
Arenaria interpres 
(L., 1758)

Kamusznik
Rzàd: siewkowe, podrzàd: siewkowce, rodzina: bekasowate,
podrodzina: kamuszniki

Status wyst´powania w Polsce

Kamusznik jest w Polsce gatunkiem regularnie przelotnym
jesienià i wiosnà, pojawiajàcym si´ liczniej na wybrze˝u ni˝
w g∏´bi kraju. Sporadycznie zimujà pojedyncze ptaki.

Opis gatunku

Kamusznik jest kr´pej budowy, wi´kszy od szpaka. Posiada
stosunkowo krótki, masywny dziób oraz doÊç krótkie nogi.
Wymiary: d∏ugoÊç cia∏a 21–25 cm, rozpi´toÊç skrzyde∏
43–50 cm, masa cia∏a 70–150 g. W szacie godowej sa-
miec ma bia∏à g∏ow´, z mniej lub bardziej kontrastowymi
czarnymi plamami; na wierzchu g∏owy na bia∏ym tle wyst´-
puje czarne strychowanie uk∏adajàce si´ w pod∏u˝ne prà˝-
ki. Bia∏o-czarne plamy wyst´pujà równie˝ na piersi, szyi
i bokach g∏owy. Na grzbiecie sà widoczne pod∏u˝ne rudo-
-czarne pasy, a spód cia∏a jest bia∏y. Samice nieco wi´ksze
od samców, ubarwione podobnie, choç kolory bia∏o-czar-
ny i rudo-czarny sà mniej kontrastowo widoczne, a na g∏o-
wie i szyi jest wi´cej brunatnego koloru. W szacie spoczyn-
kowej znika bia∏o-czarne ubarwienie g∏owy, zastàpione
przez kolor bia∏awo-brunatny; ubarwienie reszty cia∏a sta-
je si´ mniej kontrastowe. Ptaki m∏ode sà nieco podobne do
doros∏ych w szacie zimowej, ale posiadajà szerokie p∏owe
obwódki piór wierzchu cia∏a i wyraêniejsze p∏owe plamy na
g∏owie. Dziób jest czarny, a nogi pomaraƒczowe, u m∏o-
dych poczàtkowo ˝ó∏tobrunatne. W locie widoczne sà bia-
∏e pod∏u˝ne pasy wzd∏u˝ grzbietu, bia∏a pr´ga wzd∏u˝
skrzyde∏, bia∏y kuper i czarne zakoƒczenie ogona. W kolo-
rze spodu cia∏a przewa˝a biel. Ptaki najcz´Êciej odzywajà
si´ dêwi´cznym „kwiet”, „kwiet-et-et”.

Mo˝liwoÊç pomy∏ki z innymi 
gatunkami

Kamusznik jest niepodobny do innych gatunków.

Biologia

Tryb ˝ycia
Gniazduje wzd∏u˝ pó∏nocnych wybrze˝y Holarktyki, z regu∏y
w rozproszeniu, znoszàc dobrze surowe, niesprzyjajàce wa-
runki pogodowe panujàce na wybrze˝ach pó∏nocnych mórz.
Na gniazdowiskach zachowuje si´ doÊç ha∏aÊliwie, mniej
lub bardziej terytorialnie, w zale˝noÊci od obszaru gnie˝d˝e-
nia si´. Na niektórych terenach gnieêdzi si´ ch´tnie w towa-

rzystwie ma∏ych mew lub rybitw. Zdarza si´, ̋ e niszczy gniaz-
da innych siewkowców gnie˝d˝àcych si´ w okolicy. Okres
w´drówek i zim´ sp´dza w stadach ró˝nej wielkoÊci.

L´gi
Na l´gowiska, w zale˝noÊci od szerokoÊci geograficznej,
ptaki przylatujà od 3. dekady maja do 1. dekady czerwca.
Do l´gów mogà przystàpiç wyjàtkowo ptaki jednoroczne,
ale z regu∏y gniazdujà po raz pierwszy dopiero jako osob-
niki dwuletnie. Gniazda zak∏adane sà wprost na ziemi, cza-
sem wyk∏adane kawa∏kami otaczajàcych roÊlin. Okres wy-
siadywania trwa 22–24 dni. Jajami (przewa˝nie 4) i piskl´-
tami opiekujà si´ oboje rodzice, ale ich udzia∏ jest bardzo
ró˝ny na ró˝nych gniazdowiskach. O ile w danej okolicy
wyst´puje ma∏o pokarmu, samice opuszczajà l´gowiska
wczeÊniej od reszty rodziny; czasem ca∏e rodziny trzymajà
si´ razem a˝ do momentu uzyskania przez piskl´ta samo-
dzielnoÊci. M∏ode ptaki stajà si´ lotne po 19–21 dniach od
wyklucia. Doros∏e opuszczajà l´gowiska przed m∏odymi.

