
Calidris alpina schinzii
(L. Brehm, 1822)

Biegus zmienny (schinzii)
Rzàd: siewkowe, podrzàd: siewkowce, rodzina: bekasowa-
te, podrodzina: biegusy

Status wyst´powania w Polsce

Biegus zmienny podgatunku C. alpina schinzii jest w Polsce
nielicznie l´gowy, skrajnie zagro˝ony, ginàcy.

Opis gatunku

Jest stosunkowo niepozornym ptakiem nieco mniejszym
od szpaka, o wymiarach: d∏ugoÊç cia∏a 16–22 cm, roz-
pi´toÊç skrzyde∏ 34–43 cm, masa cia∏a latem i jesienià
35–56 g; wiosnà ptaki sà ci´˝sze. W szacie godowej
pióra wierzchu cia∏a sà przede wszystkim rdzawe z do-
mieszkà czarnego i wiele z nich posiada jaÊniejsze ob-
wódki (rudawe do ˝ó∏tych); pierÊ jest ciemno strychowa-
na na bia∏awym tle. Doros∏e w szacie godowej posiada-
jà charakterystycznà czarnà plam´ na brzuchu, której
brak jest u ptaków m∏odych. Plama ta mo˝e nie byç jed-
nolicie czarna, gdy˝ w jej obr´bie wyst´puje mniejsza
lub wi´ksza domieszka bia∏ych piór. Zimà biegusy
zmienne majà g∏ow´ i wierzch cia∏a jednolicie brunat-
noszare, zaÊ spód cia∏a jasny. Piskl´ta ubarwione sà
doÊç jaskrawobràzoworudo, z plamkami ˝ó∏tawymi,
czarnymi oraz z charakterystycznymi delikatnymi, ale
bardzo wyrazistymi bia∏ymi p´czkami puchu. Ptaki m∏o-
de przed uzyskaniem szaty zimowej posiadajà wyraê-
niejsze od doros∏ych ciemne strychowanie na szyi i bo-
kach cia∏a i charakterystycznie jasno (rdzawo do ˝ó∏ta-
wego) obwiedzione pióra wierzchu cia∏a. W szacie zi-
mowej sà bardzo podobne do doros∏ych. W locie wi-
doczna jest jasna pr´ga wzd∏u˝ skrzyde∏, bia∏y spód
skrzyde∏ i bia∏e boki kupra. Stosunkowo d∏ugi, lekko za-
gi´ty w dó∏, t´po zakoƒczony dziób i nogi sà czarne.
Oko jest bardzo wyraziste, ciemnobràzowa t´czówka
robi wra˝enie czarnej. Samice sà wi´ksze od samców,
ale w terenie, poza krótkim okresem l´gowym, prak-
tycznie nie mo˝na odró˝niç samców od samic.

Mo˝liwoÊç pomy∏ki z innymi
gatunkami

Calidris alpina schinzii jest przeci´tnie mniejszy od in-
nych podgatunków biegusa zmiennego, a w szacie go-
dowej posiada mniej wyrazistà czarnà plam´ (z do-
mieszkà bia∏ych piór). Ze wzgl´du na bardzo du˝à
zmiennoÊç wielkoÊci i ubarwienia, w okresie pozal´go-
wym w terenie jest praktycznie nie do odró˝nienia od in-

nych podgatunków, z którymi mo˝e wyst´powaç razem
podczas w´drówki czy na zimowiskach.
Jesienià, po utracie upierzenia godowego (mi´dzy in-
nymi po zaniku czarnej plamy na brzuchu), w terenie
∏atwo go pomyliç z biegusem krzywodziobym Calidris
ferrugina (A147) i piaskowcem Calidris alba (A144)
(dok∏adniejszy opis podany jest przy gatunku biegus
zmienny Calidris alpina A149), ale praktycznie w Pol-
sce ptaki doros∏e podgatunku C. a. schinzii nie spoty-
kajà si´ z innymi podgatunkami: jesienià w wi´kszoÊci
odlatujà przed przylotem innych podgatunków biegu-
sów zmiennych z pó∏nocnych l´gowisk, a wiosnà, gdy
przez Ba∏tyk w´drujà biegusy zmienne na l´gowiska
le˝àce na pó∏noc i pó∏nocny wschód od Polski, C.
a schinzii ju˝ zaj´te sà swoimi l´gami wokó∏ po∏udnio-
wego Ba∏tyku. Ptaki m∏ode wyst´pujàce w lipcu na na-
szym wybrze˝u to z regu∏y osobniki pochodzàce
z nadba∏tyckich l´gowisk podgatunku C. a. schinzii,
które znikajà z wybrze˝a do koƒca lipca. Ptaki m∏ode
innych podgatunków przylatujà nad Ba∏tyk od pierw-
szej dekady sierpnia.
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biegus zmienny
(Calidris alpina schinzii)



