
Actitis hypoleucos 
(L., 1758)

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

Status wyst´powania w Polsce

Nieliczny ptak l´gowy w ca∏ym kraju, Êrednio liczny na
przelocie, zw∏aszcza nad wi´kszymi rzekami, bardzo rzad-
ko zimuje (Ma∏opolska, Âlàsk, Wielkopolska, Pomorze).

Opis gatunku

Brodziec piskliwy jest niewiele wi´kszy od skowronka. Wy-
miary: d∏ugoÊç cia∏a ok. 20 cm, rozpi´toÊç skrzyde∏
30–41 cm, masa cia∏a 35–74 g. Upierzenie samca i samicy
z wierzchu jest bràzowoszare, z daleka rysunek w postaci
ciemnych kresek i prà˝ków jest s∏abo widoczny, spód czysto
bia∏y, kontrastujàcy z szarà piersià pokrytà czarnymi kreska-
mi, które sà widoczne dopiero z bliska. Nad okiem widocz-
na jasna brew oraz czarny wàski pasek zaczynajàcy si´ od
dzioba i koƒczàcy za okiem. Brak jest wyraênego dymorfi-
zmu p∏ciowego. W locie cechami charakterystycznymi sà wà-
ski, dobrze widoczny bia∏y pasek na wierzchu skrzyde∏, ciem-
ny kuper i ogon z bia∏ym brzegiem. Szata m∏odociana jest
bardzo podobna do doros∏ej, wyró˝nia si´ s∏abo widocznymi
p∏owymi i ciemnymi prà˝kami na piórach skrzyde∏ i wierzchu
cia∏a. Na ziemi ptak porusza si´ w charakterystyczny sposób,
sta∏e kiwajàc tu∏owiem. Lata tu˝ nad powierzchnià wody.
Charakterystyczne dla brodêca piskliwego sà wibrujàce ude-
rzenia skrzyde∏, na przemian z krótkimi odcinkami lotu Êli-
zgowego na sztywnych, lekko opuszczonych skrzyd∏ach. Przy
wzlatywaniu wydaje charakterystyczny g∏os „ti-ti-ti-ti”.

Mo˝liwoÊç pomy∏ki z innymi 
gatunkami

Brodêca piskliwego naj∏atwiej pomyliç z podobnym wielkoÊcià
∏´czakiem Tringa glareola (A166) i wi´kszym samotnikiem
Tringa ochropus (A165), jednak˝e u obu tych gatunków u na-
sady ogona wyst´puje bia∏a plama, a ogon pokryty jest ciem-
nymi pr´gami o ró˝nej intensywnoÊci; na skrzyd∏ach brak jest
bia∏ego paska, a dziób u obu gatunków jest nieco d∏u˝szy.
W locie u samotnika spód skrzyde∏ jest czarny, ∏´czak spód
skrzyde∏ ma szary, a brodziec piskliwy bia∏y z ciemnymi
koƒcami lotek. Ubarwienie nóg u wszystkich trzech gatunków
jest podobne – ˝ó∏tawoszare lub brudnozielone, lecz nogi
brodêca piskliwego sà krótsze ni˝ pozosta∏ych gatunków.
W okresie l´gowym i na przelotach wszystkie trzy gatunki
mo˝na spotkaç w tych samych siedliskach. Samotnik wyst´pu-
je najcz´Êciej pojedynczo, ∏´czak mo˝e tworzyç du˝e stada,
brodziec piskliwy widywany jest w niewielkich grupach.

