
Luscinia svecica
(L., 1758)

Podró˝niczek
Rzàd: wróblowe, podrzàd: Êpiewajàce, rodzina: drozdowate

Status wyst´powania w Polsce

Gatunek l´gowy – lokalnie Êrednio liczny we wschodniej
i Êrodkowej cz´Êci kraju, skrajnie nieliczny na po∏udniu
i po∏udniowym zachodzie; przelotny; w czasie przelotów
obserwowany nielicznie.

Opis gatunku

Ptak wielkoÊci wróbla, lecz od niego smuklejszy. D∏ugoÊç
cia∏a 15 cm; rozpi´toÊç skrzyde∏ 20–23 cm; masa cia∏a
samca 16–20 g, samicy 16–18 g.
Wierzch g∏owy i cia∏a sà bràzowe, brzuch jasnop∏owy,
nad okiem przebiega szeroka, bia∏a brew i cienki ciem-
ny pasek. Ogon ciemnobràzowy, u nasady intensywnie
pomaraƒczowy, tylko Êrodkowe sterówki sà ca∏e bràzo-
we. Dziób ciemny, cz´sto z jaÊniejszà dolnà szcz´kà.
Nogi sà ciemnobràzowe do bràzowoczarnych, stopy
bràzowo˝ó∏te.
W szacie godowej (luty–lipiec): u samców gard∏o
i pierÊ sà jaskrawoniebieskie, b∏yszczàce, poni˝ej
przebiega czarny poprzeczny pasek podkreÊlony z do-
∏u drugim, szerszym, w kolorze pomaraƒczowym. Na
piersi, na niebieskim tle, najcz´Êciej wyst´puje plam-
ka, która u podgatunku L. s. cyanecula jest okràg∏a,
bia∏a, czasem z pomaraƒczowymi koƒcówkami piór,
a u podgatunku L. s. svecica plamka ta jest nerkowa-
ta, intensywnie pomaraƒczowa. Odró˝nianie podga-
tunków jest mo˝liwe tylko w przypadku samców w sza-
cie godowej. U samic gard∏o kremowobia∏e, czasem
z pomaraƒczowym nalotem, lub bia∏oniebieskie do
niebieskiego, bez po∏ysku, na piersi widoczny jest
czarny poprzeczny pasek, czasem pod nim znajduje
si´ pomaraƒczowy, jaÊniejszy ni˝ u samca. Od kàtów
dzioba po bokach gard∏a biegnà w dó∏ d∏ugie czarne
„wàsy” podkreÊlone przez znajdujàce si´ za nimi krót-
kie bia∏e (czasem z odcieniem niebieskim). Szata spo-
czynkowa obu p∏ci jest podobna do szaty godowej sa-
micy. W szacie m∏odocianej ptaki sà bràzowoczarne,
z rdzawymi strychami, lecz ogon ubarwiony jest jak
u ptaków doros∏ych.

Mo˝liwoÊç pomy∏ki z innymi 
gatunkami

M∏odociane osobniki mogà byç mylone z m∏odocianymi
rudzikami Erithacus rubecula (A269), które sà od nich ja-
Êniejsze, a ich ogon jest jednolicie bràzowy.

Biologia

Tryb ˝ycia
Podró˝niczek zasadniczo prowadzi samotniczy tryb ˝ycia,
rzadko widywane sà stadka liczàce do 10 osobników.
W sezonie rozrodczym wyst´pujà trzy okresy wysokiej in-
tensywnoÊci Êpiewu samca: oko∏o Êwitu, w godzinach
przedpo∏udniowych i wieczornych; poczàtkowo samce in-
tensywnie Êpiewajà równie˝ w nocy. Podró˝niczek ˝eruje
najintensywniej rano i wieczorem, w dni pochmurne i desz-
czowe intensywnoÊç ˝erowania utrzymuje si´ na zbli˝onym
poziomie przez ca∏y dzieƒ.

