
Tringa totanus 
(L., 1758)

Krwawodziób
(brodziec krwawodzioby)
Rzàd: siewkowe, podrzàd: siewkowce, rodzina: bekasowa-
te, podrodzina: brodêce

Status wyst´powania w Polsce

Bardzo nielicznie l´gowy, nieliczny lub bardzo nieliczny na
przelotach w ca∏ym kraju, sporadycznie zimuje.

Opis gatunku

Âredniej wielkoÊci ptak siewkowy, z d∏ugimi nogami, d∏ugim
dziobem i wyd∏u˝onà szyjà. Wymiary: d∏ugoÊç cia∏a
27–29 cm, masa cia∏a 85–200 g (w trakcie wysiadywania
z regu∏y 105–150 g). Ogólnie ciemny, szarobrunatny,
z czarnym drobnym wzorem na wierzchu cia∏a; spód cia∏a
bia∏awy, ale pokryty ciemnymi pod∏u˝nymi prà˝kami na
szyi, piersi i w górnej cz´Êci brzucha. G∏owa ciemna – bru-
natna, g´sto prà˝kowana, z charakterystycznà bia∏à ob-
ràczkà wokó∏ oka i mniej wyraênà, jasnà brewkà przed
okiem. Nogi sà jaskrawe, jasnoczerwone, dziób czerwony
u nasady, z ciemnym koƒcem. W locie wierzch cia∏a robi
wra˝enie jednolicie bràzowego, z kontrastowo odcinajàcym
si´ bia∏ym klinem w dolnej cz´Êci grzbietu i na kuprze. Rów-
nie kontrastowe sà du˝e, bia∏e pola na tylnym brzegu skrzy-
d∏a, zajmujàce przynajmniej jednà trzecià jego powierzch-
ni. Ogon bia∏y, z ciemnymi poprzecznymi prà˝kami. Obie
p∏cie ubarwione tak samo. Ptaki m∏ode sà ogólnie podob-
ne do doros∏ych, choç ciemniejsze z wierzchu cia∏a, z ciem-
nym dziobem (bez barwy czerwonej) i z pomaraƒczowymi
nogami. Piskl´ta puchowe sà kremowop∏owe, z rozbudo-
wanym czarno-rdzawym deseniem na wierzchu cia∏a.
Na l´gowisku ha∏aÊliwy – wczesnà wiosnà (kwiecieƒ) sam-
ce melodyjnie jod∏ujà w d∏ugich lotach tokowych, a póênà
wiosnà zaniepokojone ptaki wodzàce piskl´ta niemal bez-
ustannie pokrzykujà, oblatujàc cz∏owieka i siadajàc na pa-
likach pastwisk.

Mo˝liwoÊç pomy∏ki z innymi 
gatunkami

Krwawodziób jest stosunkowo ∏atwy do pomylenia z innymi
du˝ymi brodêcami spotykanymi u nas na przelotach – kwo-
kaczem Tringa nebularia (A164), brodêcem Êniadym Tringa
erythropus (A161), jak równie˝ z rzadko l´gowym brodêcem
p∏awnym Tringa stagnatilis (A163). Wszystkie te gatunki ma-
jà podobnà sylwetk´ i schemat ubarwienia, z charaktery-
stycznym klinem bia∏ego upierzenia wcinajàcym si´ od ku-
pra wysoko na grzbiet. Brodziec krwawodzioby wyró˝nia si´

jednak rozleg∏ymi bia∏ymi polami na tylnej kraw´dzi skrzy-
de∏, niespotykanymi u ˝adnego innego regularnie wyst´pu-
jàcego w Polsce siewkowca. Dalsze cechy diagnostyczne (ko-
lor nóg, kszta∏t i kolor dzioba, g∏osy) omówione sà szczegó-
∏owo w przewodnikach identyfikacji terenowej (np. w prze-
wodniku Jonssona, 1998). Warte podkreÊlenia jest du˝e po-
dobieƒstwo g∏osów zaniepokojenia wydawanych przez l´go-
we krwawodzioby i brodêce p∏awne, co mo˝e prowadziç do
∏atwego przeoczenia tego drugiego gatunku na jego nielicz-
nych stanowiskach l´gowych w pó∏nocno-wschodniej Polsce.