Biologia

Tryb ˝ycia
W okresie l´gowym przewa˝a aktywnoÊç dzienna,
a podczas w´drówek i zim, w zale˝noÊci mi´dzy innymi
od warunków pogodowych i zasobnoÊci ˝erowisk, ptaki
mogà byç aktywne równie˝ nocà. Biegusy gnie˝d˝à si´
w rozproszeniu, choç w niektórych okolicach gnie˝d˝à
si´ tak licznie, ˝e mówi si´ o kolonii l´gowej. Podczas
w´drówek i na zimowiskach, jak wi´kszoÊç siewkowych,
wyst´pujà w stadach.

L´gi
Biegusy zmienne to ptaki terytorialne. Dojrza∏oÊç p∏ciowà
osiàgajà w 2. roku ˝ycia, choç nie wszystkie przyst´pujà
wtedy do l´gów. Przylot ptaków z zimowisk nast´puje
w koƒcu marca do poczàtku kwietnia. Po kilku dniach
przebywania na l´gowisku w stadku ptaki zaczynajà toko-
waç. Podczas toków obie p∏cie wykonujà ró˝ne widowi-
skowe ruchy i nad l´gowiskiem s∏ychaç charakterystyczne
trele, wydawane przez ptaki podczas gwa∏townych wzlo-
tów w gór´ po∏àczonych z zawisaniem nad ziemià na wy-
sokoÊci 10–50 m. W lotach tokowych mo˝e braç udzia∏
kilka ptaków. Cz´Êç zachowaƒ tokowych rozgrywa si´ na
ziemi i wtedy ptaki przybierajà ró˝ne pozy (biegajà zygza-
kiem, puszà si´, czo∏gajà itp.). Po sformowaniu si´ par
przyst´pujà one na wybranym terytorium do przygotowy-
wania gniazda. Biorà w tym udzia∏ ptaki obu p∏ci. Na te-
rytorium danej pary pojawia si´ kilka do∏ków, wygniecio-
nych piersià i brzuchem w pod∏o˝u. W jednym z nich, do-
brze ukrytym mi´dzy k´pkami wy˝szej roÊlinnoÊci, samica
sk∏ada jaja w liczbie 2–4 sztuk (w wi´kszoÊci przypadków
4). Dzieje si´ to od 2. po∏owy kwietnia. Okres wysiadywa-
nia, w którym biorà udzia∏ oboje rodzice, trwa 21–24 dni.
Pierwsze piskl´ta pojawiajà si´ na polskich l´gowiskach
nad Zat. Puckà w po∏owie maja; po wykluciu si´ i wy-
schni´ciu, opuszczajà gniazdo i od razu zaczynajà uczyç
si´ samodzielnego ˝ycia. Piskl´tami opiekujà si´ g∏ównie
samce, a samice zwykle opuszczajà l´gowisko jeszcze
przed uzyskaniem przez piskl´ta zdolnoÊci lotu. M∏ode
ptaki stajà si´ lotne po 19–20 dniach od wyklucia. Prze˝y-
walnoÊç pisklàt polskiej populacji jest niska (zaledwie ok.
10%). Biegusy zmienne wykazujà bardzo silne przywiàza-
nie do swoich miejsc l´gowych i w ciàgu kolejnych lat za-
k∏adajà gniazda w tej samej okolicy.

