
Limosa limosa
(L., 1758)

Rycyk
Rzàd: siewkowe, podrzàd: siewkowce, rodzina: bekasowa-
te, podrodzina: brodêce

Status wyst´powania w Polsce

Nieliczny gatunek l´gowy ni˝u, na przelotach najliczniej
spotykany we wschodniej cz´Êci kraju.

Opis gatunku

Du˝y, smuk∏y ptak siewkowy, o bardzo d∏ugim, prostym
dziobie (cz´sto robi wra˝enie minimalnie podgi´tego), wy-
d∏u˝onej szyi i d∏ugich nogach. Wymiary: d∏ugoÊç cia∏a
40–44 cm, rozpi´toÊç skrzyde∏ 68–82 cm, masa cia∏a
samców 160–440 g, samic 240–500 g. Wierzch cia∏a jest
popielatobràzowy, z niewielkà domieszkà rudych, czarno
znakowanych piór. G∏owa i szyja sà zasadniczo rdzawe,
wierzch g∏owy nieco ciemniejszy, nad okiem jaÊniejsza
brewka. PierÊ jest rdzawa, z czarniawymi poprzecznymi
prà˝kami na bokach. Brzuch bia∏y, dziób pomaraƒczowo-
˝ó∏ty z czarnym koƒcem, nogi ciemnoszare. W locie
wierzch cia∏a ma wyglàd bardzo kontrastowy – zwracajà
uwag´ szerokie bia∏e pasy wzd∏u˝ Êrodka skrzyde∏, kontra-
stujàce z czarnobrunatnym lub szarym ubarwieniem reszty
skrzyd∏a, oraz bia∏y kuper i nasada ogona zestawione
z szerokim czarnym pasem na jego koƒcu.
Samica ró˝ni si´ od samca jaÊniejszym ubarwieniem g∏owy
i szyi: barwa rdzawa jest mniej intensywna, nie si´ga tak da-
leko na pierÊ i domieszkowana jest bia∏ymi piórami. Ptaki
m∏odociane sà bràzowe z wierzchu, z gliniasto˝ó∏tawà szyjà
i piersià, pasy na skrzyd∏ach i ogonie sà takie same, jak u
osobników doros∏ych. Na zimowiskach upierzenie wierzchu
cia∏a, g∏owy i szyi jest generalnie jednolicie popielate, a na-
sada dzioba ró˝owa. Piskl´ta puchowe sà ogólnie cynamo-
nowop∏owe, z ciemnym deseniem na wierzchu cia∏a.
Bardzo ha∏aÊliwy na l´gowiskach – melodyjne pokrzykiwa-
nia wydawane w lotach tokowych wykonywanych na du˝ej
wysokoÊci s∏yszalne z odleg∏oÊci 1–2 km. Krzyczy, odgania-
jàc w locie drapie˝niki (kruki, wrony, b∏otniaki) przelatujàce
w rejonie gniazda, a pod koniec wysiadywania i w okresie
wodzenia pisklàt krzyczy tak˝e na widok cz∏owieka.

Mo˝liwoÊç pomy∏ki z innymi 
gatunkami

Bardzo charakterystyczny i trudny do pomylenia z innymi
gatunkami siewkowców. Jedyny podobny gatunek, nale˝à-
cy do tego samego rodzaju szlamnik Limosa lapponica
(A157), jest spotykany w Polsce jedynie na przelotach
(g∏ównie lipiec–paêdziernik), przede wszystkim na wybrze-

˝u (rzadko w g∏´bi làdu). Nie ma on szerokiego bia∏ego
pasa na skrzyd∏ach, jego ogon jest bia∏y z ciemnymi, g´-
stymi poprzecznymi prà˝kami, a bia∏e ubarwienie kupra
wcina si´ klinem w dolnà cz´Êç grzbietu.

Biologia

Tryb ˝ycia
Aktywny g∏ównie za dnia, lecz ˝erowanie, a niekiedy i loty
tokowe majà miejsce równie˝ w godzinach nocnych. Towa-
rzyski zarówno w okresie pozal´gowym, jak i na l´gowi-
skach. Na przelotach i zimowisku cz´sto w du˝ych stadach
liczàcych setki, a nawet tysiàce osobników.

