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Aneks 1. S∏ownik
Has∏a podano wg schematu: has∏o (synonim i/lub
termin pokrewny) – objaÊnienie

abrazja – proces b´dàcy jednym z g∏ównych czynników
erozji, polegajàcy na Êcieraniu pod∏o˝a skalnego
przez luêny materia∏ skalny (g∏azy, okruchy) usta-
wicznie przemieszczany przez pràd rzeczny, pràdy
i falowanie morza, wiatr, lodowiec; proces ten po-
lega tak˝e na wzajemnym Êcieraniu materia∏u skal-
nego (rozdrabianie, obtaczanie). Przy wysokim
brzegu morza a. prowadzi do powstania strome-
go, podci´tego urwiska brzegowego (klif).

antropogeniczne formy – formy powierzchni Ziemi po-
wsta∏e w skutek bezpoÊredniego (kamienio∏omy,
wyrobiska itp.) lub poÊredniego dzia∏ania cz∏owie-
ka (zak∏ócenia równowagi w przyrodzie, przyÊpie-
szenie procesów denudacyjnych). Zob. te˝ auto-
geniczne formy.

antropopresja – najcz´Êciej negatywne, nie w pe∏ni kon-
trolowane dzia∏anie cz∏owieka na Êrodowisko natu-
ralne, cz´sto w wyniku dzia∏alnoÊci gospodarczej
(przemys∏owej, rolniczej) czy nasilonej turystyki.

area∏ (zasi´g, area∏ l´gowy, area∏ zimowiskowy) –
obszar zajmowany przez gatunek w pewnym okre-
sie: a. l´gowy (l´gowisko) – w okresie rozrodczym,
a. zimowiskowy (zimowisko) – w okresie zimowania.
Area∏ obejmuje te˝ tras´ przelotu gatunku.

area∏ l´gowy – zob. area∏, l´gowisko.
area∏ zimowiskowy – zob. area∏, zimowisko
arktyczna strefa – strefa zwiàzana z pó∏nocnym biegu-

nem Ziemi i/lub z obszarami tundry po∏o˝onymi
wokó∏ niego.

autogeniczne formy – naturalne formy powierzchni Zie-
mi powsta∏e bez udzia∏u cz∏owieka. Zob. te˝ an-
tropogeniczne formy.

azonalna roÊlinnoÊç (zob. te˝ zonalna roÊlinnoÊç) –
roÊlinnoÊç bezstrefowa; roÊlinnoÊç, na rozwój któ-
rej wi´kszy wp∏yw majà lokalne warunki siedlisko-
we (np. pod∏o˝e) ni˝ strefowoÊç klimatyczna.

barkówki – grupa piór wyrastajàca nad stawem barko-
wym i pokrywajàca z wierzchu nasad´ skrzyd∏a
(okolice ramienia i ∏opatki).

b´bnienie – u dzi´cio∏ów: okreÊlenie odnoszàce si´ do
dêwi´ku powstajàcego w czasie uderzania dzio-
bem w suchà ga∏àê, stanowiàcego odpowiednik
Êpiewu lub innych g∏osów godowych u innych pta-
ków. Cz´stotliwoÊç uderzeƒ, ich rytm i si∏a ró˝nià
si´ w zale˝noÊci od gatunku dzi´cio∏a; b´bnienie
jest manifestacjà zaj´cia terytorium (nie jest zwià-
zane z ˝erowaniem ptaka).

biocenoza – 1. okreÊlenie wspólnoty ˝ywych organizmów
trwale zamieszkujàcych jakiÊ obszar, wzajemnie od
siebie uzale˝nionych; dobór i liczba gatunków tej

wspólnoty ma odpowiadaç przeci´tnym warunkom
Êrodowiska zewn´trznego 2. zespó∏ wszystkich ˝ywych
organizmów zamieszkujàcych okreÊlony obszar, po-
wiàzanych m.in. zale˝noÊciami troficznymi i innymi
interakcjami mi´dzygatunkowymi; wraz z elementami
Êrodowiska abiotycznego (biotop) tworzy lokalny eko-
system; niekiedy u˝ywana jako synonim ekosystemu.

biotop – zob. siedlisko.
BirdLife International – Êwiatowa koalicja organizacji

zajmujàcych si´ ochronà ptaków w ponad 100
krajach (ponad 2,5 mln cz∏onków). Jest uznanym
autorytetem w dziedzinie ochrony ptaków i ich sie-
dlisk oraz zachowania bioró˝norodnoÊci Ziemi.

„Bocian” – zob. Towarzystwo Przyrodnicze „Bocian”
borealna strefa – obejmuje pó∏nocnà cz´Êç strefy umiar-

kowanej na pó∏kuli pó∏nocnej (Holarktyka). Cha-
rakterystyczne dla tej strefy sà wielkie obszary z do-
minacjà lasów szpilkowych (sosna, Êwierk, jod∏a,
modrzew) okreÊlane mianem tajgi.

DJP – du˝a jednostka przeliczeniowa. Jest to umowna jed-
nostka u˝ywana dla okreÊlenia intensywnoÊci wy-
pasu. 1 DJP odpowiada zwierz´ciu gospodarskie-
mu o ∏àcznej masie 500 kg. Np. jedna doros∏a
krowa odpowiada 1 DJP, jeden doros∏y koƒ –
1,2 DJP, ja∏ówka (1–2 lata) – 0,8 DJP.

d∏oƒ – okreÊlenie odnoszàce si´ do koƒcowej, dystalnej
cz´Êci skrzyd∏a; okolice szkieletu d∏oni.

dojrza∏oÊç p∏ciowa – osiàgni´cie zdolnoÊci do rozrodu; zwià-
zana z dojrza∏oÊcià uk∏adu rozrodczego organizmu.

dojrza∏oÊç somatyczna – stadium w rozwoju osobni-
czym, w którym organizm osiàgnà∏ pe∏ni´ rozwoju
fizycznego (cielesnego). D. s. nie jest równoznacz-
na z dojrza∏oÊcià p∏ciowà.

drzewo gniazdowe – drzewo, na którym para ptaków
zbudowa∏a gniazdo; termin najcz´Êciej stosowany
w przypadku ptaków drapie˝nych.

dymorfizm p∏ciowy – zró˝nicowanie samca i samicy te-
go samego gatunku pod wzgl´dem budowy (wiel-
koÊci i/lub ubarwienia). Zwykle samce sà wi´ksze
i majà barwniejsze upierzenie. Odwrotny dymor-
fizm p∏ciowy odnosi si´ do gatunków, u których sa-
mica jest barwniej upierzona ni˝ samiec.

dymorfizm wiekowy – zró˝nicowanie wyglàdu ptaków
tego samego gatunku w zale˝noÊci od wieku.

dyspersja pol´gowa – nieukierunkowane rozpraszanie
si´, g∏ównie ptaków m∏odych, z miejsc l´gowych.

dziuplaki – gatunki gnie˝d˝àce si´ w dziuplach, norach
lub szczelinach skalnych.

