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Scopoli, 1786

Sieweczka rzeczna
Rzàd: siewkowe, podrzàd: siewkowce, rodzina: siewkowate, podrodzina: sieweczki

Status wyst´powania w Polsce
Nieliczny gatunek l´gowy, nielicznie przelotny w ca∏ym kraju.

Poradniki ochrony siedlisk i gatunków

Opis gatunku
Niewielki ptak siewkowy, nieznacznie wi´kszy od wróbla,
z krótkim dziobem i doÊç d∏ugimi, cienkimi nogami. Wymiary: d∏ugoÊç cia∏a 15–18 cm, rozpi´toÊç skrzyde∏
34–38 cm, masa cia∏a 26–53 g (na l´gowisku z regu∏y
35–45 g). Wierzch cia∏a brunatnopiaskowy, spód bia∏y,
g∏owa i pierÊ z charakterystycznymi czarno-bia∏ymi, kontrastowymi plamami. Wierzch g∏owy brunatnopiaskowy,
koloru grzbietu. Boki g∏owy i ciemi´ czarne, oddzielone
cienkà bia∏à kreskà od piaskowego wierzchu g∏owy, otaczajà bia∏à plam´ na czole. Gard∏o i boki szyi bia∏e, podkreÊlone czarnà przepaskà przebiegajàcà w poprzek górnej cz´Êci piersi. W locie skrzyd∏a z wierzchu jednolicie
bràzowopiaskowe, ze Êladowà, s∏abo zauwa˝alnà jasnà
kreskà wzd∏u˝ ich Êrodka. Ârodek kupra i ogon piaskowe,
z bia∏ymi bokami. Oko du˝e, czarne, otoczone nabrzmia∏à cytrynowo˝ó∏tà obwódkà. Dziób czarny, z ˝ó∏tà
lub cielistà nasadà ˝uchwy. Nogi jasnocieliste. Samica
ma domieszk´ bràzowych piór w czarnej plamie na boku
g∏owy, ale jej obràczka powiekowa jest z regu∏y równie
dobrze rozwini´ta jak u samca. Ptaki m∏ode majà boki
g∏owy bràzowopiaskowe (a nie czarne), a za okiem niewyraênà p∏owà brewk´, ∏àczàcà si´ z bia∏awym czo∏em.
Równie˝ przepaska na piersi jest bràzowopiaskowa. Piskl´ta puchowe sà bia∏e od spodu i rudawe, z czarnym
deseniem, z wierzchu.

Mo˝liwoÊç pomy∏ki z innymi
gatunkami
Mo˝liwa do pomylenia z sieweczkà obro˝nà Charadrius
hiaticula (A137), która jest jednak zauwa˝alnie wi´ksza,
a jej sylwetka charakteryzuje si´ wyraênie pe∏niejszym tu∏owiem i proporcjonalnie krótszymi nogami. Sieweczka obro˝na ma równie˝ kontrastowy pomaraƒczowo-czarny
dziób, grubszy od dzioba sieweczki rzecznej, a jej obràczka
powiekowa jest wyraênie w´˝sza lub brak jej w ogóle. Czarna przepaska na piersi i czarne plamy na g∏owie sà u sieweczki obro˝nej wyraênie szersze ni˝ u rzecznej, brak jej te˝
bia∏ego obramowania tylnej kraw´dzi czarnej maski na ciemieniu. W locie sieweczka obro˝na jest ∏atwa do odró˝nienia po szerokiej bia∏ej pr´dze biegnàcej wzd∏u˝ Êrodka
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skrzyd∏a. G∏os tego gatunku – niezbyt g∏oÊny dwusylabowy
Êwist – jest wybitnie odmienny od zazwyczaj jednosylabowego, dêwi´cznego g∏osu wabiàcego sieweczki rzecznej.

Biologia
Tryb ˝ycia
Gatunek aktywny zarówno w ciàgu dnia, jak i w nocy. Cz´sto gnieêdzi si´ w luênych skupieniach po kilka par.
W okresie pozal´gowym niezbyt towarzyska, z regu∏y spotykana pojedynczo lub w niewielkich stadkach liczàcych
kilka, kilkanaÊcie ptaków.
L´gi
Gatunek terytorialny, choç p∏aty dogodnego siedliska nierzadko zasiedlane sà przez kilka par gniazdujàcych w luênych skupieniach. Gniazda poszczególnych par mogà byç
oddalone od siebie o kilkanaÊcie–kilkadziesiàt metrów.
Ptaki cz´sto jednak ˝erujà z dala od gniazda i terytorium,
na ˝erowiskach dzielonych z innymi przedstawicielami gatunku. Cz´sto gnieêdzi si´ w koloniach rybitw rzecznych
i rybitw bia∏oczelnych.

