
Numenius phaeopus
(L., 1758)

Kulik mniejszy
Rzàd: siewkowe, podrzàd: siewkowce, rodzina: bekasowate,
podrodzina: brodêce

Status wyst´powania w Polsce

Gatunek regularnie przelotny, jesienià doÊç licznie, wiosnà
raczej rzadki. W´druje przede wszystkim wzd∏u˝ wybrze˝a.
W g∏´bi kraju pojawia si´ regularnie, ale nielicznie.

Opis gatunku

Du˝y siewkowiec, nieco wi´kszy od Êmieszki, o wysmuk∏ej
sylwetce, z d∏ugim, zagi´tym ku do∏owi dziobem i d∏ugimi
nogami. Wymiary: d∏ugoÊç cia∏a 40–46 cm, rozpi´toÊç
skrzyde∏ 71–89 cm, masa cia∏a 300–600 g. D∏ugoÊç dzio-
ba samca 72–83 mm, samicy 80–94 mm. We wszystkich
szatach ubarwienie podobne, w tonacji szarobràzowej,
z ciemnymi strychami na ca∏ym ciele. W locie widoczny
jest bia∏y klin na plecach. Na g∏owie charakterystyczny ry-
sunek: dwa równoleg∏e paski na wierzchu g∏owy, jasna
brew i ciemniejszy pasek oczny. Dziób jest czarny, z lekko
rozjaÊnionà nasadà, nogi stalowoszare. Samiec i samica
sà jednakowo ubarwione. M∏ode osobniki w terenie prak-
tycznie nieodró˝nialne od doros∏ych.

Mo˝liwoÊç pomy∏ki z innymi 
gatunkami

Bardzo podobnym gatunkiem jest kulik wielki Numenius
arquata (A160) – lokalnie l´gowy w Polsce oraz regular-
nie spotykany w trakcie w´drówki. Oba gatunki kulików
cz´sto w´drujà w tych samych stadach. Ubarwienie oby-
dwu gatunków jest niemal jednakowe. Kulik mniejszy jest
oko∏o 30% mniejszy od kulika wielkiego, ma od niego
krótszy dziób i nogi oraz ró˝ni si´ wyraênym rysunkiem na
g∏owie. Oba te gatunki ró˝ni te˝ wyraênie g∏os: kulik
mniejszy odzywa si´ chichoczàcym wibrujàcym „bi-bi-bi-
-bi”, natomiast kulik wielki wydaje dwusylabowy fletowy
dêwi´k „ku-lik, ku-lik”.

Biologia

Tryb ˝ycia
Gatunek jest aktywny w dzieƒ i w nocy. W´druje zarówno
w dzieƒ, jak i w nocy; ˝eruje najcz´Êciej w dzieƒ, ewentu-
alnie w jasne noce. Gnieêdzi si´ pojedynczo, a poza
okresem l´gowym jest towarzyski. W´druje w stadach
jednogatunkowych lub wraz z kulikami wielkimi. Na zi-
mowiskach tworzy niekiedy du˝e koncentracje wraz z in-
nymi siewkowcami.

L´gi
Kulik mniejszy jest gatunkiem terytorialnym i monogamicz-
nym. Dojrza∏oÊç p∏ciowà osiàga w wieku 2 lat. Na l´gowi-
ska przylatuje w maju, czasem ju˝ w parze z partnerem
z ubieg∏ego sezonu. Tu˝ po przylocie zajmuje terytorium,
zwykle to samo, co w roku ubieg∏ym, którego broni przed
innymi osobnikami w∏asnego gatunku. Gniazdo stanowi
p∏ytkie zag∏´bienie w gruncie, do którego pod koniec ma-
ja lub na poczàtku czerwca samica sk∏ada najcz´Êciej 4 ja-
ja. Sà one wysiadywane na zmian´ przez obydwoje rodzi-
ców przez 26–28 dni. Kuliki mniejsze zaczynajà wysiady-
wanie po zniesieniu ostatniego jaja, wi´c klucie wszystkich
jaj nast´puje równoczeÊnie. Piskl´ta sà zagniazdownikami
i opuszczajà gniazdo wkrótce po wykluciu. Przebywajà
z obojgiem rodziców poczàtkowo w obr´bie terytorium
gniazdowego, a w miar´ wzrostu sà odprowadzane coraz
dalej od niego. Pokarm pobierajà samodzielnie. Samiec
mo˝e zostawaç z piskl´tami jeszcze po uzyskaniu przez nie
zdolnoÊci do lotu, którà nabywajà w wieku 35–40 dni.
Wówczas stajà si´ w pe∏ni samodzielne. Samice opuszcza-
jà l´gowiska wczeÊniej ni˝ samce, natychmiast po uzyska-
niu lotnoÊci przez m∏ode lub nawet wczeÊniej. Kulik mniej-
szy wyprowadza jeden l´g w roku, ale w razie straty mo˝e
powtórzyç zniesienie.

