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Vanellus vanellus
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(L., 1758)

Czajka
Rzàd: siewkowe, podrzàd: siewkowce, rodzina: siewkowate, podrodzina: czajki

Status wyst´powania w Polsce
Ârednio liczny gatunek l´gowy. Na przelotach liczny lub
Êrednio liczny.

Opis gatunku

Mo˝liwoÊç pomy∏ki z innymi
gatunkami
Bardzo trudna do pomylenia z jakimkolwiek innym gatunkiem.

Biologia
Tryb ˝ycia
Aktywna oko∏odobowo, stosunkowo cz´sto ˝eruje w nocy,
samce niekiedy nawet tokujà w Êrodku nocy. Poza okresem

czajka

l´gowym bardzo towarzyska, z regu∏y w stadach, cz´sto po
kilkadziesiàt lub kilkaset osobników.
L´gi
Gatunek jest silnie terytorialny na l´gowiskach. Z regu∏y
spory odsetek samców (20–50%) kojarzy si´ z wi´cej ni˝
jednà samicà, posiadajàc 2–4 partnerki. W rezultacie
rozmieszczenie gniazd bywa skupiskowe. Wi´kszoÊç
(oko∏o 2/3) ptaków po raz pierwszy przyst´puje do l´gów
jako osobniki jednoroczne, pozosta∏e – jako dwu- lub
trzyletnie. Krajowe l´gowiska sà zasiedlane przez czajki
od poczàtków marca. Gniazdo stanowi p∏ytkie zag∏´bienie wygrzebane w ziemi lub murawie. Kompletne zniesienie liczy z regu∏y 4 jaja (ok. 85% l´gów), rzadziej 3 lub 2,
wyjàtkowo 5 jaj. Jaja sk∏adane sà od koƒca marca, ze
szczytem znoszenia w pierwszej i drugiej dekadzie kwietnia; ostatnie zniesienia pojawiajà si´ w pierwszych
dniach czerwca. Jaja wysiadywane sà przez oboje rodziców, choç udzia∏ samca jest bardzo zró˝nicowany, z regu∏y na poziomie 30–40% czasu. Samce skojarzone
z dwiema samicami dzielà swój udzia∏ pomi´dzy dwa
gniazda, wysiadujàc w ka˝dym z nich przez 10–20% czasu. Wysiadywanie trwa 26–28 dni, piskl´ta opuszczajà
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Charakterystyczny, powszechnie znany ptak siewkowy, wielkoÊci go∏´bia, z kr´pym tu∏owiem, Êredniej d∏ugoÊci nogami,
krótkim dziobem i charakterystycznym czubkiem. Posiada
czarno-bia∏e, kontrastowe upierzenie. Wymiary: d∏ugoÊç
cia∏a 28–34 cm, rozpi´toÊç skrzyde∏ 66–76 cm, masa cia∏a
130–330 g (w okresie wysiadywania zazwyczaj 180–260 g).
Wierzch cia∏a jest generalnie, czarny z zielonym i fioletowym
metalicznym po∏yskiem. Boki g∏owy i szyi bia∏e, kontrastujàce z czarnym wierzchem g∏owy, czo∏em, przodem szyi i du˝à czarnà przepaskà na piersi. Brzuch bia∏y, a podogonie
cynamonowe. Kuper bia∏y, ogon bia∏y, z czarnà przepaskà
na koƒcu. W locie zwracajà uwag´ szerokie, zaokràglone
na koƒcu (∏opatowate) skrzyd∏a – z wierzchu czarne, z bia∏ymi „pere∏kami” na najd∏u˝szych lotkach, od spodu kontrastowo czarno-bia∏e. Dziób jest czarny, nogi ciemnoró˝owe.
Samica ma krótszy czubek ni˝ samiec, bia∏e plamki na gardle i piersi, a po∏ysk na wierzchu cia∏a jest bardziej zielony
ni˝ fioletowy. Na l´gowiskach czajka jest krzykliwa, wo∏a
przeciàg∏ym, charakterystycznym g∏osem „kiuu-∏it”. Samiec
wykonuje charakterystyczny lot tokowy, w trakcie którego
ptak nurkuje przerzucajàc si´ z boku na bok, b∏yskajàc na
przemian bia∏ym spodem i czarnym wierzchem cia∏a. W innej fazie lotu tokowego samiec wydaje Êwiszczàcy, rytmiczny
dêwi´k, uderzajàc skrzyd∏ami. Ptaki m∏ode ró˝nià si´ od doros∏ych jasnymi, rudawymi obrze˝eniami piór wierzchu cia∏a, krótszym czubkiem i domieszkà p∏owej barwy w upierzeniu g∏owy. Piskl´ta puchowe generalnie bràzowawe, z czarnym plamkowaniem wierzchu cia∏a i kontrastujàcym bia∏ym
karkiem oraz bia∏ym spodem cia∏a.

