Ptaki (cz´Êç I)

Botaurus stellaris

A021

(L., 1758)

Bàk
Rzàd: brodzàce, rodzina: czaplowate, podrodzina: bàki

Status wyst´powania w Polsce
Nieliczny l´gowy, sporadycznie zimujàcy

Poradniki ochrony siedlisk i gatunków

Opis gatunku
Ptak Êredniej wielkoÊci. Wymiary: d∏ugoÊç cia∏a 70–80 cm,
rozpi´toÊç skrzyde∏ 125–135 cm, masa cia∏a ok. 1,2 kg
(1,0–2,0). Odznacza si´ kr´pà sylwetkà i p∏owobràzowym
upierzeniem wierzchu cia∏a, a z∏otobràzowym spodu. Na
ca∏ym ciele wyst´pujà ciemne c´tki w kszta∏cie litery „V” lub
„I” tworzàce pasy wzd∏u˝ cia∏a. Wierzch g∏owy i wàs sà
czarne. Upierzenie obu p∏ci jest bardzo podobne, ale samiec jest nieco wi´kszy od samicy. Charakteryzuje si´ du˝à zmiennoÊcià odcieni upierzenia. Ze wzgl´du na skryty
tryb ˝ycia rzadko jest widywany na odkrytym terenie, lecz
czasami mo˝na go obserwowaç przelatujàcego nisko nad
trzcinami z powolnymi i p∏ytkimi uderzeniami skrzyde∏. Podobnie jak inne czaple lata ze skurczonà szyjà, ale równie˝
obserwuje si´ ptaki latajàce z szyjà wyciàgni´tà, zw∏aszcza
w trakcie cz´stego i krótkiego przemieszczania si´ w okresie karmienia m∏odych (czerwiec/lipiec). Zaskoczony, siedzàcy w szuwarach bàk wyciàga szyj´ pionowo w gór´,
nieruchomiejàc przy tym i starajàc si´ maskowaç w trzcinach. Znacznie ∏atwiej mo˝na go us∏yszeç, ni˝ zobaczyç
(charakterystyczne, donoÊne buczenie samca), zw∏aszcza
w wiosenne wieczory i noce. W locie odzywa si´ pojedynczymi g∏osami przypominajàcymi nieco g∏os czapli siwej,
ale bardziej gard∏owymi.

Mo˝liwoÊç pomy∏ki z innymi
gatunkami
Istnieje mo˝liwoÊç pomy∏ki z m∏odym Êlepowronem Nycticorax nycticorax (A023), który jest jednak nieco mniejszy
od bàka oraz posiada bardzo charakterystyczne, jasne
plamki na ciemnym tle grzbietu i wierzchu skrzyde∏.

Biologia
Tryb ˝ycia
Gatunek aktywny g∏ównie nocà, o˝ywia si´ ju˝ o zmierzchu, rozpoczynajàc ˝erowanie. Dzieƒ sp´dza ukryty w g∏´bi szuwarów lub krzaków porastajàcych tereny trudno dost´pne. Jako gatunek silnie terytorialny wyst´puje w rozproszeniu. Równie˝ w trakcie w´drówek i zimowania najcz´Êciej spotykane sà pojedyncze ptaki.
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bàk