W´drówki
Jest migrantem Êrednio- lub dalekodystansowym. L´gowi-
ska opuszcza w po∏owie lipca. W´drówka jesienna ma
miejsce w miesiàcach lipiec–wrzesieƒ, z nasileniem przy-
padajàcym w Êrodkowej i zachodniej Europie na sierpieƒ.
W´druje w dzieƒ i w nocy. Kulik mniejszy jesienià obserwo-
wany jest g∏ównie w locie, w niewielkich stadach, cz´sto,
jak wspomniano wy˝ej, w mieszanych stadach z kulikiem
wielkim. Mo˝e pokonywaç ogromne odleg∏oÊci bez zatrzy-
mywania si´ dzi´ki mo˝liwoÊci gromadzenia wyjàtkowo
du˝ych zapasów t∏uszczu. Jest w stanie bez làdowania po-
konaç odleg∏oÊç z Wielkiej Brytanii lub nawet z Islandii do
Mauretanii w Afryce.
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W´drówka wiosenna rozpoczyna si´ w marcu, ale wiele
ptaków wyrusza z afrykaƒskich zimowisk jeszcze pod ko-
niec kwietnia, a nawet na poczàtku maja. W Polsce przelot
wiosenny jest zdecydowanie s∏abszy od jesiennego i odby-
wa si´ w kwietniu i maju, choç zdarzajà si´ równie˝ obser-
wacje marcowe. Generalnie, zarówno w´drówka jesienna,
jak i wiosenna jest doÊç intensywna i krótkotrwa∏a.

Zimowanie
Na zimowiska pierwsze kuliki mniejsze docierajà ju˝ we
wrzeÊniu. Wi´kszoÊç pozostaje tam do marca–kwietnia,
a nieliczne odlatujà nawet na poczàtku maja. Cz´Êç pozo-
staje w Afryce na lato i sà to prawdopodobnie ptaki m∏o-
de, które nie ukoƒczy∏y roku ˝ycia.

Pokarm
Kulik mniejszy pobiera pokarm zarówno pochodzenia
zwierz´cego, jak i roÊlinnego. Jego sk∏ad jest doÊç zmien-
ny, w zale˝noÊci od dost´pnoÊci w ró˝nych rejonach wy-
st´powania gatunku. Zjada przede wszystkim skorupiaki,
pierÊcienice, owady, mi´czaki i paj´czaki; wyjàtkowo
chwyta nawet jaszczurki. Bezkr´gowce ∏owi na powierzch-
ni gleby lub sonduje dziobem jej mi´kkà i wilgotnà war-
stw´ powierzchniowà albo te˝ chwyta je na powierzchni
roÊlin i w wodzie. Na l´gowiskach w diecie wyst´pujà du-
˝e iloÊci owoców ba˝yny, borówek, maliny, rzadziej nasio-
na i zielone cz´Êci roÊlin. Pokarm roÊlinny mo˝e stanowiç
nawet do 100% diety. Równie˝ podczas jesiennej w´drów-
ki przez po∏udniowà Szwecj´ obserwowano od˝ywianie
si´ kulików mniejszych jagodami ba˝yny. Poza sezonem
l´gowym tworzy du˝e stada, które wspólnie ˝erujà, ale na
zimowiskach mo˝e te˝ demonstrowaç zachowanie teryto-
rialne, broniàc terytorium ˝erowiskowego przed innymi
osobnikami swojego gatunku.

Wyst´powanie

Siedlisko
L´gowy w tundrze, na torfowiskach, bagnach, wrzosowi-
skach, a tak˝e wÊród niskiej roÊlinnoÊci na glebach piasz-
czystych. W ostatnich kilkudziesi´ciu latach w Finlandii za-
czyna zasiedlaç tereny rolnicze. Ch´tnie gniazduje w luê-
nych skupiskach. W trakcie w´drówki w Êrodkowej Europie
zatrzymuje si´ stosunkowo rzadko. Wówczas preferuje
b∏otniste obrze˝a zbiorników zaporowych i rzek, spuszczo-
ne stawy rybne, podmok∏e ∏àki, rzadziej nadmorskie piasz-
czyste pla˝e. Zimuje przede wszystkich u wybrze˝y p∏ytkich
morskich zatok.