47

Ptaki (cz´Êç II)

Poradniki ochrony siedlisk i gatunków

A142

gniazdo w kilka godzin po wykluciu i sà wyprowadzane
na najbli˝sze pogranicze p∏ytkiej wody i làdu (brzeg starorzecza, brzeg rzeki, p∏ytko zalane obni˝enie wÊród ∏àk,
ka∏u˝a wÊród pól), gdzie ˝erujà na mulistym pod∏o˝u
i p∏yciznach. M∏ode sà wodzone przez oboje rodziców,
choç, podobnie jak przy wysiadywaniu, udzia∏ samca jest
bardzo zró˝nicowany (niski u samców skojarzonych
z dwiema samicami, dzielàcych swój czas pomi´dzy dwie
rodziny). Przez pierwsze 3 tygodnie po wykluciu piskl´ta
sà ogrzewane, g∏ównie przez samic´, przy niskich temperaturach i deszczu. Piskl´ta zdolne sà do lotu po 35–40
dniach ˝ycia. W przypadku straty pierwszego zniesienia
w okresie wysiadywania wi´kszoÊç samic (ok. 70%) sk∏ada zniesienie zast´pcze (maksymalnie do 4 zniesieƒ).
Cz´Êç samic przenosi si´ wtedy w nowe miejsce, przyst´pujàc do l´gu powtarzanego z nowym partnerem, rzadziej z samcem z pierwszego l´gu. Tego typu przemieszczenia samic lub par notowane sà w koƒcu kwietnia i poczàtkach maja. Zasadniczo wyprowadza jeden l´g w sezonie, choç kilka procent samic mo˝e sk∏adaç drugie
zniesienie po wykluciu si´ pisklàt z pierwszego l´gu, zazwyczaj przed uzyskaniem przez nie lotnoÊci. Pierwsze
czajki opuszczajà krajowe l´gowiska ju˝ w po∏owie maja,
a ostatnie ptaki doros∏e – w poczàtkach lipca.
Zag´szczenie czajki w najlepszych siedliskach (g∏ównie na
niskoobsadowych du˝ych pastwiskach) przekracza 5, a lokalnie nawet 10 p./10 ha. Na koÊnych, zalewowych ∏àkach utrzymuje si´ z regu∏y na poziomie 1–5 p./10 ha,
a w s∏abych siedliskach, dominujàcych obecnie powierzchniowo w Polsce – poni˝ej 1 p./10 ha. Zag´szczenie ptaków gniazdujàcych na polach jest zazwyczaj bardzo niskie i wynosi 0,1–0,3 p./10 ha.
Roczna prze˝ywalnoÊç ptaków doros∏ych wynosi 83%.
UdatnoÊç l´gów jest bardzo zró˝nicowana, w zale˝noÊci
od roku i miejsca. Generalnie, od poczàtku lat 90. zrealizowana produktywnoÊç (liczba lotnych m∏odych wyprodukowanych przez samic´ w trakcie sezonu l´gowego)
w Niemczech i Wielkiej Brytanii jest zbyt niska, by utrzymaç
˝ywotnà populacj´. W obu krajach zarówno prze˝ywalnoÊç
gniazd z jajami, jak i pisklàt od wyklucia do lotnoÊci, oscylujà na niskim poziomie, uniemo˝liwiajàcym d∏ugoterminowe odtwarzanie si´ populacji. Dla polskiej populacji
brak jest odnoÊnych danych.
W´drówki
W´drówka jesienna rozpoczyna si´ ju˝ w trzeciej dekadzie
maja, kiedy pojawiajà si´ niewielkie stadka przelotnych