W´drówki
System w´drówkowy kamusznika jest doÊç skomplikowany
i niepoznany dok∏adnie. Wyró˝nia si´ ró˝ne populacje w´-
drowne, mieszajàce si´ cz´Êciowo ze sobà w Europie pod-
czas w´drówek. Populacje w´drujàce przez rejon Ba∏tyku
pochodzà g∏ównie ze Skandynawii i pó∏nocno-zachodniej
Rosji. Istnieje poglàd, ˝e ptaki skandynawskie w´drujà
z regu∏y przez zachodnià Europ´ do pó∏nocnej i zachodniej
Afryki. Ptaki grenlandzko-kanadyjskie w´drujà do zachod-
niej Europy. Przez Êrodkowà i po∏udniowà Europ´ do Afry-
ki Po∏udniowej w´drujà ptaki z l´gowisk w zachodniej Sy-
berii. Je˝eli stwierdzenia powy˝sze sà s∏uszne, przez rejon
Ba∏tyku w´drujà ptaki z tych trzech wymienionych popula-
cji, o czym Êwiadczy∏yby stwierdzenia zimowe osobników
obràczkowanych nad Zat. Gdaƒskà (patrz „Zimowanie”).
Byç mo˝e kamusznik mo˝e równie˝ realizowaç tzw. w´-
drówk´ p´tlowà, opisanà u innych gatunków siewkowców
(patrz: biegus zmienny, biegus krzywodzioby).
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Nad Ba∏tykiem kamuszniki wyst´pujà regularnie podczas
w´drówki jesiennej. Nad Zat. Gdaƒskà spotykane sà od
1. po∏owy lipca do 1. po∏owy paêdziernika, w niewielkich
stadkach, rzadko liczàcych kilkanaÊcie, wyjàtkowo kilka-
dziesiàt osobników. Przelot ptaków w ró˝nym wieku, jak
u wielu ptaków siewkowych, jest rozdzielony w czasie: naj-
pierw w lipcu pojawiajà si´ ptaki doros∏e, a dopiero od
poczàtku sierpnia (wyjàtkowo od ostatnich dni lipca) pta-
ki m∏ode. Na Êródlàdziu kamuszniki spotykane sà rza-
dziej; zazwyczaj sà to pojedyncze ptaki. Wiosenne spotka-
nia nale˝à do rzadkoÊci.

Zimowanie
Na podstawie obràczkowania wiadomo, ˝e ptaki znakowa-
ne nad Zat. Gdaƒskà by∏y spotykane zimà i nad Morzem
Pó∏nocnym (teren ten uwa˝any jest za zimowisko dla pta-
ków grenlandzko-kanadyjskich), i w Mauretanii oraz Togo
(obszar zimowisk populacji skandynawskiej), i w po∏udnio-
wej Afryce (obszar zimowisk populacji zachodnio-syberyj-
skiej). W miar´ przybywania informacji o obràczkowanych
ptakach rodzà si´ wàtpliwoÊci co do jasnoÊci podzia∏u na
populacje i przydzielenie im konkretnych zimowisk, bowiem
w Afryce Po∏udniowej pojawiajà si´ zarówno ptaki z l´go-
wisk skandynawskich, jak i ptaki grenlandzko-kanadyjskie.

Pokarm
Kamusznik zadowala si´ bardzo ró˝norodnym pokarmem,
zdobywanym ró˝nymi metodami. W diecie przewa˝a po-
karm zwierz´cy, choç w razie jego braku nie gardzi pokar-
mem roÊlinnym (nasiona, a nawet jagody ba˝yny). Oprócz
Êwie˝ego pokarmu (paj´czaki owady, skorupiaki, mi´czaki)
zbiera równie˝ resztki pozosta∏e po ˝erowaniu innych zwie-
rzàt, nie gardzàc znalezionà padlinà. Krótkim, masywnym
dziobem potrafi w poszukiwaniu pokarmu odwracaç kamy-
ki, wi´ksze mi´czaki czy le˝àcà grubà warstw´ wodorostów.

Wyst´powanie

Siedlisko
W okresie l´gowym wyst´puje cz´sto na kamienistych, p∏a-
skich wybrze˝ach pó∏nocnych mórz Holarktyki. Gnieêdzi si´
w tundrze arktycznej, w tundrze mszysto-porostowej, a tak-
˝e w ∏agodniejszym klimacie wzd∏u˝ wybrze˝y po∏udniowej
Skandynawii. W okresie poza l´gowym wyst´puje na wy-
brze˝ach, zarówno skalistych i kamienistych, jak i p∏askich
piaszczystych czy mulistych. Na terenach Êródlàdowych wy-
st´puje nad p∏askimi brzegami jezior, na brzegach du˝ych
rzek i zbiorników zaporowych. Unika raczej terenów upraw-
nych, s∏odkowodnych mokrade∏ i terenów górskich.

