Ptaki (cz´Êç II)

Charadrius morinellus
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(L., 1758)

Mornel
Rzàd: siewkowe, podrzàd: siewkowce, rodzina: siewkowate, podrodzina: sieweczki

Status wyst´powania w Polsce
Wyjàtkowo l´gowy, sporadycznie obserwowany w okresie
przelotów.

Poradniki ochrony siedlisk i gatunków

Opis gatunku
Mornel jest ptakiem wi´kszym od drozda, o doÊç masywnej sylwetce. Wymiary: d∏ugoÊç cia∏a 20–22 cm; rozpi´toÊç
skrzyde∏ 57–64 cm, masa cia∏a 86–142 g. U mornela wyst´puje odwrócony dymorfizm p∏ciowy, tzn. samica jest
bardziej intensywnie wybarwiona od samca. Cechami charakterystycznymi gatunku sà: d∏ugie, bia∏e, wyraziste brwi
stykajàce si´ na karku na kszta∏t litery V; wàski, bia∏y pas
w poprzek piersi w kszta∏cie pó∏obro˝y odgranicza szarà
szyj´ i górnà czeÊç piersi od intensywnie kasztanowordzawego do∏u piersi i boków; u samicy na rdzawym brzuchu
znajduje si´ czarna plama, która u samca jest mniej wyraêna, podobnie jak bia∏a pó∏obro˝a na piersi.
W szacie niel´gowej jaskrawe barwy zanikajà; brwi przybierajà barw´ ˝ó∏tà, szczególnie w tylnej cz´Êci, ∏upkowoszare pióra wierzchu cia∏a sà obrze˝one p∏owo˝ó∏to lub
rdzawo˝ó∏to. PierÊ i boki cia∏a majà barw´ szarobràzowà
z p∏owo˝ó∏tym odcieniem; na piersi znajduje si´ poprzeczna, dobrze widoczna pó∏obro˝a, a brzuch jest bia∏y. Dziób,
jak u innych sieweczek, jest stosunkowo krótki.
U ptaków m∏odych wyst´puje wi´kszy kontrast w upierzeniu ni˝ u ptaków doros∏ych w szacie niel´gowej. Pióra
wierzchu cia∏a sà ciemniejsze, czarnobràzowe z ˝ó∏top∏owymi brzegami. Na szyi i piersi widaç wyraêne ciemne
plamkowanie. Brwi majà barw´ ˝ó∏tà, szczególnie w tylnej
cz´Êci, a na piersi wyst´puje pó∏obro˝a
We wszystkich szatach dziób ma kolor czarny, a nogi sà
ciemno˝ó∏te. W locie widoczne jest jednolite ubarwienie
skrzyde∏.
Piskl´ta sà nakrapiane cynamonowo, bia∏o, czarno. Kark
oraz brwi bia∏e, a spód cia∏a bia∏awy.

Mo˝liwoÊç pomy∏ki z innymi
gatunkami
W upierzeniu l´gowym mornel nie jest mo˝liwy do pomylenia z ˝adnym innym gatunkiem. W szatach niel´gowej
i m∏odocianej mo˝liwa jest pomy∏ka z siewkà z∏otà Pluvialis apricaria (A140); w locie mornel ró˝ni si´ od niej brakiem paska skrzyd∏owego. Jednak z wierzchu najbardziej
zewn´trzne pióro jest niemal jednolicie bia∏e. Ponadto
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mornel ma na piersi jasnà pó∏obro˝´, bardzo wyraênà jasnà brew stykajàcà si´ na karku na kszta∏t litery „V” oraz
ciemno˝ó∏te nogi (siewka z∏ota ma nogi szare).