ptaków doros∏ych kierujàcych si´ na zachód lub po∏udniowy zachód. Ptaki te sp´dzajà lato prawdopodobnie w Danii, Holandii, Belgii i pó∏nocnej Francji, pierzàc w tym czasie lotki, a póêniej przemieszczajà si´ dalej na zachód i po∏udnie, w kierunku w∏aÊciwych zimowisk. Przelotne ptaki sà
od czerwca stopniowo coraz liczniejsze, a najwi´ksze nasilenie przelotu przez Polsk´ nast´puje dopiero w paêdzierniku; ostatnie ptaki notowane sà w pierwszych dniach
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grudnia. Wiosnà pierwsze czajki widywane sà regularnie
w drugiej dekadzie lutego, a szczyt przelotu ma miejsce
w drugiej i trzeciej dekadzie marca. Zarówno jesienià, jak
i wiosnà przelotne czajki w´drujà przez Europ´ szerokim
frontem. Czajki w´drujà za dnia, z regu∏y w niewielkich
stadkach. Jesienià ptaki doros∏e przelatujà wczeÊniej ni˝
m∏ode, a wiosnà samce wczeÊniej ni˝ samice.
Zimowanie
Zimowiska europejskich populacji czajki obejmujà po∏udniowo-zachodnià Europ´ i basen Morza Âródziemnego.
G∏ówne obszary zimowania to po∏udniowa Wielka Brytania, Francja, Hiszpania, W∏ochy i pó∏nocno-zachodnie wybrze˝a Afryki. Dalej na wschód tereny zimowania rozciàgajà si´ pasem w poprzek po∏udniowej Azji. Pó∏nocnà granic´ europejskich zimowisk wyznacza Êrednia temperatura
stycznia wy˝sza od 3°C. Czajki obràczkowane jako ptaki
l´gowe w Polsce stwierdzone by∏y zimà g∏ównie we Francji
i na Pó∏wyspie Iberyjskim.
Przylot na zimowiska nast´puje z regu∏y dopiero na prze∏omie listopada i grudnia i jest stymulowany obni˝ajàcà si´
temperaturà w Holandii i Belgii. Wyst´powanie na zasadniczym obszarze zimowania ptaków z populacji Êrodkowoeuropejskich, w atlantyckim rejonie Francji oraz w Hiszpanii jest ograniczone do grudnia, stycznia i pierwszej po∏owy lutego. Ostatnie ptaki opuszczajà tereny zimowisk
w poczàtkach marca.
Pokarm
Czajka od˝ywia si´ pokarmem zwierz´cym, przede wszystkim drobnymi bezkr´gowcami ˝yjàcymi w wierzchnich
warstwach gleby lub na jej powierzchni, a wi´c d˝d˝ownicami, owadami (chrzàszcze, muchówki, prostoskrzyd∏e),
równie˝ pajàkami, Êlimakami, skorupiakami, niekiedy nasionami traw. Zdobycz wykrywana jest g∏ównie wzrokowo,
ale równie˝ s∏uchowo. Czajka ˝eruje, przeplatajàc kilkunastosekundowe okresy nieruchomego wypatrywania zdobyczy z przebieganiem z jednego miejsca w drugie. ˚erujàc
na p∏yciznach, nierzadko ptak wyp∏asza ukrytà zdobycz,
wibrujàc wysuni´tà do przodu stopà w mulistym pod∏o˝u.

