
Tringa glareola 
(L., 1758)

¸´czak (brodziec leÊny)
Rzàd: siewkowe, podrzàd: siewkowce, rodzina: bekasowa-
te, podrodzina: brodêce

Status wyst´powania w Polsce 

Wyjàtkowo l´gowy w Polsce, w okresie w´drówek jeden
z liczniejszych siewkowców.

Opis gatunku

Brodziec nieco wi´kszy od szpaka, o niepozornym brunatno-
bia∏ym upierzeniu i doÊç d∏ugich nogach. Wymiary: d∏ugoÊç
cia∏a 20–25 cm, rozpi´toÊç skrzyde∏ 34–42 cm, masa cia∏a
50–100 g. Wierzch cia∏a jest brunatnoszary lub brunatnop∏owy,
skrzyd∏a bez pr´gi, nad okiem rozmyta brew. Spód cia∏a jasny,
tylko na piersi i bokach brunatne kreseczki. Na ogonie wyst´-
puje szereg brunatnych prà˝ków. Dziób czarny, nieco jaÊniejszy
u nasady; nogi oliwkowe, zielonkawe lub ˝ó∏tawe. Upierzenie
ptaków doros∏ych i m∏odych jest bardzo podobne, szata m∏o-
dych ma nieco cieplejszy, p∏owy odcieƒ. Samiec i samica wyglà-
dajà tak samo. G∏os jest melodyjny, o brzmieniu podobnym do
gwizdu; w locie ∏´czak cz´sto odzywa si´ „fi-fiji”.

Mo˝liwoÊç pomy∏ki z innymi 
gatunkami

¸´czak jest podobny do samotnika Tringa ochropus,
(A165), lecz nieco mniejszy, sylwetka ∏´czaka sprawia wra-
˝enie smuklejszej ze wzgl´du na w´˝sze skrzyd∏a i d∏u˝sze
nogi. Ró˝nice w upierzeniu tych gatunków dotyczà ubar-
wienia spodu skrzyde∏, rysunku na ogonie i zasi´gu jasnej
brwi. ¸´czak ma spód skrzyde∏ jasny, drobne prà˝ki na
ogonie oraz brew si´gajàcà za oko, u samotnika zaÊ spód
skrzyde∏ jest czarny, na ogonie sà 3 stosunkowo szerokie
paski, a brew jest krótka i koƒczy si´ na wysokoÊci oka.

Biologia

Tryb ˝ycia
Aktywny przez ca∏à dob´. Towarzyski w okresie w´drówek i na
zimowisku. W okresie niel´gowym mo˝e wyst´powaç w sku-
pieniach kilkuset ptaków, a wyjàtkowo nawet wi´kszych.
W miejscach atrakcyjnych pod wzgl´dem pokarmowym wyst´-
puje w wielogatunkowych stadach razem z innymi siewkowca-
mi, szczególnie cz´sto z batalionem i wi´kszymi brodêcami.

L´gi
Gniazduje w rozproszeniu lub w luênych skupieniach: typowe
zag´szczenie wynosi do 10 par/km

2
, w warunkach zalesionej

tundry bywa wy˝sze. Wykazuje konserwatyzm w wyborze

miejsc l´gowych, przez wiele lat powraca na te same stanowi-
ska. ¸´czak jest gatunkiem monogamicznym, dojrza∏oÊç p∏cio-
wà osiàgajà ptaki w 2. roku kalendarzowym. Okres l´gowy
trwa od koƒca kwietnia do koƒca lipca. Od razu po przylocie
na l´gowiska ptaki doros∏e intensywnie tokujà. Oblatujà ob-
szar l´gowy, kreÊlàc ko∏a w powietrzu na wysokoÊci 10–100 m,
odzywajà si´ intensywnie, samice nieco mniej ni˝ samce.
Gniazdo umieszczone jest na ziemi, bardzo dobrze ukryte.
Rzadziej sk∏adajà jaja w gniazdach innych ptaków, np. droz-
dów. Zwykle majà jeden l´g w sezonie. Sk∏adanie 3–4 jaj od-
bywa si´ w odst´pach 1–2-dniowych od po∏owy maja. Okres
piskl´cy do uzyskania lotnoÊci trwa oko∏o 30 dni. Na poczàtku
piskl´tami opiekujà si´ oba ptaki z pary, a od 7–10 dnia ˝ycia
zazwyczaj tylko samiec. W okresie wysiadywania ptaki sà bar-
dzo skryte, natomiast przy m∏odych ha∏aÊliwe. W sytuacjach za-
gro˝enia nalatujà na cz∏owieka lub drapie˝nika, po czym sia-
dajà w pobli˝u na ziemi, niskich krzewach lub drzewach, a jed-
noczeÊnie intensywnie odzywajà si´ g∏osami zaniepokojenia.

