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(L., 1758)

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

Status wyst´powania w Polsce
Nie gniazduje w Polsce, nielicznie przelotna jesienià
i skrajnie nielicznie wiosnà.

Opis gatunku

Mo˝liwoÊç pomy∏ki z innymi
gatunkami
Siewnica jest stosunkowo ∏atwa do pomylenia z siewkà z∏otà Pluvialis apricaria (A140), szczególnie jesienià. O ka˝dej
porze roku cechy odró˝niajàce stanowià: szeroka bia∏a
pr´ga na skrzydle lecàcej siewnicy (wàska i niepozorna
u siewki z∏otej), bia∏y kuper kontrastujàcy z ciemnym
grzbietem (koloru grzbietu i ogona u siewki z∏otej) oraz
czarna plama „pod pachami” (u siewki z∏otej ca∏y spód
skrzyde∏ u nasady jednolicie bia∏y). Siewnica odzywa si´
równie˝ charakterystycznym, donoÊnym trój- lub (rzadziej)
dwusylabowym gwizdem „pi-(juu)-ii”, podczas gdy g∏os

siewki z∏otej jest znacznie delikatniejszy i z regu∏y jednosylabowy „pjuu” lub „pjik”. Wiosnà grzbiet siewnicy jest czarno-bia∏y (z daleka „srebrzysty”) a siewki z∏otej czarno˝ó∏tawy (z daleka w tonacji z∏otej lub wr´cz zielonkawej). U stojàcej siewnicy w wiosennym upierzeniu czarna plama na
brzuchu si´ga do skrzyd∏a, podczas gdy u siewki z∏otej jest
ona oddzielona od skrzyd∏a bia∏ym pasem. Ptaki widywane jesienià majà ogólnà tonacj´ ubarwienia bardziej szarobia∏à ni˝ generalnie p∏owo˝ó∏te siewki z∏ote.

