
Limosa lapponica 
(L., 1758)

Szlamnik
Rzàd: siewkowe, podrzàd: siewkowce, rodzina: bekasowate,
podrodzina: brodêce

Status wyst´powania w Polsce

Szlamnik jest w Polsce gatunkiem przelotnym, pojawiajà-
cym si´ zwykle nielicznie, regularnie na wybrze˝u, w g∏´bi
kraju nieregularnie.

Opis gatunku

Szlamnik jest ptakiem wi´kszym od szpaka, posiada syl-
wetk´ typowà dla brodêców, czyli d∏ugie nogi i dziób.
Dziób jest doÊç masywny, lekko wygi´ty w gór´, czarnobru-
natny na koƒcu i ró˝owawy u podstawy. Wymiary: d∏ugoÊç
cia∏a 33–42 cm, rozpi´toÊç skrzyde∏ 64–80 cm, masa cia-
∏a 190–450 g. Samice sà nieco wi´ksze od samców.
W szacie godowej na wierzchu cia∏a widoczna jest pstro-
kata mieszanina kolorów brunatnego, czarnego, blado-
-rdzawego i szarego. G∏owa, szyja i spód cia∏a samca sà
jaskrawordzawe. Samice ubarwione jaÊniej, na szyi i pier-
si widoczny jest silniejszy lub s∏abszy odcieƒ p∏owy, z lek-
kim poprzecznym prà˝kowaniem. W szacie spoczynkowej
ptaki obu p∏ci sà koloru bladop∏owoszarego, z wi´kszà do-
mieszkà rudawego na szyi i piersi. Ptaki m∏ode posiadajà
pióra wierzchu brunatnoszare, z szerokimi jasnymi obwód-
kami. W szacie zimowej m∏ode sà podobne do doros∏ych.
W locie widoczny jest jasny ogon poprzecznie czarno prà˝-
kowany oraz bia∏y kuper zachodzàcy klinem w kierunku
grzbietu; nogi wystajà nieco poza ogon. Lecàc odzywa si´
nosowym „kiwju”, czasem przeciàg∏ym „kuwiel” czy trzysy-
labowym „gawije”. Zaniepokojony wydaje ostre dêwi´ki
„tiewik”, „tiewwie”, „tiriri”.

Mo˝liwoÊç pomy∏ki z innymi 
gatunkami

Szlamnik jest nieco podobny do rycyka Limosa limosa
(A156): odró˝nia go brak czarnego zakoƒczenia ogona,
charakterystyczny dla rycyka. W szacie godowej samca ry-
cyka wyst´puje mniej intensywnie rudy kolor na g∏owie
i szyi oraz brak rdzawego brzucha. W locie u szlamnika wi-
doczny jest ciemno prà˝kowany ogon, a nie zakoƒczony
jednolicie czarnym pasem jak u rycyka, wzd∏u˝ skrzyd∏a nie
wyst´puje szeroki bia∏y pas kontrastujàcy z czarnym pasem
wzd∏u˝ brzegu skrzyd∏a, jaki jest widoczny u rycyka. Poza
tym szlamnik posiada bia∏à plam´ klinowato zachodzàcà
od nasady ogona w kierunku grzbietu. Od spodu, wraz ze
spodnià stronà skrzyde∏, szlamnik wydaje si´ czysto bia∏y,
natomiast rycyk posiada ciemne obrze˝enia skrzyde∏. Ob-

serwujàc szlamnika z dalszej odleg∏oÊci, mo˝na pomyliç
go równie˝ z kulikami – wielkim Numenius arquata (A160)
i mniejszym Numenius phaeopus (A158), jednak˝e przy
bli˝szym przyjrzeniu si´ w przypadku kulików widoczny jest
dziób wygi´ty w dó∏, podczas gdy dziób szlamnika jest lek-
ko zadarty do góry.

Biologia

Tryb ˝ycia
Gatunek jest terytorialny i gnieêdzi si´ w rozproszeniu. Po-
za l´gowiskami wyst´puje w mniejszych lub wi´kszych sta-
dach. Na niektórych zimowiskach spotyka si´ wielotysi´cz-
ne stada tego gatunku. Mo˝e ˝erowaç równie˝ nocà.