efemeryczne siedlisko/stanowisko – skrajny przy-
padek siedliska, w którym warunki mogà zmie-
niaç si´ nieoczekiwanie. Siedlisko lub stanowisko
gatunku pojawiajàce si´ w pewnych okresach
i zanikajàce; jego trwanie zale˝y od ró˝nych
czynników; najcz´Êciej istnieje przez krótki okres
i bez wyraênej cyklicznoÊci.
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ekspansja – rozprzestrzenianie si´, powi´kszanie zasi´gu
populacji przez pojedyncze osobniki, w drodze
ustawicznej penetracji obszarów przylegajàcych do
dotychczasowej granicy zasi´gu. E. przebiega bez
podejmowania w´drówek na du˝y dystans w licz-
nych grupach (por. inwazja). E. jest najcz´stszym
sposobem rozprzestrzeniania si´ gatunku.

entomofagi – ptaki od˝ywiajàce si´ g∏ównie owadami.
entomofauna – fauna owadów wyst´pujàca na okreÊlo-

nym obszarze lub w okreÊlonym siedlisku.
EURING – Europejska Unia obràczkowania Ptaków. Sto-

warzyszenie central obràczkowania ptaków Krajów
Europy.

estuarium – lejkowate, g∏´bokie ujÊcie rzeki o szerokiej
strefie wymiany wód s∏odkich i s∏onych oraz du˝ych
wahaniach p∏ywowych.

fluktuacje liczebnoÊci – wahania liczebnoÊci gatunku
powodowane ró˝nymi czynnikami, niemajàce
wp∏ywu na ogólny trend liczebnoÊci populacji.

gastrolity – drobne kamienie po∏ykane przez ptaki, zatrzy-
mujàce si´ w ˝o∏àdku, s∏u˝àce do mechanicznego
rozdrabniania pokarmu. G. sà szczególnie wa˝ne dla
ptaków od˝ywiajàcych si´ nasionami roÊlin – przy-
Êpieszajà ich roztarcie i u∏atwiajà proces trawienia.

gatunek (zob. te˝ rzàd, rodzina, rodzaj, podgatunek)
– podstawowa jednostka taksonomiczna (zob. tak-
son) grupujàca osobniki o zbli˝onych, mieszczàcych
si´ w obr´bie wzorca cechach, swobodnie krzy˝ujà-
ce si´ mi´dzy sobà lecz w zasadzie pozostajàce
w izolacji rozrodczej od osobników innych gatun-
ków. Je˝eli izolacja ta nie ma pod∏o˝a genetyczne-
go, mo˝e dochodziç do sytuacji, w których osobniki
nale˝àce do odmiennych gatunków krzy˝ujà si´
mi´dzy sobà, dajàc p∏odne potomstwo. Ma to zwy-
kle miejsce w przypadku naturalnej ekspansji teryto-
rialnej jednego z gatunków, w przypadku jego nie-
kontrolowanego zawleczenia przez cz∏owieka na
obszar zajmowany dotychczas przez gatunek po-
krewny bàdê w przypadku Êwiadomej introdukcji
przez cz∏owieka gatunku obcego. Sà to sytuacje,
w których gatunek rodzimy mo˝e ulec zag∏adzie.
Nazwy gatunków w j´zyku ∏aciƒskim sà zawsze
dwuwyrazowe: pierwszy wyraz oznacza nazw´ ro-
dzaju, rozpoczynanà zawsze du˝à literà, która
wraz z drugim wyrazem tworzy nazw´ gatunku, np.
Turdus merula. W j´zyku polskim nazwy gatunków
sà jedno- lub dwuwyrazowe, np. kos, drozd obro˝-
ny. Odpowiednie gremia na Êwiecie i w poszcze-
gólnych krajach dbajà o poprawnoÊç i jednolitoÊç
nazewnictwa, by zapobiec dowolnoÊci stosowania
nazw organizmów ˝ywych.

gatunek kosmopolityczny (takson kosmopolityczny)
– takson szeroko rozprzestrzeniony, którego zasi´g
geograficzny obejmuje wszystkie kontynenty (nie
dotyczy wymagaƒ ekologicznych), wyst´pujàcy

w wi´kszoÊci krain zoogeograficznych. Do zwi´k-
szenia zasi´gu cz´sto przyczynia si´ cz∏owiek.

gatunek monotypowy – zob. takson monotypowy.
gatunek politypowy – zob. takson politypowy.
gatunek terytorialny (terytorialny gatunek) – gatu-

nek, którego zachowanie prowadzi do obrony
okreÊlonego terytorium, zwykle l´gowego.

gatunki strefowe (ochrona strefowa, strefy ochronne)
– gatunki podlegajàce ochronie strefowej (cz´Êç
gatunków ptaków drapie˝nych, puchacz oraz bo-
cian czarny).

gniazdowanie (gnie˝d˝enie) – przystàpienie ptaka do
budowy gniazda i rozrodu.

gniazdowniki – grupa gatunków ptaków, których piskl´-
ta wykluwajà si´ niedo∏´˝ne i przez d∏u˝szy czas
pozostajà w gnieêdzie pod opiekà rodziców.

gnie˝d˝enie – zob. gniazdowanie.
godowy Êpiew/g∏os – element toków; zwykle wydawany

przez samca na terytorium l´gowym; pe∏ni wa˝nà funk-
cj´ m.in. w zdobyciu samicy, utrzymaniu terytorium.

grà˝yce – zob. kaczki nurkujàce.
Holarktyka – termin biogeograficzny; dotyczy terenów

Ameryki Pó∏nocnej (Nearktyka) oraz Eurazji (Pale-
arktyka).

imago – owad dojrza∏y, owad doskona∏y; owad w koƒco-
wym stadium rozwoju osobniczego majàcy ukszta∏-
towane narzàdy rozrodcze.

inkubacja – zob. wysiadywanie.
introdukcja – Êwiadome wprowadzenie taksonu na te-

ren le˝àcy poza geograficznym area∏em jego wy-
st´powania.

inwazja – podj´cie w´drówki równoczeÊnie przez du˝à
liczb´ osobników, na znacznà odleg∏oÊç i wkrocze-
nie na obszary wczeÊniej przez dany gatunek
niezajmowane; efektem i. mo˝e byç samorzutna
zmiana zasi´gu gatunku.

izoetydy – gatunki paproci wodnych z rodzaju poryblin
(Isoetes).

jeziora oligotroficzne – jezioro ma∏o ˝yzne (ubogie
w nutrienty), o bardzo niskiej produkcji i biomasie
fitoplanktonu i zwiàzanej z tym du˝ej przezroczysto-
Êci wody; przewa˝nie g∏´bokie. Pas roÊlinnoÊci przy-
brze˝nej zwykle jest s∏abo rozwini´ty ze wzgl´du na
ma∏à iloÊç nutrientów i osadów oraz strome brzegi.