Biologia
Tryb ˝ycia
Prowadzi dzienny tryb ˝ycia. Na l´gowisku jest gatunkiem
wybitnie niep∏ochliwym. Poza sezonem l´gowym gatunek
spotykany jest zwykle w ma∏ych grupach 3–6 osobników,
rzadko w wi´kszych stadkach.
L´gi
Na l´gowiska mornel przylatuje jako jeden z pierwszych
siewkowców, w po∏owie maja do poczàtku czerwca w Szkocji i w centralnej Norwegii, od po∏owy czerwca w Szwecji,
Finlandii i na Pó∏wyspie Tajmyr w pó∏nocnej Syberii. Gniazduje zwykle pojedynczo, lecz niekiedy w odpowiednim siedlisku, na niewielkim obszarze, zak∏ada gniazda w luênych
sàsiedzkich grupach 2–5 ptaków. Gniazda znajdujà si´
w odleg∏oÊci od 200 m do kilku kilometrów od siebie.
System rozrodczy jest skomplikowany i nie do koƒca zbadany. Notowane sà przypadki poliandrii. Samica sk∏ada
jaja dwóm lub nawet trzem samcom, które samotnie wysiadujà jaja oraz opiekujà si´ piskl´tami.
Gniazdo zak∏adane jest na ziemi wÊród niskiej roÊlinnoÊci
lub na go∏ym ˝wirze i ma postaç p∏ytkiego zag∏´bienia,
skàpo wys∏anego mchem, porostami lub liÊçmi, czasami
w ogóle bez wyÊció∏ki. Zniesienia sà zazwyczaj 3-jajowe
(rzadko 2, 1 lub 4). Niekiedy zdarzajà si´ 2 zniesienia
w jednym gnieêdzie. Wysiadywanie trwa 23–29 dni, rozpoczyna si´ od przedostatniego jaja w zniesieniu. Pierwsze
zniesienie wysiadywane jest tylko przez samca, a w wysiadywaniu ostatniego l´gu mo˝e uczestniczyç samica.
Piskl´ta sà zagniazdownikami, po wykluciu opuszczajà
gniazdo i podà˝ajà zazwyczaj za samcem.
ZdolnoÊç do lotu uzyskujà po 25–30 dniach; m∏ode zwykle
zostajà z samcem/rodzicami podczas w´drówki jesiennej.
Dojrza∏oÊç p∏ciowà osiàgajà po 2 latach.

Charadrius morinellus (Mornel)

W Laponii notowane by∏o maksymalne zag´szczenie
8–10 p./km2 i 17 p. /km2, a na l´gowiskach w pó∏nocnocentralnej Syberii 4–6 ptaków/km2.

Zimowanie
Zimowiska mornela znajdujà si´ w pó∏nocnej Afryce i na Bliskim Wschodzie. Od ptaków ze wschodniej Syberii wymaga
to pokonania dystansu 10 000 km. Ptaki przebywajà na zimowiskach od poczàtków wrzeÊnia do koƒca lutego.
Pokarm
Mornel zjada g∏ównie pokarm zwierz´cy i okazyjnie roÊlinny. Na pokarm zwierz´cy ptaków doros∏ych sk∏adajà si´
owady w ró˝nych stadiach rozwojowych (muchówki, motyle, chrzàszcze, szaraƒczaki, skorki, mrówki), paj´czaki,
rzadziej mi´czaki i d˝d˝ownice. Pokarm zbierany jest
przede wszystkim z wierzchniej warstwy roÊlinnoÊci lub
spomi´dzy kamieni. Czasami podczas ˝erowania ptaki
rozgrzebujà ziemi´ nogami. Dieta pisklàt jest podobna do
diety ptaków doros∏ych.

Wyst´powanie
Siedlisko
Gnieêdzi si´ w tundrze lub górskiej tundrze powy˝ej linii
drzew, na p∏askowy˝ach oraz alpejskich wrzosowiskach.
W Norwegii gniazduje od ok. 100 m n.p.m., w po∏udniowej
cz´Êci fiƒskiej Laponii od 500 m n.p.m., w po∏udniowej Skandynawii i Wielkiej Brytanii na wysokoÊci ok. 1000 m n.p.m.,