Wyst´powanie
Siedlisko
Czajka gnieêdzi si´ na terenach otwartych, poroÊni´tych
krótkà roÊlinnoÊcià, w pobli˝u p∏ytkiej wody. Podstawowym
siedliskiem l´gowym sà podmok∏e ∏àki i pastwiska. Preferuje du˝e pastwiska z niskà roÊlinnoÊcià (<5 cm) i zalewowe, koÊne ∏àki. W obr´bie zasiedlonych p∏atów siedliska
wymaga dost´pu do p∏ytkich mokrade∏, obni˝eƒ ze stagnujàcà wodà, mulistych brzegów rzeki lub starorzeczy.
Nielicznie zasiedlane sà równie˝ inne otwarte tereny poroÊni´te krótkà roÊlinnoÊcià – torfowiska, s∏onawy czy wrzosowiska; czajka mo˝e gniazdowaç nawet na wydmach lub
bardzo suchych murawach, jeÊli w promieniu kilkuset me-

Vanellus vanellus (Czajka)

Siedliska z za∏àcznika I Dyrektywy
Siedliskowej, które mogà byç istotne
dla gatunku
1330 Solniska nadmorskie (Glauco-Puccinellietalia cz´Êç –
zbiorowiska nadmorskie)
2330 Wydmy Êródlàdowe z murawami napiaskowymi
3270 Zalewane muliste brzegi rzek
4010 Wilgotne wrzosowiska z wrzoÊcem bagiennym Erica tetralix
4030 Suche wrzosowiska (Calluno-Genistion, Pohlio-Callunion, Calluno-Arctostaphylion)
6120 Ciep∏olubne, Êródlàdowe murawy napiaskowe (Koelerion glaucae)
6210 Murawy kserotermiczne (Festuco-Brometea i ciep∏olubne murawy z Asplenion septentrionalis-Festucion
pallentis)
6230 Bogate florystycznie górskie i ni˝owe murawy bliêniczkowe (Nardion)
6410 Zmiennowilgotne ∏àki trz´Êlicowe (Molinion)
6510 Ni˝owe i górskie Êwie˝e ∏àki u˝ytkowane ekstensywnie (Arrhenatherion elatioris)
7110 Torfowiska wysokie z roÊlinnoÊcià tofotwórczà (˝ywe)
7120 Torfowiska wysokie zdegradowane, zdolne do naturalnej i stymulowanej regeneacji
7140 Torfowiska przejÊciowe i trz´sawiska (przewa˝nie
z roÊlinnoÊcià z Scheuchzeri-Caricetea)
7210 Torfowiska nakredowe (Cladietum marisci, Caricetum buxbaumii, Schoenetum nigricantis)
7230 Górskie i nizinne torfowiska zasadowe o charakterze
m∏ak, turzycowisk i mechowisk
Rozmieszczenie geograficzne
Area∏ l´gowy czajki obejmuje wi´kszoÊç Europy, z wyjàtkiem basenu Morza Âródziemnego, Islandii oraz gór Skandynawii, Alp i Karpat. Dalej na wschód, w strefie umiarko-

wanego klimatu w Azji, si´ga a˝ po pó∏nocne Chiny. Zimowiska obejmujà Wielkà Brytani´, Francj´, basen Morza
Âródziemnego a˝ po Turcj´ i Irak. Populacje Êrodkowoi wschodnioazjatyckie zimujà w pó∏nocnych Indiach, w po∏udniowo-wschodnich Chinach, a˝ po po∏udnie Japonii.
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Rozmieszczenie w Polsce
W odpowiednich dla gniazdowania siedliskach czajka
spotykana jest na terenie ca∏ego kraju, z wyjàtkiem gór. Na
mapie wyst´powania nieliczne rejony, pozornie niezasiedlone, odzwierciedlajà raczej s∏aby stan zbadania tych obszarów ni˝ rzeczywisty brak l´gowej czajki. Gatunek wyst´puje powszechnie, choç w niskim zag´szczeniu, w krajobrazie rolniczym, ale w skali lokalnej jego wyst´powanie
jest zwiàzane przede wszystkim z kompleksami ∏àk w dolinach rzek, cieków wodnych i obni˝eniach terenu.