W´drówki
W´drówka z l´gowisk rozpoczyna si´ ju˝ w czerwcu i ptaki
docierajà na zimowiska do paêdziernika. L´gowiska
opuszczajà najpierw samice, po nich samce, a na koƒcu
m∏ode; te ostatnie przebywajà w okolicach naszego wy-
brze˝a do koƒca lipca. Ptaki gnie˝d˝àce si´ w Polsce jesie-
nià w´drujà g∏ównie na po∏udniowy zachód wzd∏u˝ wy-
brze˝y Morza Pó∏nocnego i Atlantyku, docierajàc najdalej
do wybrze˝y pó∏nocno-zachodniej Afryki. Zdarza si´ te˝, ˝e

znad Ba∏tyku m∏ode ptaki w´drujà na po∏udniowy-wschód
nad Morze Czarne. W´drówka wiosenna rozpoczyna si´
w marcu, a na l´gowiska ptaki docierajà w kwietniu.

Zimowanie
Cz´Êç ptaków mo˝e zimowaç w zachodniej i po∏udniowej
Europie, natomiast wi´kszoÊç zimuje w pó∏nocno-za-
chodniej Afryce (Maroko, Mauretania). Nie wiadomo,
gdzie zimujà ptaki, które jesienià znajdujà si´ nad Mo-
rzem Czarnym. Przedstawiciele podgatunku C. a. schinzii
pierzà si´ na zimowiskach, co odró˝nia je od przedstawi-
cieli innych podgatunków, które pierzà si´ jeszcze na l´-
gowiskach czy na trasie w´drówki jesiennej i z którymi
spotykajà si´ na wspólnych zimowiskach. Biegusy zimujà
najliczniej na bogatych w pokarm otwartych przestrze-
niach przymorskich w strefie p∏ywów, w ujÊciach rzek, nad
jeziorami i innymi zbiornikami wodnymi.

Pokarm
Pokarm stanowià drobne bezkr´gowce (owady, paj´czaki,
skàposzczety, wieloszczety, skorupiaki; mi´czaki), które
zbierane sà z roÊlin, z wierzchnich warstw gleby lub ods∏o-
ni´tego dna morskiego w czasie odp∏ywu, na brzegu zbior-
ników wodnych i w p∏ytkiej wodzie. Biegusy zmienne mogà
równie˝ czasami zjadaç nasiona roÊlin. Technika zbierania
pokarmu jest ró˝na, w zale˝noÊci od typu siedliska, w ja-
kim ptaki ˝erujà; mogà wi´c polowaç na zdobycz, kierujàc
si´ wzrokiem lub dotykiem silnie unerwionej koƒcówki
dzioba, wykonujàc w pod∏o˝u, gdzie mo˝e znajdowaç si´
potencjalna zdobycz, sondujàce ruchy.

Wyst´powanie

Siedlisko
Stanowiska l´gowe na wybrze˝u (dawne i aktualne) zloka-
lizowane sà prawie wy∏àcznie na terenach tzw. s∏onaw, tj.
na wilgotnych nadmorskich pastwiskach, poroÊni´tych
krótkà, cz´Êciowo s∏onolubnà roÊlinnoÊcià, tworzàcà niskà
i g´stà muraw´. Na powierzchni pastwisk, wskutek
przedeptywania ich przez pasàce si´ byd∏o, powstajà licz-
ne zag∏´bienia, nadajàc miejscami pastwisku struktur´ k´-
piastà. Na Bagnach Biebrzaƒskich tereny gniazdowania
poroÊni´te sà roÊlinnoÊcià niskoturzycowà. W okresie po-
zal´gowym biegusy zmienne wyst´pujà najch´tniej nad
mulistymi brzegami ró˝nych zbiorników wodnych (s∏ono-
i s∏odkowodnych).

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

ze zbiorowiskami z Nymphaeion, Potamion
3270 Zalewane muliste brzegi rzek

Rozmieszczenie geograficzne
C. a. schinzii zamieszkuje przewa˝nie nadmorskie tereny
wokó∏ Ba∏tyku, z wyjàtkiem zachodnich i pó∏nocnych wybrze-
˝y Zat. Botnickiej. Znanych jest kilka l´gowych stanowisk
Êródlàdowych (Szwecja, Polska, Litwa, ¸otwa i Estonia). Pod-
gatunek ten wyst´puje ponadto w po∏udniowej Norwegii,
Danii, Holandii, Niemczech, na Wyspach Brytyjskich i Islan-
dii oraz na ograniczonym obszarze Grenlandii. Zimuje
w po∏udniowo-zachodniej Europie i w pó∏nocno-zachodniej
Afryce. Na zimowiskach spotyka si´ z innymi podgatunkami.