L´gi
W okresie rozrodu samce sà terytorialne. Powierzchnia tery-
torium samca wynosi 0,7–7,8 ha. Zag´szczenie par l´go-
wych w optymalnych siedliskach mo˝e wynosiç 10 p./10 ha,
rzadko przekracza 6 p./10 ha. Podró˝niczki osiàgajà doj-
rza∏oÊç p∏ciowà pod koniec pierwszego roku ˝ycia.
W Polsce wyst´pujà 2 podgatunki podró˝niczka. Na ob-
szarach ni˝owych Polski przylot na l´gowiska podgatunku
L. s. cyanecula rozciàga si´ od koƒca marca do poczàtku
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maja. Wi´kszoÊç ptaków przylatuje w drugiej i trzeciej de-
kadzie kwietnia. Samce przybywajà o kilka dni wczeÊniej
ni˝ samice. Brak danych fenologicznych z polskiej cz´Êci
Karkonoszy dla L. s. svecica, natomiast po czeskiej stronie
Karkonoszy przylot ptaków tego podgatunku trwa od 1.
dekady maja do 1. dekady czerwca.
Gniazdo podró˝niczka umieszczone jest na ziemi, na nie-
wielkim wyniesieniu terenu, w k´pie roÊlinnoÊci, cz´sto przy
pniu drzewa lub ga∏´zi krzewu. Mo˝e równie˝ byç po∏o˝one
na brzegu erozyjnym, zboczu tamy lub kana∏u, pod korze-
niami wierzb lub pod le˝àcymi na ziemi ga∏´ziami. Wyjàtko-
wo gniazdo mo˝e byç zbudowane na wysokoÊci 30–40 cm,
a nawet 2,5 m nad ziemià lub umieszczone w zag∏´bieniu
pod∏o˝a, np. w norze o g∏´bokoÊci 20–50 cm. WejÊcie do
gniazda skierowane jest ku wolnej przestrzeni, natomiast je-
go ty∏ jest os∏oni´ty przez roÊlinnoÊç. Otaczajàce roÊliny cz´-
sto tworzà zadaszenie gniazda.
L. s. cyanecula wyprowadza 2 l´gi w sezonie, a L. s. sve-
cica 1 l´g. WielkoÊç zniesienia u L. s. cyanecula wynosi
najcz´Êciej 5–6 jaj, wyjàtkowo 7, a u L. s. svecica w Kar-
konoszach wynosi 4–7 jaj, najcz´Êciej 6. W Polsce L. s.
cyanecula rozpoczyna sk∏adanie pierwszego jaja na prze-
∏omie kwietnia i maja. Rozpoczynanie drugiego l´gu na-
st´puje po 7–10 dniach od pomyÊlnego wyprowadzenia
pierwszego l´gu. W podobnym odst´pie czasu nast´puje
ponowienie zniszczonego l´gu. Ponawiane mogà byç za-
równo l´gi pierwsze, jak i drugie. Wysiadywanie jaj trwa
13–14 dni. Wysiaduje tylko samica. Piskl´ta opuszczajà
gniazdo w 12.–15., najcz´Êciej w 13. dniu ˝ycia. Piskl´ta
karmione sà przez oboje rodziców. Do 6. dnia ˝ycia pi-
sklàt udzia∏ karmieƒ obu p∏ci jest zbli˝ony, póêniej wi´cej
karmieƒ wykonuje samica. Po wylocie z gniazda piskl´ta
sà wodzone przez przynajmniej jedno z rodziców przez
ok. 2 tygodnie. Podczas wodzenia pisklàt ptaki mogà
znacznie oddaliç si´ od miejsca gniazdowania i na okres
drugiego l´gu mo˝e byç za∏o˝one drugie terytorium l´gi
ponawiane po stracie odbywajà si´ najcz´Êciej na tym sa-
mym terytorium co l´gi pierwsze.