L´gi
Z regu∏y gnieêdzi si´ w skupieniach po kilka–kilkanaÊcie
par, cz´sto w towarzystwie krwawodziobów i czajek. Teryto-
rialny w najbli˝szym otoczeniu gniazda, ale w trakcie lotów
tokowych i gromadnych gonitw ptaki przelatujà nad terena-
mi zasiedlonymi przez inne pary, nie wywo∏ujàc agresji z ich
strony. Równie˝ miejsca regularnego ˝erowania sà cz´sto
po∏o˝one z dala – niekiedy nawet 1–2 km – od gniazda.
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Ptaki jednoroczne bywajà dojrza∏e p∏ciowo, ale w wi´kszo-
Êci swój pierwszy okres l´gowy sp´dzajà pozostajàc na zi-
mowiskach w Afryce i przyst´pujà do l´gów jako osobniki
dwuletnie. L´gowiska sà zasiedlane od po∏owy marca.
Gniazdo jest umieszczone w p∏ytkim do∏ku wygrzebanym
w darni, nierzadko pod os∏onà wy˝szych traw, z regu∏y jed-
nak stosunkowo s∏abo zas∏oni´te roÊlinnoÊcià. Zazwyczaj
4 jaja w zniesieniu, rzadziej 3 (10–15%, g∏ównie zniesienia
powtarzane), wyjàtkowo 5.
Jeden l´g w roku, choç w przypadku straty pierwszego
zniesienia 40–50% samic powtarza l´g. Pierwsze jaja sk∏a-
dane sà w po∏owie kwietnia, a szczyt przyst´powania do
l´gów przypada na prze∏om 2. i 3. dekady kwietnia. Ostat-
nie l´gi sk∏adane sà w drugiej po∏owie maja.
Wysiadywanie trwa 22–24 dni, przy czym w nocy wysiaduje
g∏ównie samiec, a za dnia wi´kszy jest udzia∏ samicy. Piskl´ta
opuszczajà gniazdo w kilkanaÊcie godzin po wykluciu. Z regu-
∏y sà wyprowadzane na pobliskie ∏àki z wysokà, zró˝nicowanà
gatunkowo roÊlinnoÊcià, gdzie polujà na owady i paj´czaki.
LotnoÊç osiàgajà nie wczeÊniej ni˝ w 24 dni po wykluciu, nie-
kiedy dopiero po 30 dniach. Wodzone sà przez oboje rodzi-
ców, choç piskl´tom z póênych l´gów, wodzonym w drugiej
po∏owie czerwca, nierzadko towarzyszy jedynie samiec.
Zag´szczenie rycyka na krajowych stanowiskach uk∏ada
si´ z regu∏y na poziomie 0,3–2 p./10 ha, w optymalnych
siedliskach 2–6 p./10 ha. Z uwagi na skupiskowe (lub
wr´cz pó∏kolonijne) gniazdowanie, zag´szczenie mo˝e lo-
kalnie si´gaç 10–15 p./10 ha.
Roczna prze˝ywalnoÊç ptaków doros∏ych szacowana w za-
kresie 81–90%. Odsetek gniazd, z których wykluwa si´
przynajmniej jedno m∏ode, jest bardzo zmienny, w zale˝-
noÊci od miejsca i roku; wspó∏czeÊnie oscyluje z regu∏y
w granicach 40–70%. W miejscach wyst´powania du˝ej
liczby drapie˝ników zjadajàcych ptasie jaja bywa ni˝szy od
10%. Do okresu lotnoÊci prze˝ywa oko∏o 20–40% wyklu-
tych pisklàt. Generalnie, produktywnoÊç rycyków gniazdu-
jàcych na koÊnych ∏àkach i pastwiskach Holandii i Niemiec
jest w ostatnich dekadach zbyt niska, by zapewniç d∏ugo-
terminowe odtwarzanie si´ lokalnych populacji.