Biologia
Tryb ˝ycia
Aktywna ca∏odobowo. Na zimowiskach siewnice regularnie ˝erujà w nocy, choç intensywnoÊç ˝erowania bywa wtedy nieco ni˝sza ni˝ za dnia. Gnieêdzi si´ pojedynczo, broniàc rozleg∏ych terytoriów przed innymi parami w∏asnego
gatunku. W okresie w´drówek i na zimowiskach stadna,
choç stada sà z regu∏y niewielkie i cz´sto spotyka si´ pojedyncze ptaki. Zró˝nicowana proporcja ptaków na zimowiskach broni ca∏odobowych terytoriów ˝erowiskowych.
L´gi
Na l´gowiskach w tundrze gatunek jest silnie terytorialny.
Cz´Êç ptaków jednorocznych przyst´puje do l´gów, lecz
z regu∏y dojrza∏oÊç p∏ciowà osiàga po dwóch latach. Ptaki gniazdujàce w zachodniej i Êrodkowej Syberii (na Jamale i Tajmyrze) przylatujà na l´gowisko w ostatnich
dniach maja i (g∏ównie) w pierwszej dekadzie czerwca.
Gniazdem jest p∏ytkie zag∏´bienie w mchu. W zniesieniu
znajdujà si´ niemal zawsze 4 jaja, bardzo rzadko 3 lub 2.
Siewnica sk∏ada jedno zniesienie w sezonie, choç l´gi
stracone na wczesnych etapach wysiadywania bywajà
czasem powtarzane. Na Tajmyrze poczàtek sk∏adania jaj
z regu∏y przypada pomi´dzy 15 a 20 czerwca. Wysiadywanie trwa 25–27 dni, przy zbli˝onym udziale obu p∏ci,
choç samce wysiadujà g∏ównie za dnia, a samice nocà.
Piskl´ta opuszczajà gniazdo w kilka godzin po wykluciu.
Poczàtkowo piskl´ta wodzone sà przez oboje rodziców,
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Âredniej wielkoÊci siewkowiec, ogólnymi proporcjami cia∏a
i rozmiarami zbli˝ony jest do czajki: z pe∏nym tu∏owiem,
du˝à g∏owà, krótkim dziobem i stosunkowo d∏ugimi nogami. Wymiary: d∏ugoÊç cia∏a 27–31 cm, rozpi´toÊç skrzyde∏
60–70 cm, masa cia∏a 180–380 g. Wiosnà pióra wierzchu
cia∏a sà czarne, z szerokimi bia∏ymi obrze˝eniami, tworzàcymi drobnà, czarno-bia∏à szachownic´; na spodzie cia∏a
znajduje si´ rozleg∏a czarna plama obejmujàca policzki,
przód szyi, pierÊ i brzuch. U samic plama ta w mniejszym
lub wi´kszym stopniu domieszkowana jest bia∏ymi piórami, przede wszystkim na brzuchu. Boki szyi i piersi sà czysto bia∏e. Ptaki widywane jesienià nie majà ju˝ czarnego
spodu cia∏a i sà ogólnie ciemnoszare lub brunatne, z regularnym, drobnym bia∏ym (ptaki doros∏e) lub ˝ó∏tawym
(ptaki m∏ode) deseniem na wierzchu cia∏a; boki g∏owy, szyja i pierÊ sà bia∏awe, z ciemnoszarym kreskowaniem; uwag´ zwraca jasna brewka, du˝e ciemne oko i stosunkowo
ci´˝ki, czarny dziób. W locie wierzch skrzyde∏ zawsze ubarwiony jak grzbiet, z szerokim, kontrastujàcym bia∏ym paskiem przebiegajàcym wzd∏u˝ Êrodka skrzyd∏a. Kuper bia∏y, ogon bia∏y, z poprzecznym czarnym prà˝kowaniem.
U ptaka lecàcego, widzianego od spodu, uwag´ zwraca
czarny trójkàt u nasady skrzyd∏a („pod pachà”), kontrastujàcy z bia∏ym spodem reszty skrzyd∏a i (jesienià) jasnym
brzuchem; wiosnà stanowi on przed∏u˝enie czarnej plamy
na brzuchu. Nogi czarne przez ca∏y rok.
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lecz samica mo˝e porzucaç l´g przed osiàgni´ciem lotnoÊci przez piskl´ta, pozostawiajàc je pod opiekà samca. Piskl´ta umiejà lataç w wieku 23 dni. Ptaki doros∏e opuszczajà l´gowiska w sierpniu.
Roczna prze˝ywalnoÊç ptaków doros∏ych kszta∏tuje si´ na
poziomie ok. 85%. Sukces l´gowy na Syberii jest silnie
zró˝nicowany w zale˝noÊci od zag´szczenia pieÊców (lisów
polarnych) i wydrzyków. W latach licznego wyst´powania
drapie˝niki te mogà niszczyç wi´kszoÊç l´gów (>90%),
a w sezonach, gdy sà one nieliczne, piskl´ta mogà wykluwaç si´ z 80–90% zniesieƒ. Lata wysokiego sukcesu l´gowego na ogó∏ sprz´˝one sà z masowymi pojawami lemingów, fluktuujàcymi przewa˝nie w trzyletnich cyklach.
W´drówki
Przelot jesienny zaczyna si´ w warunkach Polski w poczàtkach sierpnia, choç nieliczne ptaki doros∏e widywane sà
ju˝ od lipca. Gatunek jest liczniej obserwowany na wybrze˝u, jednak˝e z regu∏y sà to pojedyncze ptaki i niewielkie stadka. Wi´kszoÊç ptaków przelatujàcych nad Ba∏tykiem nie zatrzymuje si´ tu, nie znajdujàc odpowiednio bogatych w pokarm ˝erowisk. Ok. 1/3 doros∏ych siewnic
przelatujàcych przez Europ´ zatrzymuje si´ w sierpniu na
terenach p∏ywowych Morza Wattów, by rozpoczàç pierzenie. Drugim wa˝nym pierzowiskiem sà wybrze˝a wschodniej Anglii. Po zakoƒczeniu (lub przerwaniu) pierzenia
cz´Êç ptaków kontynuuje w´drówk´, lecàc dalej na po∏udniowy zachód, wzd∏u˝ atlantyckich wybrze˝y Europy
i Afryki. Du˝a cz´Êç syberyjskich siewnic leci jesienià drugim szlakiem w´drówkowym, omijajàcym basen Morza
Âródziemnego od wschodu i prowadzàcym przez Afryk´
Wschodnià na po∏udnie. Ptaki m∏ode rozpoczynajà jesiennà w´drówk´ 4–6 tygodni póêniej ni˝ doros∏e. W Europie
pojawiajà si´ od wrzeÊnia; przelatujà te˝ szerszym frontem, pojawiajàc si´ stosunkowo licznie na Êródlàdziu
Êrodkowej cz´Êci kontynentu. W Polsce przelot jesienny
wygasa w koƒcu listopada.
Przelot wiosenny rozpoczyna si´ w Europie w koƒcu kwietnia. Samce w´drujà ok. tydzieƒ wczeÊniej ni˝ samice.
W maju wi´kszoÊç populacji siewnic gniazdujàcych w tundrze zachodniej i Êrodkowej Syberii (140 000 ptaków)
koncentruje si´ na terenach Morza Wattów, pierzàc si´
i odk∏adajàc zapasy t∏uszczu i bia∏ka potrzebne do dalszej
w´drówki. Po zgromadzeniu dostatecznej iloÊci materia∏ów
zapasowych, w ostatnich dniach maja siewnice opuszczajà Morze Wattów, przelatujàc – bez zatrzymywania si´ – na
l´gowiska w tundrach Syberii.
Siewnica w´druje w niedu˝ych stadkach lub samotnie,
prawdopodobnie g∏ównie nocà. Podczas w´drówki wi´kszoÊç ptaków zatrzymuje si´ na wybrze˝ach morskich,
w szczególnoÊci na rozleg∏ych obszarach p∏ywowych. Ptaki m∏ode, w´drujàce jesienià przez obszary Êródlàdowe,
zatrzymujà si´ na b∏otnistych obrze˝ach starorzeczy,
spuszczonych stawach i ods∏oni´tych dnach zbiorników
zaporowych.