Biologia

Tryb ˝ycia
Prowadzi dzienny tryb ˝ycia. W okresie l´gowym widuje si´
najcz´Êciej pojedyncze pary lub samotne ptaki. Po okresie
l´gowym spotykany pojedynczo lub w niewielkich stadach

L´gi
Gniazduje pojedynczo. Dojrza∏oÊç p∏ciowà osiàga praw-
dopodobnie w 2. roku ˝ycia. Na l´gowiskach pary poja-
wiajà si´ w po∏owie kwietnia. Gniazdo budujà w suchym
miejscu w pobli˝u wody, rzadziej w oddaleniu, pod os∏onà
traw, krzaków lub wy˝szej roÊlinnoÊci. Par´ ptaków mo˝na
spotkaç tylko blisko gniazda. Gniazdo to do∏ek w ziemi
skàpo wys∏any trawà lub roÊlinnoÊcià pochodzàcà z naj-
bli˝szego otocznia. Zniesienie sk∏ada si´ przewa˝nie
z 4 jaj, niekiedy 3, rzadko 5, zniesienia z 6–7 jaj pochodzà
od dwóch samic. Jeden l´g w roku, zwykle w po∏owie ma-
ja. JeÊli zniesienie ulegnie zniszczeniu, wówczas cz´Êç par
powtarza l´g. Jaja znalezione w czerwcu i lipcu pochodzà
z l´gów powtórnych. Wysiadywanie rozpoczyna si´ od z∏o-
˝enia 3. jaja i trwa 20–23 dni. Jaja ogrzewa przewa˝nie
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samiec. Zaraz po wykluciu rodzice wyprowadzajà m∏ode
z gniazda i poczàtkowo wodzà je oboje. Przez kilka pierw-
szych dni rodzina przebywa w pobli˝u gniazda. Samica jest
bardziej p∏ochliwa ni˝ samiec i z dnia na dzieƒ coraz mniej
zajmuje si´ potomstwem. Po oko∏o 18–20 dniach m∏ode
zaczynajà lataç, a po oko∏o 30 usamodzielniajà si´.
Najwi´ksze zag´szczenie stwierdzono w dolinach rzecz-
nych – Liwca 7,0 p./10 km biegu rzeki, dolnej Pilicy
6,5 p./10 km biegu rzeki, dolnej Narwi 6,3 p./10 km bie-
gu rzeki, dolnego Bugu 2,9 p./10 km biegu rzeki, Êrodko-
wej Wis∏y 2,0 p./10 km biegu rzeki. Lokalnie, np. w bocz-
nych odnogach Êrodkowej Wis∏y, zag´szczenie wynosi∏o
nawet 8,7 p./10 km biegu rzeki, a na Êrodkowym odcinku
Wiaru (Ziemia Przemyska) nawet 16 p./10 km biegu rzeki.

W´drówki
Podczas w´drówek spotykany w ca∏ej Polsce. Ptaki w´dru-
jà szerokim frontem, g∏ównie o zmierzchu i nocà.
W´drówka jesienna w Polsce rozpoczyna si´ ju˝ pod koniec
czerwca, ptaki obserwowane póêniej (sierpieƒ, wrzesieƒ)
pochodzà ze wschodu i pó∏nocy Europy. Maksimum przelo-
tu przypada na sierpieƒ, przelot ustaje na poczàtku listopa-
da. Obserwacje grudniowe mogà dotyczyç spóênionych mi-
grantów. Na wybrze˝u przelot jest mniej liczny ni˝ w g∏´bi
kraju i wygasa ju˝ w po∏owie wrzeÊnia. Najpierw w´drujà
ptaki doros∏e, a 1–2 tygodnie póêniej, w 2. po∏owie sierp-
nia i we wrzeÊniu, dominujà ptaki m∏ode. Doros∏e brodêce
piskliwe lecà na zimowiska dalej na po∏udnie ni˝ m∏ode.
Wiosnà pierwsze ptaki w Polsce pojawiajà si´ w po∏owie mar-
ca, g∏ówny przelot przypada na 2. dekad´ kwietnia i trwa do
3. dekady maja. Przelot bez wyraênego szczytu jest s∏abo za-
uwa˝alny zarówno na wybrze˝u Ba∏tyku, jak i w g∏´bi làdu.
Wiosenna w´drówka z zimowisk rozpoczyna si´ w marcu.
Wiosnà w Polsce widuje si´ g∏ównie pojedyncze ptaki lub pa-
ry, rzadko wi´ksze skupienia przekraczajàce 50 osobników.
Jesienià tworzy koncentracje od kilkunastu do kilkudziesi´ciu
osobników, wyjàtkowo wi´ksze do 300–400 osobników.