W´drówki
¸´czak jest dalekodystansowym migrantem. Jesienià pierw-
sze ptaki doros∏e pojawiajà si´ pod koniec czerwca, a ptaki
m∏ode rozpoczynajà w´drówk´ mniej wi´cej miesiàc póêniej.
W okresach najwi´kszego nasilenia w´drówki spotyka si´
skupienia dochodzàce do 1000 ptaków, co ma miejsce w 1.
i 2. dekadzie lipca dla doros∏ych i w po∏owie sierpnia dla
m∏odych. W´drówka jesienna trwa do koƒca wrzeÊnia. Jesie-
nià w Europie ptaki lecà szerokim frontem w kierunku po∏u-
dniowym, po∏udniowo-zachodnim i po∏udniowo-wschodnim.
Jesienna w´drówka jest stosunkowo wolna, z d∏ugotrwa∏ymi
postojami, zw∏aszcza u ptaków m∏odych. W tym czasie ptaki
gromadzà znaczne zapasy energetyczne (g∏ównie t∏uszcz),
dochodzàce do 30–40% masy cia∏a, które umo˝liwiajà im
przelot na dystans 2000–2500 km. Znane sà przypadki prze-
lotu ok. 1000 km w ciàgu jednej doby. W´drówka wiosenna
przebiega od po∏owy kwietnia do poczàtku czerwca. Zasad-
nicza cz´Êç ptaków w´druje w maju, ze szczytem nasilenia
w´drówki w pierwszej po∏owie miesiàca. Wiosnà ∏´czaki w´-

134

Ptaki (cz´Êç II)

A166

P
or

a
d
ni

k
i 

oc
hr

on
y 

si
ed

li
sk

 i
 g

a
tu

nk
ów



drujà przez Europ´ szlakiem bardziej przesuni´tym na
wschód ni˝ jesienià i zatrzymujà si´ na krótko.

Zimowanie
¸´czaki gniazdujàce w Palearktyce Zachodniej zimujà w Afryce
subtropikalnej i tropikalnej, ptaki pochodzàce ze Skandynawii
zimujà raczej w Afryce Zachodniej, a te z Rosji w po∏udniowej
i wschodniej Afryce. Bardzo nielicznie zimujà na wybrze˝ach
Atlantyku w Maroko i rzadko w rejonie Êródziemnomorskim
oraz w Iraku. Ptaki doros∏e przylatujà na zimowiska w sierpniu,
m∏ode we wrzeÊniu i pozostajà tam do prze∏omu marca i kwiet-
nia; niektóre ptaki pozostajà na zimowiskach w okresie l´go-
wym. ¸´czaki chwytane w Polsce podczas jesiennej w´drówki
by∏y notowane zimà w zachodniej i po∏udniowej Afryce.

Pokarm
Pokarm ∏´czaka stanowià bezkr´gowce, g∏ównie owady we
wszystkich stadiach rozwoju, o d∏ugoÊci do 2 cm. Rzadziej
w diecie wyst´pujà mi´czaki, skorupiaki, pajàki, a wyjàtkowo
ma∏e ryby i ˝aby. Pokarm roÊlinny jest pobierany w iloÊciach
Êladowych – sà to np. glony, nasiona turzyc i traw. Podczas ˝e-
rowania ∏´czak najcz´Êciej brodzi w p∏ytkiej wodzie (wyjàtkowo
zanurzony a˝ po brzuch) lub chodzi po mulistym pod∏o˝u.
W czasie ˝erowania mo˝e byç terytorialny. Sposoby ˝erowa-
nia: zbieranie pokarmu z powierzchni wody, sondowanie pod-
∏o˝a czy nawet chwytanie latajàcych owadów w powietrzu.