W´drówki
Ptaki doros∏e opuszczajà l´gowiska w drugiej po∏owie
czerwca i poczàtkach lipca. Przelot jesienny jest jednak na
terenie kraju bardzo s∏abo zaznaczony i przebiega g∏ównie
w lipcu i poczàtkach sierpnia. Wiosnà pierwsze ptaki poja-
wiajà si´ w poczàtkach marca, a wi´ksze koncentracje no-
towane sà w koƒcu marca i pierwszej dekadzie kwietnia.
Rycyki gniazdujàce w strefie umiarkowanej Europy w´dru-
jà dwoma odmiennymi, stosunkowo szerokimi szlakami
migracyjnymi. Ptaki z zachodniej Europy przemieszczajà
si´ w kierunku zimowisk na po∏udniowy-zachód, przez
Francj´ i Pó∏wysep Iberyjski, przed pokonaniem Sahary za-
trzymujàc si´ w Maroku. Natomiast rycyki z Europy
Wschodniej lecà na po∏udnie, przez W´gry i Ba∏kany, za-
trzymujàc si´ w Tunezji i Algierii. Na wiosn´ ptaki zachod-

nioeuropejskie powracajà przez po∏udniowà Francj´ i W∏o-
chy, podczas gdy wschodnioeuropejskie w´drujà przede
wszystkim przez Ba∏kany, ale tak˝e przez W∏ochy. Szlaki
w´drówki ptaków wschodnioeuropejskich, w tym równie˝
i polskich, sà jednak s∏abo poznane.

Zimowanie
Rycyki islandzkie oraz z populacji azjatyckich sp´dzajà zi-
m´ na wybrze˝ach morskich, ˝erujàc w estuariach wi´k-
szych rzek. Natomiast ptaki z kontynentu europejskiego zi-
mujàce w Afryce spotykane sà na s∏odkowodnych mokra-
d∏ach – polach ry˝owych, obrze˝ach jezior, terenach zale-
wowych w dolinach rzek. Zimowiska afrykaƒskie sà zasie-
dlane ju˝ od sierpnia, choç w ich obr´bie ptaki przemiesz-
czajà si´ póêniej w poszukiwaniu dogodnych, zasobnych
w pokarm siedlisk, których rozmieszczenie zmienia si´
wraz ze zbiorami ry˝u oraz z post´pujàcà suszà.

Pokarm
Na terenach l´gowych od˝ywia si´ g∏ównie drobnymi bez-
kr´gowcami – przede wszystkim owadami (doros∏e i larwal-
ne formy chrzàszczy, muchówek, j´tek, wa˝ek, prostoskrzy-
d∏ych, pluskwiaków), mi´czakami, skorupiakami, d˝d˝owni-
cami i paj´czakami. Na zimowiskach afrykaƒskich przesta-
wia si´ niemal zupe∏nie na pokarm roÊlinny – zjada przede
wszystkim ziarna ry˝u, ale tak˝e prosa i innych traw.
˚eruje, g∏ównie brodzàc w p∏ytkiej wodzie, zanurzony do
wysokoÊci goleni, sondujàc dziobem w mulistym pod∏o˝u
i znajdujàc zdobycz dotykiem. Nierzadko zdobywa po-
karm, równie˝ wypatrujàc zdobyczy i podejmujàc jà dzio-
bem z b∏otnistego pod∏o˝a lub murawy.