Charadrius dubius (Sieweczka rzeczna)

W´drówki
Przelot w kierunku zimowisk rozpoczyna si´ ju˝ pod koniec czerwca, przy najwi´kszym nasileniu przypadajàcym na okres od po∏owy lipca do po∏owy sierpnia.
Ostatnie ptaki widywane sà w paêdzierniku. Sieweczki
rzeczne w´drujà przez Europ´ szerokim frontem, zazwy-

czaj w kierunku po∏udniowo-zachodnim i po∏udniowym.
Ptaki przelatujàce przez Polsk´ kierujà si´ prawdopodobnie bardziej na po∏udnie ni˝ na po∏udniowy zachód.
Natomiast sieweczki rzeczne z populacji gniazdujàcej
w Skandynawii w´drujà w kierunku po∏udniowo-wschodnim, w kierunku Morza Czarnego. Przelot wiosenny
w Polsce jest bardzo s∏abo zauwa˝alny, odbywa si´
w koƒcu marca i pierwszej po∏owie kwietnia. Przelotne
ptaki zatrzymujà si´ na ods∏oni´tych mulistych brzegach
rzek i jezior, piaszczystych ∏awicach w korytach wi´kszych
rzek, spuszczonych stawach, odstojnikach Êcieków i polach irygacyjnych. Wi´ksze koncentracje spotykane sà na
ods∏oni´tych dnach zbiorników zaporowych.
Zimowanie
Dane na temat miejsc zimowania europejskich sieweczek
rzecznych sà bardzo skàpe i fragmentaryczne Wiadomo,
˝e cz´Êç ptaków zimuje w Afryce na po∏udnie od Sahary.
Zimowiska sieweczek l´gowych w Polsce pozostajà nieznane. Nie jest te˝ jasne, gdzie zimujà ptaki skandynawskie
w´drujàce jesienià (równie˝ przez Polsk´) w kierunku po∏udniowo-wschodnim. Np. ptak zaobràczkowany w Finlandii
zosta∏ stwierdzony zimà w Gruzji.
Pokarm
Gatunek od˝ywia si´ przede wszystkim owadami, zarówno doros∏ymi, jak i larwami, zbieranymi z powierzchni
gruntu lub znajdowanymi w górnej warstwie mulistego
pod∏o˝a, nierzadko równie˝ w p∏ytkiej wodzie. W sk∏ad
regularnie spo˝ywanego pokarmu wchodzà równie˝ pajàki oraz drobne gatunki skorupiaków s∏odkowodnych
i mi´czaków, niekiedy skàposzczety. ˚erujàc, wypatruje
drobnych bezkr´gowców w trakcie kilku–kilkunasto sekundowych postojów, przeplatanych przebieganiem w inne miejsce lub podejmowaniem zdobyczy.