Status ochronny
Ochrona gatunkowa w Polsce: gatunek obj´ty ochronà Êcis∏à, wymagajàcy ochrony czynnej (Dz U z 2004 r. Nr 220,
poz. 2237)
Status zagro˝enia w Europie: (S) gatunek nie zagro˝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
Czajka, jako rozpowszechniony w kraju ptak l´gowy, wyst´puje na wi´kszoÊci obszarów chronionych. Brak jest danych iloÊciowych umo˝liwiajàcych ocen´ relatywnego znaczenia l´gowisk na obszarach chronionych w skali kraju.

Rozwój i stan populacji
W ciàgu ostatnich 20 lat polska populacja l´gowa wyraênie zmniejszy∏a swà liczebnoÊç, choç brak dobrych, iloÊciowych danych dokumentujàcych ten trend. Cz´Êciowo wynika on z post´pujàcego osuszania du˝ych powierzchni zalewowych ∏àk w dolinach rzecznych. Jednak zmniejszanie liczebnoÊci jest wyraêne równie˝ w obr´bie dogodnych, dobrze zachowanych p∏atów siedlisk. Wskazuje to, ˝e oprócz
utraty siedlisk du˝e znaczenie majà równie˝ inne czynniki
zwiàzane z demografià populacji, najprawdopodobniej
niedostateczna reprodukcja. Wyraêny spadek liczebnoÊci
populacji l´gowej notowany jest równie˝ w Niemczech, Holandii, Danii, Szwecji i Wielkiej Brytanii. Jego podstawowe
przyczyny to utrata siedlisk (osuszanie ∏àk, zamiana u˝ytków zielonych w grunty orne) oraz zbyt niska reprodukcja
b´dàca konsekwencjà intensyfikacji rolnictwa.
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trów znajdujà si´ ˝erowiska z p∏ytkà wodà lub mulistym
pod∏o˝em. Unika natomiast fragmentów zaroÊni´tych wy˝szà roÊlinnoÊcià zielnà (>10 cm) i przylegajàcych do Êciany lasu lub szpaleru drzew. Nawet w dogodnych siedliskach wyraênie ni˝sze zag´szczenie notowane jest w pobli˝u dróg ko∏owych i we fragmentach terenu, nad którymi
przebiegajà napowietrzne linie przesy∏owe.
Od kilkudziesi´ciu lat czajka kolonizuje równie˝ pola
uprawne, zasiedlajàc przede wszystkim dzia∏ki z du˝à powierzchnià go∏ej ziemi wczesnà wiosnà – przeorane lub
obsiane zbo˝ami jarymi, w pobli˝u rozlewisk i ka∏u˝ lub
u˝ytków zielonych. L´gi na polach cz´sto ulegajà zniszczeniu w trakcie zabiegów agrotechnicznych lub porzucane sà
z powodu zbyt szybkiego wzrostu roÊlinnoÊci i du˝ego
zwarcia ∏anu póênà wiosnà.
Na przelotach i zimowiskach czajki zatrzymujà si´ g∏ównie
na ∏àkach z krótkà trawà (cz´sto Êwie˝o skoszonych), pastwiskach, przeoranych polach, spuszczonych stawach, ods∏oni´tych dnach zbiorników zaporowych, polach irygacyjnych, p∏yciznach w korytach rzek lub na obrze˝ach jezior.
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Ocena liczebnoÊci europejskiej populacji l´gowej czajki jest
bardzo szacunkowa i wynosi 2 000 000–11 000 000 p.
Najwi´kszà liczebnoÊç czajki notuje si´ w Rosji
(1000 000–10 000 000 p.), w Holandii (200 000–
–275 000 p.), na Bia∏orusi (100 000–160 000 p.), w Szwecji (50 000–125 000 p.), Niemczech i na W´grzech (do
100 000 p.). Populacj´ zimujàcà w Europie, Afryce Pó∏nocnej
i Azji Mniejszej ocenia si´ na ok. 2 800 000–4 000 000 os.
Polska populacja, szacowana obecnie na 100 000–
–150 000 p. l´gowych, jest jednà z najliczniejszych w Europie. Czajka najliczniej wyst´puje w dolinach rzecznych,
zw∏aszcza we wschodniej cz´Êci kraju. I tak w dolinie Biebrzy liczebnoÊç czajki wynosi∏a 1700–2000 p. w latach
80., nad górnà Narwià ponad 1000 p. w latach
1988–1989, w dolinie dolnego Bugu 1200–1350 p.
w latach 1984–1987 i w dolinie Liwca do ok. 470 p.
w latach 1982–1998; w dolinie Êrodkowej Warty gniazdowa∏o 700–1000 p. w latach 1993–2001, w dolinie Nidy 1400–1500 p. w latach 1996–1997 i w dolinie Pilicy
powy˝ej 1000 p. w latach 90.
Du˝e koncentracje przelotnych czajek, liczàce kilka tysi´cy
osobników, notowane sà jesienià na terenie ca∏ego kraju,
przede wszystkim na zbiornikach zaporowych (Jeziorsko,
WonieÊç, Zb. Otmuchowski, Zb. Nyski), kompleksach spuszczonych stawów (Starzawa, Dzwonowo) i w dolinach rzek.