Rozmieszczenie w Polsce
W Polsce w latach 1996–1998 zarejestrowano trzy stano-
wiska l´gowe w strefie nadmorskiej oraz dwa po∏o˝one bli-
sko siebie w Kotlinie Biebrzaƒskiej. Na zachodnim wybrze-
˝u biegus zmienny gnieêdzi si´ w Delcie Âwiny na trzech
wyspach: Karsiborska K´pa, Koprzywskie ¸´gi i Wydrza
K´pa. Na Êrodkowym wybrze˝u stwierdzono wyst´powanie
biegusa zmiennego jedynie nad jez. ¸ebsko, na po∏udnio-
wo-wschodnim brzegu jeziora, w pobli˝u wsi ˚arnowska.
Kolejne stanowisko l´gowe znajduje si´ nad Zat. Puckà
w okolicy ujÊcia Redy. Cz´Êç ptaków gnieêdzi si´ w prawo-
brze˝nej cz´Êci doliny Redy, na ∏àkach mi´dzy Mechelinka-
mi i Rewà, a cz´Êç po lewej stronie ujÊcia Redy w rez. Be-
ka. Na Bagnach Biebrzaƒskich stanowiska l´gowe znajdu-
jà si´ nadal w okolicach Wizny oraz w basenie dolnej Bie-
brzy pod Brzostowem.

Status ochronny

Ochrona gatunkowa w Polsce: gatunek obj´ty ochronà
Êcis∏à, wymagajàcy ochrony czynnej, którego nie dotyczà
zwolnienia od zakazów wynikajàce z wykonywania czyn-
noÊci zwiàzanych z prowadzeniem racjonalnej gospodar-
ki rolnej, leÊnej lub rybackiej (Dz U z 2004 r. Nr 220,
poz. 2237)
Polska czerwona ksi´ga zwierzàt (2001): EN gatunek silnie
zagro˝ony wygini´ciem
Status zagro˝enia w Europie: V gatunek nara˝ony na wygini´cie
BirdLife International: SPEC -
Dyrektywa Ptasia: Art. 4.1, za∏àcznik I
Konwencja Berneƒska: za∏àcznik II
Porozumienie AEWA

Wyst´powanie gatunku
na obszarach chronionych

Wi´kszoÊç stanowisk l´gowych gatunku znajduje si´ w ob-
r´bie terenów chronionych – bàdê w formie rezerwatów

przyrody (Beka, Karsiborska K´pa) bàdê w formie parków
narodowych (S∏owiƒski PN, Biebrzaƒski PN).

Rozwój i stan populacji

Na prze∏omie XIX i XX w. zacz´∏o si´ nieprzerwane zanika-
nie stanowisk l´gowych biegusa zmiennego wzd∏u˝ ca∏ego
po∏udniowego wybrze˝a Ba∏tyku. Zanikanie siedlisk l´go-
wych, a w zwiàzku z tym spadek liczebnoÊci populacji l´-
gowej C. a. schinzii, obserwowane jest na prawie ca∏ym
europejskim areale wyst´powania podgatunku.
Ca∏a ba∏tycka populacja l´gowa biegusa zmiennego w koƒ-
cu lat 90. oceniana jest na ok. 2000 p. Poza tym rejonem
najwi´cej biegusów zmiennych nale˝àcych do omawianego
podgatunku gniazduje w Islandii (300 000 p.), w Wielkiej
Brytanii (9150–9900 p.) oraz w Irlandii (150 p.).
Jeszcze na poczàtku lat 80. liczebnoÊç polskiej populacji
l´gowej szacowano na ok. 75–100 p., w koƒcu lat 90. na
ok. 30 p., a na poczàtku lat 2000. ju˝ tylko na najwy˝ej
10 p. W pierwszej po∏owie lat 90. w delcie Âwiny wyst´po-
wa∏o do 28 p., natomiast przy ujÊciu Redy nad Zat. Puckà
ok. 30 p.; w 1998 w delcie Âwiny stwierdzono 11–12 p.,
a nad Zat. Puckà – 12 p. W latach 90. w Kotlinie Biebrzaƒ-
skiej gniazdowa∏o do kilku par.