Zimowanie
G∏ówne zimowiska europejskiej populacji brodêca piskli-
wego znajdujà si´ w Afryce – na po∏udnie od Sahary. Nie-
wielkie iloÊci ptaków zimujà w zachodniej Europie i w ba-
senie Morza Âródziemnego, na terenie area∏u gniazdowe-
go gatunku. W Polsce zimuje bardzo rzadko.
Ptaki obràczkowane podczas jesiennej w´drówki w Polsce
by∏y stwierdzone zimà w pó∏nocnej Afryce oraz w zachod-
niej Afryce nad Zat. Gwinejskà.

Pokarm
Podstawowy pokarm tego gatunku stanowià ró˝ne gatun-
ki owadów wodnych (doros∏e i ich larwy), owady làdowe,
paj´czaki, d˝d˝ownice, drobne Êlimaki, skorupiaki, ma∏e
˝aby i kijanki.
Brodziec piskliwy zbiera pokarm z powierzchni mulistego
pod∏o˝a lub chwyta zdobycz w locie.

Wyst´powanie

Siedlisko
Preferuje brzegi jezior, rzek czy strumyków, równie˝ w oko-
licach podgórskich. Ch´tnie odwiedza kamieniste czy ska-
liste brzegi zbiorników wodnych, ale spotkaç go mo˝na
równie˝ na brzegach piaszczystych i mulistych. W Polsce
w okresie l´gowym zamieszkuje g∏ównie Êrednie i du˝e
rzeki z brzegami i wyspami w nurcie, zw∏aszcza poroÊni´-
tymi roÊlinnoÊcià zielnà. W tym okresie ˝eruje na piaszczy-
stych, b∏otnistych, ˝wirowych oraz kamienistych brzegach,
∏achach i wyspach. Spotykany jest równie˝ na piaszczystych
i mulistych obrze˝ach jezior i zbiorników zaporowych,
w górach zamieszkuje brzegi potoków, zw∏aszcza nieure-
gulowanych. Sporadycznie l´gowy nad stawami rybnymi
i w nieeksploatowanych ˝wirowniach z oczkami wody.
W okresie przelotów zatrzymuje si´ nad stawami rybnymi,
jeziorami i zbiornikami zaporowymi, a tak˝e nad brzega-
mi rzek, starorzeczami, tak˝e na rozlewiskach i polach iry-
gacyjnych oraz odstojnikach Êcieków. Nad brzegiem mo-
rza w poszukiwaniu pokarmu najch´tniej penetruje wyrzu-
cone przez morze pok∏ady materia∏u organicznego. Przy
ujÊciu Wis∏y cz´sto przebywa na kamiennych obwa∏owa-
niach rzeki. Jesienià obserwuje si´ brodêce piskliwe g∏ów-
nie nad wi´kszymi rzekami i zbiornikami zaporowymi, wio-
snà g∏ównie nad ró˝nej wielkoÊci rzekami i stawami.
Na zimowiskach ptaki przebywajà na wybrze˝ach morskich
lub nad rzekami i wszelkiego rodzaju zbiornikami wodnymi.
Zimujàce w Polsce ptaki stwierdzono nad brzegami niezamar-
zni´tych rzek, zbiorników zaporowych i na stawach rybnych.

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
1330 Solniska nadmorskie (Glauco-Puccinellietalia cz´Êç –

zbiorowiska nadmorskie)
2110 Inicjalne stadia nadmorskich wydm bia∏ych
3140 Twardowodne oligo– i mezotroficzne zbiorniki z pod-

wodnymi ∏àkami ramienic Charetea
3150 Starorzecza i naturalne eutroficzne zbiorniki wodne

ze zbiorowiskami z Nymphaeion, Potamion
3220 Pionierska roÊlinnoÊç na kamieƒcach górskich potoków
3230 ZaroÊla wrzeÊni na kamieƒcach i ˝wirowiskach gór-

skich potoków (Salici-Myricarietum cz´Êç – z prze-
wagà wrzeÊni)