L´gi
Powrót na l´gowiska rozpoczyna si´ ju˝ w koƒcu lutego,
a sk∏adanie jaj w skrajnych przypadkach nawet na poczàtku marca. W po∏udniowo-zachodniej Polsce ptaki
rozpoczynajà gniazdowanie w po∏owie marca, a szczyt
sk∏adania jaj przypada na po∏ow´ kwietnia. W sezonie
ma miejsce tylko jeden l´g z∏o˝ony z 5–6 jaj (3–7), sk∏adanych co 2–3 dni i wysiadywanych 25–26 dni; m∏ode
opuszczajà gniazdo po 28–35 dniach, ale lotnoÊç uzyskujà dopiero po 50–55 dniach. AktywnoÊç g∏osowa
samców („buczenie”) jest wysoka w ciàgu dnia od marca do po∏owy maja, ale póêniej – g∏ównie nocà. Charakterystyczna dla tego gatunku jest poligamia – stwierdzono nawet do 4 gniazd samic w terytorium jednego
samca. Do l´gów mogà przyst´powaç niespe∏na roczne
samice. Zag´szczenia na du˝ych kompleksach stawów
rybnych dochodzà do 1,3 samca/1km2 (stawy o pow.
64 km2 w Miliczu w dolinie Baryczy na Dolnym Âlàsku),
ale na ma∏ych kompleksach stwierdzano do 6 samców/1 km2 (stawy o pow. 2 km2 w Siedlcach). W Bagiennej Dolinie Narwi na powierzchni 100 km2 stwierdzono
zag´szczenie wynoszàce 0,4 samca/1 km2.

Botaurus stellaris (Bàk)
Tytu∏

W´drówki
Krajowa populacja nie jest osiad∏a, ale w´druje niedaleko,
na tereny zachodniej Europy. Ptaki z Polski stwierdzano najdalej w Êrodkowej Francji i we W∏oszech. Przeloty sà s∏abo
zauwa˝alne, poniewa˝ ptaki w´drujà nocà i pojedynczo.
Przelot jesienny, doÊç s∏abo widoczny, rozpoczyna si´ ju˝
w sierpniu i mo˝e przebiegaç jeszcze przez ca∏y listopad. Bàki tylko wyjàtkowo w´drujà w stadkach, przypuszczalnie
w grupach rodzinnych, tak jak to odnotowano nad Êrodkowà
Wis∏à w po∏owie sierpnia. Wiosnà wi´kszoÊç ptaków przylatuje na l´gowiska w drugiej po∏owie marca, jakkolwiek przelot wiosenny mo˝e trwaç do koƒca kwietnia. W´drówka wiosenna, podobnie jak jesienna, jest s∏abo zauwa˝alna.

Pokarm
Podstaw´ diety bàka stanowià drobne ryby, p∏azy, owady wodne, mi´czaki, pajàki, a tak˝e gady i piskl´ta ptaków oraz drobne ssaki, g∏ównie gryzonie. Ptaki ˝erujà, czatujàc nieruchomo
na zdobycz albo powoli brodzàc w wodzie. Szczególnie intensywnie polujà w okresie karmienia m∏odych i wówczas cz´sto
przelatujà na sàsiednie zbiorniki wodne. W ˝adnym wypadku
bàk nie jest szkodnikiem w gospodarce rybackiej.

Rozmieszczenie geograficzne
Eurazj´ zasiedla podgatunek nominatywny B. s. stellaris.
Gniazduje na rozleg∏ym obszarze od Europy Zachodniej,
poprzez po∏udniowà Skandynawi´, Êrodkowà Rosj´, Êrodkowà i wschodnià Azj´ do Pacyfiku. Zimowiska rozciàgajà
si´ od zachodniej Europy i Wysp Brytyjskich po Azj´ Mniejszà. Zimuje równie˝ we wschodniej, centralnej i po∏udniowej Afryce, lokalnie przy wschodniej cz´Êci Morza Âródziemnego, na terenach wokó∏ po∏udniowych wybrze˝y Morza Kaspijskiego, w okolicy ujÊcia Eufratu i Tygrysu, w pó∏nocnej cz´Êci Pó∏wyspu Indyjskiego, w Chinach i w Japonii.
Na niewielkim terytorium Afryki Po∏udniowej wyst´puje inny, osiad∏y podgatunek.
Rozmieszczenie w Polsce
W Polsce w okresie l´gowym bàk zasiedla przewa˝ajàcà
cz´Êç ni˝u, z wyjàtkiem wielu rejonów Âlàska, Ma∏opolski
oraz Êrodkowego i wschodniego Pomorza, Êrodkowej Kielecczyzny i po∏udniowej cz´Êci pó∏nocnego Podlasia. Stanowisko najwy˝ej po∏o˝one odnotowano na Zb. Myczkowskim na wysokoÊci 360 m n.p.m. Pojedyncze zimujàce ptaki stwierdzano m.in. pod Che∏mem, W∏oc∏awkiem, w rejonie Zalewu Szczeciƒskiego i Zatoki Gdaƒskiej, a wyjàtkowo
nawet na Podlasiu. Wi´kszoÊç przypadków zimowania (18)
stwierdzono w Ma∏opolsce.