Wyst´powanie

Siedlisko
Gnieêdzi si´ na rozleg∏ych, podmok∏ych ∏àkach koÊnych
i pastwiskach w dolinach rzek. Stanowiska l´gowe z regu-
∏y sà zalewane zimà lub wczesnà wiosnà, a póênà wiosnà
charakteryzujà si´ wcià˝ wysokim poziomem wody grunto-
wej. Preferuje p∏aty poroÊni´te wy˝szà (15–25 cm) roÊlin-
noÊcià, w pobli˝u p∏ytkich rozlewisk (okresowo wype∏nione
wodà obni˝enia wÊród ∏àk, obrze˝a otwartych starorzeczy,
p∏ycizny na brzegach koryta rzecznego). Unika sàsiedztwa
krzewów, pojedynczych drzew, Êciany lasu. Preferuje ∏àki
o urozmaiconym sk∏adzie gatunkowym roÊlinnoÊci, grani-
czàce z p∏atami pastwisk. Cz´sto zasiedla te˝ pastwiska
o niskiej obsadzie byd∏a. Spotykany równie˝ na torfowi-
skach niskich, turzycowiskach, a w dolinach rzecznych nie-
kiedy gnieêdzi si´ nawet na p∏atach muraw kserotermicz-
nych, jeÊli w pobli˝u znajdujà si´ dobre ˝erowiska (muliste
p∏ycizny w korycie rzeki czy zabagnione obni˝enia pod∏o-
˝a). Unika terenów po∏o˝onych w pobli˝u ucz´szczanych
dróg, przede wszystkim dróg ko∏owych o du˝ym nat´˝eniu
ruchu. Wycofuje si´ z ∏àk nie koszonych regularnie, zara-
stajàcych zwartà, wysokà roÊlinnoÊcià zielnà.
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Na przelotach spotykany na spuszczonych lub p∏ytko zala-
nych stawach, spuszczanych zbiornikach zaporowych, mu-
listych obrze˝ach starorzeczy, przede wszystkim jednak na
p∏ytkich rozlewiskach w dolinach rzek. Podobne siedliska
preferowane sà przez rycyki na zimowiskach afrykaƒskich,
gdzie jest to gatunek charakterystyczny dla pól ry˝owych
i p∏ytkich mokrade∏. Populacje islandzkie zimujàce na wy-
brze˝ach zachodniej Europy spotykane sà na p∏yciznach
ods∏anianych w czasie odp∏ywu, w estuariach i przybrze˝-
nych, p∏ytkich lagunach.

Siedliska z za∏àcznika I Dyrektywy 
Siedliskowej, które mogà byç istotne 
dla gatunku
3270 Zalewane muliste brzegi rzek
6210 Murawy kserotermiczne (Festuco-Brometea i ciep∏ol-

ubne murawy z Asplenion septentrionalis-Festucion
pallentis)

6230 Bogate florystycznie górskie i ni˝owe murawy bliê-
niczkowe (Nardion)

6410 Zmiennowilgotne ∏àki trz´Êlicowe (Molinion)
6510 Ni˝owe i górskie Êwie˝e ∏àki u˝ytkowane ekstensyw-

nie (Arrhenatherion elatioris)
7120 Torfowiska wysokie zdegradowane, zdolne do natu-

ralnej i stymulowanej regeneacji
7140 Torfowiska przejÊciowe i trz´sawiska (przewa˝nie

z roÊlinnoÊcià z Scheuchzerio-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
W Europie wyst´pujà dwa podgatunki. Podgatunek nomi-
natywny L. l. limosa gniazduje przede wszystkim w pasie
Ni˝u Ârodkowo- i Wschodnioeuropejskiego. Mniej lub bar-
dziej ciàg∏y area∏ l´gowy obejmuje Holandi´, po∏udnie
Danii, pó∏nocne Niemcy, Êrodkowà Polsk´ i dalej na
wschód – Litw´, ¸otw´, Estoni´, Bia∏oruÊ, Ukrain´, Êrodko-
wà cz´Êç europejskiej Rosji, si´gajàc za Ural a˝ po Êrodko-
wà Syberi´. Rozproszone stanowiska nielicznych par znaj-
dujà si´ we Francji, Wielkiej Brytanii, Szwecji, Finlandii,
Norwegii, W∏oszech. Poza tym gnieêdzi si´ na W´grzech,
w Czechach i S∏owacji. Stosunkowo liczna populacja, re-
prezentujàca inny podgatunek, zamieszkuje Islandi´. Izo-
lowane populacje trzeciego podgatunku gnie˝d˝à si´ we
wschodniej Syberii, na Dalekim Wschodzie Rosji, w Mon-
golii i w pó∏nocno-wschodnich Chinach.
Rycyki z populacji zachodnioeuropejskich zimujà g∏ównie
w Afryce Zachodniej na po∏udnie od Sahary (Senegal,
Gambia, Gwinea Bissau) oraz w Maroku i na Pó∏wyspie
Iberyjskim. Ptaki gniazdujàce we wschodniej Europie zi-
mujà w strefie Sahelu, bardziej na wschód ni˝ ptaki za-
chodnioeuropejskie, si´gajàc od Mali poprzez po∏udnio-
wy Czad a˝ po Sudan. Nielicznie zimujà równie˝ we

wschodniej cz´Êci basenu Morza Âródziemnego. Rycyki z
Islandii zimujà na Wyspach Brytyjskich, a tak˝e w zachod-
niej Francji i na Pó∏wyspie Iberyjskim. Ptaki gniazdujàce w
Azji zimujà w rejonie Zat. Arabskiej, w pó∏nocnych In-
diach, po∏udniowo-wschodniej Azji oraz w Australii.