Wyst´powanie
Siedlisko
Zamieszkuje rozleg∏e, otwarte tereny, z regu∏y piaszczyste
lub pokryte skàpà roÊlinnoÊcià, po∏o˝one w pobli˝u p∏ytkiej wody. Naturalnym siedliskiem sà nieuregulowane koryta du˝ych i Êrednich rzek ni˝owych, gdzie zasiedla piaszczyste odsypiska i wyspy w nurcie. W dolinach rzecznych
gnieêdzi si´ te˝ na murawach kserotermicznych i wydmach na tarasie zalewowym, jeÊli w pobli˝u mo˝e znaleêç dogodne ˝erowiska (piaszczyste wyspy i p∏ycizny)
w korycie rzeki. Gniazduje te˝ na obrze˝ach jezior, tam,
gdzie istniejà jeszcze rozleg∏e powierzchnie ods∏oni´tego
brzegu, szczególnie w latach o ni˝szym poziomie wody.
Wi´kszoÊç populacji gnieêdzi si´ w siedliskach antropogenicznych o zbli˝onym charakterze, przede wszystkim
w ˝wirowniach. Poza tym cz´sto gnieêdzi si´ na spuszczonych stawach i ods∏oni´tych fragmentach dna zbiorników
zaporowych. L´gowe pary spotykane sà te˝ w kamienio∏o-
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Wi´kszoÊç ptaków po raz pierwszy przyst´puje do l´gów
w rok po wykluciu, niektóre po dwóch latach. L´gowiska
sà zasiedlane od poczàtków kwietnia, lecz nowo powsta∏e stanowiska l´gowe (np. Êwie˝o ods∏oni´te piaszczyste
∏awice i wyspy w korycie rzeki) mogà byç zasiedlane tak˝e w maju i czerwcu. Gniazdo stanowi p∏ytki do∏ek wygrzebany w piasku. Zniesienia sk∏adane sà od ostatnich
dni kwietnia do poczàtków lipca, g∏ównie jednak poczàwszy od drugiej dekady maja i w czerwcu. W zniesieniu z regu∏y 4, rzadziej 3 lub 2 (kilkanaÊcie procent zniesieƒ), wyjàtkowo 5 jaj. W przypadku utraty l´gu samica
mo˝e sk∏adaç do 3 zniesieƒ zast´pczych. Du˝a cz´Êç samic mo˝e przyst´powaç do drugiego l´gu, sk∏adajàc jaja
po wykluciu pisklàt z pierwszego l´gu. Oboje rodzice wysiadujà jaja przez 22–28, zazwyczaj 24–25 dni. Piskl´ta
opuszczajà gniazdo w kilka-kilkanaÊcie godzin po wykluciu i poczàtkowo sà wodzone przez oba ptaki doros∏e.
Samodzielnie zdobywajà pokarm, lecz rodzice ogrzewajà je regularnie przez pierwszych kilka dni ˝ycia. Samica
mo˝e porzucaç l´g w kilka–kilkanaÊcie dni po wykluciu,
przyst´pujàc do kolejnego l´gu, lub – pod koniec sezonu
l´gowego – udajàc si´ na w´drówk´. Piskl´ta wodzone
sà wtedy tylko przez samca. Uzyskujà lotnoÊç po 24–29
dniach. Ptaki doros∏e opuszczajà swoje l´gowiska, poczynajàc od koƒca czerwca, g∏ównie w lipcu.
Brak dobrych oszacowaƒ rocznej prze˝ywalnoÊci ptaków doros∏ych. Dost´pne dane sugerujà, ˝e powinna ona oscylowaç na
poziomie 60–70%. UdatnoÊç l´gów zró˝nicowana w zale˝noÊci od miejsca i sezonu, zazwyczaj z ponad po∏owy l´gów wykluwajà si´ piskl´ta. Proporcja ta mo˝e byç daleko ni˝sza
w miejscach prowadzenia intensywnych prac gospodarczych
(˝wirownie), licznego wyst´powania drapie˝ników lub nara˝onych na nieprzewidywalne wahania poziomu wody (sztuczne
zbiorniki wodne). Z regu∏y mniej ni˝ po∏owa (niekiedy jedynie
1/4) wyklutych pisklàt do˝ywa do okresu lotnoÊci.
Z uwagi na cz´ste gniazdowanie gatunku w siedliskach
przejÊciowych i zanikajàcych w rok lub kilka lat po ich
powstaniu, dynamika lokalnych populacji gniazdujàcych poza dolinami du˝ych rzek jest z regu∏y du˝a; z powodu zmian siedliskowych wiele stanowisk l´gowych
jest porzucanych po roku lub kilku latach u˝ytkowania.
Sieweczki rzeczne stosunkowo ∏atwo zmieniajà miejsce
gniazdowania w kolejnych sezonach, zasiedlajàc dogodne siedliska odleg∏e o kilka kilometrów od miejsca
ubieg∏orocznych l´gów. Wyst´powanie gatunku musi
byç wi´c analizowane w kontekÊcie metapopulacji zasiedlajàcych obszary o powierzchni rz´du kilkuset kilometrów kwadratowych.
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mach, kopalniach odkrywkowych, polach irygacyjnych,
odstojnikach Êcieków, poboczach ˝wirowych dróg, podtopionych polach. Potrafi gniazdowaç nawet na rozleg∏ych
placach pokrytych betonem, ˝wirowych lub asfaltowych
parkingach, stadionach lub kompleksach kortów, jeÊli
w pobli˝u znajduje si´ p∏ytka woda (nawet jeÊli jest to du˝a i stosunkowo trwa∏a ka∏u˝a). W odró˝nieniu od sieweczki obro˝nej wymaga, by znaczàca cz´Êç pod∏o˝a by∏a wolna od roÊlinnoÊci, co sprawia, ˝e jedynie wyjàtkowo
gniazduje na murawach pastwisk. Unika równie˝ pla˝
nadmorskich, a pojedyncze pary gniazdujà nad Ba∏tykiem
jedynie na mierzejach jezior nadmorskich lub w ujÊciach
rzek, gdzie majà dost´p do s∏odkiej wody.
Siedliska z za∏àcznika I Dyrektywy
Siedliskowej, które mogà byç istotne
dla gatunku
1130 UjÊcia rzek (estuaria)
2110 Inicjalne stadia nadmorskich wydm bia∏ych
2120 Nadmorskie wydmy bia∏e
2330 Wydmy Êródlàdowe z murawami napiaskowymi
3270 Zalewane muliste brzegi rzek
6120 Ciep∏olubne, Êródlàdowe murawy napiaskowe (Koelerion glaucae)
6210 Murawy kserotermiczne (Festuco-Brometea i ciep∏olubne murawy z Asplenion septentrionalis-Festucion pallentis)
Rozmieszczenie geograficzne
Area∏ l´gowy podgatunku Ch. d. curonicus obejmuje
wi´kszoÊç Europy (z wyjàtkiem obszarów górskich, Irlandii i Islandii), pó∏nocno-zachodnià Afryk´ oraz du˝à
cz´Êç Azji, po∏o˝onà poza zasi´giem klimatu arktycznego, strefà pustyƒ i wysokich gór. Na po∏udniowy wschód
si´ga a˝ po Japoni´. Zimowiska rozciàgajà si´ pasem
przebiegajàcym w poprzek Afryki pomi´dzy po∏udniowym skrajem Sahary a równikiem, na Pó∏wyspie Arabskim, we wschodnich Chinach i Indonezji. Sieweczki
rzeczne zimujà te˝ nielicznie na po∏udniowych obrze˝ach
basenu Morza Âródziemnego. Dwa inne podgatunki wyst´pujà w Indiach, w po∏udniowo-wschodniej Azji, na Filipinach i Nowej Gwinei.
Rozmieszczenie w Polsce
Sieweczka rzeczna gnieêdzi si´ w rozproszeniu na terenie
ca∏ego kraju, liczniej wyst´pujàc w dolinach wi´kszych
rzek. W pasie obejmujàcym Êrodkowà i po∏udniowà cz´Êç
Polski jest liczniejsza ni˝ na Pomorzu i Mazurach.