Status ochronny
Wyst´powanie
Siedlisko
Zamieszkuje wszystkie typy p∏ytkich zbiorników, zarówno naturalnych (starorzecza, jeziora), jak i sztucznych (stawy rybne,
du˝e torfianki i glinianki, zbiorniki retencyjne), z rozleg∏ymi
p∏atami trzciny lub pa∏ki oraz silnie zaroÊni´te wysokà roÊlinnoÊcià szuwarowà, zabagnione tarasy zalewowe rzek. Wyjàtkowo tylko zasiedla wysokie turzycowiska lub p∏aty manny
mielec i mozgi trzcinowatej. Do za∏o˝enia terytorium najcz´Êciej sà zajmowane kilkunastohektarowe trzcinowiska, a najmniejszy zasiedlony p∏at mia∏ powierzchni´ 1,5 ha. Wyst´powanie bàka jest uzale˝nione od poziomu wody zapewniajàcego nie tylko bezpieczeƒstwo l´gów, ale równie˝ odpowiednià
baz´ pokarmowà. Na Mazurach bàk wnika równie˝ na zbiorniki wodne w sàsiedztwie miast, np. w Moràgu, ale proces ten
obserwowany jest równie˝ na Mazowszu, np. na gliniankach
w Wo∏ominie oraz na Po∏udniowym Podlasiu, np. w Siedlcach.
Siedliska z za∏àcznika I Dyrektywy
Siedliskowej, które mogà byç istotne
dla gatunku
1150 Zalewy i jeziora przymorskie (laguny)
3150 Starorzecza i naturalne eutroficzne zbiorniki wodne

Ochrona gatunkowa w Polsce: gatunek obj´ty ochronà Êcis∏à (Dz U z 2004 r. Nr 220, poz. 2237)
Polska czerwona ksi´ga zwierzàt (2001): LC gatunek
mniejszego ryzyka, ale wymagajàcy szczególnej uwagi
Status zagro˝enia w Europie: (V) gatunek nara˝ony na
wygini´cie
BirdLife International: SPEC 3
Dyrektywa Ptasia: Art. 4.1, za∏àcznik I
Konwencja Berneƒska: za∏àcznik II
Konwencja Boƒska: za∏àcznik II
Porozumienie AEWA
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Zimowanie
Krajowa populacja odlatuje na zim´ stosunkowo blisko: ptaki obràczkowane jako piskl´ta w Polsce stwierdzano na zimowiskach w Êrodkowych Niemczech, w Holandii, w Belgii,
we Francji i we W∏oszech. W kraju bàk rzadko zimuje w cz´Êci wschodniej, ale regularnie, jakkolwiek w niewielkiej liczbie, w pó∏nocno-zachodniej i po∏udniowej cz´Êci kraju

ze zbiorowiskami z Nymphaeion, Potamion
7210 Torfowiska nakredowe (Cladietum marisci, Caricetum
buxbaumii, Schoenetum nigricantis)