Rozmieszczenie w Polsce
Rycyk gnieêdzi si´ w dolinach rzek wschodniej i Êrodkowej
cz´Êci kraju. Na Mazurach, Pomorzu i Âlàsku istniejà tylko
pojedyncze stanowiska. Tereny l´gowe w zachodniej Polsce
ograniczone sà do dolin wi´kszych rzek. Ogólny obraz
rozmieszczenia rycyka jest bardzo podobny do rozmiesz-
czenia krwawodzioba, odzwierciedlajàc podobne wyma-
gania siedliskowe obu gatunków.
W okresie przelotów wiosennych spotykany jest w zalanych
dolinach rzecznych i na stawach rybnych na terenie ca∏ego
kraju. W czasie przelotu jesiennego dogodne dla gatunku
˝erowiska sà mniej liczne i znajdujà si´ g∏ównie w central-
nej i po∏udniowej Polsce. Na samym wybrze˝u i w pasie
pojezierzy jest wtedy spotykany rzadko.

Status ochronny

Ochrona gatunkowa w Polsce: gatunek obj´ty ochronà Êci-
s∏à, wymagajàcy ochrony czynnej (Dz U z 2004 r. Nr 220,
poz. 2237)
Status zagro˝enia w Europie: V gatunek nara˝ony na wygini´cie
BirdLife International: SPEC 2
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

Du˝a cz´Êç krajowej populacji gnieêdzi si´ na terenach
parków krajobrazowych i – w mniejszym stopniu – parków
narodowych, a tak˝e rezerwatów.

Rozwój i stan populacji

WielkoÊç europejskiej populacji l´gowej rycyka szacowna
by∏a w latach 90. na 130 000–240 000 p., lecz obec-
nie jest wyraênie ni˝sza. Najwi´cej ptaków gnieêdzi si´
w Holandii (45 000–50 000 p.), w Rosji (10 000–
–100 000 p.), na Islandii (7000–10 000 p.) i na Bia∏o-
rusi (6000–8500 p.).
LiczebnoÊç zimujàcych ptaków europejskich oceniono
w nast´pujàcych rejonach: w pó∏nocno-zachodniej i za-
chodniej Afryce (Maroko, Senegal, Mali, Niger)
148 000–183 000 os., w basenie Morza Âródziemnego,
nad Morzem Czarnym i w Êrodkowo-wschodniej Afryce
93 000–173 000 os., na Wyspach Brytyjskich, w Irlandii,
zachodniej Francji, Portugalii i Hiszpanii ok. 35 000 os.
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W drugiej po∏owie XIX i poczàtkach XX w. gatunek wyraênie
zwi´kszy∏ area∏ swego wyst´powania na terenach Polski.
Jednak od ponad pi´çdziesi´ciu lat liczebnoÊç rycyka na te-
renie ca∏ego kraju spada, g∏ównie z powodu post´pujàce-
go osuszania dolin rzecznych. Gatunek wycofa∏ si´ z wielu
stanowisk na Dolnym Âlàsku, w zachodniej Wielkopolsce
i na Pomorzu. Na wielu ongiÊ licznie zasiedlonych obsza-
rach (setki par gniazdowych) wspó∏czeÊnie stwierdzana li-
czebnoÊç stanowi nie wi´cej ni˝ 20% (niekiedy zaledwie kil-
ka procent!) stanu z lat 70. i 80. Krajowa populacja rycyka
w pierwszych latach XXI w. szacowana jest na
5000–6000 p. l´gowych; bioràc pod uwag´ szybkie tempo
zaniku gatunku w ostatnich dwóch dziesi´cioleciach mo˝e
to byç ocena zawy˝ona. W latach 90. najwi´ksze koncen-
tracje l´gowych rycyków zanotowano w nast´pujàcych osto-
jach ptaków: Dolina TyÊmienicy (647–668 p. w latach
1993–1995), Dolina Biebrzy (575–615 p. w latach
1997–1998), Dolina Dolnego Bugu (490–560 p. w latach
1993–2001), Dolina Nidy (530–550 p. w latach
1996–1997), Dolina Górnej Narwi (330 p. w 1993), Doli-
na Ârodkowej Warty (200–250 p. w latach 1993–2001),
Dolina Pilicy (powy˝ej 200 p. w latach 1987–1996), Dolina
Liwca (190 p. w latach 80.), Dolina Dolnej Narwi
(126–134 p. w latach 1993–1994), Doliny Omulwi i P∏o-
downicy (do 107 p. w latach 1991–1998); powy˝ej 50 p. ry-
cyka zanotowano ponadto w ostojach: Pradolina Warszaw-
sko-Berliƒska, Bagienna Dolina Narwi, Prze∏omowa Dolina
Narwi, Dolina Ârodkowego Bugu, Ma∏opolski Prze∏om Wis∏y,
Che∏mskie Torfowiska W´glanowe i Dolina Baryczy.