Zimowanie
Zimowiska siewnic z zachodniej Syberii przelatujàcych
przez Europ´ rozciàgajà si´ wzd∏u˝ atlantyckich wybrze˝y
zachodniej Europy i zachodniej Afryki, od Morza Wattów
i Wielkiej Brytanii po Zat. Gwinejskà. Samice zimujà dalej na po∏udnie ni˝ samce. Zimowiska zachodnioafrykaƒskie sà zasiedlane dopiero w listopadzie, po zakoƒczeniu
pierzenia w zachodniej Europie. Odlot z zimowisk rozpoczyna si´ w kwietniu.
Pokarm
Gatunek od˝ywia si´ pokarmem zwierz´cym. W trakcie
w´drówek i na zimowiskach preferuje morskie wieloszczety, ale od˝ywia si´ równie˝ skorupiakami, ma∏˝ami,
d˝d˝ownicami i owadami. Na l´gowiskach podstawowy
pokarm stanowià owady doros∏e i ich larwy (muchówki,
chrzàszcze). ˚eruje, pos∏ugujàc si´ g∏ównie wzrokiem,
przebiegajàc kilka kroków pomi´dzy kolejnymi punktami, w których zatrzymuje si´, by wypatrzyç zdobycz. Na
zimowiskach powszechnie ˝eruje równie˝ w nocy, kiedy
aktywnoÊç zdobyczy jest wi´ksza. Cz´Êç zimujàcych siewnic broni terytoriów pokarmowych przez d∏u˝szy lub krótszy okres (kilka miesi´cy, ale równie˝ i kilka dni), podczas gdy inne ptaki (na cz´Êci zimowisk wszystkie osobniki) ˝erujà w stadach.

Wyst´powanie
Siedlisko
Na Syberii siewnica gnieêdzi si´ g∏ównie w tundrze mszystej, szczególnie licznie wzd∏u˝ wybrze˝y morskich; nielicznie wyst´puje te˝ w pó∏nocnych rejonach strefy tundry krzewinkowej. W Polsce ptaki przelotne ˝erujà na nadmorskich
pla˝ach, a w g∏´bi làdu spotykane sà przede wszystkim na
ods∏oni´tych dnach rozleg∏ych zbiorników zaporowych,
spuszczonych stawach oraz na mulistych brzegach starorzeczy w dolinach rzek, niekiedy na ods∏oni´tych p∏askich
brzegach jezior. Pojedyncze ptaki przelotne spotykane póênà wiosnà cz´sto ˝erujà na murawach pastwisk.
Na zimowiskach jest ptakiem zwiàzanym z wybrze˝ami
morskimi, zasiedlajàc przede wszystkim muliste i piaszczyste estuaria oraz rozleg∏e tereny p∏ywowe.
Siedliska z za∏àcznika I Dyrektywy
Siedliskowej, które mogà byç istotne
dla gatunku
1130 UjÊcia rzek (estuaria)
1210 Kidzina na brzegu morskim
2110 Inicjalne stadia nadmorskich wydm bia∏ych
3270 Zalewane muliste brzegi rzek
Rozmieszczenie geograficzne
Gatunek arktyczny o typowym wokó∏biegunowym rozmieszczeniu, w obr´bie którego zazwyczaj nie wyró˝nia
si´ podgatunków. Gniazduje w tundrach Europy i Azji
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od Pó∏wyspu Kanin po Czukotk´, a w Ameryce Pó∏nocnej
od Alaski po Ziemi´ Baffina. Zimuje w strefie wybrze˝y
zachodniej i po∏udniowej Europy, ca∏ej Afryki, po∏udniowej Azji, Indonezji, Australii, po∏udniowej i Êrodkowej
Ameryki oraz USA.

skach brytyjskich pokrywa si´ z wy∏àczeniem gatunku
z listy ptaków ∏ownych w Wielkiej Brytanii, przy utrzymanym odstrzale we Francji.
Brak jest danych o wieloletnich zmianach liczebnoÊci przelotnych ptaków notowanych w Polsce.