Wyst´powanie

Siedlisko
Typowe l´gowiska obejmujà torfowiska, rozleg∏e bagna, za-
roÊla na granicy tundry i lasów iglastych, tak˝e doliny rzecz-
ne. Mniej licznie ∏´czak gnieêdzi si´ w strefie po∏udniowej taj-
gi. W Europie Ârodkowej preferuje torfowiska wysokie, z nie-
wielkimi oczkami wodnymi otoczonymi p∏atami torfowców
i we∏nianki. W Polsce na Bielawskich B∏otach ∏´czak gniazdu-
je na podmok∏ej cz´Êci torfowiska wysokiego z dawnymi tor-
fiankami, w otoczeniu kar∏owatych brzóz, sosenek i dobrze
rozwini´tej warstwy torfowców. W trakcie w´drówek zajmo-
wane siedliska sà bardzo zró˝nicowane, ale najcz´Êciej spo-
tyka si´ ∏´czaka nad zasobnymi w pokarm zeutrofizowanymi
zbiornikami wodnymi na otwartym terenie. Mogà to byç
oczka i wi´ksze zbiorniki Êródpolne, zalewowe doliny rzecz-
ne, stawy rybne i sztuczne zbiorniki zaporowe, rzadziej siedli-
ska nadbrze˝ne, takie jak ∏àki przymorskie. Na zimowiskach
mo˝e dodatkowo wyst´powaç np: w zaroÊlach mangrowych,
na p∏ytkich zbiornikach s∏onawych, zalanych polach ry˝o-
wych i wzd∏u˝ dolin rzek na sawannie.

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

zbiorowiska nadmorskie)

3270 Zalewane muliste brzegi rzek
4010 Wilgotne wrzosowiska z wrzoÊcem bagiennym Erica

tetralix
6410 Zmiennowilgotne ∏àki trz´Êlicowe (Molinion)
7110 Torfowiska wysokie z roÊlinnoÊcià torfotwórczà (˝ywe)
7120 Torfowiska wysokie zdegradowane, zdolne do natu-

ralnej i stymulowanej regeneacji
7210 Torfowiska nakredowe (Cladietum marisci, Caricetum

buxbaumii, Schoenetum nigricantis)

Rozmieszczenie geograficzne
¸´czak gnieêdzi si´ w pó∏nocnej cz´Êci Eurazji. Izolowane
stanowiska znane sà ze strefy umiarkowanej Europy:
z Wysp Brytyjskich, Danii, Niemiec, Polski, Litwy i Ukrainy.
Zasadnicze zimowiska ∏´czaka obejmujà obszary Afryki
po∏o˝one na po∏udnie od Sahary, po∏udniowà Azj´,
wschodnie Filipiny, Indonezj´ i Australi´.
Na ca∏ym rozleg∏ym areale nie wyró˝nia si´ podgatunków.

