneƒska: za∏àcznik III
Konwencja Boƒska: za∏àcznik II
Porozumienie AEWA

Wyst´powanie gatunku na 
obszarach chronionych

Wspó∏czeÊnie (po 1995 r.) wi´kszoÊç krajowej populacji
gniazduje na terenie Biebrzaƒskiego PN. Znaczàcym l´go-
wiskiem jest te˝ przyleg∏e Bagno Wizna znajdujàce si´ ju˝
poza granicami terenu chronionego.

Rozwój i stan populacji

LiczebnoÊç europejskiej populacji l´gowej bataliona, bez
Rosji, szacowana jest na ok. 752 000–1 270 000 l´go-
wych samic. Dla Rosji szacunki sà bardzo nieprecyzyjne
i wynoszà 1 000 000–10 000 000 samic. Inny szacunek
ca∏ej populacji palearktycznej okreÊla liczb´ l´gowych sa-
mic na 2 280 000. Najliczniej, poza Rosjà, batalion za-
mieszkuje kraje skandynawskie – Szwecj´ (40 000–
–60 000 p.), Finlandi´ (20 000–40 000 p.) i Norwegi´
(10 000–20 000 p.).
W XIX w. batalion by∏ rozpowszechnionym gatunkiem l´go-
wym niemal w ca∏ej Polsce, si´gajàc na po∏udnie a˝ po Ma-
∏opolsk´. Od przynajmniej 100 lat obserwuje si´ jednak
szybki zanik jego stanowisk na terenie kraju i ca∏ego Ni˝u
Ârodkowoeuropejskiego. W pierwszych dekadach XX w. ga-
tunek wycofa∏ si´ z Mazur, Âlàska i Ma∏opolski. W latach 60.
zanik∏o wiele stanowisk l´gowych na ni˝u Polski. W latach
1980. odnotowano ostatnie przypadki regularnego gniaz-
dowania na Pomorzu Gdaƒskim i Ârodkowym, w Polsce cen-
tralnej, dolinie Obry, dolinie Noteci. Od drugiej po∏owy lat
90. gniazdowanie ogranicza si´ do Kotliny Biebrzaƒskiej,
gdzie liczebnoÊç spada przynajmniej od 30 lat (ponad 500
samic l´gowych w koƒcu lat 60., 200–300 w latach 80.
i maksimum 50 w 1997–1998). Populacja ogólnopolska by-
∏a szacowana na 300–400 samic na prze∏omie lat 70. i 80.,
150–200 w po∏owie lat 80. W pierwszych latach XXI w. li-
czebnoÊç nie przekracza 50 samic, a prawdopodobnie mo-
˝e byç daleko ni˝sza. Batalion jest obecnie na kraw´dzi wy-
marcia jako gatunek l´gowy w granicach kraju.
Na przelotach notowany jest wcià˝ licznie w ca∏ym kraju. Naj-
wi´ksze koncentracje, liczàce po kilka tysi´cy (niekiedy ponad

10 000), ptaków spotykane sà wiosnà nad Biebrzà, Narwià
i w ujÊciu Warty. Nieco mniejsze skupienia odnotowano w do-
linie Nidy, na zb. Jeziorsko czy w ujÊciu Wis∏y. Maksymalne
koncentracje jesienne sà wyraênie mniejsze i nie przekracza-
jà 1000 ptaków (Zb. Nyski, zb. Jeziorsko, ujÊcie Wis∏y).

Zagro˝enia

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

logicznego rzek, zmieniajàcych cz´stoÊç i d∏ugoÊç zale-
wów w dolinach rzecznych;

• utrata siedlisk l´gowych w wyniku deniwelacji po-
wierzchni dolin rzecznych (zasypywania starorzeczy i za-
g∏´bieƒ terenu okresowo wype∏nianych wodà);

• utrata siedlisk l´gowych w wyniku ograniczenia po-
wierzchni nadrzecznych pastwisk o stosunkowo niskiej
obsadzie byd∏a. Wskutek zmniejszenia intensywnoÊci
wypasu, pastwiska zarastajà wysokà roÊlinnoÊcià, a tak-
˝e sà zajmowane pod zabudow´ mieszkalnà lub rekre-
acyjnà. Lokalnie zagro˝eniem mo˝e byç zbyt wysoka ob-
sada 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;

• utrata siedlisk l´gowych w wyniku zaniechania wykasza-
nia ∏àk w dolinach rzek i szybkiego ich zarastania przez
wysokà roÊlinnoÊç zielnà, trzcin´ i krzewy, a tak˝e zamia-
na ∏àk i pastwisk w grunty orne, szczególnie po osuszeniu;

• utrata siedlisk l´gowych w wyniku zwi´kszania intensyw-
noÊci u˝ytkowania koÊnego ∏àk – przyspieszanie terminu
pierwszego pokosu, wyrównywanie powierzchni gruntu
(zasypywanie podmok∏ych obni˝eƒ terenu), wysoki po-
ziom nawo˝enia, ∏àczenie sàsiadujàcych dzia∏ek, pod-
siewanie wysokowydajnych traw;

• niska udatnoÊç l´gów w wyniku osuszania okresowych
zabagnieƒ, stanowiàcych kluczowe ˝erowiska batalio-
nów, szczególnie pisklàt;