3240 ZaroÊla wierzbowe na kamieƒcach i ˝wirowiskach
górskich potoków (Salici-Myricarietum cz´Êç –
z przewagà wierzby)

3270 Zalewane muliste brzegi rzek
91E0 ¸´gi wierzbowe, topolowe, olszowe i jesionowe (Sa-

licetum albo-fragilis, Populetum albae, Alnenion glu-
tinoso-incanae), olsy êródliskowe
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Rozmieszczenie geograficzne
Wyst´puje w ca∏ej Europie, z wyjàtkiem Islandii. Nielicznie
gniazduje na W´grzech oraz w Danii, Niemczech, Grecji
i krajach Beneluksu oraz we Francji. Zwarty area∏ wyst´po-
wania obejmuje Skandynawi´, kraje nadba∏tyckie od Pol-
ski na wschód przez Rosj´ a˝ po Pó∏wysep Czukocki i Kam-
czatk´, a tak˝e pó∏noc Japonii, Mongoli´, wschodnià cz´Êç
Turcji, Iran oraz Kaszmir w Indiach. Nie wyró˝nia si´ pod-
gatunków.
Populacje zachodnio- i Êrodkowoeuropejskie zimujà g∏ównie
w Afryce, na po∏udnie od Sahary. Zimà wyst´puje te˝ lokalnie
w zachodniej Europie, w basenie Morza Âródziemnego. Popu-
lacje wschodnioeuropejskie i zachodniosyberyjskie zimujà we
wschodniej cz´Êci basenu Morza Âródziemnego, we wschod-
niej i po∏udniowej Afryce i wokó∏ Pó∏wyspu Arabskiego. Popu-
lacje azjatyckie zimujà w po∏udniowo-wschodniej Azji w In-
diach, po∏udniowych Chinach, na Pó∏wyspie Indochiƒskim,
oraz na wyspach Malezji, Indonezji, Oceanii i w Australii.
Na niektórych obszarach Azji i cz´Êciowo w Rosji gatunek
jest osiad∏y.

Rozmieszczenie w Polsce
Wyst´puje w ca∏ym kraju. Najwi´ksza cz´Êç populacji l´go-
wej zasiedla Êrodkowe dorzecze Wis∏y, zw∏aszcza Narew
i Pilic´. Znaczàce populacje utrzymujà si´ na Podkarpaciu
i w Karpatach oraz na Pomorzu Ârodkowym.
Wyraênie mniej liczny na zachodzie Polski, tu najliczniejsza
koncentracja par l´gowych odnotowana zosta∏a na War-
cie. Na Âlàsku niezbyt liczny, g∏ównie nad wi´kszymi do-
p∏ywami Odry.
W okresie w´drówek spotykany w ca∏ym kraju. W ∏agodne
zimy niektóre osobniki próbujà przezimowaç – g∏ównie na
Âlàsku, rzadziej w Wielkopolsce, wyjàtkowo k. ÂwinoujÊcia. 

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: S gatunek nie zagro˝ony,
którego status ochronny jest prawdopodobnie odpowiedni
BirdLife International: SPEC -
Dyrektywa Ptasia: Art. 4.2
Konwencja Berneƒska: za∏àcznik II
Konwencja Boƒska: za∏àcznik II
Porozumienie AEWA

Wyst´powanie gatunku na 
obszarach chronionych

Najwi´ksze polskie stanowisko w Êrodkowej cz´Êci dorze-
cza Wis∏y jest cz´Êciowo chronione w dolinie Bugu na ob-
szarze PK Podlaski Prze∏om Bugu, w Nadbu˝aƒskim PK
oraz Nadbu˝aƒskim OChK, w dolinie Pilicy jako OChK
Doliny Pilicy i Drzewiczki, w górnym i Êrodkowym odcinku
Narwi w Narwiaƒskim PK i PK Doliny Narwi, w dolinie

Êrodkowej Wis∏y w rezerwatach ¸achy Brzeskie, Wyspy Za-
wadowskie, Wyspy Âwiderskie, ¸awice Kie∏piƒskie, K´py
Kazuƒskie, Wikliny WiÊlane, Zakole Zakroczyƒskie, K´pa
Zakroczyƒska, K´pa Antoniƒska, Wyspy Zakrzewskie, Wy-
spy Bia∏obrzeskie i K´pa Wykowska.
Na Pomorzu: PK Dolina S∏upi, Chojnicki PK, Wdzydzki PK,
Tucholski PN, Zaborski PK, Wdecki PK i Tucholski PK oraz
obszary chronionego krajobrazu obejmujà najwa˝niejsze
l´gowiska brodêca piskliwego w tym regionie. 