Zagro˝enia

Zagro˝enie dla gatunku stanowià:
• zanik siedlisk l´gowych w wyniku ograniczenia/zaniecha-

nia wypasu zwierzàt na nadmorskich ∏àkach solnisko-
wych, stanowiàcych podstawowe l´gowiska gatunku. Te-
reny, na których zosta∏ wstrzymany wypas, w szybkim
tempie zarastajà trzcinà lub innà wysokà roÊlinnoÊcià
szuwarowà i stajà si´ dla biegusów nieprzydatne;

• zanik siedlisk l´gowych w wyniku osuszania nadmor-
skich ∏àk; osuszanie niektórych fragmentów ∏àk nadmor-
skich by∏o szczególnie nasilone w Êrodkowej cz´Êci na-
szego wybrze˝a i nad Zat. Gdaƒskà w latach 70.

• niska udatnoÊç l´gów spowodowana przez czworono˝ne
(lis, jenot, norka amerykaƒska i inne ∏asicowate) i skrzy-
dlate (kruk, wrona siwa, sroka) drapie˝niki niszczàce l´gi;

• 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 ptaków
powierzchni mulistego dna stawów rybnych, spuszczanych
i nape∏nianych bez uwzgl´dnienia okresów w´drówki;

• 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 gromadzà si´ w du˝ych iloÊciach ptaki siewkowe;
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• 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

Nale˝y:
• objàç obszary s∏onych ∏àk nadmorskich, stanowiàcych l´-

gowiska gatunku, programami czynnej ochrony, obejmu-
jàcymi prowadzenie ekstensywnego wypasu oraz wyka-
szanie wysokiej roÊlinnoÊci i usuwanie Êci´tej biomasy;

• 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);

• zachowywaç p∏ytkowodne nadmorskie obszary, zw∏asz-
cza przy ujÊciach rzek (ograniczenie zabudowy rekre-
acyjno-turystycznej), w okolicach regularnie odwiedza-
nych przez w´drujàce ptaki siewkowe;

• powa˝nie ograniczyç plany zabudowy hydrotechnicznej dolin
rzecznych i plany przekszta∏ceƒ re˝imu hydrologicznego 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).

Dzia∏ania polegajàce na utrzymaniu siedlisk l´gowych
w odpowiednim stanie nawodnienia i wydeptywania przez
pasàce si´ zwierz´ta (krowy, konie, owce) powinny byç
skoncentrowane przede wszystkim na terenie najwi´kszych
aktualnych i niedawnych l´gowisk (delta Âwiny, S∏owiƒski
PN, okolice ujÊcia Redy). Dodatkowo nale˝y objàç ochronà
czynnà wszystkie istniejàce w Polsce ∏àki nadmorskie, jako
potencjalne siedliska l´gowe biegusów zmiennych. Tereny
takie powinny zostaç obj´te programami rolnoÊrodowisko-
wymi, promujàcymi ekstensywny wypas (ÊciÊle okreÊlony
termin rozpocz´cia wypasu i okreÊlona wielkoÊç wypasa-
nych stad w odniesieniu do jednostki powierzchni) z zaka-
zem prowadzenia zabiegów odwadniajàcych.

Propozycje badaƒ

Ze wzgl´du na ma∏à liczebnoÊç krajowej populacji l´gowej
nie powinno si´ prowadziç badaƒ nad tym gatunkiem
w okresie l´gowym.

Monitoring

• coroczna ocena liczebnoÊci gatunku (na podstawie licz-
by tokujàcych par) na terenach l´gowych w Delcie Âwi-
ny i przy ujÊciu Redy, w okresie od koƒca marca do po-
∏owy kwietnia, po∏àczona z ocenà liczby m∏odych pta-
ków, które uzyska∏y zdolnoÊç lotu, w okresie od po∏owy
czerwca od poczàtku lipca.
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