• niska udatnoÊç l´gów w wyniku wzrostu intensywnoÊci
ruchu turystycznego na terenach nadrzecznych. Zagro-
˝enie to jest spot´gowane przez powszechny zwyczaj do-
je˝d˝ania samochodami w miejsce odpoczynku, najcz´-
Êciej nad samà rzek´;

• niska udatnoÊç l´gów spowodowana przez skrzydlate
(kruk, wrona siwa, sroka) i czworono˝ne drapie˝niki (lis,
jenot, norka amerykaƒska i inne ∏asicowate) niszczàce
l´gi. Straty w l´gach powodowane przez drapie˝niki
skrzydlate sà pot´gowane przez obecnoÊç szpalerów lub
pojedynczych drzew wÊród kompleksów ∏àkowych, sta-
nowiàcych czatownie dla wron i srok;

• dzika eksploatacja kruszywa (˝wiru, piasku) z terenów
nadrzecznych muraw i odsypisk, niszczàca siedlisko
gniazdowe gatunku;
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• rozbudowa sieci utwardzonych dróg ko∏owych w doli-
nach rzecznych i zwi´kszanie intensywnoÊci ruchu samo-
chodów na istniejàcych drogach przylegajàcych do l´-
gowisk 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 pta-
ków powierzchni mulistego dna stawów rybnych,
spuszczanych i nape∏nianych bez uwzgl´dnienia okre-
sów w´drówki;

• 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

Priorytetem ochrony bataliona w Polsce jest zachowanie
populacji gniazdowej w Kotlinie Biebrzaƒskiej, jednak˝e je-
dynà szansà na d∏ugoterminowe zachowanie l´gowej po-
pulacji w granicach kraju jest doprowadzenie do regular-
nego gniazdowania gatunku na kilku innych stanowi-
skach, w pierwszym rz´dzie tych opuszczonych w ostatnich
dwóch dekadach.
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 ewi-
dencjà gruntów;

• w dolinach rzek utrzymaç wysoki poziom wód grunto-
wych, podtopienie powierzchni w okresie marzec–kwie-
cieƒ, obecnoÊç p∏ytkich zag∏´bieƒ terenu, z wodà sta-
gnujàcà w maju i czerwcu;

• 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 (optymalnie po 20 maja) i wolnym wypasie zwierzàt
na rozleg∏ych kwaterach;

• objàç obszary ∏àkowe stanowiàce l´gowiska gatunku
programami rolnoÊrodowiskowymi promujàcymi eks-

tensywnà gospodark´ ∏àkarskà, z mo˝liwie póênym ter-
minem pierwszego pokosu (nie wczeÊniej ni˝ 10 czerw-
ca, najlepiej po 1 lipca), niskim poziomem nawo˝enia,
metodà koszenia od Êrodka ∏anu i rozdrobnionà struktu-
rà w∏asnoÊci;

• odstàpiç od budowy (lub rozbudowy) sieci melioracyjnej.
W przypadku istnienia sieci melioracyjnej zahamowaç
zbyt szybki odp∏yw powierzchniowy poprzez budow´ za-
stawek na istniejàcych rowach melioracyjnych oraz za-
niechanie udra˝niania i pog∏´biania rowów;

• zahamowaç sukcesj´ trzciny i krzewów na tereny ∏àko-
we. Usuwaç pojedyncze drzewa lub szpalery drzew ro-
snàcych wÊród kompleksów ∏àk;

• 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, jenot, norka amerykaƒska) i skrzydlatych (kruk, wro-
na siwa, sroka);

• 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);

• zachowywaç wyp∏ycenia w korytach rzek (odtwarzanie
naturalnej meandrowej linii koryt rzecznych);

• 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.

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 krajowej populacji l´gowej;
• wybiórczoÊç siedliskowà okresu gniazdowego;
• sukces l´gowy (równie˝ w porównaniu z gatunkami

wspó∏gniazdujàcymi: czajkà, krwawodziobem i rycykiem);
• prze˝ywalnoÊç;
• rozmieszczenie zimowisk i tras przelotu krajowej popu-

lacji l´gowej;
• skutecznoÊç czynnej ochrony gatunku.
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• coroczna ocena liczebnoÊci l´gowych samic na obszarze
Bagien Biebrzaƒskich.

Nale˝y przeprowadziç dwie kontrole w sezonie: w okresie
wysiadywania jaj 20 maja–5 czerwca oraz w okresie wo-
dzenia Êwie˝o wyklutych pisklàt – 5 czerwca–15 czerwca.
W pierwszym okresie za l´gowe nale˝y uznaç samice po-
jedynczo spotykane w ∏àkach, przelatujàce po sp∏oszeniu
na niewielkie odleg∏oÊci i po zapadni´ciu obserwujàce
dzia∏ania obserwatora („przeczekujàce” z wyciàgni´tà szy-
jà). W okresie drugiego liczenia samice wodzàce piskl´ta
sà ∏atwo wykrywalne, gdy˝ uparcie oblatujà obserwatora,
cz´sto z cichym charkotem. Piskl´ta wodzone sà na obrze-
˝ach p∏ytkich zag∏´bieƒ z wodà, cz´sto na skraju pastwisk.
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