Calidris minuta (Biegus malutki)

Calidris minuta

A145

(Leisl., 1812)

Biegus malutki
Rzàd: siewkowe, podrzàd: siewkowce, rodzina: bekasowate,
podrodzina: biegusy

Status wyst´powania w Polsce
Biegus malutki jest w Polsce gatunkiem regularnie przelotnym, pojawiajàcym si´ w ca∏ym kraju, niezbyt licznie,
g∏ównie jesienià.

Opis gatunku

Mo˝liwoÊç pomy∏ki z innymi
gatunkami
W szacie godowej biegusa malutkiego mo˝na ∏atwo pomyliç z biegusem ma∏ym Calidris temminckii (A146, w tej
ksià˝ce nieopisany), który jest podobnej wielkoÊci, ale
mniej jaskrawo ubarwiony (brak rudego koloru), posiada
jasne nogi (zielonkawe) i wyraênie bia∏e zewn´trzne sterówki. W szacie spoczynkowej biegus ma∏y jest jednolicie
szarobrunatny, z wyraênym kontrastem barwnym pomi´dzy bia∏ym brzuchem a stosunkowo ciemnà piersià. Biegus
ma∏y w locie odzywa si´ dêwi´cznym „tirrr”, które cz´sto
przechodzi w przeciàg∏y trel. W szacie godowej mo˝na te˝
pomyliç biegusa malutkiego z wi´kszym od niego piaskowcem Calidris alba (A144). Piaskowiec nie posiada V widocznego w locie u biegusa malutkiego, a wzd∏u˝ skrzyde∏
z kolei ma wyraêny bia∏y pas, którego nie posiada biegus

malutki. Choç jest znacznie mniejszy od biegusa zmiennego Calidris alpina (A149) i biegusa krzywodziobego Calidris ferruginea (A147), niewprawny obserwator mo˝e równie˝ ∏atwo pomyliç biegusa malutkiego z tymi gatunkami
w szacie spoczynkowej lub m∏odocianej.

Biologia
Tryb ˝ycia
Gniazduje w rozproszeniu. Okres w´drówek i zim´ sp´dza
w stadach. Jest aktywny w dzieƒ, ale w zale˝noÊci od zasobnoÊci ˝erowisk, szerokoÊci geograficznej i warunków
pogodowych mo˝e byç aktywny równie˝ nocà.
L´gi
Jest mniej terytorialnym gatunkiem od innych biegusów (terytorializm zanika po z∏o˝eniu jaj). Na l´gowiska ptaki przylatujà w koƒcu maja lub na poczàtku czerwca (w zale˝noÊci od
szerokoÊci geograficznej), jeszcze w okresie topnienia Êniegu.
Cz´Êç ptaków tworzy pary w czasie w´drówki, cz´Êç na miejscu gniazdowania. Dojrza∏oÊç p∏ciowà osiàgajà po skoƒczeniu 1. roku ˝ycia, ale nie jest wiadome, jaka cz´Êç ptaków jednorocznych przyst´puje do l´gów. Gniazda zak∏adane sà na
ziemi, wÊród suchej, zesz∏orocznej trawy. System kojarzenia
par jest doÊç z∏o˝ony: ka˝da samica sk∏ada 2 zniesienia przy
udziale innego partnera. Pierwsze zniesienie wysiadywane jest
przez pierwszego samca, natomiast drugie przez samic´. Ale
zdarzajà si´ l´gi, które wysiadywane sà przez oboje rodziców.
Okres wysiadywania trwa 20–21 dni. Wysiadujàce ptaki opiekujà si´ m∏odymi. M∏ode uzyskujà lotnoÊç po14–16 dniach od
wyklucia. Ptaki doros∏e opuszczajà l´gowiska jako pierwsze,
a dopiero ok. 2 tygodnie po nich ptaki m∏ode.
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Biegus malutki jest mniejszym biegusem od biegusa
zmiennego, o wymiarach: d∏ugoÊç cia∏a 12–16 cm, rozpi´toÊç skrzyde∏ 27–37 cm, masa cia∏a17–32 g. Posiada
stosunkowo krótki, prosty, czarny dziób oraz czarne nogi.
Samice sà nieco wi´ksze od samców. W szacie godowej
pióra wierzchu cia∏a sà czarnobràzowe, jaskraworudo
i ˝ó∏tawo obwiedzione. Na grzbiecie tworzy si´ wzór
w kszta∏cie litery V z jasnych obrze˝eƒ piór. Spód cia∏a jest
jasny, górna cz´Êç piersi i dolna szyi, jak i boki g∏owy sà
koloru jasno˝ó∏tawordzawego. Na tle rdzawego koloru
szyi widoczne sà czarne, trójkàtne plamki, mniejsze na
Êrodku, a wi´ksze z jej boków. Samice i samce ubarwione
podobnie, choç samce z regu∏y sà nieco ciemniej ubarwione z wierzchu. W szacie spoczynkowej pióra wierzchu cia∏a sà szarobrunatne, jaÊniej obwiedzione. Ptaki m∏ode sà
ubarwione podobnie jak doros∏e, lecz posiadajà kremowe
obrze˝enia piór wierzchu cia∏a. W locie widoczna jest jasna pr´ga wzd∏u˝ skrzyde∏, ciemny pas pomi´dzy koƒcem
grzbietu i ogona, jasny kuper oraz wspomniany wy˝ej wzór
V. W locie odzywa si´ serià podobnych jeden do drugiego
dêwi´ków „ti-ri-rik”, „ti-ti-tik”, „piit-pit-pit”.