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 ograniczenia powierzchni nadrzecznych pastwisk o stosunkowo niskiej
obsadzie byd∏a. Wskutek zmniejszenia intensywnoÊci
wypasu pastwiska zarastajà wysokà roÊlinnoÊcià, a tak˝e sà zajmowane pod zabudow´ mieszkalnà lub rekreacyjnà. Lokalnie zagro˝eniem mo˝e byç zbyt wysoka obsada byd∏a na pastwiskach nadrzecznych;
• utrata siedlisk l´gowych w wyniku odst´powania od wolnego wypasu byd∏a na rozleg∏ych wygonach, na korzyÊç
wypasu kwaterowego na niewielkich dzia∏kach, a tak˝e
zwi´kszania obsady byd∏a i przyspieszania terminu jego
wyprowadzania na pastwiska;
• utrata siedlisk l´gowych w wyniku zaniechania wykaszania ∏àk w dolinach rzek i szybkiego ich zarastania
przez wysokà roÊlinnoÊç zielnà, trzcin´ i krzewy, a tak˝e zamiana ∏àk i pastwisk w grunty orne, szczególnie
po osuszeniu;
• utrata siedlisk l´gowych w wyniku zwi´kszania intensywnoÊci u˝ytkowania koÊnego ∏àk – przyspieszanie terminu
pierwszego pokosu, wyrównywanie powierzchni gruntu