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

1330 Solniska nadmorskie (Glauco-Puccinellietalia cz´Êç –
zbiorowiska nadmorskie)

3270 Zalewane muliste brzegi rzek

Rozmieszczenie geograficzne
Wyró˝nia si´ 4 podgatunki kulika mniejszego. W Polsce
podczas w´drówek pojawia si´ podgatunek nominatywny
N. p. phaeopus, którego zasi´g gniazdowania obejmuje
pó∏nocne kraƒce Europy: Islandi´, Hebrydy, Orkady, Sze-
tlandy oraz Wyspy Owcze, Norwegi´, prawie ca∏à Szwecj´,
Finlandi´, Estoni´, ¸otw´, pó∏nocno-wschodnià cz´Êç Bia-
∏orusi. Na Syberii, na zachód od Tajmyru, jest prawdopo-
dobnie rozpowszechniony na pó∏noc od 55°N do 60°N.
Kuliki mniejsze gnie˝d˝àce si´ na zachód od Uralu lecà do
zachodniej Afryki, g∏ównie do Mauretanii, Gwinei i Gwi-
nei-Bissau. Niektóre dolatujà a˝ do po∏udniowej Afryki.
Ptaki gniazdujàce w zachodniej Syberii lecà g∏ównie do
wschodniej i po∏udniowej Afryki. Nieliczne mogà pozosta-
waç na zim´ w basenie Morza Âródziemnego.
Na zimowiskach we wschodniej Afryce podgatunek nomi-
natywny spotyka si´ z innym podgatunkami gniazdujàcym
na pograniczu Europy i Azji, nad Dolnà Wo∏gà. Pozosta∏e
podgatunki kulika mniejszego zamieszkujà wschodnià Sy-
beri´ oraz pó∏nocne kraƒce Ameryki. Zim´ sp´dzajà na
po∏udnie od zasi´gu wyst´powania – odpowiednio w po∏u-
dniowej Azji i Australii oraz w po∏udniowej cz´Êci Ameryki
Pó∏nocnej, w Ameryce Ârodkowej i Po∏udniowej.

Rozmieszczenie w Polsce
W okresie w´drówek spotykany jest w ca∏ym kraju, z wyjàt-
kiem gór, choç zdecydowanie najwi´cej obserwacji pocho-
dzi z Wybrze˝a. Regularnie, ale mniej licznie spotykany
w dolinie Wis∏y oraz nad zbiornikami zaporowymi Wielko-
polski i Dolnego Âlàska.

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: (S) gatunek niezagro˝ony,
którego status ochronny jest prawdopodobnie odpowiedni
BirdLife International: SPEC 4
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

Cz´sto spotykany gatunek przelotny w nadmorskich rezer-
watach Mewia ¸acha przy ujÊciu Wis∏y i Beka nad Zat. Puc-
kà, gdzie stwierdzono najwi´ksze stada w Polsce. W Êrod-
kowej cz´Êci kraju regularnie, choç niezbyt licznie obser-
wowany w rez. Jezioro Rakutowskie k. W∏oc∏awka.
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Rozwój i stan populacji

Populacja europejska kulika mniejszego liczy
260 000–320 000 p. Szacuje si´, ˝e ponad po∏owa kuli-
ków mniejszych l´gowych w Europie gniazduje na Islandii
(200 000 p.). Du˝a populacja zamieszkuje równie˝ Fin-
landi´ (30 000–50 000 p.). LiczebnoÊç podawana dla Ro-
sji – 10 000–30 000 p.– jest prawdopodobnie mocno za-
ni˝ona. W po∏udniowo-zachodniej cz´Êci zasi´gu kulik
mniejszy nie jest gatunkiem zbyt licznym, a na Bia∏orusi,
¸otwie i w Estonii nie gniazduje wi´cej ni˝ kilkaset par ∏àcz-
nie. W ostatnich kilkudziesi´ciu latach populacja europej-
ska zwi´kszy∏a swojà liczebnoÊç, lokalnie nawet o kilka-
dziesiàt procent. LiczebnoÊç populacji zimujàcej w zachod-
niej Afryce szacowana jest na 770 000–910 000 os. Kuli-
ki mniejsze obserwowane sà w Polsce regularnie podczas
jesiennej w´drówki, zazwyczaj pojedynczo lub w niewiel-
kich stadach. Najwi´ksze stada zanotowano nad Zat.
Gdaƒskà – przy ujÊciu Redy do 70 os. i przy ujÊciu Wis∏y do
115 os. przelatujàcych w ciàgu jednego dnia (w jednym
stadzie maksymalnie 56 os.).