W´drówki
Okres w´drówkowy na terenie Polski przypada od koƒca
marca do drugiej dekady maja oraz od sierpnia do po-
czàtku wrzeÊnia. W´drujàce ptaki obserwowane sà stosun-
kowo rzadko. Podczas migracji podró˝niczki spotykane sà
w bardziej ró˝norodnych siedliskach ni˝ w okresie l´go-
wym, choç dalej utrzymuje si´ tendencja do wyboru przez
nie miejsc podmok∏ych. Podró˝niczek w´druje g∏ównie no-
cà, pojedynczo lub w niewielkich grupach liczàcych do 10
osobników. Tylko w trakcie migracji wiosennej samce w´-
drujà 1–2 tygodnie wczeÊniej ni˝ samice. Jesienià ptaki do-
ros∏e i m∏ode w´drujà razem. Przelot podgatunku L. s. sve-
cica jest bardziej rozciàgni´ty w czasie ni˝ podgatunku
L. s. cyanecula. Podró˝niczki obràczkowane w Polsce pod-
czas w´drówki jesiennej by∏y spotykane w Niemczech,
Francji, Portugalii i Szwajcarii.

Zimowanie
Podró˝niczki gniazdujàce w Êrodkowej Europie prawdopo-
dobnie zimujà w zachodniej i Êrodkowej cz´Êci afrykaƒ-
skiego area∏u zimowiskowego. Wyst´pujà na terenach
podmok∏ych, obrze˝ach wód, zakrzewionych bagnach po-
roÊni´tych trzcinà, dobrze nawodnionych uprawach, np.
trzciny cukrowej, kukurydzy. Zasiedlajà tak˝e tereny p∏ywo-
we b∏otniste lub poroÊni´te s∏onoroÊlami. Zimowanie obej-
muje okres od listopada do poczàtku lutego.

Pokarm
Na pokarm podró˝niczka sk∏adajà si´ ró˝ne wodne i làdowe
bezkr´gowce. Piskl´ta karmione sà g∏ównie pajàkami i owa-
dami (muchówki, chrzàszcze i motyle). Znaczàcà rol´ odgry-
wajà du˝e ofiary, przede wszystkim larwy bezkr´gowców
wodnych. Jesienià podró˝niczek od˝ywia si´ te˝ nasionami
traw i owocami, m.in. bzu, kruszyny i czeremchy.
˚eruje wy∏àcznie na ziemi. Wa˝nym miejscem zdobywania
pokarmu mogà byç powoli obsychajàce zastoiska wody.
Karmiàc piskl´ta, ptaki jednorazowo zbierajà do kilkuna-
stu ofiar. Samice zbierajà pokarm w pobli˝u gniazda, naj-
cz´Êciej w odleg∏oÊci do 20 metrów od niego. Samce naj-
cz´Êciej ˝erujà w odleg∏oÊci 50–60 m od gniazda, ale mo-
gà lataç po pokarm nawet kilkaset metrów.

Wyst´powanie

Siedlisko
Podgatunek L. s. cyanecula jest zwiàzany z zespo∏ami ro-
Êlinnymi typowymi dla ca∏kowicie zarastajàcych zbiorników
wodnych, od szuwarów po lasy bagienne. Wybiera siedli-
ska na pod∏o˝u trwale zatrzymujàcym wody powierzchnio-
we. Wymogiem jest tak˝e zró˝nicowana g´stoÊç roÊlinno-
Êci zielnej, umo˝liwiajàca swobodne poruszanie si´ po zie-
mi i zdobywanie pokarmu, zapewniajàca jednoczeÊnie
mo˝liwoÊç bezpiecznego schronienia si´ i ukrycia gniazda.
Takie warunki najcz´Êciej tworzà si´ w strefie ekotonu lub
ekokliny zbiorowisk szuwarowych ze zbiorowiskami zaro-
Êlowymi lub leÊnymi. Podgatunek ten najliczniej gniazduje
w ró˝nych typach ∏ozowisk, porastajacych torfowiska ni-
skie, brzegi rzek i tworzàcych si´ w procesie zarastania
wód stojàcych. Podró˝niczek mo˝e te˝ znajdowaç korzyst-
ne siedliska w obr´bie terenów przekszta∏conych przez
cz∏owieka, m.in. stawów rybnych oraz zarastajàcych od-
stojników, wyrobisk torfowych i ˝wirowych.
L. s. svecica w Tatrach i Karkonoszach gniazduje powy-
˝ej górnej granicy lasu, w p∏atach kosówki przechodzà-
cych w hale i miejscami w rumosz skalny, cz´sto nad
brzegami jezior.