(zasypywanie podmok∏ych obni˝eƒ terenu), wysoki poziom nawo˝enia, ∏àczenie sàsiadujàcych dzia∏ek, podsiewanie wysoko wydajnych traw;
• niska udatnoÊç l´gów w wyniku osuszania okresowych
zabagnieƒ stanowiàcych kluczowe ˝erowiska pisklàt;
• niska udatnoÊç l´gów w wyniku wzrostu intensywnoÊci
ruchu turystycznego na terenach nadrzecznych. Zagro˝enie to jest spot´gowane przez powszechny zwyczaj doje˝d˝ania samochodami w miejsce odpoczynku, najcz´Êciej nad samà rzek´;
• niska udatnoÊç l´gów spowodowana przez skrzydlate
(wrona siwa, sroka, kruk) i czworono˝ne drapie˝niki (lis,
jenot, norka amerykaƒska i inne ∏asicowate) niszczàce
l´gi. Straty w l´gach powodowane przez drapie˝niki
skrzydlate sà pot´gowane przez obecnoÊç szpalerów lub
pojedynczych drzew wÊród kompleksów ∏àkowych, stanowiàcych czatownie dla wron i srok;
• dzika eksploatacja kruszywa (˝wiru, piasku) z terenów
nadrzecznych muraw i odsypisk, niszczàca siedlisko
gniazdowe gatunku;
• rozbudowa sieci utwardzonych dróg ko∏owych w dolinach rzecznych i zwi´kszanie intensywnoÊci ruchu samochodów na istniejàcych drogach przylegajàcych do
l´gowisk gatunku;
• 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: 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).
Utrata powierzchni i jakoÊci dogodnych siedlisk czajki na
podmok∏ych ∏àkach i pastwiskach nie jest rekompensowana przez gniazdowanie na polach, gdy˝ udatnoÊç zak∏adanych tam l´gów jest z regu∏y bardzo niska. Zniesienia sà
niszczone w czasie zabiegów agrotechnicznych lub porzucane przez ptaki doros∏e z uwagi na zbyt szybki wzrost roÊlin w okresie 5–6 tygodni, który mija od momentu za∏o˝enia terytorium do ewentualnego wyklucia si´ pisklàt. Prze˝ywalnoÊç pisklàt na polach jest te˝ zazwyczaj bardzo niska ze wzgl´du na brak dost´pu do dobrych ˝erowisk – istniejàce w marcu lub kwietniu Êródpolne zastoiska wodne
cz´sto znikajà do maja. W poszukiwaniu dogodnych ˝ero-
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wisk (p∏aty ∏àk, mokrad∏a) kilkudniowe piskl´ta sà cz´sto
wyprowadzane bardzo daleko od gniazda (1–2 km), co
nara˝a je na zwi´kszonà ÊmiertelnoÊç. Zwi´kszanie si´
area∏u upraw ozimych (na niekorzyÊç jarych) dodatkowo
ogranicza mo˝liwoÊci gniazdowania czajki na polach.
Sukces l´gowy czajek gniazdujàcych zarówno na polach,
jak i w dogodnych siedliskach ∏àkowych jest w ostatnich
dziesi´cioleciach bardzo niski i w wielu miejscach nie jest
wystarczajàcy dla zachowania samoodtwarzajàcej si´ populacji. Podstawowà przyczynà jest wyraêny wzrost liczebnoÊci drapie˝ników niszczàcych naziemne l´gi ptaków –
g∏ównie lisa i kruka, które osiàgn´∏y nienotowane zag´szczenia; lokalnie równie du˝e zagro˝enie stwarza norka
amerykaƒska lub wrona siwa.