jezioro dystroficzne („suchar”) – jezioro ubogie w nu-
trienty, którego wody zawierajà du˝e iloÊci rozpusz-
czonych i koloidalnych substancji humusowych na-
dajàcych wodzie bràzowà barw´; woda uboga jest
w wapƒ i ma odczyn kwaÊny. Produkcja fitoplankto-
nu jest ograniczona z powodu braku nutrientów
blokowanych w osadach, w niedost´pnej postaci;
w warstwach przydennych brak tlenu. J. d. powsta-
jà na pod∏o˝u ubogim w wapƒ (ska∏y krystaliczne)
oraz w otoczeniu lasów iglastych o kwaÊnej glebie.
Na powierzchni j. d. mo˝e wykszta∏ciç si´ p∏o.
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jezioro eutroficzne – jezioro zasobne w nutrienty, ˝yzne
i produktywne; zwykle stosunkowo p∏ytkie, wysoka
produkcja i biomasa fitoplanktonu powoduje, ˝e
woda jest zielona i ma∏o przezroczysta; w okresie
letnim cz´ste sà zakwity sinic (fitoplankton).W stre-
fie przybrze˝nej dobrze rozwini´ta jest strefa roÊlin-
noÊci naczyniowej (fitolitoral).

jezioro mezotroficzne – jezioro Êrednio ˝yzne, o umiar-
kowanej produktywnoÊci (poÊrednie mi´dzy j. oli-
go- i eutroficznym).

kaczki nurkujàce (grà˝yce) – ranga systematyczna –
szczep w obr´bie rodziny kaczkowatych i podrodzi-
ny kaczek. Nurkujà bardzo dobrze, ca∏kowicie za-
nurzajà si´ pod powierzchni´ wody w czasie zdo-
bywania pokarmu.

kaczki w∏aÊciwe (kaczki p∏ywajàce) – ranga systema-
tyczna – szczep, w obr´bie rodziny kaczkowatych
i podrodziny kaczek. Nurkujà s∏abo, g∏ównie
w czasie ucieczki.

kainizm – zjawisko zabijania m∏odszych i s∏abszych pi-
sklàt przez ich starsze rodzeƒstwo.

kalendarzowy wiek – zob. wiek kalendarzowy.
kantarek – obszar mi´dzy bocznym skrajem nasady

szcz´ki górnej a przednim skrajem oka.
kidzina – nanoszona przez wod´ materia organiczna

(przede wszystkim zawierajàca szczàtki roÊlinne),
odk∏adana na linii brzegowej morza, w której wy-
st´pujà drobne bezkr´gowce i ich martwe cz´Êci,
stanowiàce pokarm wielu gatunków ptaków.

kleptopaso˝ytnictwo (kukuizm, paso˝ytnictwo pracy)
– paso˝ytowanie na zasobach pokarmowych ze-
branych przez inne osobniki; okradanie z pokarmu
innych osobników obcego gatunku.

klif – stromy stok wybrze˝a morskiego powsta∏y przez
podcinanie go przez fale.

klucie asynchroniczne – nierównoczesne, w odst´pach
nawet kilku dni, wydostawanie si´ pisklàt z jaj
w obr´bie tego samego l´gu.

klucie synchroniczne – prawie równoczesne wydosta-
wanie si´ pisklàt z jaj w obr´bie tego samego l´gu.

kolonia l´gowa – miejsce gromadnego gnie˝d˝enia si´
ptaków.

kolonijny gatunek – gatunek tworzàcy kolonie l´gowe.
kolonizacja – trwa∏e zasiedlenie, imigracja i wzrost li-

czebnoÊci populacji, terenu le˝àcego dotychczas
poza obszarem wyst´powania danego gatunku.

Komitet Ochrony Or∏ów (skrót: KOO) – stowarzyszenie
(organizacja pozarzàdowa) oparte na dzia∏alnoÊci
spo∏ecznej, zajmujàce si´ czynnà ochronà ptaków
drapie˝nych oraz ich siedlisk.

konserwatyzm siedliskowy – przywiàzanie do typu za-
mieszkiwanego siedliska; zwiàzany z ma∏à pla-
stycznoÊcià gatunku.

Konwencja Berneƒska (pe∏na nazwa: Konwencja
o ochronie gatunków europejskich dzikich

zwierzàt i roÊlin oraz siedlisk przyrodni-
czych) – umowa mi´dzynarodowa ustanowiona
w Bernie, w Szwajcarii, w 1979 r., wesz∏a w ˝ycie
w po∏owie roku 1982. Ratyfikowana przez Polsk´ 
1 stycznia 1999r.

Konwencja Boƒska (pe∏na nazwa: Konwencja o ochro-
nie w´drownych gatunków dzikich zwierzàt) –
umowa mi´dzynarodowa ustanowiona w Bonn,
w Niemczech, w 1979 r., wesz∏a w ˝ycie pod koniec
1983 r. Ratyfikowana przez Polsk´ 1 maja 1996 r.

Konwencja RAMSAR – zob. Konwencja Ramsarska
Konwencja Ramsarska (pe∏na nazwa: Konwencja

o obszarach wodno-b∏otnych majàcych zna-
czenie mi´dzynarodowe zw∏aszcza jako
Êrodowisko ˝yciowe ptactwa wodnego) –
umowa mi´dzynarodowa ustanowiona w Ramsar,
w Iranie, w 1971r., wesz∏a w ˝ycie 21 grudnia
1975 r. Ratyfikowana przez Polsk´ 22 marca
1978 r. Celem jest ochrona i czynne zabezpiecza-
nie terenów wodno-b∏otnych o mi´dzynarodowym
znaczeniu, w szczególnoÊci uchodzàcych za wa˝ne
miejsca wyst´powania ptaków wodno-b∏otnych.

KOO – zob. Komitet Ochrony Or∏ów.
kosmopolityczny gatunek – zob. gatunek/takson

kosmopolityczny.
kryza – okreÊlenie stosowane przy opisie upierzenia go-

dowego samca bataliona Philomachus pugnax;
tworzà jà pióra szyi, stroszone w efektowny ko∏nierz
w czasie toków; zob. te˝: pukle.

kukuizm – zob. kleptopaso˝ytnictwo
lata kalendarzowe – system okreÊlania wieku ptaków,

zaakceptowany przez EURING wykorzystujàcy
czas wyznaczany przez lata kalendarzowe; okreÊle-
nie: ptak w 1. roku kalendarzowym oznacza m∏o-
dego ptaka, który wyklu∏ si´ w danym roku i do
koƒca tego˝ roku (31 grudnia) b´dzie w tym wie-
ku; ten sam ptak od 1 stycznia nast´pnego roku
b´dzie w 2. kalendarzowym roku ˝ycia, itd.

l´g – 1. jeden cykl rozrodczy obejmujàcy okres od budo-
wy gniazda do osiàgni´cia samodzielnoÊci przez
piskl´ta. 2. wszystkie jaja i piskl´ta wysiadywane
i wychowywane zwykle przez par´ rodzicielskà.

l´gowisko (area∏, area∏ l´gowy) – teren, na którym
ptaki danego gatunku gnie˝d˝à si´ i rozmna˝ajà.

lot godowy – element toków; lot zwiàzany zwykle z widowi-
skowym zachowaniem samca (rzadziej samicy) lub
pary ptaków (m.in. wzlatywanie, gwa∏towny lot nur-
kujàcy, przekazywanie zdobyczy w locie partnerowi);
cz´sto po∏àczony z wydawaniem g∏osów godowych.

lotki – du˝e pióra tworzàce koƒcowà cz´Êç skrzyd∏a. W zale˝-
noÊci od umiejscowienia ich na skrzydle wyró˝nia si´
lotki pierwszorz´dowe (wyrastajàce w cz´Êci d∏oniowej
skrzyd∏a), lotki drugorz´dowe (na przedramieniu)
oraz lotki trzeciorz´dowe (na cz´Êci ramieniowej).

lotki 1. rz., 2. rz., 3. rz. – zob. lotki.
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lusterko – barwna plama na skrzydle kontrastujàca z za-
sadniczym jego ubarwieniem; u kaczek lusterko
tworzà kontrastowo ubarwione lotki drugorz´dowe.

makrofity – roÊliny wodne ukorzenione, rosnàce w strefie
przybrze˝nej jezior i wolno p∏ynàcych rzek; wynu-
rzone lub ca∏kowicie zanurzone.

maska – wzór na g∏owie ptaka, utworzony z kontrastowo
odcinajàcych si´ od reszty ubarwienia g∏owy piór,
swoim zasi´giem m. obejmuje m.in. pokrywy
uszne, skroƒ oraz kantarek.