Rozwój i stan populacji

Najwi´ksze populacje europejskie wyst´pujà w krajach
skandynawskich (375 000–650 000 p.), na Litwie, ¸otwie
i Estonii (24 500–27 000 p.), na Bia∏orusi
(12 000–14 500 p.) i w Wielkiej Brytanii (15 800 p.).
W Rosji szacuje si´ pog∏owie na 50 000–500 000 p. Dla
Europy populacja l´gowa szacowana jest na
500 000–1 250 000 p. W latach 60. odnotowano zmniej-
szenie si´ zasi´gu tego gatunku w Europie, a w Polsce spa-
dek liczebnoÊci. Podczas zimowych liczeƒ ptaków ocenio-
no, ˝e w po∏udniowo-zachodniej Europie, w basenie Mo-
rza Âródziemnego i w zachodniej Afryce zimuje
1 400 000– –2 000 000 ptaków. Sà to ptaki z l´gowisk
w pó∏nocnej, zachodniej i Êrodkowej Europy. LiczebnoÊç
ptaków na zimowiskach we wschodniej i po∏udniowej Afry-
ce, po∏udniowo-zachodniej Azji i wschodniej cz´Êci Morza
Âródziemnego, gdzie przebywajà ptaki z l´gowisk we
wschodniej Europie i zachodniej Syberii, nie jest znana.
O liczebnoÊci brodêca piskliwego w Polsce w poprzednich
stuleciach nie ma ˝adnych precyzyjnych danych. Opierajàc
si´ na ogólnych wzmiankach oraz sàdzàc o powszechnoÊci
wyst´powania dogodnych siedlisk l´gowych, mo˝na przy-
puszczaç, ˝e na poczàtku XIX w. gatunek ten nale˝a∏ do ga-
tunków pospolitych, zw∏aszcza nad Wis∏à. Prawdopodobnie
nasilenie w 2. po∏owie XIX w. robót regulacyjnych na Odrze
oraz na górnym i dolnym odcinku Wis∏y spowodowa∏o
stopniowy spadek liczebnoÊci tego gatunku. WielkoÊç po-
pulacji polskiej oceniana jest obecnie na 1500–2000 p.
Najwi´ksze polskie stanowisko l´gowe wyst´puje w Êrodko-
wej cz´Êci dorzecza Wis∏y, co zwiàzane jest z roztokowym,
naturalnym przebiegiem koryta Wis∏y na tym odcinku,
a tak˝e nieznacznym stopniem regulacji najwi´kszych do-
p∏ywów tej rzeki. W latach 80. i 90. w Êrodkowej cz´Êci do-
rzecza Wis∏y stwierdzono 335–414 p. (z czego na samà
Êrodkowà Wis∏´ przypada∏o 46–61 p., dolin´ dolnego Bu-
gu 65–80 p., dolin´ dolnej Narwi 96–109 p., dolin´ Liwca
23–33 p., dolnà Wkr´ 24–28 p.). W latach 1998–1999
w dolinie Êrodkowej Wis∏y stwierdzono ponad 160 p. W do-
linie Êrodkowego Bugu w latach 1993–1995 oceniono li-
czebnoÊç na powy˝ej 130 p. Inne miejsca liczniejszego wy-
st´powania brodêca piskliwego to dolina Pilicy (ok. 100 p.
w latach 1986–1989, w roku 1998 spadek o po∏ow´), Bo-
ry Tucholskie (30–40 p. na poczàtku lat 90.), San (powy˝ej
40 p.), Warta (ponad 30 p.), Bóbr (ok. 22 p. w drugiej po-
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∏owie lat 90.) i dolina S∏upi (16 p.). Inwentaryzacje wykona-
ne pod koniec XX w. wskazujà miejscami na zwi´kszanie si´
liczebnoÊci brodêca piskliwego w Polsce, jednak˝e trudno
jednoznacznie okreÊliç kierunek zmian zachodzàcych
w krajowej populacji.
W okresie w´drówek najliczniej wyst´puje nad rzekami
i nad zbiornikami zaporowymi, gdzie spotykane sà kon-
centracje do kilkudziesi´ciu czy nawet powy˝ej 100 pta-
ków, np. 434 ptaki na Zb. Nyskim w sierpniu 1979, 292
osobniki na zb. Jeziorsko w sierpniu 1996 czy 112 os.
w sierpniu 1989 na Zb. W∏oc∏awskim.
Podczas w´drówki jesiennej wyst´puje równie˝ regularnie
na wybrze˝u, choç rzadko obserwowany jest w wi´kszych
stadkach.