Biologia

Tryb ˝ycia
Aktywny g∏ównie za dnia, ale zarówno na l´gowiskach, jak
i – przede wszystkim – na zimowiskach powszechnie ˝eruje
równie˝ w nocy. Równie˝ przeloty w´drówkowe odbywa
g∏ównie nocà. Poza l´gowiskami, w Polsce z regu∏y wyst´pu-
je w niewielkich stadkach liczàcych kilka-kilkanaÊcie osobni-
ków. Na zimowiskach tworzy jednak niekiedy stada liczàce
setki ptaków. Z drugiej strony, cz´Êç ptaków zimujàcych na
wybrze˝ach brytyjskich broni terytoriów ˝erowiskowych.
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L´gi
Gniazduje z regu∏y w luênych skupieniach, liczàcych kilka-
kilkanaÊcie par, niekiedy pojedynczo. Bardzo cz´sto w to-
warzystwie czajek i rycyków. Nie broni terytoriów l´gowych,
ptaki gniazdujàce w sàsiedztwie wykorzystujà wspólne ˝e-
rowiska (cz´sto po∏o˝one daleko od gniazda) i wykonujà
loty tokowe nad miejscami gniazdowania innych par. Za-
chowania terytorialne samca ograniczone sà do najbli˝-
szego otoczenia partnerki lub wodzonych pisklàt. Wi´k-
szoÊç ptaków przyst´puje do rozrodu w wieku 1 roku. L´-
gowiska zasiedlane sà od koƒca marca, ale nowe ptaki
pojawiajà si´ na nich jeszcze w maju. Gniazdo jest p∏ytkim
do∏kiem wygrzebanym w ziemi, niemal zawsze w k´pce ro-
ÊlinnoÊci wy˝szej ni˝ rosnàca w najbli˝szym otoczeniu,
szczególnie na pastwiskach. Wià˝e si´ to ze zwyczajem wy-
siadujàcych ptaków, które przeciàgajà czubki traw rosnà-
cych w zasi´gu dzioba nad g∏ow´ i grzbiet, by si´ lepiej
ukryç. Pierwsze zniesienia pojawiajà si´ z regu∏y w drugiej
dekadzie kwietnia, szczyt przyst´powania do l´gów ma
miejsce w ostatnich dniach kwietnia i poczàtkach maja.
Ostatnie zniesienia sk∏adane sà w pierwszej dekadzie
czerwca. Jeden l´g w roku, lecz w przypadku straty l´gu
z jajami wi´kszoÊç samic sk∏ada powtórne zniesienie. Pe∏-
ne zniesienie liczy z regu∏y 4, rzadko 3 jaja (9% l´gów,
g∏ównie powtarzane). Wysiadywanie trwa 22–25 dni (nie-
kiedy ponad 30 dni), przy zbli˝onym udziale obojga rodzi-
ców, choç w nocy wysiaduje g∏ównie samiec. Piskl´ta
opuszczajà gniazdo w kilka–kilkanaÊcie godzin po wyklu-
ciu i sà wyprowadzane przez rodziców na b∏otniste, lecz
poroÊni´te stosunkowo wysokà roÊlinnoÊcià zielnà p∏ycizny
na obrze˝ach pobliskich zag∏´bieƒ z wodà lub starorzeczy.
Piskl´ta sà ogrzewane przez rodziców do ok. 10 dnia ˝y-
cia. LotnoÊç osiàgajà w wieku 25–35 dni, lecz samica mo-
˝e opuszczaç rodzin´ wczeÊniej, w kilkanaÊcie dni po wy-
kluciu pisklàt, szczególnie w póênych l´gach. 
Pierwsze ptaki opuszczajà l´gowiska ju˝ w koƒcu maja,
a w drugiej po∏owie czerwca pozostajà na nich ju˝ tylko
niezbyt liczne ptaki koƒczàce wodzenie m∏odych lub wysia-
dywanie spóênionych zniesieƒ.
W warunkach krajowych dolin rzecznych zag´szczenia
gniazdujàcych par rzadko przekraczajà 1p./10 ha. Jednak
w optymalnych siedliskach zalewowych pastwisk, zarasta-
jàcych po zmniejszeniu intensywnoÊci wypasu byd∏a, lokal-
nie zag´szczenie przekracza nawet 5 p./10 ha. Zag´szcze-
nie par gniazdujàcych na nadmorskich s∏onawach zachod-
niej Europy utrzymuje si´ na poziomie 3–6 p./10 ha, lecz
lokalnie mo˝e osiàgaç wielkoÊç nawet 10–50 p./10 ha.