Mazowieckie Towarzystwo Ochrony Fauny – zob.
Towarzystwo Przyrodnicze „Bocian”.

metapopulacja – grupa lokalnych populacji tego same-
go gatunku (subpopulacji), z których ka˝da zajmu-
je wzgl´dnie izolowane od innych miejsce. Subpo-
pulacje te po∏àczone sà przez przemieszczajàce si´
mi´dzy nimi osobniki.

migracja – zob. w´drówka.
migrant dalekodystansowy – gatunek podejmujàcy re-

gularne i dalekie przemieszczenia; u ptaków w´-
drujàcych do Afryki oznacza to przekroczenie Sa-
hary (m. krótkodystansowe zostajà w basenie Mo-
rza Âródziemnego).

migrant krótkodystansowy – gatunek przemieszczajà-
cy si´ na stosunkowo niewielkie odleg∏oÊci dzielà-
ce miejsca l´gowe od zimowiskowych.

monogamiczny gatunek – gatunek, u którego jeden
samiec tworzy zwiàzek z jednà samicà.

Morze Wattów (ang. Wadden Sea, niem. Wattenmeer)
– p∏ytki, po∏udniowy i po∏udniowo-wschodni
fragment Morza Pó∏nocnego, zawarty mi´dzy li-
nià brzegowà Danii, Niemiec i Holandii a pasem
Wysp Fryzyjskich, ods∏aniany w czasie odp∏ywów,
stanowiàcy bardzo wa˝ne ˝erowisko ptaków
wodno-b∏otnych.

nadgarstek – tworzy go zgi´cie skrzyd∏a lub grupa po-
kryw skrzyd∏owych wyrastajàca w okolicach stawu
nadgarstkowego.

Nearktyka – region biogeograficzny obejmujàcy Ameryk´
Pó∏nocnà, na pó∏noc od Kordyliery Wulkanicznej.

obràczkowanie – metoda badaƒ nad ptakami polegajà-
ca na znakowaniu poszczególnych osobników za
pomocà indywidualnie numerowanych obràczek
(metalowych, kolorowych), zak∏adanych na nog´.
Pozwala na identyfikacj´ osobnika oraz dostarcza
informacji m.in. o trasach w´drówek, miejscach l´-
gu i zimowania, wieku i prze˝ywalnoÊci (zob. te˝:
znakowanie ptaków).

ochrona strefowa – zob. strefy ochronne.
Ogólnopolskie Towarzystwo Ochrony Ptaków (skrót:

OTOP) – stowarzyszenie spo∏eczne za∏o˝one
w 1991 r. Liczy ok. 2000 cz∏onków. W ca∏ym kraju
istnieje sieç kilkunastu grup lokalnych i 20 kó∏
szkolnych. Jest polskim partnerem desygnowanym
mi´dzynarodowej federacji towarzystw ochrony

ptaków BirdLife International. Zadaniem OTOP jest
ochrona dzikich ptaków i ich siedlisk. Dà˝y do za-
chowania dziedzictwa polskiej przyrody dla dobra
obecnych i przysz∏ych pokoleƒ. WÊród celów szcze-
gó∏owych jest: szerzenie wiedzy na temat ptaków,
ich znaczenia oraz zagro˝eƒ dla ich bytowania;
zbieranie danych dokumentujàcych stan i zagro˝e-
nia krajowej awifauny; opracowywanie i wdra˝anie
planów dzia∏aƒ ochronnych; wszelkie dzia∏ania
prawne sprzyjajàce ochronie ptaków i ich siedlisk,
dzia∏alnoÊç edukacyjna i wydawnicza. Wi´cej in-
formacji: www.otop.org.pl.

OTOP – zob. Ogólnopolskie Towarzystwo Ochrony
Ptaków.

palczaste zakoƒczenie skrzyd∏a – zakoƒczenie d∏oni
w postaci wyraênie wyodr´bnionych lotek (1. rz´-
dowych).

Palearktyka (strefa palearktyczna) – region bio-
geograficzny; obejmuje Eurazj´ na pó∏noc od Hi-
malajów oraz obszar Afryki po∏o˝ony na pó∏noc
od Sahary.

paso˝ytnictwo l´gowe – zjawisko polegajàce na zno-
szeniu jaj do obcych gniazd i pozostawianiu ich
pod opiekà przybranych rodziców.

paso˝ytnictwo pracy – zob. kleptopaso˝ytnictwo.
paso˝ytnictwo pokarmowe – termin u˝ywany do okreÊle-

nia zachowania polegajàcego na odbieraniu zdoby-
czy innym osobnikom w∏asnego lub obcego gatunku.

paznokieç (paznokieç na dziobie) – okreÊlenie od-
noszàce si´ do elementu dzioba u kaczek; rogo-
wy wytwór dzioba na szcz´ce górnej, w przedniej
cz´Êci dzioba.

pelagiczne organizmy (pelagiczny tryb ˝ycia) – orga-
nizmy zamieszkujàce toƒ wodnà (pelagial) i niema-
jàce Êcis∏ych zwiàzków z siedliskami dennymi. Wyró˝-
nia si´: plankton – p. o. biernie unoszone przez prà-
dy wody; nekton – p. o., które mogà przemieszczaç
si´ swobodnie i niezale˝nie od dzia∏ania pràdów.

pierzenie – cykliczna, okresowa wymiana piór porastajàcych
cia∏o ptaka; p. mo˝e byç ca∏kowite (wymiana wszyst-
kich piór cia∏a) lub cz´Êciowe (wymiana cz´Êci piór).

pierzenie ca∏kowite – zastàpienie wszystkich piór sta-
rych przez pióra nowej generacji; dotyczy ca∏ego
upierzenia ptaka.

pierzenie cz´Êciowe – zastàpienie cz´Êci piór starych
przez pióra nowej generacji; dotyczy cz´Êci upie-
rzenia ptaka.