Wyst´powanie gatunku
na obszarach chronionych
Prawie 70% ostoi ptaków zestawionych przez OTOP w roku
1994 jest obj´tych ró˝nymi formami ochrony prawnej, skupiajàc oko∏o 50% krajowej populacji tego gatunku. Najwi´ksze populacje l´gowe wyst´pujà na terenach prawnie
chronionych i to najwy˝szej rangi – w Biebrzaƒskim PN, Narwiaƒskim PN, w rezerwatach przyrody Stawy Milickie, ¸uknajno i Âwidwie, a tak˝e w Nadgoplaƒskim PK i w zespole
przyrodniczo-krajobrazowym Stawy Siemieƒskie.
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Rozwój i stan populacji
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WielkoÊç europejskiej l´gowej populacji bàka szacowana
jest na oko∏o 20 000–44 000 p. Gatunek zasiedla najliczniej Rosj´ (10 000–30 000 p.), Ukrain´ (4000–4300 p.),
Polsk´ (patrz ni˝ej), Rumuni´ (500–2000 p.) i Bia∏oruÊ
(950–1200 p.).
W Polsce w ciàgu ostatniego wieku area∏ bàka nie uleg∏
prawdopodobnie znaczàcym zmianom, natomiast podlega∏a zmianie liczebnoÊç populacji l´gowej. Dok∏adniejsze
oceny liczebnoÊci lokalnych i regionalnych populacji pochodzà dopiero z 2 ostatnich dekad XX w. W latach 70.
i przypuszczalnie jeszcze w 1. po∏owie lat 80. przewa˝a∏y
tendencje spadkowe. Ostatnio notuje si´ wyraêny wzrost liczebnoÊci, okresowo hamowany seriami ostrych zim.
W Kotlinie Biebrzaƒskiej nastàpi∏ w koƒcu lat 70. wyraêny
wzrost liczebnoÊci w porównaniu z latami 60., a jeszcze
wi´kszy na prze∏omie lat 80. i 90. W dolinie Baryczy w porównaniu z latami 50. stwierdzono wzrost liczebnoÊci ju˝
na poczàtku lat 70., ale najwi´kszy przyrost liczebnoÊci,
wynoszàcy 60% nastàpi∏ tam pomi´dzy rokiem 1981
a 1994. Na Pojezierzu ¸´czyƒsko-W∏odawskim w okresie
tym odnotowano 4-krotny wzrost liczebnoÊci. Tendencje
wzrostowe w 1. po∏owie lat 90. stwierdzono na wielu stanowiskach w ró˝nych regionach kraju, np. na Bagnie Moràskim, stawach w Siemieniu oraz w dolinie dolnego Bugu.
Ponadto silny wzrost liczebnoÊci nastàpi∏ na 4 najwi´kszych
kompleksach stawów w Êrodkowej cz´Êci Niziny Po∏udniowopodlaskiej, wynoszàcy w latach 1990, 2000 i 2002 odpowiednio 10, 19 i 27 samców. Dla niektórych stanowisk
podaje si´ stabilnoÊç populacji bàka, np. na stawach
w Przemkowie, jez. OÊwin czy na torfowiskach w´glanowych pod Che∏mem. Najmniej jest przypadków dokumentujàcych spadek liczebnoÊci – np. w dolinie Êrodkowej
Warty stwierdzono spadek liczebnoÊci z 25 rewirów do
10–15 w 1. po∏owie lat 90. Generalna tendencja krajowej
populacji jest wyraênie wzrostowa i sugerowany jeszcze do
prze∏omu lat 80.– 90. spadek liczebnoÊci zosta∏ z pewnoÊcià zahamowany, a gatunek zagro˝ony jeszcze w latach
70.–80. nale˝y uznaç obecnie za uratowany z zagro˝enia.
Niewàtpliwy wzrost liczebnoÊci bàka, szczególnie wyraêny
w ostatniej dekadzie, jest efektem wspó∏oddzia∏ywania
przynajmniej 3 czynników: wilgotnych wiosen, przewagi
∏agodnych zim oraz wyraênego wzrostu eutrofizacji (prze˝yênienia) zarówno zbiorników wodnych, jak i dolin rzek,
objawiajàcego si´ poszerzaniem area∏u trzcinowisk. Bàki
odnotowano nawet na p∏ytkich zatokach, obecnie porastajàcych trzcinà, na stosunkowo g∏´bokich jeziorach rynnowych Pojezierza Mazurskiego, niezasiedlonych przez te
ptaki jeszcze w latach 70.
W koƒcu lat 80. krajowà populacj´ szacowano na oko∏o
800 par (liczebnoÊç bàka okreÊlana bywa albo liczbà par,
albo liczbà odzywajàcych si´ samców, równà liczbie zaj´tych rewirów); w 1. po∏owie lat 90. na 1100–1400,
a w koƒcu tej dekady – oko∏o 1600–2000 terytorialnych