Zagro˝enia

Gatunkowi zagra˝a w Polsce:
• utrata siedlisk l´gowych w wyniku zmian re˝imu hydro-

logicznego rzek, zmieniajàcych cz´stoÊç i d∏ugoÊç zale-
wów w dolinach rzecznych;

• utrata siedlisk l´gowych w wyniku deniwelacji po-
wierzchni dolin rzecznych (zasypywania starorzeczy i za-
g∏´bieƒ terenu okresowo wype∏nianych wodà);

• utrata siedlisk l´gowych w wyniku ograniczenia po-
wierzchni 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 rekre-
acyjnà. Lokalnie zagro˝eniem mo˝e byç zbyt wysoka ob-
sada byd∏a na pastwiskach nadrzecznych;

• utrata siedlisk l´gowych w wyniku odst´powania od wol-
nego 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 wykasza-
nia ∏àk w dolinach rzek i szybkiego ich zarastania przez
wysokà roÊlinnoÊç zielnà, trzcin´ i krzewy;

• utrata siedlisk l´gowych w wyniku zwi´kszania intensyw-

noÊci u˝ytkowania koÊnego ∏àk – przyspieszania terminu
pierwszego pokosu, wyrównywania powierzchni gruntu
(zasypywania podmok∏ych obni˝eƒ terenu), stosowania
wysokich dawek nawozów mineralnych, podsiewania
wysokowydajnych traw;

• niska udatnoÊç l´gów w wyniku wzrostu intensywnoÊci
ruchu turystycznego na terenach nadrzecznych. Zagro-
˝enie to jest spot´gowane przez powszechny zwyczaj do-
je˝d˝ania samochodami w miejsce odpoczynku, najcz´-
Êciej nad samà rzek´;

• niska udatnoÊç l´gów spowodowana przez skrzydlate
(kruk, wrona siwa, sroka) i czworono˝ne drapie˝niki (lis, je-
not, norka amerykaƒska i inne ∏asicowate) niszczàce l´gi;

• dzika eksploatacja kruszywa (˝wiru, piasku) z terenów
nadrzecznych muraw i odsypisk, niszczàca siedlisko
gniazdowe gatunku; 

• rozbudowa sieci utwardzonych dróg ko∏owych w doli-
nach rzecznych i zwi´kszanie intensywnoÊci ruchu samo-
chodów na istniejàcych drogach przylegajàcych do l´-
gowisk gatunku;

• w okresach w´drówek: zmniejszanie powierzchni natu-
ralnych terenów zalewowych w dolinach rzek ni˝owych,
regularnie podtapianych w okresie wiosennym;

• w okresach w´drówek: kurczenie si´ powierzchni muli-
stych i piaszczystych ∏awic w nurcie i odsypisk przybrze˝-
nych, ods∏anianych latem i jesienià w korytach rzek, wy-
nikajàce 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 pod-
czas w´drówki jesiennej gromadzà si´ w du˝ych ilo-
Êciach ptaki siewkowe;