W´drówki
W Polsce jesienna w´drówka rozpoczyna si´ w po∏owie
czerwca s∏abo zaznaczonym przelotem ptaków doros∏ych.
Od pierwszych dni lipca pojawiajà si´ przelotne ptaki m∏o-
de. Na Êródlàdziu kulminacja przelotu jesiennego wyst´-
puje w sierpniu, na wybrze˝u – w poczàtkach wrzeÊnia. Re-
gularny przelot koƒczy si´ w paêdzierniku, choç pojedyn-

cze ptaki widywane sà jeszcze w listopadzie, a nawet grud-
niu. W lipcu i sierpniu ptaki z populacji pó∏nocnoeuropej-
skich gromadzà si´ masowo na Morzu Wattów, przed dal-
szà w´drówkà na zimowiska afrykaƒskie i zachodnioeuro-
pejskie. Ptaki z polskiej populacji l´gowej prawdopodob-
nie w wi´kszoÊci lecà jednak bezpoÊrednio na po∏udniowy
zachód w kierunku zimowisk. Wiosnà pierwsze ptaki mogà
pojawiaç si´ w koƒcu lutego, lecz regularnie sà spotykane
dopiero w drugiej dekadzie marca. Przelot wiosenny jest
s∏abo zauwa˝alny, wi´ksze koncentracje krwawodziobów
notowane sà w koƒcu marca i poczàtkach kwietnia.

Zimowanie
Generalnie, wi´kszoÊç krwawodziobów zimuje w strefie
wybrze˝y morskich, choç w wielu rejonach zimowania pta-
ki tego gatunku dosyç powszechnie stwierdzane sà te˝
w siedliskach Êródlàdowych. Zimowiska krwawodziobów
przelatujàcych przez Polsk´, jak równie˝ gnie˝d˝àcych si´
w kraju, nie sà dobrze poznane. Póênym latem (li-
piec–-wrzesieƒ) ptaki te stwierdzane by∏y na atlantyckich
wybrze˝ach Francji i w basenie Morza Âródziemnego, ale
brak danych potwierdzajàcych, ˝e pozostajà one na tym
obszarze na okres zimy. Pojedyncze stwierdzenia sugerujà
natomiast, ˝e zasadnicze zimowiska tych ptaków znajdujà
si´ w pó∏nocno-zachodniej Afryce. 

Pokarm
Na l´gowiskach ptaki od˝ywiajà si´ g∏ównie owadami (za-
równo doros∏ymi, jak i larwami), paj´czakami, d˝d˝owni-
cami, mi´czakami i skorupiakami. Na przelotach i zimowi-
skach zasadniczy pokarm krwawodzioba stanowià skoru-
piaki, mi´czaki i wieloszczety. Na murawach pastwisk
i w niskiej trawie krwawodziób ˝eruje, wypatrujàc owadów
i paj´czaków siedzàcych na pod∏o˝u. Zdobycz zbiera dzio-
bem w trakcie pospiesznego kroczenia przez ∏àk´. Larwy
owadów wodnych i skorupiaki znajduje, sondujàc dziobem
muliste pod∏o˝e w trakcie brodzenia po p∏yciznach. Z re-
gu∏y zanurzony jest wtedy w wodzie do po∏owy d∏ugoÊci
nóg, nierzadko niemal po brzuch, zdarza si´ jednak, ˝e
˝eruje na ods∏oni´tym b∏ocie.