Rozmieszczenie w Polsce
Siewnica spotykana jest na przelotach w ca∏ej Polsce, w odpowiednich dla siebie siedliskach. Najwi´ksze koncentracje przelotnych ptaków, liczàce ponad 100 (maksymalnie
do 500) osobników, spotyka si´ w rejonie Zat. Gdaƒskiej
(ujÊcie Wis∏y Przekopu, ujÊcie Redy), na zbiornikach zaporowych Dolnego Âlàska (Zb. Turawski, Zb. Nyski, Zb. Mietkowski), zb. Jeziorsko i kompleksach stawów na po∏udniu
kraju (np. stawy w Starzawie).

Zagro˝enia

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,
którego status ochronny jest prawdopodobnie odpowiedni
BirdLife International: SPEC Dyrektywa Ptasia: Art. 4.2, za∏àcznik II
Konwencja Berneƒska: za∏àcznik III
Konwencja Boƒska: za∏àcznik II
Porozumienie AEWA

Wyst´powanie gatunku
na obszarach chronionych
Miejsca koncentracji na wybrze˝ach Zat. Gdaƒskiej majà
status rezerwatów.

Rozwój i stan populacji
Oszacowania liczebnoÊci populacji siewnicy gniazdowej
w tundrach europejskiej cz´Êci Rosji sà bardzo nieprecyzyjne, w granicach 10 000–100 000 p. Przez pó∏nocnà
i zachodnià Europ´, a wi´c i przez terytorium Polski, w´drujà równie˝ ptaki z l´gowisk po∏o˝onych na wschód
od Uralu a˝ po Pó∏wysep Tajmyr. LiczebnoÊç ptaków z tej
populacji na zimowiskach w zachodniej Europie i w zachodniej Afryce (na po∏udniu do Zat. Gwinejskiej) oszacowano na 247 000 os., co odpowiada ok. 80 000 par
l´gowych. Populacja zimujàca w Wielkiej Brytanii wzros∏a ponad 8-krotnie w latach 1930–1995. Wyraênie
wzrasta te˝ liczebnoÊç siewnic zimujàcych na obszarze
Morza Wattów. JednoczeÊnie brak jest danych sugerujàcych wzrost liczebnoÊci na syberyjskich l´gowiskach tej
populacji. Zwi´kszenie liczebnoÊci na zimowiskach brytyjskich i holenderskich mo˝e wi´c wynikaç z przesuwania si´ – pod wp∏ywem globalnego ocieplenia klimatu –
zasi´gu zimowisk ptaków w´drujàcych poprzednio dalej
na po∏udnie. Wzrost liczebnoÊci siewnicy na zimowi-

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;
• 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;
• zachowaç wyp∏ycenia w korytach rzek
• opracowaç i wdro˝yç mechanizmy rekompensowania
ekstensywnych metod gospodarowania na stawach rybnych (w tym dostosowanie terminów spuszczania wody
i nape∏niania nià stawów hodowlanych do terminów w´drówki ptaków w celu utrzymania jesienià i wiosnà jak
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Status ochronny

Gatunkowi zagra˝a w Polsce w okresach w´drówek:
• zmniejszanie powierzchni naturalnych terenów zalewowych w dolinach rzek ni˝owych, regularnie podtapianych w okresie wiosennym;
• 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;
• kurczenie si´ dost´pnej dla ptaków powierzchni mulistego dna stawów rybnych, spuszczanych i nape∏nianych
bez uwzgl´dnienia okresów w´drówki;
• 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;
• p∏oszenie stad ptaków zatrzymujàcych si´ podczas w´drówki, zarówno na wybrze˝u, jak i na Êródlàdziu (szczególnie na obszarach jesiennych polowaƒ na kaczki).
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).
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najwi´kszej powierzchni mulistego dna zbiorników –
miejsca ˝erowania ptaków podczas w´drówek);
• 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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Nale˝y zbadaç:
• znaczenie obszaru Polski dla siewnic w´drujàcych przez
Êródlàdzie Europy;
• pochodzenie populacji w´drujàcych przez Polsk´;
• znaczenie naturalnych i antropogenicznych siedlisk dla
w´drujàcych ptaków;
• rozmieszczenie zimowisk i tras przelotu populacji w´drujàcych przez Polsk´.

Monitoring
• coroczne liczenia ptaków (w odst´pach 5- lub 10-dniowych) w okresie w´drówki (sierpieƒ–listopad) w sta∏ych
miejscach zatrzymywania si´ w´drujàcych ptaków.
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