Status ochronny
Ochrona gatunkowa w Polsce: gatunek obj´ty ochronà Êcis∏à (Dz U z 2004 r. Nr 220, poz. 2237)
Status zagro˝enia w Europie: (S) gatunek niezagro˝ony,
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którego status ochronny jest prawdopodobnie odpowiedni
BirdLife International: SPEC Dyrektywa Ptasia: Art. 4.2
Konwencja Berneƒska: za∏àcznik II
Konwencja Boƒska: za∏àcznik II
Porozumienie AEWA

Wyst´powanie gatunku
na obszarach chronionych
Cz´Êç ptaków gniazdujàcych w dolinach du˝ych rzek wyst´puje na terenach obj´tych ochronà obszarowà. Wi´kszoÊç krajowej populacji gnieêdzi si´ jednak poza obszarami chronionymi jako rezerwaty, parki narodowe i parki krajobrazowe.

Rozwój i stan populacji
Europejska populacjà l´gowa sieweczki rzecznej szacowana jest na 110 000–610 000 p. Bardzo nieprecyzyjny
szacunek dla Rosji wynosi 50 000–500 000 p. Z kolei
najliczniej gatunek ten wyst´puje na Ukrainie i Bia∏orusi
(6000–12 000 oraz 85 000–12 000 p.), w Turcji i Portugalii (do 10 000 p.), w Niemczech i Francji (do 7000 p.)
oraz w Finlandii i Rumunii (do 6000 p.). W wi´kszoÊci
wymienionych paƒstw nie zauwa˝ono znacznych wahaƒ
liczebnoÊci na przestrzeni ostatnich dziesi´cioleci, poza
Rosjà i Ukrainà, gdzie wydaje si´, i˝ liczebnoÊç nieco
wzros∏a, oraz Finlandià i Niemcami, gdzie zauwa˝ono
spadek liczebnoÊci. LiczebnoÊç sieweczek rzecznych zimujàcych w zachodniej Afryce na po∏udnie od Sahary
(na wschód do Czadu i na po∏udnie do rzeki Kongo)
oszacowano na 180 000–290 000 os.
Brak jest informacji o zmianach liczebnoÊci krajowej populacji na przestrzeni ostatnich dziesi´cioleci. Najprawdopodobniej jednak w trakcie ostatniego stulecia, w miar´
post´pujàcej regulacji rzek i rozwoju infrastruktury, proporcje ptaków gniazdujàcych wzd∏u˝ koryt rzecznych
i w rozmaitych siedliskach antropogenicznych (˝wirownie,
stawy) ulega∏y kierunkowym zmianom na korzyÊç tej drugiej grupy. Polska populacja l´gowa szacowana jest obecnie na 3000–4000 p. Najliczniej sieweczka rzeczna
gniazduje w nast´pujàcych ostojach ptaków: w Dolinie
Dolnego Bugu (128–145 p. w latach 1984–1987), w Dolinie Dolnej Narwi (38–45 p. 1993), w Dolinie Ârodkowej
Wis∏y (290 p. w 1998–1999), w Dolinie Dolnej Wis∏y (ok.
60 p. w 1998), w Dolinie Pilicy (powy˝ej 80 p. w latach
1987–1996), w Dolinie Nidy (33–36 p. w latach
1996–1997), w Dolinie Górnej Wis∏y, Dolinie Górnej So∏y i Dolinie Górnej Skawy (razem ok. 90 p. w latach
1996–2001), nad Zbiornikiem WonieÊç (9–30 p. w latach
1987–1995) oraz nad Zalewem Szczeciƒskim (20–35 p.
w latach 1995–1997). Stosunkowo du˝à koncentracj´ l´gowych sieweczek rzecznych stwierdzono w kopalni odkrywkowej pod Koninem (54 p. w 1997).