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 wycinania lasów ∏´go-
wych w dolinach rzek;

• utrata siedlisk l´gowych w wyniku uprawiania sportów
wodnych powodujàcych ha∏as w okolicach gniazdowa-
nia brodêców;

• utrata siedlisk ˝erowania w wyniku usuwania martwych
drzew z koryt rzecznych;

• utrata siedlisk gniazdowych w wyniku rekreacyjnego wy-
korzystania wysp jeziornych (biwakowanie na wyspach)
i brzegów jezior; 

• 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 pta-
ków powierzchni mulistego dna stawów rybnych, spusz-
czanych i nape∏nianych bez uwzgl´dnienia okresów w´-
drówki;

• w okresach w´drówek: zanik otwartych, p∏ytkowodnych
nadmorskich obszarów, zlokalizowanych przede wszyst-
kim przy ujÊciach rzek, gdzie z roku na rok podczas w´-
drówki jesiennej gromadzà si´ w du˝ych iloÊciach 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˝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 zarzàdzania

Nale˝y:
• 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;

• zachowaç roztokowy charakter Wis∏y Ârodkowej. Na po-
zosta∏ych du˝ych rzekach utworzyç przybrze˝ne niewiel-
kie przytamowania z drzew Êci´tych na brzegu, odtwo-
rzyç zatoki i wyspy;

• budowaç sztuczne bystrza na Êredniej wielkoÊci rzekach
przez wysypanie dna kamieniami i wykonanie przybrze˝-
nych przytamowaƒ ze Êci´tych drzew;

• wyspy jeziorne objàç ochronà w formie u˝ytków ekologicz-
nych, z ograniczeniem wst´pu od marca do koƒca lipca;

• zachowaç i odtwarzaç lasy nad brzegami zbiorników
i cieków wodnych, zw∏aszcza na terenach zalewowych;

• 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˝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:
• rozmieszczenie i liczebnoÊç krajowej populacji l´gowej;
• wybiórczoÊç siedliskowà okresu gniazdowego;
• sukces l´gowy;

Acitis hypoleucos (Brodziec piskiwy)
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• prze˝ywalnoÊç;
• rozmieszczenie zimowisk i tras przelotu krajowej populacji

l´gowej.

Monitoring

• ocena liczebnoÊci par l´gowych w najwi´kszych ostojach
gatunku (Êrodkowa Wis∏a, Pilica, dolny Bug, Êrodkowa
i dolna Narew, Bory Tucholskie, S∏upia), wykonywana
w odst´pach 3-letnich.

Liczenia prowadzone w trakcie sp∏ywu korytem rzeki.
W przypadku Wis∏y i Odry, ze wzgl´du na szerokoÊç kory-
ta rzecznego, sp∏yw na Êrodkowym i dolnym odcinku rzeki
powinien byç prowadzony równolegle przez dwa zespo∏y
obserwatorów (prawy – lewy brzeg) w tym samym czasie.
Optymalny termin liczeƒ 1–5 czerwca.
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