Propozycje odnoÊnie do zarzàdzania

Propozycje badaƒ
Nale˝y zbadaç:
• przestrzennà i czasowà zmiennoÊç sukcesu gniazdowego, wraz ze wskazaniem przyczyn strat w l´gach;
• prze˝ywalnoÊç pisklàt w ró˝nych siedliskach, ze szczególnym uwzgl´dnieniem ÊmiertelnoÊci spowodowanej
dzia∏aniem cz∏owieka (np. wykaszanie, rozje˝d˝anie,
wypieranie w siedliska nieumo˝liwiajàce prze˝ycia);
• pochodzenie ptaków zasiedlajàcych pola i rozmiary
ewentualnej wymiany osobników pomi´dzy populacjà
polnà i ∏àkowà;
• ró˝nice w demografii populacji gniazdujàcej w siedliskach ∏àkowych i polnych;
• wybiórczoÊç siedliskowà ptaków gniazdujàcych na polach.
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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 póênà wiosnà, zachowaç okresowo wype∏niane
wodà obni˝enia i p∏ytkie starorzecza;
• objàç obszary pastwiskowe stanowiàce l´gowiska gatunku programami rolnoÊrodowiskowymi, promujàcymi
ekstensywny system wypasu, przy obsadzie nieprzekraczajàcej 1 DJP/ha, mo˝liwie póênym terminie rozpocz´cia (optymalnie po 20 maja) i wolnym wypasie zwierzàt
na rozleg∏ych kwaterach;
• objàç obszary ∏àkowe stanowiàce l´gowiska gatunku
programami rolnoÊrodowiskowymi, promujàcymi ekstensywnà gospodark´ ∏àkarskà, z mo˝liwie póênym terminem pierwszego pokosu (nie wczeÊniej ni˝ 10 czerwca, najlepiej po 1 lipca), niskim poziomem nawo˝enia,
metodà koszenia od Êrodka ∏anu i rozdrobnionà strukturà w∏asnoÊci;
• odstàpiç od budowy (lub rozbudowy) sieci melioracyjnej.
W przypadku istnienia sieci melioracyjnej zahamowaç
zbyt szybki odp∏yw powierzchniowy poprzez budow´ zastawek na istniejàcych rowach melioracyjnych oraz zaniechanie udra˝niania i pog∏´biania rowów;
• zahamowaç sukcesj´ trzciny i krzewów na tereny ∏àkowe. Usuwaç pojedyncze drzewa lub szpalery drzew rosnàcych wÊród kompleksów ∏àk;
• ograniczaç dost´p ludzi do l´gowisk gatunku w okresie
1 kwietnia – 31 lipca, w szczególnoÊci uniemo˝liwiç dojazd samochodów na nadrzeczne ∏àki i pastwiska (ograniczenie nie powinno dotyczyç przedstawicieli spo∏ecz-

noÊci lokalnych i powinno mu towarzyszyç wskazanie,
w miar´ potrzeby, alternatywnych miejsc biwakowania,
po∏àczone z oznakowaniem, u∏atwieniem dojazdu i zaopatrzeniem w podstawowà infrastruktur´);
• podjàç redukcj´ liczebnoÊci drapie˝ników naziemnych
(lis, jenot, norka amerykaƒska) i skrzydlatych (kruk, wrona siwa, sroka);
• 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 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 czerwiecpaêdziernik.
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).

Monitoring
• coroczna ocena liczebnoÊci populacji l´gowej w miejscach jej najliczniejszego wyst´powania. Liczenie ptaków
winno odbywaç si´ na sta∏ych, reprezentatywnych powierzchniach krajobrazowych, rz´du kilku km2.
Jednorazowe liczenie doros∏ych samic w okresie 15 kwietnia–5 maja na sta∏ych, losowo wskazanych powierzchniach
próbnych nie mniejszych ni˝ 1km2, a w krajobrazie polnym
o wielkoÊci nawet do 50–100 km2. Gniazdowe samice najlepiej liczyç przez lunet´ z odleg∏ych wyniesionych miejsc
(drzewo, wa∏), lub – przy g´stszej sieci dróg – z zaparkowanego na poboczu samochodu (ptaki mniej obawiajà si´ sa-
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mochodu ni˝ nieukrytego obserwatora). Ptaki wysiadujàce
sà ∏atwe do spostrze˝enia przez lunet´, nawet z odleg∏oÊci
kilkuset metrów. Na terenie pofa∏dowanym lub bardziej rozleg∏ym konieczne jest przejÊcie przez powierzchni´ (najlepiej
kilku osób w odst´pach ok. 100 m), po∏àczone z kartowaniem wszystkich widzianych samic. Liczenia wykonywane
w póêniejszych terminach sà mniej reprezentatywne z uwagi na ubywanie cz´Êci samic po straconych l´gach i pojawianie si´ ptaków przelotnych (ju˝ w 2. po∏owie maja).
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