Wyst´powanie

Siedlisko
Krwawodziób gniazduje na otwartych, podmok∏ych obsza-
rach poroÊni´tych Êredniej wysokoÊci roÊlinnoÊcià zielnà,
sàsiadujàcymi z terenami zalanymi p∏ytkà wodà. W Polsce
zwiàzany jest przede wszystkim z wilgotnymi, zalewowymi
∏àkami koÊnymi i pastwiskami w dolinach rzek ni˝owych,
nielicznie zasiedla równie˝ ∏àki na obrze˝ach jezior i sta-
wów. Preferuje zalewowe pastwiska w dolinach du˝ych
rzek, z licznymi p∏ytko zalanymi obni˝eniami terenu i du˝y-
mi p∏atami wy˝szej (15–30 cm w kwietniu) roÊlinnoÊci,
przylegajàcymi do terenów z niskà murawà. Najwy˝sze za-
g´szczenia sà notowane na wilgotnych pastwiskach zara-
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stajàcych wy˝szà roÊlinnoÊcià w 1–3 lata po zmniejszeniu
intensywnoÊci wypasu byd∏a. W zachodniej Europie typowy
gatunek nadmorskich ∏àk s∏onoroÊlowych (s∏onaw) o ni-
skiej intensywnoÊci wypasu.
Na l´gowiskach wymaga dost´pu do terenów zalanych
p∏ytkà wodà – okresowo zalewanych zag∏´bieƒ terenu, mu-
listych brzegów starorzeczy lub p∏ycizn na brzegu rzeki. Za-
siedleniu terenu sprzyja te˝ dobrze wyra˝ona k´pkowa
struktura roÊlinnoÊci, charakterystyczna dla pastwisk o ni-
skiej obsadzie byd∏a. Piskl´ta wodzone sà g∏ównie na p∏yt-
kich mokrad∏ach zaroÊni´tych turzycami lub szuwarem
mannowym. Generalnie, zarówno do umiejscowienia
gniazda, jak i przy wodzeniu pisklàt preferuje miejsca zaro-
Êni´te wyraênie wy˝szà roÊlinnoÊcià ni˝ wyst´pujàca na tych
samych stanowiskach czajka. Unika fragmentów przylega-
jàcych do Êciany lasu, pojedynczych drzew i zadrzewieƒ.
Jesienià ptaki przelotne zatrzymujà si´ na mulistych p∏yci-
znach w korytach wi´kszych rzek, na brzegach starorzeczy,
odstojnikach Êcieków, spuszczonych stawach i zbiornikach
zaporowych. Na wybrze˝u Ba∏tyku przelotne krwawodzio-
by unikajà otwartej pla˝y, preferujàc wszelkiego rodzaju
zbiorniki wodne, gdzie mogà ˝erowaç w p∏ytkiej wodzie
pod os∏onà wy˝szej roÊlinnoÊci zielnej. Jednak na wybrze-
˝ach Europy Zachodniej i Afryki ptaki ˝erujà g∏ównie na
rozleg∏ych p∏yciznach ods∏anianych podczas odp∏ywów.
Brodêce krwawodziobe przelatujàce przez Polsk´ wiosnà
sà spotykane przede wszystkim na rozlewiskach w dolinach
rzek i p∏ytko zalanych stawach.

Siedliska z za∏àcznika I Dyrektywy
SIeliskowej, 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)
3150 Starorzecza i naturalne eutroficzne zbiorniki wodne

ze zbiorowiskami z Nymphaeion, Potamion
3270 Zalewane muliste brzegi rzek
6120 Ciep∏olubne, Êródlàdowe murawy napiaskowe (Ko-

elerion glaucae)
6230 Bogate florystycznie górskie i ni˝owe murawy bliê-

niczkowe (Nardion)
6410 Zmiennowilgotne ∏àki trz´Êlicowe (Molinion)
7210 Torfowiska nakredowe (Cladietum marisci, Caricetum

buxbaumii, Schoenetum nigricantis)
7230 Górskie i nizinne torfowiska zasadowe o charakterze

m∏ak, turzycowisk i mechowisk

Rozmieszczenie geograficzne 
Area∏ l´gowy krwawodzioba obejmuje w Europie przede
wszystkim pó∏nocnà, wschodnià i centralnà cz´Êç konty-
nentu, gdzie gatunek powszechnie wyst´puje na terenach
Êródlàdowych. W zachodniej Europie gnieêdzi si´ przede

wszystkim w strefie wybrze˝y, a na po∏udniu kontynentu wy-
st´powanie ograniczone jest do stosunkowo nielicznych
stanowisk rozproszonych wzd∏u˝ wybrze˝y Êródziemno-
morskich. Wi´kszoÊç populacji europejskich nale˝y do
podgatunku nominatywnego T. t. totanus, ale ptaki is-
landzkie wyró˝niane sà jako odr´bny podgatunek T. t. ro-
busta. Dalej na wschód gnieêdzi si´ w strefie umiarkowa-
nej Azji a˝ po Mand˝uri´, w Mongolii, Tybecie, Pamirze
i pó∏nocnych Indiach (choç sà to podgatunki odmienne od
europejskich). Zimowiska populacji europejskich obejmujà
atlantyckie wybrze˝a Europy Zachodniej i Afryki Pó∏nocnej
oraz basen Morza Âródziemnego. Ptaki azjatyckie zimujà
na wybrze˝ach Oceanu Indyjskiego – od równikowej Afry-
ki, poprzez po∏udniowe wybrze˝a Azji, po Indonezj´.