pierzowisko – obszar, na którym ptaki, przede wszystkim
wodno-b∏otne, grupowo odbywajà pierzenie (ca∏-
kowite lub cz´Êciowe), niekiedy tracàc w tym czasie
zdolnoÊç do lotu. Pierzowiska sà zazwyczaj trady-
cyjnie zajmowane przez ptaki w sekwencji wielu lat,
a mieszczà si´ na obszarach zasobnych w pokarm,
na których ptaki czujà si´ bezpieczne (np. bagna,
jeziora, wybrze˝a morskie, zalewy).
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p∏o („spleja”) – specyficzny ko˝uch roÊlinnoÊci p∏ywajàcej
po powierzchni wody, wyst´pujàcy na jeziorach
dystroficznych; p. rozwija si´ w strefie przybrze˝nej
(zamiast roÊlinnoÊci szuwarowej) i tylko w tym miej-
scu ∏àczy si´ z dnem zbiornika; po powierzchni
zbiornika p∏ywa w postaci wysp. P. tworzà g∏ównie
mchy torfowce, których luêna warstwa utrwalona
jest przez k∏àcza roÊlin naczyniowych (np.: turzyce,
we∏nianki, ˝urawin´).

podbarkówki – wyd∏u˝one pióra cz´Êci pokryw podskrzy-
d∏owych, wyrastajàce tu˝ przy nasadzie skrzyd∏a.

podgatunek – jednostka taksonomiczna (zob. takson) ni˝-
sza od gatunku, wyró˝niona i opisana w jego obr´-
bie na podstawie cech morfologicznych wyró˝niajà-
cych grup´ osobników. P. wyró˝nione w obr´bie ga-
tunku majà odr´bne area∏y wyst´powania, mi´dzy
którymi mogà wyst´powaç strefy zmieszania. W stre-
fach takich osobniki mogà nosiç cechy obu sàsiadu-
jàcych p. lub cechy poÊrednie. W zasadzie osobniki
nale˝àce do ró˝nych p. danego gatunku swobodnie
krzy˝ujà si´ mi´dzy sobà, dajàc p∏odne potomstwo.
P. ptaków cz´sto spotykajà si´ ze sobà na trasie w´-
drówki i na zimowiskach, lecz ponownie rozdzielajà
si´ terytorialnie w okresie l´gowym. Nazwa podga-
tunku jest zawsze trzywyrazowa – dwa pierwsze wy-
razy to nazwa gatunku, a wraz z trzecim stanowi na-
zw´ podgatunku, np. Calidris alpina schinzii.

podgatunek nominatywny (zob. te˝ podgatunek)
– podgatunek grupujàcy osobniki o cechach opisa-
nych jako typowe dla gatunku; trzywyrazowa na-
zwa zawiera zawsze powtórzonà nazw´ gatunko-
wà, np. Calidris alpina alpina.

podrodzina (zob. te˝ rzàd) – jednostka taksonomiczna
(zob. takson), na jakie podzielone sà niektóre rodzi-
ny. W przypadku wyró˝nienia podrodzin ich liczba
w obr´bie danej rodziny jest zawsze wi´ksza od 1.

podrzàd (zob. te˝ rzàd) – jednostka taksonomiczna (zob.
takson), wyró˝niana niekiedy w obr´bie rz´du.

pokrywy (pióra pokryw, p. skrzyd∏owe, p. pod-
skrzyd∏owe) – wszystkie pióra pokrywajàce/wy-
rastajàce na skrzydle, poza lotkami i tzw. skrzyde∏-
kiem; generalnie wyró˝nia si´: p. skrzyd∏owe –
pióra pokrywajàce wierzch skrzyde∏, p. podskrzy-
d∏owe – pióra pokrywajàce spód skrzyde∏. W za-
le˝noÊci od po∏o˝enia p. na skrzydle, w obr´bie p.
skrzyd∏owych i podskrzyd∏owych, wyró˝nia si´
m.in. p. pierwszorz´dowe (ma∏e, Êrednie, du˝e), p.
drugorz´dowe (ma∏e, Êrednie, du˝e).

pokrywy podskrzyd∏owe – zob. pokrywy.
pokrywy skrzyd∏owe – zob. pokrywy.
pol´gowy okres – czas po odbyciu przez ptaki l´gów,

obejmujàcy koczowanie, w´drówk´ i zimowanie.
poligamia – skomplikowany system kojarzenia si´ osob-

ników odmiennej p∏ci. Wyró˝nia si´: poligyni´ –
wi´ê rozrodcza pomi´dzy jednym samcem a dwo-

ma lub wi´kszà liczbà samic; poliandri´ – wi´ê roz-
rodcza pomi´dzy jednà samicà a dwoma lub wi´k-
szà liczbà samców (zob. te˝ promiskuityzm).

poligamiczny gatunek – zob. poligamia
poligynia – zob. poligamia.
polowanie stadne – technika ∏owiecka, w której

uczestniczy i „wspó∏pracuje” wi´cej ni˝ jeden
osobnik; p. s. mo˝e odbywaç si´ w stadach jed-
no- i wielogatunkowych.

Polskie Towarzystwo Przyjació∏ Przyrody „pro Na-
tura” – stowarzyszenie dzia∏ajàce od 1990 r. na
rzecz ratowania i odtwarzania zasobów przyrody.
Jest cz∏onkiem mi´dzy innymi: IUCN, Eurosite, Ko-
alicji Na Rzecz Ochrony Puszczy Bia∏owieskiej, Ko-
alicji „Czas Na Odr´”, Porozumienia dla Ochrony
Nietoperzy. Obecnie liczy oko∏o 700 cz∏onków na
terenie ca∏ej Polski. Dzia∏anie Towarzystwa opiera
si´ w du˝ej mierze na pracy ochotników, czego
przyk∏adem jest program “Ochrony bociana bia∏e-
go i jego siedlisk w Polsce”, w którym uczestniczy
oko∏o 30 000 osób. Dzia∏ania stowarzyszenia sku-
piajà si´ równie˝ na propagowaniu idei zrówno-
wa˝onego rozwoju miedzy innymi w projekcie
„Ochrona bioró˝norodnoÊci w Dolinie Baryczy”.
Towarzystwo jest inicjatorem i koordynatorem uni-
kalnego w Europie projektu „Czarna Owca. Pro-
gram resocjalizacji poprzez czynnà ochron´ przy-
rody”. Wi´cej informacji na stronie internetowej:
www.bociany.pl

Polskie Towarzystwo Ochrony Przyrody „Sala-
mandra” – stowarzyszenie dzia∏ajàce od 1993 r.
Celem dzia∏ania jest ochrona przyrody – flory, fau-
ny, ekosystemów i krajobrazów – oraz szeroko po-
j´ta edukacja przyrodniczo-ekologiczna. Jest or-
ganizacjà zarówno profesjonalnà (przedsi´wzi´cia
kierowane sà przez specjalistów z danych dzie-
dzin), jak i masowà (dà˝y do pozyskania jak naj-
wi´kszej liczby cz∏onków). Wi´cej na stronie inter-
netowej: www.salamandra.org.pl

populacja (p. w´drówkowa, p. zimujàca, p. l´go-
wa, p. lokalna, p. europejska) – w rozumieniu
ÊciÊle biologicznym: grupa osobników danego ga-
tunku zamieszkujàca okreÊlony obszar i tworzàca
wspólnà pul´ genowà, odró˝nialna pod wzgl´dem
pewnych cech od innych populacji tego samego
gatunku. Szerzej: grupa osobników danego gatun-
ku wyodr´bniona na podstawie wspólnej charakte-
rystyki, np.: w´drujàca tà samà trasà, zimujàca na
tym samym obszarze itp.

postrza∏ki – ptaki zranione w czasie polowaƒ, ale prze-
˝ywajàce mimo zranienia.