Siedliska z za∏àcznika I Dyrektywy
Siedliskowej, które mogà byç istotne
dla gatunku
6150 Wysokogórskie murawy acydofilne (Juncion trifidi)
i bezwapienne wyle˝yska Ênie˝ne (Salicion herbaceae)
6170 Nawapienne murawy wysokogóskie (Seslerion tatrae) i wyle˝yska Ênie˝ne (Arabidion coeruleae)
8110 Piargi i go∏oborza krzemianowe
8120 Piargi i go∏oborza wapienne ze zbiorowiskami Papaverion tatrici lub Arabidion alpinae
Rozmieszczenie geograficzne
Mornel gniazduje w Europie Pó∏nocnej (pó∏nocna cz´Êç
Wielkiej Brytanii i Skandynawii), w Azji Pó∏nocnej (pó∏noc
Syberii do Pó∏wyspu Czukockiego) oraz w Azji Centralnej
(pó∏nocno-wschodnia cz´Êci Kazachstanu, pó∏nocno-zachodnie Chiny, po∏udniowa Syberia i pó∏nocna Mongolia
do po∏udniowo-wschodniej Rosji).
Nieregularnie gniazduje w Pirenejach, Alpach, Karpatach,
a wyjàtkowo na nizinnych obszarach zachodniej Europy
oraz na Kaukazie i w pó∏nocno zachodniej Alasce. Zimowiska znajdujà si´ w pó∏nocnej Afryce i na Bliskim Wschodzie, rozciàgajàc si´ od Maroka do zachodniego Iranu.
Rozmieszczenie w Polsce
W ostatnim dwudziestoleciu stwierdzono tylko jeden przypadek gniazdowania mornela w 1988 r. w rejonie Ciemniaka w Tatrach Zachodnich (masyw Czerwonych Wierchów). Jest wielce prawdopodobne, ˝e w masywie tym mornel gniazduje regularnie, o czym mogà Êwiadczyç obserwacje ptaków w 1986 i 1995 r. oraz w rejonie Ma∏o∏àczniaka
w 1995 r. Byç mo˝e mornel gnieêdzi si´ równie˝ w Karkonoszach, blisko stanowiska l´gowego po stronie czeskiej.
W okresie w´drówki jesiennej w ostatnim dwudziestoleciu
mornel stwierdzony by∏ wielokrotnie w ró˝nych cz´Êciach
kraju. Na przelotach wiosennych obserwowany jest rzadziej ni˝ jesienià.
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W´drówki
Mornel w´druje szerokim frontem nad Europà i Azjà, zatrzymujàc si´ po drodze na kilku, zwykle sta∏ych, miejscach, np.
w rejonie w´gierskiej Puszty. Jesienià samice o ok. 2–4 tygodni wczeÊniej zaczynajà w´drówk´ ni˝ samce i m∏ode. Równie˝ jako pierwsze rozpoczynajà w´drówk´ wiosennà.
Ze szkockich wy˝yn mornele odlatujà w pierwszej po∏owie
sierpnia, przelot przez zachodnià Europ´ odbywa si´ od
po∏owy sierpnia do koƒca wrzeÊnia. L´gowiska syberyjskie
mornele opuszczajà od koƒca sierpnia do poczàtku wrzeÊnia; wiele z nich zatrzymuje si´ na pierzenie w rejonie przybrze˝nych równin w pó∏nocnej cz´Êci Morza Kaspijskiego,
w´drujàc dalej na po∏udnie dopiero na poczàtku listopada.
W´drówka wiosenna zaczyna si´ z koƒcem lutego i w marcu. Przez zachodnià Europ´ mornele przelatujà od po∏owy
kwietnia do po∏owy maja, a przez Ukrain´ od po∏owy marca do koƒca kwietnia. Podczas w´drówek zwykle spotykane sà w stadach sk∏adajàcych si´ z 3–6 osobników, lecz
mogà zdarzyç si´ stada z∏o˝one z 20–80 ptaków.
W Polsce wi´kszoÊci jesiennych obserwacji dokonano pomi´dzy 13 sierpnia a 28 wrzeÊnia (znane sà tylko dwie
póêniejsze obserwacje z paêdziernika i listopada). Z okresu w´drówki wiosennej znane sà obserwacje z maja
i czerwca. Wi´kszoÊç stwierdzeƒ przelotnych ptaków ma
miejsce we wschodniej cz´Êci kraju.

w Alpach Austriackich na ok. 2000 m n.p.m., a w Mongolii
na ok. 3000 m n.p.m. Na Syberii gnieêdzi si´ w pasie mszysto-porostowej tundry, ch´tniej na nieco wzniesionych terenach. Wyjàtkowo znajdywano jego gniazda na holenderskich polderach. W Polsce jedyne pewne gniazdowanie mia∏o miejsce w strefie hal w Tatrach Zachodnich. Podczas w´drówki jesiennej zatrzymuje si´ na otwartych obszarach,
gdzie powierzchnie skàpej, krótkiej roÊlinnoÊci trawiastej
przeplatajà si´ z powierzchniami zupe∏nie nagiej ziemi, na
wrzosowiskach czy Êwie˝o zaoranych ubogich obszarach rolniczych. Zimuje na obszarach pó∏pustynnych i stepowych.

Status ochronny
Ochrona gatunkowa w Polsce: gatunek obj´ty ochronà Êcis∏à, którego nie dotyczà zwolnienia od zakazów wynikajàce z wykonywania czynnoÊci zwiàzanych z prowadzeniem
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racjonalnej gospodarki rolnej, leÊnej lub rybackiej (Dz U
z 2004 r. Nr 220, poz. 2237)
Polska czerwona ksi´ga zwierzàt (2001): CR gatunek skrajnie zagro˝ony wygini´ciem
Status zagro˝enia w Europie: S gatunek nie zagro˝ony,
którego status ochronny jest prawdopodobnie odpowiedni
BirdLife International: SPEC –
Dyrektywa Ptasia: Art. 4.1, za∏àcznik I
Konwencja Berneƒska: za∏àcznik II
Konwencja Boƒska: za∏àcznik II
Porozumienie AEWA

Propozycje odnoÊnie do zarzàdzania

Wyst´powanie gatunku
na obszarach chronionych
Jedyny przypadek l´gów odnotowany by∏ w Tatrzaƒskim PN.