• w okresach w´drówek: p∏oszenie przez ludzi (spacerowi-
czów) 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˝àc´ 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:
• powa˝nie ograniczyç plany zabudowy hydrotechnicznej dolin

rzecznych i plany przekszta∏ceƒ re˝imu hydrologicznego rzek;
• w uzasadnionych przyrodniczo przypadkach wprowa-

dziç korekt´ instrukcji gospodarowania wodà na zbior-
nikach ju˝ istniejàcych, tak by w dolinie rzeki poni˝ej pi´-
trzenia utrzymane zosta∏y okresowe zalewy wiosenne;

• u˝ytkowaç doliny rzeczne zgodnie z dotychczasowà ewi-
dencjà gruntów;
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• w dolinach rzek utrzymaç wysoki poziom wód grunto-
wych póênà wiosnà, zachowaç okresowo wype∏niane
wodà obni˝enia i p∏ytkie starorzecza;

• objàç obszary pastwiskowe stanowiàce l´gowiska ga-
tunku programami rolnoÊrodowiskowymi, promujàcymi
ekstensywny system wypasu, przy obsadzie nieprzekra-
czajàcej 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 pro-
gramami rolnoÊrodowiskowymi promujàcymi ekstensywnà
gospodark´ ∏àkarskà, z mo˝liwie póênym terminem pierw-
szego 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 istniejàcej sieci melioracyjnej zahamowaç
zbyt szybki odp∏yw powierzchniowy poprzez budow´ za-
stawek na istniejàcych rowach melioracyjnych oraz za-
niechanie udra˝niania i pog∏´biania rowów;

• zahamowaç sukcesj´ trzciny i krzewów na tereny ∏àko-
we. Usuwaç pojedyncze drzewa lub szpalery drzew ro-
snàcych wÊród kompleksów ∏àk;

• ograniczaç dost´p ludzi do l´gowisk gatunku w okresie
1 kwietnia–31 lipca, w szczególnoÊci uniemo˝liwiç do-
jazd samochodów na nadrzeczne ∏àki i pastwiska (ogra-
niczenie 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 za-
opatrzeniem w podstawowà infrastruktur´);

• podjàç redukcj´ liczebnoÊci drapie˝ników naziemnych
(lis, jenot, norka amerykaƒska) i skrzydlatych (kruk, wro-
na siwa, sroka);

• opracowaç i wdro˝yç mechanizmy rekompensowania
ekstensywnych metod gospodarowania na stawach ryb-
nych (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);

• zachowywaç p∏ytkowodne obszary, zw∏aszcza nadmor-
skie, zlokalizowane przy ujÊciach rzek (ograniczenie za-
budowy rekreacyjno-turystycznej) oraz na Êródlàdziu,
w okolicach regularnie odwiedzanych przez w´drujàce
ptaki siewkowe;

• zapewniç spokój w´drujàcym ptakom na terenach naj-
wi´kszych koncentracji siewkowców, tak na wybrze˝u,
jak i na Êródlàdziu, ograniczajàc ich u˝ytkowanie tury-
styczne i rekreacyjne w okresie czerwiec–paêdziernik.

Dla unikni´cia nieporozumieƒ wynikajàcych z mo˝liwoÊci
odmiennego rozumienia zapisów powy˝szego tekstu przez
osoby nale˝àc´ do ró˝nych grup zawodowych, nale˝y go
interpretowaç w duchu zapisów zamieszczonych w cz´Êci
wst´pnej poradnika (str. 20).

Propozycje badaƒ

Nale˝y zbadaç:
• udatnoÊç l´gów;
• proporcj´ samic powtarzajàcych zniesienia;
• prze˝ywalnoÊç pisklàt;
• przemieszczenia ptaków pomi´dzy ró˝nymi stanowiska-

mi l´gowymi w kolejnych latach. 

Monitoring 

• coroczna ocena liczebnoÊci populacji l´gowej w miej-
scach jej najliczniejszego wyst´powania. Liczenie ptaków
winno odbywaç si´ na sta∏ych, reprezentatywnych po-
wierzchniach krajobrazowych, rz´du kilku km2.

Liczenie ptaków l´gowych nale˝y wykonaç dwukrotnie w cià-
gu sezonu: pierwszy raz w ostatniej dekadzie kwietnia i 1. de-
kadzie maja i drugi raz w ostatniej dekadzie maja lub 1. de-
kadzie czerwca, dla oceny liczby par z wyklutymi piskl´tami.
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