„pro Natura” – zob. Polskie Towarzystwo Przyjació∏
Przyrody „pro Natura”.

produktywnoÊç – liczba odchowanych m∏odych przypa-
dajàca na par´ przyst´pujàcà do l´gów.
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promiskuityzm – skrajna forma poligamii; kojarzenie
z wieloma osobnikami przeciwnej p∏ci w czasie jed-
nego sezonu l´gowego (zob. te˝ poligamia).

przy∏ów – p. stanowià wszystkie nieb´dàce celem po∏o-
wów gatunki zwierzàt (ryb, ptaków, ssaków), wpa-
dajàce w sieci rybackie lub inne urzàdzenia stoso-
wane do po∏owu ryb.

ptaki jednoroczne – okreÊlenie stosowane do okreÊlania
wieku ptaków w odniesieniu do ich biologicznego
cyklu ˝yciowego (nie zaÊ lat kalendarzowych), tzn.
ptak, który wyklu∏ si´ np. 15 maja, do 14 maja ro-
ku nast´pnego b´dzie ptakiem jednorocznym, a od
15 maja tego˝ roku ptakiem drugorocznym, itd.

pukle – okreÊlenie stosowane przy opisie upierzenia go-
dowego samca bataliona; tworzà je charaktery-
stycznie podwini´te ku górze (na kszta∏t pukli) pió-
ra na szczycie g∏owy; zob. te˝: kryza.

radiotelemetryczne techniki – metoda badaƒ nad pta-
kami wykorzystujàca nadajniki i odbiorniki radio-
we i/lub satelitarne.

refulacja – sztuczne usypywanie pla˝y, wzmacnianie wy-
brze˝a itp. za pomocà piasku wydobywanego
w innym miejscu.

regurgitacja – sposób karmienia pisklàt polegajàcy na
zwracaniu przez rodziców na gniazdo niestrawio-
nego pokarmu.

reintrodukcja – ponowne wprowadzenie gatunku na je-
go naturalne stanowisko, na którym uznano go za
wymar∏y.

relikt polodowcowy (relikt glacjalny) – gatunek, któ-
ry przyby∏ na dany obszar wraz z przesuwajàcym
si´ czo∏em lodowca, a po jego ustàpieniu pozo-
sta∏ tam w enklawach oddzielonych od zwartego
zasi´gu na pó∏nocy.

renaturalizacja – proces majàcy na celu przywrócenie
naturalnego, pierwotnego charakteru danego
obszaru czy siedliska.

rewir l´gowy – u ptaków drapie˝nych: miejsce, w którym
stwierdzono jednego lub dwa ptaki wykazujàce za-
chowania terytorialne (toki, kopulacja, agresja wo-
bec innych ptaków tego samego lub innych gatun-
ków, zaniepokojenie na widok cz∏owieka itp.).

rodzaj (zob. te˝ rzàd) – jednostka taksonomiczna (zob.
takson) grupujàca zbli˝one do siebie, pokrewne
gatunki. I tak np. rodzaj drozd (Turdus) obejmuje
gatunki drozd kos, drozd kwiczo∏, drozd Êpiewak,
drozd paszkot itd., których nazwy polskie sà zwy-
czajowo skracane do jednego wyrazu, z pomini´-
ciem nazwy rodzaju, a wi´c kos, kwiczo∏, Êpie-
wak, paszkot.

rodzina (zob. te˝ rzàd) – jednostka taksonomiczna (zob.
takson) wyró˝niona w obr´bie rz´du, grupujàca
rodzaje o zbli˝onych cechach morfologicznych.
W obr´bie rz´du mogà byç wyró˝nione jedna lub
wi´cej rodzin.

rzàd – jednostka taksonomiczna (zob. takson) zajmujà-
ca w hierarchii miejsce bezpoÊrednio po groma-
dzie. I tak gromada ptaki dzieli si´ na rz´dy mogà-
ce byç podzielone na podrz´dy (zob. podrzàd),
rz´dy sà podzielone na rodziny (zob. rodzina),
które mogà byç podzielone na podrodziny (zob.
podrodzina) rodziny obejmujà rodzaje (zob. ro-
dzaj), te zaÊ grupujà poszczególne gatunki (zob.
gatunek i podgatunek). Ca∏y uk∏ad systema-
tyczny roÊlin i zwierzàt zbudowany jest na zasadzie
pokrewieƒstwa, zgodnie z którà jednostki taksono-
miczne ni˝szej rangi, ∏àczone w jednostki wy˝szej
rangi, pochodzà od wspólnych przodków.

Sahel – strefa po∏o˝ona na po∏udniowym obrze˝u Sahary
(d∏. 5000 km, szer. 300 km); charakteryzuje si´
cz´stymi i d∏ugimi suszami. S. nie jest poj´ciem
z zakresu geografii fizycznej czy politycznej, jest to
okreÊlenie regionu o specyficznym rozk∏adzie opa-
dów; opady w cz´Êci pó∏nocnej S. (przy granicy
z Saharà) wynoszà Êrednio 200 mm, opady w cz´-
Êci po∏udniowej (strefa saudyjska) – Êrednio
600–700 mm.

„Salamandra” – zob. Polskie Towarzystwo Ochrony
Przyrody „Salamandra”.

siedliska marginalne – nieoptymalne siedliska bytowa-
nia, zajmowane z powodu niemo˝noÊci zaj´cia sie-
dlisk najlepszych (z powodu ich degradacji lub
w wypadku przeg´szczenia); pe∏nià wa˝nà funkcj´
zwi´kszania bioró˝norodnoÊci, np. w krajobrazie
rolniczym.

siedlisko – Êrodowisko ˝ycia gatunku, obejmujàce zespó∏
wszystkich czynników biotycznych i abiotycznych.
Obszar jednolity pod wzgl´dem warunków ˝ycia;
miejsce zajmowane przez populacj´ danego gatun-
ku lub biocenoz´, np.: jezioro, jaskinia, las ∏´gowy.

skok – cz´Êç nogi mi´dzy stawem skokowym a palcami,
pokryta rogowymi wytworami skóry (p∏ytkami lub
∏uskami) lub w ró˝nym stopniu opierzona.

s∏onawy – tereny zalewowe w pobli˝u morza, o podwy˝-
szonym zasoleniu gleby. Sà poroÊni´te charaktery-
stycznà s∏onolubnà roÊlinnoÊcià zielnà. Na wybrze-
˝ach Ba∏tyku s∏onawy wykszta∏ci∏y si´ wy∏àcznie na
obszarach obj´tych ekstensywnà gospodarkà pa-
stwiskowà lub ∏àkowà.

stanowisko – miejsce wyst´powania gatunku, zazwyczaj
w odniesieniu do okresu rozrodu.

starodrzew – dojrza∏y drzewostan; w lasach u˝ytkowanych
gospodarczo – drzewa powy˝ej wieku r´bnego.