L´gi
Biologia l´gowa nie jest dok∏adnie znana. Na l´gowi-
ska, w zale˝noÊci od szerokoÊci geograficznej, ptaki
przylatujà od drugiej po∏owy maja do poczàtku czerw-
ca. Do l´gów przystàpiç mogà ju˝ w drugim roku ˝ycia.
Gniazda zak∏adane sà wprost na ziemi, wÊród tundro-
wej roÊlinnoÊci, w miejscu z jednej strony ukrytym wÊród
k´pek roÊlinnoÊci, a z drugiej z dobrà widocznoÊcià we
wszystkich kierunkach. Gniazdo wyÊcielone jest suchym
materia∏em roÊlinnym. Okres wysiadywania 2–5 jaj
trwa 20–21 dni. Wysiadujà oboje rodzice – w ciàgu
dnia z regu∏y samce, w nocy samice. Piskl´tami opieku-
jà si´ oboje rodzice lub tylko samiec. M∏ode ptaki stajà
si´ lotne po oko∏o 28 dniach od wyklucia si´. Doros∏e
opuszczajà l´gowiska wkrótce po uzyskaniu przez m∏o-
de zdolnoÊci latania.

W´drówki
Szlamnik jest migrantem dalekodystansowym, czyli poko-
nujàcym tras´ pomi´dzy l´gowiskiem a zimowiskiem d∏u-
gimi, wielosetkilometrowymi odcinkami. W´drówka szlam-
ników z l´gowisk rozpoczyna si´ na poczàtku lipca i na zi-
mowiska ptaki docierajà do po∏owy listopada.
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Przez Ba∏tyk jesienià w´drujà zarówno ptaki z l´gowisk
w Skandynawii i europejskiej cz´Êci pó∏nocnej Rosji
w kierunku zimowisk w zachodniej Europie, jak i ptaki
pochodzàce z zachodniej Syberii w kierunku zimowisk
w zachodniej Afryce.
Na polskim wybrze˝u ptaki doros∏e zaczynajà pojawiaç si´
w 1. po∏owie lipca; szczyt ich liczebnoÊci przypada na 3.
dekad´ lipca, a spotykane sà do po∏owy wrzeÊnia. Ptaki
m∏ode pojawiajà si´ w 1. po∏owie sierpnia i mo˝na je spo-
tkaç do 2. dekady wrzeÊnia. Przez terytorium Polski w´dru-
jà przede wszystkim szlamniki gnie˝d˝àce si´ na pó∏nocy
Skandynawii i w pó∏nocno-zachodniej Rosji, choç mogà
równie˝ wyst´powaç ptaki gnie˝d˝àce si´ w zachodniej
i centralnej Syberii.
Z Polski szlamniki w´drujà dalej na zachód, wzd∏u˝ wy-
brze˝y Morza Pó∏nocnego i Atlantyku.
Wiosenna w´drówka z zimowisk rozpoczyna si´ w koƒcu
marca i koƒczy na poczàtku czerwca. Zarówno jesienne,
jak i wiosenne, pierzenie odbywa si´ na pierzowiskach,
zlokalizowanych na obszarach szczególnie bogatych w po-
karm. Najbli˝sze Polski pierzowiska znajdujà si´ na terenie
duƒsko-niemiecko-holenderskiego Morza Wattów oraz
brytyjskich zatok i ujÊç rzecznych (np. Zat. Wash).
Wiosnà w Polsce szlamnik pojawia si´ rzadko.