Rozmieszczenie w Polsce 
Jedyne l´gowisko gatunku wyst´puje na Pobrze˝u Gdaƒskim,
na atlantyckim torfowisku wysokim Bielawskie B∏ota. Byç mo-
˝e para ∏´czaka gniazdowa∏a w roku 1988 na torfowisku ni-
skim Roskosz k. Che∏ma. ¸´czak jest jednym z liczniejszych
siewkowców zatrzymujàcych si´ w trakcie w´drówki niemal
w ca∏ej Polsce. Kluczowe miejsca dla gatunku w okresie w´-
drówki, w których odnotowano zgrupowania powy˝ej 400
ptaków, obejmujà rejon Zat. Gdaƒskiej – ∏àki k. Rewy
(565 os.), rez. Beka (ok. 500 os.) i dolin´ Wis∏y k. Mikosze-
wa (ok. 1000 os.) oraz Zalew WiÊlany, gdzie najliczniej wy-
st´puje przy ujÊciu Pas∏´ki (500–700 os.). Wyjàtkowe zgrupo-
wanie odnotowano na zalanych przez Wis∏´ ∏àkach pod
Tczewem (ponad 4000 ptaków). W g∏´bi làdu wi´ksze kon-
centracje odnotowano na Mi´dzyodrzu (425 os.), na Kostrzy-
neckim Rozlewisku pod Cedynià (650 os.), k. Biechowa
w Kieleckiem (ok. 1000 os.), na Warmii ko∏o Kwiecewa
(1000–2000 os.) oraz po 400–600 ptaków w kilku miejscach
na Âlàsku: Stawy Milickie (470 os.), na polach irygacyjnych
pod Wroc∏awiem (495 os.), na Zb. Nyskim (590 os.) oraz
w Êrodkowej Polsce na zb. Jeziorsko (780 os.).

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): CR gatunek skraj-
nie zagro˝ony
Status zagro˝enia w Europie: D gatunek zagro˝ony z racji
zmniejszania si´ liczebnoÊci populacji
BirdLife International: SPEC 3
Dyrektywa Ptasia: Art. 4.1, za∏àcznik I
Konwencja Berneƒska: za∏àcznik II
Konwencja Boƒska: za∏àcznik II
Porozumienie AEWA

Tringa glareola (¸´czak)
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Wyst´powanie gatunku na 
obszarach chronionych

Jedyne stanowisko l´gowe wyst´puje na obszarze rezerwa-
tu przyrody Bielawskie B∏ota. W okresie w´drówek nie jest
zwiàzany ze specyficznym siedliskiem i wi´ksze skupiska
wyst´pujà cz´sto poza terenami chronionymi.

Rozwój i stan populacji

Na po∏udniowych kraƒcach zasi´gu liczebnoÊç ∏´czaka ge-
neralnie spada (np. w Danii, Niemczech, Polsce, Obwodzie
Kaliningradzkim, na Litwie i Ukrainie). Ok. 30% populacji
europejskiej wykazuje trend spadkowy, w tym na znaczà-
cych w skali Europy l´gowiskach w Finlandii
(200 000–300 000 par). WielkoÊç populacji europejskiej
oceniana jest na 380 000–1 400 000 p. Szacunek liczeb-
noÊci populacji rosyjskiej jest bardzo nieprecyzyjny
(100 000–1 000 000 p.). LiczebnoÊç populacji europejskiej
w oparciu o dane z zimowisk zosta∏a oceniona na ok.
3 000 000 ptaków.
W Polsce w ubieg∏ym wieku ∏´czak by∏ doÊç rozpowszech-
niony, gniazdowa∏ np. na Podlasiu, Mazowszu i Lubelsz-
czyênie. W XX w. odnotowano wyraêny spadek liczebnoÊci
i ubywanie stanowisk l´gowych, chocia˝ na pó∏nocy Polski
przed II Wojnà Âwiatowà by∏o jeszcze kilkanaÊcie stanowisk.
Ostatni l´g na po∏udniu Polski stwierdzono w 1937 r.,
w Kieleckiem pod Wolà Klasztornà, a byç mo˝e gniazdowa∏
w latach 1956, 1971 i 1988 w trzech miejscach na Lubelsz-
czyênie. Na jedynym wspó∏czesnym stanowisku ∏´czaka, na
Bielawskich B∏otach, zaznacza si´ wyraêny spadek liczebno-
Êci, i tak w po∏owie lat 80. gniazdowa∏o tu 8–10 p., w la-
tach 1995–1998 3–5 p., a od roku 2000 nie ma pewnych
l´gów, stwierdzano tylko pojedyncze Êpiewajàce ptaki.

Zagro˝enia

G∏ówne zagro˝enia dla gatunku na jedynym udokumento-
wanym polskim l´gowisku na Bielawskich B∏otach to: 
• przesuszenia terenu spowodowane zniszczeniem war-

stwy torfu na znacznej powierzchni, szczególnie po po-
˝arach w latach 1983 i 1992;

• szybki odp∏yw wód opadowych z torfowiska przez system
kana∏ów odwadniajàcych;

• zarastanie siedlisk l´gowych przez brzoz´, sosn´ i roÊlin-
noÊç ruderalnà.