samców (s.). Ocena liczebnoÊci bàka dokonana w roku
2002 i 2003 w oparciu o wyniki z 31 wylosowanych powierzchni, wskazuje na zdecydowanie wy˝szà liczebnoÊç,
na poziomie ok. 4100–4800 p.
Najwi´cej bàków zasiedla: Wielkopolsk´ 280–300 s., Warmi´ i Mazury 250–350 s. oraz Pó∏nocne Podlasie 150–250
s. i Mazowsze z Po∏udniowym Podlasiem 170–220 terytorialnych s. Dla Ma∏opolski ocena wynosi 100–120 p.
Najwi´kszà liczb´ samców w okresie l´gowym (oko∏o
1% lub wi´cej populacji krajowej) stwierdzono w nast´pujàcych ostojach ptasich lub obszarach proponowanych do sieci Natura 2000: Dolina Biebrzy 80–120 s.,
Dolina Baryczy 50–82 s., Dolina Górnej Narwi 63 s.,
Bagienna Dolina Narwi 19–45 s., Pradolina Warszawsko-Berliƒska 33–41 s., Dolina Dolnej Odry 28–30 s.,
Polesie 30 s., Jezioro ¸uknajno 25–30 s., Dolina TyÊmienicy 25–28 s., Dolina Nidy 20–25 s., Puszcza Napiwodzko-Ramucka 18–25 s., Dolina Pilicy ok. 24 s., Dolina Dolnego Wieprza powy˝ej 20 s., Ostoja Iƒska
20–25 s., Jezioro Âwidwie 21 s., Puszcza Augustowska
20 s., Puszcza Notecka 16–18 s., Dolina Ârodkowej
Warty 11–20 s., Jeziora Pszczewskie i Dolina Obry
15–20 s. i Ostoja Nadgoplaƒska do 17 s.

Zagro˝enia
Gatunkowi zagra˝a w Polsce:
• utrata siedlisk l´gowych w wyniku zmian re˝imu hydrologicznego rzek, zmieniajàcych cz´stoÊç i d∏ugoÊç zalewów w dolinach rzecznych;
• utrata siedlisk l´gowych w wyniku deniwelacji powierzchni dolin rzecznych (zasypywania starorzeczy i zag∏´bieƒ terenu okresowo wype∏nianych wodà);
• utrata siedlisk l´gowych w wyniku intensyfikacji gospodarki rybackiej na stawach hodowlanych;
• utrata siedlisk l´gowych w wyniku niekontrolowanego
pozyskiwania trzciny na obszarach l´gowych bàka;
• utrata siedlisk l´gowych w wyniku wiosennego, nielegalnego wypalania szuwarów trzcinowych;
• podwy˝szona ÊmiertelnoÊç w wyniku nielegalnych odstrza∏ów dokonywanych przez stra˝ników rybackich
uwa˝ajàcych bàka za szkodnika rybackiego na równi
z czaplà siwà. Odstrza∏y takie sà notowane niemal w ca∏ym kraju, ale sà przypuszczalnie coraz rzadsze.
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 (str. 19).
Naturalnym czynnikiem powa˝nie redukujàcym liczebnoÊç
bàka sà suche lata, zw∏aszcza niskie opady w okresie wiosennym (w Polsce takie lata przewa˝a∏y do roku 1994)
oraz ostre zimy. Nale˝y jednak podkreÊliç, ˝e po ∏agodnych zimach mo˝e nastàpiç szybka odbudowa populacji,
o ile utrzymana jest odpowiednia struktura siedlisk.

