Tringa erythropus (Brodziec Êniady)

Tringa erythropus

A161

(Pall., 1764)

Brodziec Êniady
Rzàd: siewkowe, podrzàd: siewkowce, rodzina: bekasowate,
podrodzina: brodêce

Status wyst´powania w Polsce
Gatunek nielicznie wyst´pujàcy w czasie w´drówek w ca∏ym kraju, liczniej na Êródlàdziu ni˝ na wybrze˝u.

Opis gatunku

Mo˝liwoÊç pomy∏ki z innymi
gatunkami
W szacie godowej niemo˝liwy do pomylenia z innymi gatunkami siewkowców ze wzgl´du na niepowtarzalne ubarwienie. Jednak ptaki doros∏e w szacie zimowej oraz osobniki
m∏odociane stosunkowo trudno odró˝niç od krwawodzioba
Tringa totanus (A162) i kwokacza Tringa nebularia (A164).
Krwawodziób ma zawsze krótszy dziób, który u m∏odych
ptaków jest jednolicie ciemny, a u doros∏ych do po∏owy czerwony. W locie nogi krwawodzioba nie wystajà tak daleko
poza ogon, jak nogi brodêca Êniadego, a na skrzyd∏ach wyst´pujà du˝e bia∏e powierzchnie. Natomiast kwokacz we
wszystkich szatach ma zielonkawe nogi oraz lekko wygi´ty
w gór´, dwukolorowy zielonkawo-czarny dziób.

Biologia
Tryb ˝ycia
Gniazduje pojedynczo. Na l´gowiskach aktywny w dzieƒ
oraz prawdopodobnie w nocy. Po okresie l´gowym obserwowany w stadach, rzadziej pojedynczo, ˝eruje g∏ównie
w dzieƒ oraz byç mo˝e w nocy.

L´gi
Brodziec Êniady jest gatunkiem terytorialnym. Ptaki przylatujà na l´gowiska na poczàtku maja. Gniazda zak∏adane
sà na ziemi, w otoczeniu niskiej roÊlinnoÊci, bardzo cz´sto
przy wzniesieniu b´dàcym punktem obserwacyjnym. Najcz´Êciej sk∏ada 4, rzadziej 3 lub 5 jaj, które sà wysiadywane przez 28 dni, prawdopodobnie cz´Êciej przez samca
ni˝ przez samic´. Piskl´tami zajmujà si´ czasem oboje rodzice, choç samica bardzo cz´sto opuszcza partnera
i gniazdo przed wykluciem pisklàt lub przed uzyskaniem
przez nie zdolnoÊci lotu. Piskl´ta w dniu wyklucia opuszczajà gniazdo i samodzielnie szukajà po˝ywienia, zwykle
wodzone tylko przez samca. Inne aspekty biologii l´gowej
sà bardzo s∏abo poznane.
W´drówki
Migrant dalekodystansowy. Samice zaczynajà w´drowaç ju˝ na poczàtku czerwca. M∏ode ptaki i samce rozpoczynajà w´drówk´ w drugiej po∏owie lipca i w sierpniu. W´druje zarówno w dzieƒ, jak i w nocy, pojedynczo
lub w niewielkich grupach. Ptaki z du˝ym zapasem
t∏uszczu mogà lecieç bez przerwy ponad 2000 km, zatrzymujàc si´ najcz´Êciej w wybranych miejscach na trasie przelotu, gdzie tworzà kilkutysi´czne stada. G∏ówne
trasy jesiennej w´drówki biegnà wzd∏u˝ wybrze˝y Morza
Pó∏nocnego i Atlantyku, a tak˝e nad làdem w kierunku
po∏udniowym i po∏udniowo-zachodnim. W Polsce spotykany nielicznie, choç w okresie od czerwca do paêdziernika jest nieco cz´stszy. Obràczkowane jesienià w kraju
brodêce Êniade w´drujà na zachód w kierunku Francji
i na po∏udnie w kierunku W∏och i Albanii.
Wiosnà brodêce Êniade powracajà z zimowisk od koƒca marca do pierwszych dni maja. W tym okresie ponownie zatrzymujà si´ na dobrych ˝erowiskach, na
których tworzà stada, skàd ostatecznie odlatujà na l´gowiska. Wiosnà rzadszy ni˝ jesienià, chocia˝ lokalnie
tworzy wi´ksze koncentracje, zw∏aszcza w zalewowych
dolinach rzecznych.