W okresach w´drówek:
• 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;

• 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;

• p∏oszenie stad ptaków zatrzymujàcych si´ podczas w´-
drówki (w sezonie polowaƒ na kaczki odpoczywajàce
i ˝erujàce ∏´czaki sà przep∏aszane przez myÊliwych).

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

Dalsze gniazdowanie ∏´czaka na Bielawskich B∏otach jest
uwarunkowane podj´ciem czynnej ochrony zmierzajàcej
do renaturalizacji torfowiska. Nale˝y:
• podnieÊç poziom wody na torfowisku i przywróciç proce-

sy torfotwórcze. Zatrzymanie odp∏ywu wody mo˝e nastà-
piç poprzez zasypanie wszystkich rowów odwadniajàcych
torfowisko oraz usypanie niskich wa∏ów (do 1 m) w miej-
scach odp∏ywu powierzchniowego. Podniesienie poziomu
wody spowoduje stopniowe ustàpienie brzozy i sosny, co
przywróci otwarty krajobraz torfowiska. Zwi´kszenie efek-
tywnoÊci takich zabiegów ochronnych mo˝na osiàgnàç
poprzez wsiedlenie na tym terenie 1–2 rodzin bobra.

Dla ochrony ptaków w´drownych nale˝y:
• zachowywaç p∏ytkowodne nadmorskie obszary, zw∏asz-

cza przy ujÊciach rzek (ograniczenie zabudowy rekre-
acyjno-turystycznej) i w okolicach regularnie odwiedza-
nych przez w´drujàce ptaki siewkowe na Êródlàdziu;

• 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;

• 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, przede wszystkim
na terenach wi´kszych koncentracji siewkowców, tak na
wybrze˝u, jak i na Êródlàdziu, przez wy∏àczenie tych ob-
szarów z u˝ytkowania turystycznego i rekreacyjnego
w okresie lipiec-paêdziernik.
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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

• coroczna ocena liczebnoÊci na jedynym stanowisku l´-
gowym w Polsce. Obserwacje nale˝y prowadziç w trzech
terminach: 10–20 maja, 20–31 maja i 20–30 czerwca.
Pierwsze dwie kontrole majà na celu okreÊlenie liczeb-
noÊci terytorialnych par, a kontrola czerwcowa – okreÊle-
nie liczby par z m∏odymi;

• coroczne liczenie ptaków w´drownych w miejscach
wi´kszych koncentracji: wiosnà w okresie 20 kwiet-
nia–31 maja, a w trakcie jesiennej w´drówki 20 czerw-
ca–10 wrzeÊnia. Liczenia takie powinny byç prowadzone
z cz´stotliwoÊcià nie mniejszà ni˝ raz na 5 dni.

Bibliografia

BAZA DANYCH OSO – NATURA 2000. Zak∏ad Ornitologii PAN.
BAZA DANYCH WIADOMOÂCI POWROTNYCH. Centrala Ob-

ràczkowania Ptaków, Zak∏ad Ornitologii PAN.
BIRDLIFE INTERNATIONAL/EUROPEAN BIRD CENSUS COUN-

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

B¸ASZKOWSKA B., GROMADZKI M., MACHNIKOWSKI M. 1995.
Program ochrony czynnej ostoi ptaków „Bielawskie B∏ota”.
Niepublikowana ekspertyza. OTOP, Gdaƒsk, 39 s.

BUCZEK T., BUCZEK A. 1993. L´gowe siewkowce torfowisk niskich ty-
pu w´glanowego okolic Che∏ma. Not. Orn., 34: 287–298.

CENIAN Z., SIKORA A. 2003. Awifauna doliny rzeki Pas∏´ki. Not.
Orn., 44: 161–177.

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., KO¸ODZIEJCZYK P., MARTINI K., MARTINI M. 1998.
Ptaki Zbiornika Mietkowskiego. Ptaki Âlàska, 12: 17–80.