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
2110 Inicjalne stadia nadmorskich wydm bia∏ych
3150 Starorzecza i naturalne eutroficzne zbiorniki wodne

ze zbiorowiskami z Nymphaeion, Potamion
3270 Zalewane muliste brzegi rzek

Rozmieszczenie geograficzne
Kamusznik gniazduje wàskim pasem wzd∏u˝ pó∏nocnych
wybrze˝y ca∏ej Holarktyki. Pó∏nocnà Grenlandi´, Spitsber-
gen, pó∏nocnà Skandynawi´ i reszt´ pó∏nocy kontynentu
euroazjatyckiego, a tak˝e pó∏nocnà cz´Êç kanadyjskiej
Arktyki zamieszkuje podgatunek A. i. interpres. Zimowiska
jego znajdujà si´ na wybrze˝ach zachodniej Europy, wokó∏
ca∏ej Afryki, po∏udniowej Azji, Australii i na wyspach po∏u-
dniowego Pacyfiku. Inny podgatunek zamieszkuje pó∏noc-
no-wschodnià Alask´ i wi´kszoÊç arktycznej Kanady, a zi-
muje na wybrze˝ach po∏udniowej cz´Êci Ameryki Pó∏nocnej
i w Ameryce Po∏udniowej, po wybrze˝a Êrodkowo-po∏u-
dniowego Chile i pó∏nocnej Argentyny.

Rozmieszczenie w Polsce
Jesienià wyst´puje w ca∏ym kraju, szczególnie na wybrze˝u
(regularnie spotykany jesienià nad Zat. Gdaƒskà), bardzo
rzadko w wi´kszych skupiskach. Wiosnà spotykany jest
sporadycznie.

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 niezagro˝ony, któ-
rego 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

Gatunek chroniony jest na terenie nadmorskich rezerwatów
przyrody, np. Mewia ¸acha czy Ptasi Raj przy ujÊciu Wis∏y, rez.
Beka przy ujÊciu Redy, jednak˝e nie mo˝na oceniç, jaka cz´Êç
populacji w´drujàcej przez Polsk´ zatrzymuje si´ na
obszarach chronionych.

Rozwój i stan populacji

Europejska populacja l´gowa kamusznika jest obecnie
szacowana na 27 000–47 000 p. (na Pó∏wyspie Skandy-
nawskim 13 000–25 500 p.). Podczas zimowych liczeƒ
ptaków ocenia si´, ˝e w zachodniej Europie i pó∏nocno-
-zachodniej Afryce zimuje ok. 94 000 kamuszników, na-
tomiast na wybrze˝u Afryki Zachodniej (od Maroka na
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pó∏nocy do Zat. Gwinejskiej na po∏udniu) –
46 000–119 000 ptaków. Na przestrzeni ostatnich dzie-
si´cioleci wielkoÊç ca∏kowitej populacji wydaje si´ byç
doÊç stabilna, choç na niektórych zimowiskach wyst´pujà
du˝e ró˝nice z roku na rok.
Kamusznik w Polsce nie wyst´puje w du˝ych iloÊciach, choç
na wybrze˝u (nad Zat. Gdaƒskà) obserwowany jest regu-
larnie od lipca do wrzeÊnia. Z regu∏y spotykany jest poje-
dynczo lub w ma∏ych grupkach; wyjàtkowo nad Zat. Puckà
obserwowano w sierpniu 1998 stado z∏o˝one z 60 osobni-
ków. Najwi´ksze skupienia w´drujàcych kamuszników
w g∏´bi kraju zanotowano nad zb. Jeziorsko – 26 ptaków
w sierpniu 1993, Zb. Otmuchowskim – 15 ptaków we
wrzeÊniu 1998 czy nad Zb. Turawskim – 9 ptaków we
wrzeÊniu 1984. Wiosenne spotkania sà bardzo nieliczne
(wyjàtkowo 8 ptaków w maju 1995 nad Jez. Rakutowskim).
Na wybrze˝u zdarzajà si´ przypadki zimowania pojedyn-
czych ptaków.

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 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 muliste-
go dna stawów rybnych, spuszczanych i nape∏nianych
bez uwzgl´dnienia okresów w´drówki;

• p∏oszenie przez ludzi (spacerowiczów) i psy stad zatrzy-
mujàcych si´ ptaków, zarówno na wybrze˝u, jak i na
Êródlàdziu.

Propozycje odnoÊnie do zarzàdzania

Nale˝y:
• 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;

• powa˝nie ograniczyç plany zabudowy hydrotechnicznej
dolin rzecznych i plany przekszta∏ceƒ re˝imu hydrolo-
gicznego rzek;

• 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;
• 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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