Poradniki ochrony siedlisk i gatunków

Wyraênie mniejszy od czajki. Wymiary: d∏ugoÊç cia∏a
29–34 cm, rozpi´toÊç skrzyde∏ 52–60 cm, masa cia∏a
125–210 g. Jest to ptak o smuk∏ej, delikatnej sylwetce,
z d∏ugim dziobem i nogami, ma∏à g∏owà, d∏ugà szyjà i p´katym tu∏owiem. W szacie godowej niemal jednolicie szaroczarny, z bia∏o nakrapianym wierzchem i skrzyd∏ami.
Dziób szydlasty, czerwony przy nasadzie i czarny na koƒcu.
Nogi ciemnoczerwone lub niemal czarne. Samiec ró˝ni si´
od samicy brakiem bia∏ego wzoru w kszta∏cie litery V na
brzuchu. W locie na plecach jest widoczny bia∏y pas, a nogi wystajà bardzo daleko poza ogon. Doros∏e ptaki w szacie spoczynkowej trudne do identyfikacji, choç wyró˝niajà
si´ ogólnie jasnym upierzeniem. M∏ode brodêce sà ciemnoszare, z wyraênie bia∏à okolicà oka, czerwonà nasadà
dzioba oraz wyraênym prà˝kowaniem na brzuchu. W locie
odzywa si´ dêwi´cznym „kju-it”.
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Zimowanie
Wi´kszoÊç europejskiej populacji l´gowej zimuje w Afryce,
w doÊç wàskim pasie na po∏udnie od Sahary, choç niewielkie zimowiska znane sà równie˝ z Europy. W Afryce brodêce Êniade pozostajà od paêdziernika do kwietnia, jednak
najcz´Êciej opuszczajà zimowiska w marcu. W Polsce kilka
grudniowych i styczniowych stwierdzeƒ Êwiadczyç mo˝e
o próbach zimowania.
Pokarm
Podstaw´ pokarmu stanowià drobne wodne bezkr´gowce.
Dieta uzupe∏niana jest ma∏ymi rybami, których d∏ugoÊç
rzadko przekracza 6–7 cm, ˝abami, kijankami, a niekiedy
krabami. RoÊliny zjada wyjàtkowo. Ptaki przewa˝nie lokalizujà pokarm wzrokiem, a niekiedy tak˝e dotykiem, sondujàc
dziobem dno zbiornika wodnego. Cz´Êciej ni˝ inne brodêce
˝erujà na g∏´bokiej wodzie, co zmusza je czasem do p∏ywania. W zale˝noÊci od pobieranego pokarmu ptaki u˝ywajà
ró˝nych technik ∏owieckich, np. polujàc na owady wodne,
brodziec wypatruje ich na powierzchni wody lub zanurzajàc
g∏ow´ pod wod´. W tym czasie nogami spulchnia dno,
z którego unoszà si´ larwy owadów, które zjada. Na ryby
poluje stadnie, cz´sto wraz z innym brodêcem – kwokaczem;
ryby sà wyp∏aszane na p∏ytkà wod´ i tam wy∏apywane przez
ptaki. Owady latajàce chwyta, biegnàc za nimi.

Wyst´powanie
Siedlisko
W okresie l´gowym zasiedla tajg´ z licznymi jeziorami
i bagnami ÊródleÊnymi, lasotundr´ oraz tundr´, gdzie wyst´puje równie˝ w nieco wy˝ej po∏o˝onych rejonach, ale
nie w górach. Nieco rzadziej zasiedla bardziej suche, pagórkowate rejony w okolicach bagien lub nawet pogorzeliska. Miejsce do za∏o˝enia gniazda wybiera zawsze w pobli˝u wody, przy której mogà ˝erowaç piskl´ta. Poza okresem l´gowym ˝eruje na bagnach s∏onoroÊlowych, rozlewiskach i terenach zalewowych. W Polsce na przelotach
rzadko obserwowany na wybrze˝u, a tylko wyjàtkowo na
nadmorskich pla˝ach. W g∏´bi kraju zatrzymuje si´ na
wszystkich rodzajach zbiorników wodnych z p∏askimi, ods∏oni´tymi brzegami, umo˝liwiajàcymi swobodne ˝erowanie, np. na spuszczanych stawach rybnych, zbiornikach zaporowych, nad rzekami czy jeziorami. Zimowiska w Europie znajdujà si´ na nadmorskich terenach p∏ywowych,
a w Afryce rozmieszczone sà g∏ównie poza wybrze˝em,
w centralnej cz´Êci kontynentu, na wszystkich rodzajach
zbiorników wodnych.
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)
3150 Starorzecza i naturalne eutroficzne zbiorniki wodne
ze zbiorowiskami z Nymphaeion, Potamion
3270 Zalewane muliste brzegi rzek
Rozmieszczenie geograficzne
W Europie l´gowiska brodêca Êniadego rozciàgajà si´ w wàskim pasie od centralnej Szwecji, Finlandii i dalej na wschód
przez ca∏à pó∏nocnà Rosj´. Gniazduje na pó∏nocy Syberii, a˝
do pó∏wyspu Czukotka, z wyjàtkiem pó∏wyspu Tajmyr.
G∏ówne zimowiska znajdujà si´ w Afryce w wàskim pasie
wzd∏u˝ równika od Zatoki Gwinejskiej po wybrze˝e Oceanu
Indyjskiego. W Europie miesiàce zimowe sp´dza w basenie
Morza Âródziemnego: w Hiszpanii, we W∏oszech, w Albanii
i w Grecji. Ponadto w tym okresie stwierdzono brodêce równie˝ na pó∏nocy Niemiec, Holandii, w pó∏nocno-zachodniej
Francji i po∏udniowej Anglii. Zimowiska znane sà równie˝
z Bliskiego Wschodu oraz po∏udniowej Azji, np. z Chin, Indii,
Wietnamu. Nie wyró˝niono podgatunków.
Rozmieszczenie w Polsce
Podczas w´drówek wyst´puje w ca∏ym kraju, spotykany jest
nielicznie, jednak dawniej jesienià miejscami tworzy∏ du˝e
stada. Na odpoczynek i ˝erowanie zatrzymuje si´ najch´tniej na spuszczonych zbiornikach zaporowych oraz stawach rybnych. Najwi´ksze koncentracje stwierdzono na
Êródlàdziu, gdzie w paêdzierniku na Stawach Milickich widziano 370 ptaków, a w sierpniu w PN UjÊcie Warty obserwowano stada liczàce ponad 580 osobników. Wiosnà zdecydowanie mniej liczny, chocia˝ w maju w dolinie Narwi
obserwowano koncentracje ponad 360 brodêców.