GRISHANOV G. V. 1998. Gniezdjashchiesja kuliki Kaliningrad-
skoj oblasti. W: Tomkovich P. S., Lebedeva E. A. (red.) Gniez-
diashchiesja kuliki Vostochnoj Evropy – 2000. T. 1. Moskva,
s. 7–11.

GROMADZKI M. 1986. Some problems of wetlands protection in
northern Poland. W: Hjort C., Karlsson J., Svensson S. Baltic

Birds IV. Proceedings of the fourth Conference on the Study
and Conservation of Migratory Birds of the Baltic Basin.
Vˆr Fˆgel., Suppl. 11: 57–60.

HAYMAN P., MARCHANT J., PRATER T. 1986. Shorebirds. An iden-
tification guide to the waders of the world. London, 412 s.

del HOYO J., ELLIOTT A., SARGATAL J. (red.) 1996. Handbo-
ok of the Birds of the World. Vol. 3. Hoazitin to Auks. Bar-
celona, 821 s.

JANISZEWSKI T., W¸ODARCZYK R., BARGIEL R., GRZYBEK J., KA-
LI¡SKI A., LESNER B., MIELCZAREK S. 1998. Awifauna zbiorni-
ka Jeziorsko w latach 1986–1996. Not. Orn., 39: 121–150.

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

KALISI¡SKI M., CZERASZKIEWICZ R., WYSOCKI D., KALISI¡-
SKA E., OLEKSIAK A., MARCHOWSKI D., LEWANDOWSKI
M. 1998. Kostrzyneckie Rozlewisko. W: Krogulec J. (red.) Pta-
ki ∏àk i mokrade∏ Polski. Warszawa, s. 29–36.

KIRCHNER H. 1963. Der Bruchawasserläufer. Die Neue Brehm-
-Bücherei 309. Wittenberg Lutherstadt, 86 s.

LEBEDEVA M. I., LAMBERT K., DOBRYNINA I. N. 1985. Fifi–Trin-
ga glareola (L.). W: Viksne J. A., Mihelson H. A. (red.) Migra-
cii ptist Vostochnoj Evropy i Severnoj Azii. Zhuravleobrazny-
je–rzhankoobraznyje. Moskva, s. 97–105.

MEISSNER W. 1997. Autumn migration of Wood Sandpiper (Trin-
ga glareola) in the region of the Gulf of Gdaƒsk. The Ring
19: 75–91.

MEISSNER W., W¸ODARCZAK A. 1998. Wiosenna migracja siew-
kowców Charadrii na terenie projektowanego rezerwatu
„Rzeczne ¸àki” nad Zatokà Puckà. Not. Orn., 39: 219–229.

PERSSON CH. 1998. Weight studies in Wood Sandpipers (Tringa gla-
reola) migrating over south-western Scania in late summer and
spring, with notes on related species. The Ring, 20: 95–105.

PULLIAINEN E., SAARI L. 1991. Breeding biology of the Wood
Sandpiper Tringa glareola in eastern Finnish Lapland. Ornis
Fenn., 68: 127–128.

SIKORA A. 2001. Tringa glareola (Linné, 1758) – ¸´czak. W:
G∏owaciƒski Z. (red.) Polska czerwona ksi´ga zwierzàt. Kr´-
gowce. Warszawa, s. 212–214.

SIKORA A., GROMADZKI M., PÓ¸TORAK W. 2004. Awifauna
Bielawskich B∏ot. Not. Orn., 45: 1–11.

S¸YCHAN M. 1996. Ptaki pól irygacyjnych Wroc∏awia. Ptaki Âlà-
ska, 11: 133–150.

TISCHLER F. 1941. De Vögel Ostpreußens und seiner Nachbar-
gebiete. T. 2. Königsberg/Berlin, s. 721–1304.

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. 

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

WITKOWSKI J., RANOSZEK E. 1998. Migracja siewkowców Cha-
radrii na stawach w dolinie Baryczy. Ptaki Âlàska, 12:
81–112.

Arkadiusz Sikora

A166