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 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; 

• 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 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:
• dynamik´ w´drówki jesiennej;
• pochodzenie populacji w´drujàcych przez Polsk´;
• wybiórczoÊç siedliskowà;
• 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.

Bibliografia

BAZA DANYCH OSO – NATURA 2000. Zak∏ad Ornitologii PAN.
BEDNORZ J., KUPCZYK M., KUèNIAK S., WINIECKI A. 2000. Pta-

ki Wielkopolski. Monografia faunistyczna. Poznaƒ, 640 s.
BIRDLIFE INTERNATIONAL/EUROPEAN BIRD CENSUS COUN-

CIL. 2000. European bird populations: estimates and trends.
BirdLife Conservation Series No. 10. Cambridge, 160 s.

CRAMP S., SIMMONS K. E. L. (red.) 1983. Handbook of the
Birds of Europe, the Middle East and North Africa. The
Birds of the Western Palearctic. Vol. 3. Waders to Gulls.
Oxford, 913 s.

DYRCZ A., GRABI¡SKI W., STAWARCZYK T., WITKOWSKI J. 1991.
Ptaki Âlàska. Monografia faunistyczna. Wroc∏aw, 525 s.

110

Ptaki (cz´Êç II)
P

or
a
d
ni

k
i 

oc
hr

on
y 

si
ed

li
sk

 i
 g

a
tu

nk
ów

A158



Numenius phaeopus (Kulik mniejszy)

111

P
ora

d
nik

i ochrony sied
lisk

 i g
a
tunków

A158
GRANT M. C. 1991. Nesting densities, productivity and survival

of breeding Whimbrel Numenius phaeopus in Shetland. Bird
Study, 38: 160–169.

HAGEMEIJER W. J. M., BLAIR M. J. 1997. The EBCC Atlas of Eu-
ropean Breeding Birds. Their distribution and abundance.
London, 903 s.

HAYMAN P., MARCHANT J., PRATER T. 1986. Shorebirds. An iden-
tification guide to the waders of the world. London, 411 s.

JONSSON L. 1998. Ptaki Europy i obszaru Êródziemnomorskie-
go. Warszawa, 559 s.

PRATER A. J., MARCHANT J. H., VUORINEN J. 1977. Guide to
the identification and ageing of Holarctic waders. BTO Gu-
ide 17. Tring, 168 s.

ROGACHEVA H. 1992. The Birds of Central Siberia. Husum, 737 s.
SNOW D. W., PERRINS C. M. 1998. The Birds of the Western Pa-

learctic. Concise Edition. Vol. I. Non–Passerines. Oxford,
1008 s.

STAWARCZYK T., GRABI¡SKI W., KARNAÂ A. 1996. Migracja
siewkowców Charadriiformes na zbiorniku Nyskim i Turaw-
skim w latach 1976–1994. Ptaki Âlàska, 11: 39–80.

TOMIA¸OJå L., 1990. Ptaki Polski. Rozmieszczenie i liczebnoÊç.
Warszawa, 462 s.

TOMIA¸OJå L., STAWARCZYK T. 2003. Awifauna Polski. Roz-
mieszczenie, liczebnoÊç i zmiany. Wroc∏aw, 870 s.

TUCKER G. M., HEATH M. F. (red.) 1994. Birds in Europe; their
conservation status. Conservation Series No. 3. BirdLife Inter-
national, Cambridge, 600 s.

WETLANDS INTERNATIONAL. 2002. Waterbird Population Esti-
mates – Third Edition. Wetlands International Global Series
No. 12. Wageningen, The Netherlands, 226 s.

ZIELI¡SKI M., STUDZI¡SKI S. 1996. Awifauna B∏ot Rakutowskich
pod W∏oc∏awkiem. Not. Orn., 37: 259–300.

Monika Zieliƒska