W´drówki
W´drówka jesienna biegusów malutkich odbywa si´ szerokim frontem, zarówno wzd∏u˝ wybrze˝y morskich, jak i ponad làdowà cz´Êcià kontynentów. Przez Polsk´ w´drujà ptaki
pochodzàce zarówno z l´gowisk europejskich, jak i syberyj-
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skich. Ptaki zaczynajà opuszczaç l´gowiska w lipcu, a na polskim wybrze˝u ptaki doros∏e zaczynajà pojawiaç si´ ju˝ w 1.
dekadzie lipca; szczyt ich liczebnoÊci przypada na 3. dekad´
lipca i spotykane sà do poczàtku wrzeÊnia. Ptaki m∏ode pojawiajà si´ ok. po∏owy lipca (sà to zapewne ptaki z najbli˝szych, pó∏nocno-skandynawskich l´gowisk). Najwi´cej m∏odych przelatuje przez Polsk´ od ostatniej dekady sierpnia do
po∏owy wrzeÊnia. Z Polski biegusy malutkie w´drujà dalej
przede wszystkim na zachód, zarówno wzd∏u˝ wybrze˝y Morza Pó∏nocnego i Atlantyku, jak i na po∏udniowy zachód nad
kontynentem, nad Morze Âródziemne. Cz´Êç w´druje równie˝ w kierunku po∏udniowo-wschodnim, w rejon Morza
Czarnego. Wiosenna w´drówka, jak w przypadku innych gatunków siewkowych, jest krótsza od jesiennej i w Europie
znacznie mniej zauwa˝alna. W Polsce wiosnà w´drujàce biegusy malutkie spotykane sà w 2. i 3. dekadzie maja.
Zimowanie
Na podstawie obràczkowania wiadomo, ˝e ptaki w´drujàce przez Polsk´ zimujà w basenie Morza Âródziemnego
(po∏udniowa Francja, W∏ochy) oraz w pó∏nocnej i zachodniej Afryce (Maroko, Tunezja, Gambia). Ptaki zimujàce
w Afryce zaczynajà w´drówk´ wiosennà w marcu, natomiast zimowiska w basenie Morza Âródziemnego opuszczane sà w kwietniu–maju.
Pokarm
W diecie przewa˝a pokarm zwierz´cy. Biegusy malutkie
od˝ywiajà si´, wypatrujàc zdobyczy podczas pieszej penetracji, w zwiàzku z czym ˝erujà tylko w ciàgu dnia. Na l´gowiskach w diecie przewa˝ajà owady, podczas w´drówek
i na zimowiskach równie˝ inne drobne bezkr´gowce, wyst´pujàce w wilgotnych siedliskach.

Wyst´powanie
Siedlisko
W okresie l´gowym gatunek wyst´puje w strefie tundr pó∏nocnej Europy i Syberii, ch´tnie w pobli˝u wody. Zasiedla
pas tundry arktycznej, mszysto-porostowej i krzewinkowej.
W miejscach l´gowych na Syberii zak∏ada gniazda zarówno na obszarach wilgotnych, w miejscach poroÊni´tych niskà (do 50 cm) krzewinkowà roÊlinnoÊcià, jak i w miejscach przesuszonych, mi´dzy piaszczystymi wydmami.
W okresie pozal´gowym biegusy malutkie wyst´pujà najch´tniej na b∏otnistych przestrzeniach wzd∏u˝ wybrze˝y
morskich, w ujÊciach rzek i na spuszczonych stawach oraz
zbiornikach retencyjnych.
Siedliska z za∏àcznika I Dyrektywy
Siedliskowej, które mogà byç istotne
dla gatunku
1130 UjÊcia rzek (estuaria)
1150 Zalewy i jeziora przymorskie (laguny)
1210 Kidzina na brzegu morskim
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1330 Solniska nadmorskie (Glauco-Puccinellietalia cz´Êç –
zbiorowiska nadmorskie)
2110 Inicjalne stadia nadmorskich wydm bia∏ych
2120 Nadmorskie wydmy bia∏e
3150 Starorzecza i naturalne eutroficzne zbiorniki wodne
ze zbiorowiskami z Nymphaeion, Potamion
3270 Zalewane muliste brzegi rzek
Rozmieszczenie geograficzne
Gatunek monotypowy (nie posiada podgatunków). Biegus
malutki gnieêdzi si´ na doÊç ograniczonym obszarze pó∏nocnego skraju Pó∏wyspu Skandynawskiego (Szwecja, Norwegia)
i pó∏nocno-zachodniego skraju Rosji, dalej doÊç szerokim pasem w stosunku do linii wybrze˝a wzd∏u˝ pó∏nocnej Syberii
w kierunku wschodnim, g∏ównie do 130°E, ale praktycznie
jest notowany na wschodzie a˝ do wybrze˝y CieÊniny Beringa.
Jesienià wyst´puje w ca∏ej Europie. Zimowiska gatunku sà
rozmieszczone w basenie Morza Âródziemnego, w Êrodkowej,
wschodniej i po∏udniowej Afryce, a tak˝e wzd∏u˝ wybrze˝y Pó∏wyspu Arabskiego i Pó∏wyspu Indyjskiego.
Rozmieszczenie w Polsce
Jesienià wyst´puje w ca∏ym kraju, ale nigdy nie tworzy bardzo du˝ych stad. Najwi´ksze, spotykane by∏y w g∏´bi kraju
nad zbiornikami zaporowymi na Dolnym Âlàsku. Wiosnà
biegus malutki spotykany jest w kraju znacznie rzadziej,
nieco liczniej na wschodzie Polski.