Botaurus stellaris (Bàk)
Tytu∏

Propozycje odnoÊnie do zarzàdzania

Propozycje badaƒ
Nale˝y zbadaç:
• rozmieszczenie i liczebnoÊç krajowej populacji l´gowej;
• sukces rozrodczy w zale˝noÊci od siedliska;
• prze˝ywalnoÊç;
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Monitoring
• coroczna ocena liczebnoÊci ptaków l´gowych (w oparciu
o liczb´ buczàcych samców) na losowych powierzchniach rz´du co najmniej 100 km2. Metodyka wyboru powierzchni próbnych – do ustalenia.
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Nale˝y:
• powa˝nie ograniczyç plany zabudowy hydrotechnicznej
dolin rzecznych i plany przekszta∏ceƒ re˝imu hydrologicznego rzek;
• w uzasadnionych przyrodniczo przypadkach wprowadziç korekt´ instrukcji gospodarowania wodà na
zbiornikach ju˝ istniejàcych, tak by w dolinie rzeki poni˝ej pi´trzenia utrzymane zosta∏y okresowe zalewy
wiosenne;
• u˝ytkowaç doliny rzeczne zgodnie z dotychczasowà ewidencjà gruntów;
• w dolinach rzek utrzymaç wysoki poziom wód gruntowych, zachowaç okresowo wype∏nione wodà obni˝enia
i starorzecza;
• opracowaç i wdro˝yç mechanizmy rekompensowania
ekstensywnych metod gospodarowania na stawach
rybnych;
• opracowaç i wdro˝yç zasady przyjaznego ptakom pozyskiwania trzciny na zbiornikach wodnych;
• wykluczyç osuszanie torfowisk i niecek jeziornych;
• podjàç podtapianie przesuszonych trzcinowisk.
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 (str. 20).
Wskazane sà wszelkie zabiegi utrzymujàce lub przywracajàce odpowiednià struktur´ siedlisk l´gowych bàka,
zw∏aszcza rozleg∏ych p∏atów trzcinowisk oraz p∏atów pa∏ki
wodnej zalanych p∏ytkà wodà (50–90 cm). Zalecany jest
przynajmniej 15–20% stopieƒ zaroÊni´cia roÊlinnoÊcià szuwarowà zbiorników wodnych (stawy, starorzecza, glinianki,
˝wirownie, zb. retencyjne) – optymalnie w postaci p∏atów
trzcinowisk o szerokoÊci 20–30 m, najlepiej zbudowanych
z mozaiki kilkuletnich i m∏odych p∏atów trzciny.
Nawet rozleg∏e i zwarte, ale pozbawione wody stare trzcinowiska nie mogà byç wykorzystane przez bàka zarówno
jako l´gowisko (dost´p drapie˝ników: lis, jenot, dzik, gronostaj, tchórz), jak i ˝erowisko (brak drobnych zwierzàt
wodnych stanowiàcych potencjalne êród∏o pokarmu).
Bardzo wa˝na jest wspó∏praca z w∏aÊcicielami lub dzier˝awcami stawów rybnych tak w zakresie ochrony roÊlinnoÊci szuwarowej (wyrabianie ÊwiadomoÊci o braku zwiàzku
mi´dzy wydajnoÊcià hodowlanà, a obecnoÊcià wysokich
szuwarów na stawach), jak i samego gatunku, wcià˝ postrzeganego jako szkodnik rybacki.

• wybiórczoÊç siedliskowà;
• struktur´ p∏ci;
• rozmieszczenie zimowisk i tras przelotu krajowej populacji l´gowej.
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