• coroczna lustracja wszystkich potencjalnych siedlisk w Karkonoszach, Tatrach Zachodnich i w masywie Babiej Góry;
• sta∏a rejestracja wszystkich spotkaƒ tego gatunku na obszarze kraju.

Rozwój i stan populacji

Bibliografia

Gatunek globalnie nie jest zagro˝ony. Populacja l´gowa
w Europie szacowana jest na 20 000–75 000 p., z czego najwi´cej gniazduje w Rosji (10 000–50 000 p.),
w Norwegii (3000–15 000 p.), Szwecji (4300–5600 p.)
w Finlandii (1500–3000 p.) i w Wielkiej Brytanii
(840–950 p.).Trendy liczebnoÊci w najliczniejszych populacjach nie wykazujà wi´kszych zmian, jedynie w latach
70. odnotowano znaczàcy spadek liczebnoÊci w Finlandii. Byç mo˝e przyczynà tego sà zmiany klimatyczne na
obszarze l´gowisk (ocieplenie klimatu) lub niekorzystne
dla fiƒskiej populacji mornela zmiany na zimowiskach
w pó∏nocnej Afryce.
W Polsce w ostatnim dwudziestoleciu stwierdzono tylko jeden przypadek gniazdowania 1 pary w Tatrach Zachodnich. Jest wielce prawdopodobne, ˝e w miejscu tym mornel
gniazduje regularnie, o czym mogà Êwiadczyç inne obserwacje. Kilkakrotne spotkania zaniepokojonych par mornela po czeskiej stronie w Karkonoszach mogà wskazywaç na
mo˝liwoÊç gnie˝d˝enia si´ tego gatunku równie˝ w polskiej
cz´Êci tych gór. Dawniej mornel obserwowany by∏ cz´Êciej
w okresie w´drówek ni˝ w ostatnich dziesi´cioleciach. Obserwowane sà zazwyczaj pojedyncze osobniki, rzadziej po
kilka ptaków razem (maksymalnie do 8 w latach 90.).

BAZA DANYCH OSO – NATURA 2000. Zak∏ad Ornitologii PAN.
BAZA DANYCH POLSKIEGO ATLASU ORNITOLOGICZNEGO.
Zak∏ad Ornitologii PAN.
BEAMAN M., MADGE S. 1998. The Handbook of Bird Identification for Europe and the Western Palearctic. London, 868 s.
BIRDLIFE INTERNATIONAL/EUROPEAN BIRD CENSUS COUNCIL. 2000. European bird populations: estimates and trends.
BirdLife Conservation Series No. 10. Cambridge, 160 s.
CRAMP S., SIMMONS K. E. L. (red.) 1983. The Birds of the Western Palearctic. Vol. 3. Waders to Gulls. Oxford, 913 s.
DYRCZ A. 2001. Charadrius morinellus (Linne, 1758, – Mornel.
W: G∏owaciƒski Z. (red.) Polska czerwona ksi´ga zwierzàt.
Kr´gowce. Warszawa, s. 194–196.
del HOYO J., ELLIOTT A., SARGATAL J. (red.) 1996. Handbook of the
Birds of the World. Vol. 3. Hoatzin to Auks. Barcelona, 821 s.
HAGEMEIJER W. J. M., BLAIR M. J. (red.) 1997. The EBCC Atlas
of European Breeding Birds: Their Distribution and Abundance. London, 903 s.
JONSSON L. 1998. Ptaki Europy i obszaru Êródziemnomorskiego. Warszawa, 560 s.
MULLARNEY K., SVENSSON L., ZETTERSTRÖM D., GRANT P.J.
1999. Birds guide. London, 392 s.
SNOW D. W., PERRINS C. M. 1998. The Birds of the Western Palearctic. Concise edition. Vol. 1. Non-Passerines. Oxford, 1008 s.
TOMIA¸OJå L. 1990. Ptaki Polski; rozmieszczenie i liczebnoÊç.
Warszawa, 462 s.
TOMIA¸OJå L., STAWARCZYK T. 2003. Awifauna Polski. Rozmieszczenie, liczebnoÊç i zmiany. Wroc∏aw, 870 s.

Zagro˝enia
• brak istotnych zagro˝eƒ ze wzgl´du na bardzo nieliczne
wyst´powanie.
Przyczyny wymierania tego gatunku nie sà znane. Jest
prawdopodobne, ˝e decydujà o tym warunki zimowania.
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Gniazduje w parkach narodowych. Bardzo istotne jest egzekwowanie ograniczenia ruchu turystycznego do wyznaczonych szlaków.

Propozycje badaƒ
Nie przewiduje si´.

Monitoring

Stanis∏aw Czy˝