sterówki – pióra tworzàce ogon.
strefa borealna – zob. borealna strefa.
strefa subarktyczna – obszary le˝àce w sàsiedztwie Ark-

tyki, mi´dzy strefà borealnà a arktycznà.
strefa tundrowa – obszar podbiegunowy pó∏kuli pó∏noc-

nej pokryty bezdrzewnà formacjà roÊlinnà – tun-
drà, tworzonà przez niskà roÊlinnoÊç: porosty,
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mchy, kar∏owate krzewinki, roÊliny zielne. RoÊlin-
noÊç tundry zale˝y od jej wysuni´cia na pó∏noc.
Tundry arktyczne, najbardziej pó∏nocne lub le˝àce
w wysokich górach Arktyki, sà niemal ca∏kowicie
pozbawione roÊlinnoÊci. Dalej na po∏udnie le˝y
strefa tundr mszysto-porostowych. Najbardziej wy-
suni´te na po∏udnie sà tundry krzewinkowe.

strefy ochronne (ochrona strefowa) – ochrona miejsc
rozrodu oraz regularnego przebywania ptaków
chronionych polega na wprowadzeniu stref
ochronnych. Dotyczy g∏ównie ptaków szponiastych,
ale tak˝e sów, bociana czarnego i innych gatun-
ków ptaków i zwierzàt. Wyró˝nia si´ dwa podsta-
wowe rodzaje stref: ochrony Êcis∏ej – ochrony ob-
szaru bezpoÊrednio otaczajàcego gniazdo, obo-
wiàzujàcej przez ca∏y rok oraz ochrony cz´Êciowej,
otaczajàcej stref´ ochrony Êcis∏ej, obowiàzujàcej
jedynie w okresie rozrodu danego gatunku.

sukces l´gowy (udatnoÊç l´gów) – procent par, któ-
re wyprowadzi∏y przynajmniej jedno m∏ode, spo-
Êród wszystkich par przyst´pujàcych do rozrodu
na danym terenie.

sukcesja – sekwencja naturalnych zmian sk∏adu gatunko-
wego i struktury biocenoz, wyra˝ajàca si´ w pierw-
szym rz´dzie w przemianach roÊlinnoÊci; wg kla-
sycznej koncepcji jest to deterministyczny, kierunko-
wy proces, w którym zmiana lokalnych warunków
Êrodowiska dokonanych w danym stadium powo-
duje przejÊcie do stadium nast´pnego.

synantropizacja – zjawisko spontanicznego zajmowania
przez ró˝ne organizmy siedlisk w obr´bie siedzib ludz-
kich lub przechodzenia na tryb ˝ycia wykorzystujàcy
zasoby mimowolnie udost´pniane przez cz∏owieka.

szata (upierzenie) – wyglàd ptaka (przede wszystkim
upierzenia) zale˝ny od jego wieku i sezonu. W przy-
padku niektórych grup ptaków (np. mewy) wyró˝nia
si´ wiele rodzajów szat, zmienianych przez ptaki
w ciàgu kilku pierwszych lat ̋ ycia (np. szata 1. zimo-
wa, szata 1. wiosenna itd.). System szat wykorzysty-
wany jest do okreÊlania wieku ptaków.

szata godowa – generacja piór (czasem te˝ barwa cz´-
Êci nieopierzonych, np. kolor dzioba), podczas no-
szenia której ptaki przyst´pujà do l´gów lub/i od-
bywajà zaloty.

szata m∏odociana (juwenalna) – pierwsza w ˝yciu pta-
ka generacja piór konturowych, pojawiajàcych si´
w rozwoju po okresie piskl´cym.

szata poÊrednia (immaturalna) – druga i nast´pne gene-
racje piór porastajàcych cia∏o ptaka, pojawiajàce si´
po szacie m∏odocianej, a przed uzyskaniem szaty osta-
tecznej. Cz´sto jest to szata mieszana, obejmujàca
cz´Êç piór z szaty m∏odocianej i cz´Êç z szat kolejnych.

szata ostateczna – szata, wyglàd upierzenia ptaka do-
ros∏ego, nieulegajàca zmianom w kolejnych cy-
klach pierzenia.

szata spoczynkowa (sz. zimowa) – generacja piór uzy-
skiwana w okresie pol´gowym na czas jesieni i zi-
my. W pierwszych latach ˝ycia ptaka poszczególne
szaty zimowe mogà ró˝niç si´ wyglàdem.

szata zimowa – zob. sz. spoczynkowa.
szlara – u sów: kolisty uk∏ad piór wokó∏ oczu ptaka.
takson – nazwa grupy (jednostki taksonomicznej dowol-

nej rangi (np. gatunku, rodziny, rz´du) w klasyfika-
cji hierarchicznej organizmów.

takson monotypowy – takson, który zawiera tylko jeden,
bezpoÊrednio przyporzàdkowany mu takson ni˝-
szej rangi; np. gatunek z jednym wyodr´bnionym
podgatunkiem.

takson politypowy – takson obejmujàcy co najmniej 2
bezpoÊrednio podporzàdkowane mu taksony ni˝-
szej rangi, np. gatunek z kilkoma wyodr´bnionymi
podgatunkami.

tereny p∏ywowe – obszary p∏ytkiego morza podlegajàce
p∏ywom – zalewane w czasie przyp∏ywów i ods∏a-
niane w czasie odp∏ywów. Obszary ods∏anianego
dna morskiego zasiedla bogata fauna bezkr´gow-
ców stanowiàca obfite êród∏o pokarmu dla wielu
gatunków ptaków wodno-b∏otnych.

terofity – wg klasyfikacji form ˝yciowych roÊlin Raunkia-
era: roÊliny zielne jednoroczne, szybko rozwijajàce
si´ w krótkim okresie odpowiednim dla wegetacji;
niekorzystne okresy mogà przetrwaç jedynie w for-
mie nasion; sà to roÊliny typowe dla obszarów pu-
stynnych, ponadto wiele roÊlin uprawnych i towa-
rzyszàcych im chwastów.

terytorium gniazdowe – gniazdo wraz z najbli˝szym
otoczeniem; zwykle intensywnie bronione przed
intruzami przez pojedynczego ptaka, par´ lub
grup´ ptaków.

terytorium l´gowe (zob. te˝ rewir l´gowy) – obszar
zajmowany w sezonie l´gowym przez par´ ptaków
i broniony przed innymi osobnikami w∏asnego lub
innych gatunków.

terytorium ˝erowiskowe – broniony obszar, na którym
ptaki zdobywajà pokarm.

toki, tokowanie – forma zalotów u ptaków. Specyficznà
form´ toki przybierajà u gatunków nieworzàcych
sta∏ych zwiàzków oraz u gatunków poligamicznych.

tokowisko – miejsce, w którym odbywajà si´ toki danego
gatunku.