Charadrius dubius (Sieweczka rzeczna)

Zagro˝enia

Propozycje odnoÊnie do zarzàdzania
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;
• opracowaç i wdro˝yç mechanizmy rekompensowania
ekstensywnych metod gospodarowania na stawach rybnych (w tym dostosowanie terminów spuszczania wody

Propozycje badaƒ
Nale˝y zbadaç:
• udatnoÊç l´gów;
• prze˝ywalnoÊç pisklàt;
• prze˝ywalnoÊç ptaków doros∏ych;
• frekwencj´ i skal´ przemieszczeƒ pomi´dzy ró˝nymi stanowiskami l´gowymi doros∏ych sieweczek w kolejnych
latach ich ˝ycia;
• proporcj´ samic przyst´pujàcych do drugiego l´gu po
wykluciu si´ pisklàt z pierwszego zniesienia.

Monitoring
• coroczne liczenie ptaków l´gowych na losowo wskazanych powierzchniach rz´du 100 km2;
• coroczne liczenia ptaków l´gowych w dolinach wi´kszych rzek.
W obr´bie zasiedlonych stanowisk liczebnoÊç l´gowych
sieweczek rzecznych mo˝na oszacowaç w oparciu o liczenia wykonane dwukrotnie w ciàgu sezonu l´gowego
– w 1. lub 2. dekadzie maja oraz w 1. po∏owie czerwca. Gatunek jest ma∏o p∏ochliwy i cz´sto jest trudny do
wykrycia, wymagajàcy starannej kontroli wszystkich
fragmentów terenu. Oszacowanie udatnoÊci l´gów powinno si´ opieraç na wyszukiwaniu gniazd i kontrolowaniu ich losów w odst´pach kilkudniowych.
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Gatunkowi zagra˝a w Polsce:
• utrata siedlisk l´gowych w wyniku zmian re˝imu hydrologicznego rzek;
• 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 zalesiania i zagospodarowywania wydm, piaszczysk i podobnego rodzaju
nieu˝ytków poroÊni´tych skàpà roÊlinnoÊcià zielnà, w dolinach rzecznych, w sàsiedztwie jezior i przy ujÊciach rzek;
• wysokie straty w l´gach zak∏adanych w siedliskach antropogenicznych, powodowane przez prace podejmowane w trakcie sezonu l´gowego (nape∏nianie stawów
i zbiorników zaporowych, zmiany miejsca eksploatacji
kruszywa w obr´bie czynnych ˝wirowni);
• w okresach w´drówek: zmniejszanie powierzchni naturalnych terenów zalewowych w dolinach rzek ni˝owych,
regularnie podtapianych w okresie wiosennym;
• w okresach w´drówek: 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;
• 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;
• w okresach w´drówek: p∏oszenie przez ludzi (spacerowiczów) 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).

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);
• opracowaç i wdro˝yç mechanizmy rekompensowania
przyjaznej dla ptaków eksploatacji ˝wiru;
• zachowywaç p∏ytkowodne obszary, zw∏aszcza nadmorskie, zlokalizowane przy ujÊciach rzek (ograniczenie zabudowy rekreacyjno-turystycznej) oraz na Êródlàdziu,
w okolicach regularnie odwiedzanych przez w´drujàce
ptaki siewkowe;
• zapewniç spokój w´drujàcym ptakom na terenach najwi´kszych koncentracji siewkowców, tak na wybrze˝u,
jak i na Êródlàdziu, ograniczajàc ich u˝ytkowanie turystyczne 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).
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