Rozmieszczenie w Polsce
Wi´kszoÊç krajowej populacji gnieêdzi si´ w dolinach rzek
centralnej i wschodniej Polski, g∏ównie w strefie Nizin Ârod-
kowopolskich. Poza dolinami rzek znane sà tylko nieliczne
stanowiska na Mazurach, Pomorzu oraz na wybrze˝u Ba∏-
tyku, z regu∏y liczàce nie wi´cej ni˝ po kilka par. Stosunko-
wo nieliczny jest na Dolnym Âlàsku i Wielkopolsce, gdzie
istniejàce doliny rzeczne sà zagospodarowane i przekszta∏-
cone w wi´kszym stopniu ni˝ na wschodzie kraju.
W okresie przelotów spotykany jest na terenie ca∏ego kra-
ju, choç wi´ksze koncentracje spotykane sà g∏ównie w do-
linach najwi´kszych rzek (tak˝e na kompleksach stawów
po∏o˝onych w obr´bie dolin) i na wybrze˝u Ba∏tyku.

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)
Status zagro˝enia w Europie: D gatunek zagro˝ony z racji
zmniejszania si´ liczebnoÊci populacji
BirdLife International: SPEC 2
Dyrektywa Ptasia: Art. 4.2, za∏àcznik II
Konwencja Berneƒska: za∏àcznik III
Konwencja Boƒska: za∏àcznik II

Wyst´powanie gatunku 
na obszarach chronionych

Znaczàca cz´Êç wspó∏czesnego area∏u gniazdowego obj´-
ta jest obszarowymi formami ochrony przyrody, przede
wszystkim jako parki krajobrazowe, w mniejszym stopniu
jako parki narodowe lub rezerwaty.