Towarzystwo Przyrodnicze „Bocian” – (dawniej Mazo-
wieckie Towarzystwo Ochrony Fauny) stowarzy-
szenie, którego celem jest ochrona przyrody,
a w szczególnoÊci: szerzenie w spo∏eczeƒstwie wiedzy
na temat przyrody, jej znaczenia oraz zagro˝eƒ; zbie-
ranie danych dokumentujàcych stan i zagro˝enia
przyrody, opracowywanie i wdra˝anie planów dzia-
∏aƒ ochronnych, wszelkie dzia∏ania prawne sprzyja-
jàce ochronie przyrody. Najwa˝niejsze z nich to:
„Ochrona bociana bia∏ego na Mazowszu”, „Aktywna
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ochrona p∏omykówki i nietoperzy w obiektach sakral-
nych w Polsce”, „U˝ytki ekologiczne szansà dla za-
chowania bioró˝norodnoÊci w ka˝dej gminie”, poza
tym dzia∏ania zwiàzane z ochronà bociana czarne-
go, kraski, pustu∏ki, rzadkich gatunków ptaków dra-
pie˝nych, sowy uszatej, cietrzewia, czynnà ochronà
p∏azów, monitoringiem i ochronà roÊlin naczynio-
wych, monitoringiem chrzàszczy z rodziny kózkowa-
tych. Towarzystwo prowadzi tak˝e dzia∏alnoÊç eduka-
cyjnà poprzez stron´ internetowà, wydawanie plaka-
tów, ulotek i folderów zwiàzanych z prowadzonymi
programami oraz prelekcje w szko∏ach. Dzia∏alnoÊç
Towarzystwa jest opisywana w ukazujàcym si´ co pó∏
roku biuletynie informacyjnym “„Kraska”.

tundra – zob. strefa tundrowa
udatnoÊç l´gów – zob. sukces l´gowy
upierzenie godowe – zob. szata godowa
u˝ytkowanie ekstensywne – sposób u˝ytkowania, któ-

ry odznacza si´ niskim nak∏adem pracy i Êrodków
na jednostk´ powierzchni.

w´drówka – cykliczne przemieszczanie si´ zwierzàt (przede
wszystkim ptaków) z jednego obszaru na inny w celu
odbycia rozrodu, odbycia pierzenia, sp´dzenia zimy
(lub innego okresu, np. lata). W naszych szeroko-
Êciach geograficznych zazwyczaj mamy do czynienia
z w´drówkà wiosennà, czyli przemieszczaniem
si´ ptaków z obszarów, na których sp´dza∏y one zi-
m´ na tereny l´gowe oraz z w´drówkà jesiennà,
prowadzàcà w kierunku odwrotnym.

w´drówka jesienna – zob. w´drówka.
w´drówka p´tlowa – sposób przemieszczania si´ pta-

ków polegajàcy na tym, ˝e w´drówka wiosenna
i w´drówka jesienna odbywajà si´ po odmiennych
szlakach, nieraz znacznie od siebie oddalonych.

w´drówka szerokim frontem (szeroki front w´-
drówki) – sposób przelotu/przemieszczania si´
ptaków w czasie w´drówki. W czasie takiego prze-
lotu nie wyst´pujà wi´ksze skupiska w´drujàcych
ptaków. Niewielkie stada lub pojedyncze ptaki lecà
wzd∏u˝ równoleg∏ych linii, zgodnie ze standardo-
wym kierunkiem przelotu populacji/gatunku.

w´drówka wiosenna – zob. w´drówka.
wiadomoÊç powrotna – informacje dotyczàce ptaka za-

obràczkowanego (data, miejsce, wiek), a nast´p-
nie ponownie stwierdzonego.

wiek kalendarzowy – system zapisu wieku ptaka opar-
ty na sekwencji lat kalendarzowych. stosowany do
zapisu wieku ptaków przez Europejskà Uni´ Ob-
ràczkowania Ptaków (EURING). Pierwszy rok ka-
lendarzowy liczony jest od momentu wyl´gu ptaka
w roku x do 31 grudnia tego˝ roku, 2. rok kalen-
darzowy liczony jest od 1 stycznia roku x+1 do 31
grudnia tego˝ roku, itd.

wierzchowina – obszar nizinny po∏o˝ony ponad dolina-
mi zalewowymi rzek; zazwyczaj ograniczony kra-
w´dzià i opadajàcy ku dnie dolin mniej lub bar-
dziej stromà skarpà.

woskówka – mi´kki, silnie unerwiony twór u nasady
dzioba ptaków, u niektórych gatunków jaskrawo
ubarwiony.

wypluwka – niestrawione cz´Êci pokarmu (np. koÊci, po-
krywy skrzyde∏ chrzàszczy, sierÊç) zwracane przez
ptaka w formie zbitego wa∏eczka.

wysiadywanie – ogrzewanie jaj przez doros∏ego ptaka,
w celu doprowadzenia do wyl´gu pisklàt.

zag´szczenie – stopieƒ zape∏nienia przestrzeni osobni-
kami danego gatunku; zwykle okreÊla si´ zag´sz-
czenie bezwzgl´dne, czyli liczb´ par lub osobników
danego gatunku przypadajàcà na jednostk´ po-
wierzchni (np. 10 km2, 100 km2).

zagniazdowniki – gatunki, których piskl´ta sà zdolne do
opuszczenia gniazda wkrótce po wykluciu si´.

zagniazdowniki niew∏aÊciwe – gatunki, których piskl´-
ta mogà przez d∏u˝szy czas przebywaç w gnieêdzie
(np. mewy, rybitwy); w razie niebezpieczeƒstwa po-
trafià jednak opuÊciç gniazdo na pewien czas
i ukryç si´ w pobli˝u.

zagniazdowniki w∏aÊciwe – gatunki, których piskl´ta
opuszczajà gniazdo w kilka godzin po wykluciu.

zasi´g (area∏) – ca∏kowity obszar zajmowany przez po-
pulacj´ danego gatunku bàdê podgatunku; o jego
wielkoÊci decydujà warunki Êrodowiskowe i mo˝li-
woÊci rozprzestrzeniania si´ populacji.

zimowisko (area∏, area∏ zimowiskowy) – teren, na
którym ptaki sp´dzajà zim´.

znakowanie ptaków – obejmuje ró˝ne metody zna-
kowania za pomocà obràczek, obro˝y szyjnych,
znaczków skrzyd∏owych, radionadajników i bar-
wienia ró˝nych partii upierzenia. W zale˝noÊci
od stosowanej metody znakowane ptaki mogà
byç identyfikowane indywidualnie lub grupowo,
na przestrzeni ró˝nych odcinków czasu i odle-
g∏oÊci od miejsca znakowania. Stosowane w ró˝-
nych badaniach nad ptakami (zob. te˝: obràcz-
kowanie).

zniesienie (l´g) – komplet jaj w gnieêdzie, z∏o˝onych
i wysiadywanych zwykle przez jednà samic´.

zonalna roÊlinnoÊç (zonacja) – typ roÊlinnoÊci zwiàzany
ze strefà klimatycznà, np.: tajga, lasy liÊciaste strefy
umiarkowanej; por. te˝: azonalna roÊlinnoÊç.

˝erowanie – zbieranie/zdobywanie pokarmu, odbywa
si´ ró˝nymi sposobami w zale˝noÊci od gatunku
ptaka i rodzaju pokarmu.

˝erowisko – teren, na którym ptaki ˝erujà.

Maciej Gromadzki, Magdalena Zagalska-Neubauer
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Ptaki (cz´Êç II)