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

Wyst´powanie gatunku
na obszarach chronionych
Gatunek spotykany jest regularnie w okresie w´drówek,
zw∏aszcza jesienià, na terenie nadmorskich rezerwatów
przyrody nad Zat. Gdaƒskà, np. Ptasi Raj i Mewia ¸acha
przy ujÊciu Wis∏y oraz Beka przy ujÊciu Redy, jednak˝e nie
mo˝na oceniç, jaka cz´Êç populacji w´drujàcej przez Polsk´ zatrzymuje si´ na terenach chronionych.

Rozwój i stan populacji
LiczebnoÊç populacji skandynawskiej (g∏ownie w Norwegii) oceniana jest na oko∏o 200–500 p. LiczebnoÊç populacji rosyjskiej szacowana jest na 100 000–1000 000 p.

Calidris minuta (Biegus malutki)

Zagro˝enia
Gatunkowi zagra˝a w Polsce 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;
• 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;
• 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).

Propozycje odnoÊnie do zarzàdzania
Nale˝y:
• zachowywaç p∏ytkowodne obszary, zw∏aszcza nadmorskie, zlokalizowane przy ujÊciach rzek (ograniczenie za-

budowy rekreacyjno-turystycznej) oraz na Êródlàdziu,
w okolicach regularnie odwiedzanych przez w´drujàce
ptaki siewkowe;
• 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;
• 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
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 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).

Propozycje badaƒ
Nale˝y zbadaç:
• pochodzenie populacji w´drujàcych przez Polsk´;
• wybiórczoÊç siedliskowà i znaczenie siedlisk dla w´drujàcych ptaków;
• rozmieszczenie zimowisk i tras przelotu populacji w´drujàcych przez Polsk´.

Monitoring
• coroczne liczenia ptaków w okresie w´drówki w sta∏ych
miejscach zatrzymywania si´ w´drujàcych ptaków. Metodyka do ustalenia.
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Nie wiadomo, jaka cz´Êç ptaków z l´gowisk rosyjskich
w´druje na zimowiska przez Europ´ Ârodkowà. Zimujàca
populacja w zachodniej i po∏udniowej Europie (g∏ównie
Hiszpania), w pó∏nocnej i zachodniej Afryce oraz nad
Morzem Czarnym w latach 90. oceniana by∏a na ok.
200 000 ptaków. Ocena ta dla lat 80. wynosi∏a ponad
30 000 ptaków wi´cej, jednak˝e ró˝nica ta wynikaç mo˝e zarówno z rzeczywistego zmniejszenia si´ liczebnoÊci
populacji, jak i niedok∏adnoÊci metod liczenia ptaków.
W Polsce najwi´ksze stada, liczàce 400–500 os., spotykane
by∏y podczas w´drówki jesiennej (we wrzeÊniu) w g∏´bi kraju
nad zbiornikami zaporowymi, np. nad zb. Jeziorsko (230 os.),
Zb. Nyskim (505 os.), Zb. Turawskim (407 os.), Zb. Otmuchowskim (571 os.) czy Zb. Mietkowskim (235 os.). Wi´ksze
stada na wybrze˝u przekraczajà 100 ptaków, np. do 150 ptaków przy ujÊciu Wis∏y, 140 w Jastarni na Helu i 153 ptaki przy
ujÊciu Redy. Wiosnà biegus malutki spotykany jest znacznie
rzadziej ni˝ jesienià, w skupieniach po kilka–kilkanaÊcie ptaków, sporadycznie 30–40 ptaków (np. stawy w Starzawie pod
PrzemyÊlem czy stawy Siemieƒ na Lubelszczyênie).
W okresie prowadzenia badaƒ nad w´drówkà siewkowych w latach 80. i 90. nad Zat. Gdaƒskà obràczkowano rocznie do ok. 1000 ptaków (do ok. 800 przy ujÊciu
Wis∏y i 250 przy ujÊciu Redy).
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