Zimowanie
Ptaki gnie˝d˝àce si´ w Europie zimujà g∏ównie na wybrze-
˝ach Morza Pó∏nocnego. Ptaki gnie˝d˝àce si´ w zachodniej
i centralnej Syberii zimujà prawdopodobnie przede wszyst-
kim na zachodnich wybrze˝ach Afryki, a˝ po po∏udniowe
jej kraƒce. Cz´Êç ptaków w´druje z pó∏nocy nad kontynen-
tem, poprzez basen Morza Czarnego. Na zimowiskach
w zachodniej Afryce ptaki zaczynajà pojawiaç si´ ju˝ pod
koniec lipca. Opuszczanie afrykaƒskich zimowisk zaczyna
si´ w po∏owie kwietnia–poczàtku maja. Natomiast ptaki zi-
mujàce w Europie zaczynajà opuszczaç zimowiska w mar-
cu, zanim na tych terenach poka˝à si´ migranty z Afryki.
O ptakach obràczkowanych w Polsce brak jest zimowych
stwierdzeƒ.

Pokarm
W diecie przewa˝a pokarm zwierz´cy, szczególnie owady,
mi´czaki, skorupiaki i pierÊcienice. Pokarm zdobywany
jest metodà próbowania: ptaki przeszukujà dziobem po-
tencjalne miejsca wystàpienia odpowiedniej zdobyczy
w mulistym pod∏o˝u, cz´sto z g∏owà zanurzonà cz´Êciowo
w wodzie. Podczas pe∏ni ksi´˝yca szlamniki potrafià ˝ero-
waç równie˝ nocà.

Wyst´powanie

Siedlisko
W okresie l´gowym szlamnik wyst´puje w po∏udniowej
cz´Êci strefy arktycznej tundry, blisko granicy ze strefà bo-
realnà czy nawet ju˝ na jej skraju, w miejscach zabagnio-

nych. W tej strefie tundry wyst´pujà zakrzaczenia, a na-
wet pojedyncze niewysokie drzewa. Gnieêdzi si´ ch´tnie
w wilgotnych dolinach rzecznych, a tak˝e w terenie lekko
pagórkowatym. W Finlandii gniazduje na torfowiskach
typu „palsa”.
W okresie w´drówek i zimà szlamniki zwiàzane sà przede
wszystkim z terenami p∏ywowymi nad Morzem Pó∏nocnym
i Atlantykiem (po zachodnie wybrze˝a Afryki).

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
3150 Starorzecza i naturalne eutroficzne zbiorniki wodne

ze zbiorowiskami z Nymphaeion, Potamion
3270 Zalewane muliste brzegi rzek

Rozmieszczenie geograficzne
Gatunek politypowy (posiada podgatunki). Podgatunek
nominatywny L. l. lapponica gniazduje w pó∏nocnej
Skandynawii i pó∏nocnej Rosji, na wschód do Pó∏wyspu
Kanin. Jesienià ten podgatunek wyst´puje w ca∏ej Euro-
pie, zw∏aszcza wzd∏u˝ wybrze˝y, zimujàc na zasobnych
w pokarm odcinkach wybrze˝y zachodniej Europy
(Niemcy, Holandia, Wyspy Brytyjskie, Francja, Hiszpa-
nia), nielicznie w basenie Morza Âródziemnego, a cz´Êç
w pó∏nocno-zachodniej Afryce. Ostatnio wyró˝niane sà
3 podgatunki zamieszkujàce obszar od zachodniej Sybe-
rii (od Pó∏wyspu Jama∏ na wschodzie) po jej wschodnie
kraƒce (rzeka Ko∏yma). Te ptaki zimujà cz´Êciowo na wy-
brze˝ach zachodniej i po∏udniowo-zachodniej Afryki
(trasa ich w´drówki prowadzi przez Europ´), cz´Êciowo
na wybrze˝ach Êrodkowo-wschodniej Afryki, wokó∏ Pó∏-
wyspu Arabskiego, w po∏udniowym Iranie i pó∏nocno-
-zachodnich Indiach i dalej na wschodzie na wybrze˝ach
po∏udniowo-wschodniej Azji. Inny podgatunek zamiesz-
kuje pó∏nocnà i zachodnià Alask´, sp´dzajàc zim´ na
wyspach Pacyfiku, wokó∏ Australii i Nowej Zelandii.

Rozmieszczenie w Polsce
Jesienià wyst´puje w ca∏ym kraju, ale nigdy w du˝ych
skupiskach; spotykany jest cz´Êciej na wybrze˝u ni˝ na
Êródlàdziu.