Rozwój i stan populacji

Europejska populacja l´gowa krwawodzioba oceniana jest
na 330 000–530 000 p. Najwi´cej ich gniazduje na Islan-
dii (100 000 p.), w Rosji (10 000–100 000 p.), w Norwe-
gii (40 000–80 000 p.), na Bia∏orusi (40 000–70 000 p.),
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w Holandii (20 000–25 000 p.) i w Wielkiej Brytanii
(32 000–35 000 p.). W wi´kszoÊci krajów europejskich ob-
serwowany jest spadek liczebnoÊci gatunku.
Na zimowisku tzw. wschodnioatlantyckim (od po∏udnia
Wielkiej Brytanii do zachodniej Afryki i w zachodniej cz´Êci
Morza Âródziemnego) zbiera si´ oko∏o 250 000 ptaków.
Na terenach wokó∏ wschodniej cz´Êci Morza Âródziemne-
go, w Azji Mniejszej i Afryce na po∏udnie od Sahary zimu-
jà krwawodzioby w liczbie 213 000–326 000 os. Na zimo-
wiskach w Wielkiej Brytanii i pó∏nocno-zachodniej Francji
zimuje oko∏o 125 000 ptaków.
W ciàgu ostatnich stu lat krajowa l´gowa populacja wyraê-
nie zmniejszy∏a area∏ wyst´powania, szczególnie na Dol-
nym Âlàsku i Pomorzu. Na wielu stanowiskach w Êrodko-
wej i wschodniej Polsce liczebnoÊç krwawodzioba jest
obecnie wielokrotnie mniejsza ni˝ 20–30 lat wstecz, w wy-
niku realizacji rozleg∏ych programów melioracji ∏àk lub bu-
dowy wa∏ów powodziowych w dolinach rzecznych (np.
w Êrodkowym biegu Warty gniazduje obecnie po∏owa sta-
nu z lat 80., w Narwiaƒskim PN – 20% populacji z koƒca
lat 70., a nad Bzurà – zaledwie 3% stanu z po∏owy lat 70.).
W ostatniej dekadzie liczebnoÊç krwawodzioba wzros∏a lo-
kalnie na niektórych kompleksach ∏àk, gdzie zaniechanie
koszenia lub zaprzestanie wypasu doprowadzi∏o przejÊcio-
wo do rozwoju wy˝szej, k´pkowej roÊlinnoÊci. Tego typu
zmiany majà jednak charakter przejÊciowy – po kilku la-
tach liczebnoÊç ptaków raptownie spada – i nie zmieniajà
ogólnego obrazu post´pujàcego spadku liczby zasiedlo-
nych stanowisk oraz powoli zmniejszajàcej si´ liczebnoÊci.
Wspó∏czeÊnie, polska populacja szacowana jest na
2000–2500 p. l´gowych.
W latach 90. najwi´ksze koncentracje l´gowych krwawodzio-
bów zanotowano w nast´pujàcych ostojach ptaków: Dolina
Biebrzy (ok. 240 p. w 1997), Dolina Dolnego Bugu
(195–228 p. w latach 1984–1986), Dolina Górnej Narwi
(215 p. w 1993), Dolina Ârodkowej Warty (160–190 p. w la-
tach 1993–2001), Dolina Nidy (112–131 p. w latach
1996–1997), Dolina Dolnej Narwi (111–134 p. w latach
1993–1994) i Dolina Pilicy (do ok. 100 p. w latach
1987–1996). W kilkunastu innych ostojach gniazduje pomi´-
dzy 20 a 80 p. (Delta Âwiny, UjÊcie Warty, Pradolina Warszaw-
sko-Berliƒska, Bagienna Dolina Narwi, Prze∏omowa Dolina
Narwi, Dolina TyÊmienicy, Doliny Omulwi i P∏odownicy, Dolina
Ârodkowego Bugu, Che∏mskie Torfowiska W´glanowe, Dolina
Ârodkowej Wis∏y, Dolina Górnej Wis∏y, Stawy w Brzeszczach).
Podczas w´drówek krwawodziób spotykany jest zazwyczaj
w ca∏ym kraju w ma∏ych stadkach, rzadko przekraczajà-
cych liczb´ 50, a wyjàtkowo dochodzàcych do 100 ptaków.

Zagro˝enia

Gatunkowi zagra˝a w Polsce:
• 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;

• 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 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 skrzydla-
te (kruk, wrona siwa, sroka) i czworono˝ne drapie˝-
niki (lis, jenot, norka amerykaƒska i inne ∏asicowate)
niszczàce l´gi;

• dzika eksploatacja kruszywa (˝wiru, piasku) z terenów
nadrzecznych muraw i odsypisk, niszczàca siedlisko
gniazdowe gatunku; 

• 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: zanik otwartych, p∏ytkowodnych
nadmorskich obszarów, zlokalizowanych przede wszyst-
kim przy ujÊciach rzek, gdzie z roku na rok podczas w´-
drówki jesiennej gromadzà si´ w du˝ych iloÊciach ptaki
siewkowe;

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

124

Ptaki (cz´Êç II)

A162

P
or

a
d
ni

k
i 

oc
hr

on
y 

si
ed

li
sk

 i
 g

a
tu

nk
ów



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:
• powa˝nie ograniczyç plany zabudowy hydrotechnicznej

dolin rzecznych i plany przekszta∏ceƒ re˝imu hydrologicz-
nego 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 póênà wiosnà, zachowaç okresowo wype∏niane
wodà obni˝enia i p∏ytkie starorzecza;

• 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 struk-
turà w∏asnoÊci;

• odstàpiç od budowy (lub rozbudowy) sieci melioracyjnej.
W przypadku istniejàcej 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,
norka amerykaƒska) i skrzydlatych (kruk, wrona siwa, sroka);

• 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;

• 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:
• prze˝ywalnoÊç ptaków doros∏ych;
• proporcj´ samic przyst´pujàcych do l´gów powtarzanych;
• przemieszczenia ptaków pomi´dzy ró˝nymi stanowiska-

mi l´gowymi;
• sukces l´gowy;
• sta∏oÊç zasiedlenia p∏atów dogodnego siedliska przez

populacje gniazdujàce w dolinach rzecznych.

Monitoring

• coroczne liczenie ptaków l´gowych w 1. dekadzie maja,
na losowych powierzchniach wyznaczonych w oparciu
o znane wyst´powanie gatunku.
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