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, za∏àcznik II
Konwencja Berneƒska: za∏àcznik III
Konwencja Boƒska: za∏àcznik II
Porozumienie AEWA

Wyst´powanie na obszarach
chronionych
Brodziec Êniady wyst´puje na wszystkich obszarach chroniàcych siedliska wodno-b∏otne. Szczególnie preferowane
mogà byç miejsca, w których jesienià obserwowane sà
spadki poziomu wody, a wiosnà wyst´pujà naturalne wylewy rzek. W czasie jesiennej w´drówki jest liczny w rezerwatach: Stawy Milickie i Jez. Rakutowskie, a wiosnà w Biebrzaƒskim PN i Narwiaƒskim PN.
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Propozycje odnoÊnie zarzàdzania

Niewiele wiadomo na temat stanu europejskiej populacji
l´gowej, która prawdopodobnie jest stabilna. Szacuje si´,
˝e w Skandynawii gniazduje 25 000–35 000 p. (w Finlandii 17 000 p., w Szwecji 7000 p., w Norwegii
5000 p.), a w Rosji 1000–10 000 p. W czasie jesiennej
w´drówki tworzy wi´ksze koncentracje jedynie na dobrych ˝erowiskach, np. ponad 7000 u wybrze˝y Morza
Pó∏nocnego, 6000 na W´grzech czy ponad 4000 w Grecji. Zimà w po∏udniowo-zachodniej Europie stwierdzono
oko∏o 2300 ptaków, a na g∏ównych afrykaƒskich zimowiskach 77 000–129 000 brodêców Êniadych, gdzie nie
obserwuje si´ spadku liczebnoÊci tego gatunku.
Obecnie w Polsce podczas jesiennej w´drówki brodziec
Êniady spotykany jest w wi´kszych stadach na: zb. Jeziorsko
190 ptaków, zb. WonieÊç 110 ptaków, Zb. Mietkowskim ok.
130 ptaków, Zb. Turawskim 101 ptaków. Du˝e stada obserwowano równie˝ na stawach rybnych: Przygodzice w dolinie
Baryczy 81 ptaków, Przyr´b na Âlàsku 95 ptaków, Górki
w dolinie Nidy 300 ptaków. Gatunek spotykany jest równie˝
w naturalnych siedliskach podmok∏ych, np. nad Jez. Rakutowskim do186 ptaków, na ∏àkach zalewowych przy ujÊciu
Wis∏y Przekopu wiosnà do 150 ptaków. Wiosnà liczny jest
tak˝e w dolinie Narwi, gdzie dawniej obserwowano stada liczàce ponad 300 osobników, a ostatnio widziano oko∏o 160
przelatujàcych ptaków. Liczny tak˝e w dolinie Biebrzy. Stado
150 ptaków widziano równie˝ w dolinie dolnej Odry.

• 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 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;
• 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).

Zagro˝enia
Gatunkowi zagra˝a w Polsce:
• 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 (w sezonie polowaƒ na kaczki, odpoczywajàce i ˝erujàce
brodêce sà przep∏aszane przez myÊliwych).
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 badaƒ
Nale˝y zbadaç:
• dynamik´ w´drówki jesiennej;
• pochodzenie populacji w´drujàcych przez Polsk´;
• wybiórczoÊç siedliskowà;
• rozmieszczenie zimowisk i tras przelotu populacji w´drujàcych przez Polsk´.
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Rozwój i stan populacji

Monitoring
• liczenia ptaków w okresie w´drówki w sta∏ych miejscach
zatrzymywania si´ w´drujàcych ptaków, prowadzone co
3 lata. Metodyka do ustalenia.
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