Status ochronny

Ochrona gatunkowa w Polsce: gatunek obj´ty ochronà Êci-
s∏à (Dz U z 2004 r. Nr 220, poz. 2237)
Status zagro˝enia w Europie: Lw gatunek zagro˝ony z po-
wodu wyst´powania wi´kszoÊci populacji na niewielkiej
liczbie stanowisk (populacja zimujàca)
BirdLife International: SPEC 3w
Dyrektywa Ptasia: Art. 4.1, za∏àcznik I/za∏àcznik II
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Konwencja Boƒska: za∏àcznik II
Konwencja Berneƒska: za∏àcznik III
Porozumienie AEWA

Wyst´powanie gatunku na 
obszarach chronionych

Gatunek chroniony jest na terenie nadmorskich rezerwa-
tów przyrody, np. Mewia ¸acha i Ptasi Raj przy ujÊciu Wis∏y,
czy Beka przy ujÊciu Redy, jednak˝e nie mo˝na oceniç, ja-
ka cz´Êç populacji w´drujàcej przez Polsk´ zatrzymuje sie
na obszarach chronionych.

Rozwój i stan populacji

Europejska populacja l´gowa szlamnika jest stosunkowo
niewielka, gdy˝ gatunek ten gniazduje tylko w Skandyna-
wii (1200–3500 p., najliczniej w Norwegii) i pó∏nocnej Ro-
sji (1000–10 000 p.). LiczebnoÊç zimujàcej populacji eu-
ropejskiej jest zmienna w ró˝nych latach, ale oceniana na
oko∏o 120 000 os. W zachodniej i po∏udniowej Afryce zi-
muje co najmniej 500 000 ptaków z l´gowisk w zachod-
niej i centralnej Syberii (cz´Êç tych ptaków prawdopodob-
nie w´druje równie˝ przez Polsk´).
W Polsce spotyka si´ mniejsze i wi´ksze grupy ptaków,
rzadko przekraczajàce 10 os. Gatunek pojawia si´ liczniej
podczas jesiennej ni˝ podczas wiosennej w´drówki. Naj-
liczniej obserwowany jest nad Zat. Gdaƒskà, np. przy uj-
Êciu Redy kilkakrotnie stwierdzono stada liczàce ok. 60
ptaków (maksymalnie 67 w lipcu 1994), a przy ujÊciu Wi-
s∏y najwi´ksze stada – 30 i 80 ptaków w latach 90. – ob-
serwowano w lipcu 1996 oraz we wrzeÊniu 1991. W g∏´bi
kraju szlamnik pojawia si´ regularnie, ale w zmiennej licz-
bie. Obserwowane sà przede wszystkim ptaki m∏ode we
wrzeÊniu, g∏ównie na du˝ych zbiornikach zaporowych.
Najwi´ksze koncentracje to np. 23 ptaki nad zb. Jeziorsko
w 1991, 33 ptaki nad Zb. Gocza∏kowickim w 1990 czy wy-
jàtkowo 64 ptaki nad Zb. Nyskim w 1976.

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 groma-
dzà si´ w du˝ych iloÊciach ptaki siewkowe;

• zmniejszanie powierzchni naturalnych terenów zalewo-
wych w dolinach rzek ni˝owych, regularnie podtapia-
nych w okresie wiosennym;

• kurczenie si´ powierzchni mulistych i piaszczystych ∏awic w nur-
cie 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 muliste-
go dna stawów rybnych, spuszczanych i nape∏nianych
bez uwzgl´dnienia okresów w´drówki;

•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˝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 zabudowy
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 hydrolo-
gicznego 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;

• 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);

• 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˝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 w´drujàcych ptaków;
• rozmieszczenie zimowisk i tras przelotu populacji w´dru-

jàcych przez Polsk´.

Monitoring

• coroczne liczenia ptaków w okresie w´drówki w sta∏ych
miejscach zatrzymywania si´ w´drujàcych ptaków. Meto-
dyka do ustalenia.
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