Siedliska z za∏àcznika I Dyrektywy 
Siedliskowej, które mogà byç istotne 
dla gatunku
4070 ZaroÊla kosodrzewiny (Pinetum mugo)
7110 Torfowiska wysokie z roÊlinnoÊcià tofotwórczà (˝ywe)

Luscinia svecica (Podró˝niczek)
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7140 Torfowiska przejÊciowe i trz´sawiska (przewa˝nie
z roÊlinnoÊcià z Scheuchzerio-Caricetea)

7210 Torfowiska nakredowe (Cladietum marisci, Carice-
tum buxbaumii, Schoenetum nigricantis)

91D0 Bory i lasy bagienne
91E0 ¸´gi wierzbowe, topolowe, olszowe i jesionowe (Sa-

licetum albo-fragilis, Populetum albae, Alnenion glu-
tinoso-incanae), olsy êródliskowe

Rozmieszczenie geograficzne
Area∏ l´gowy podró˝niczka obejmuje tereny od pó∏nocno-
-zachodniej Nearktyki (pó∏nocna Alaska) po Palearktyk´,
od Pó∏wyspu Czukockiego i Kamczatki po zachodnià Fran-
cj´ i Hiszpani´. Na po∏udniu rozciàga si´ do po∏udniowych
podnó˝y Alp, Kaukazu i Pamiru. Rozmieszczenie gatunku
jest wyspowe i nierównomierne, szczególnie w po∏udniowej
i zachodniej cz´Êci area∏u.
U podró˝niczka wyró˝nia si´ przynajmniej 9 podgatunków.
W Polsce gniazdujà 2 podgatunki: podgatunek borealno-
-górski L. s. svecica, którego l´gowiska obejmujà pó∏noc-
nà cz´Êç area∏u l´gowego, od Skandynawii po pó∏nocnà
Alask´, a tak˝e góry Êrodkowej Europy, oraz podgatunek
ni˝owy L. s. cyanecula, którego l´gowiska po∏o˝one sà
w Êrodkowej i zachodniej Europie.
Area∏ zimowiskowy podró˝niczka obejmuje pó∏nocnà Hisz-
pani´, Afryk´ Równikowà, delt´ Nilu, po∏udniowà i central-
nà cz´Êç Pó∏wyspu Arabskiego, delt´ Eufratu i Tygrysu,
w Azji doliny rzek Indus i Ganges, Pó∏wysep Indonezyjski
oraz po∏udniowo-wschodnie prowincje Chin.

Rozmieszczenie w Polsce
W Polsce rozmieszczenie podgatunku L. s. cyanecula jest
nierównomierne i w znacznym stopniu pokrywa si´ z re-
jonami o ma∏ym odp∏ywie powierzchniowym, z tego ok.
80–90% populacji zwiàzane jest z dolinami rzek. Naj-
wi´ksze koncentracje tego podgatunku wyst´pujà w ba-
giennej dolinie Biebrzy, dolinie górnej Noteci, na Mi´dzy-
odrzu, dolinie Êrodkowej Narwi i nad jez. KaraÊ. Obsza-
rami licznego wyst´powania, choç rozproszonego na
wiele stanowisk na du˝ej powierzchni, sà: dolina Êrodko-
wej Wis∏y, dolina Bugu, pobrze˝e Zalewu Szczeciƒskiego
z odcinkiem przyujÊciowym Odry, Pojezierze Dobrzyƒskie
i Pojezierze Kujawskie. Pomimo wysokiej koncentracji tor-
fowisk obserwuje si´ niemal ca∏kowity brak stanowisk na
Pomorzu i Mazurach.
Stanowiska l´gowe L. s. svecica znajdujà si´ w Tatrach
w Dolinie Gàsienicowej i Dolinie Pi´ciu Stawów oraz
w Karkonoszach na Równi pod Ânie˝kà.

Status ochronny

Ochrona gatunkowa w Polsce: gatunek obj´ty ochronà Êci-
s∏à (Dz U z 2004 r. Nr 220, poz. 2237)
Polska czerwona ksi´ga zwierzàt (2001): NT gatunek ni˝-
szego ryzyka, ale bliski zagro˝enia

Status zagro˝enia w Europie: S gatunek niezagro˝ony, któ-
rego status ochronny jest prawdopodobnie odpowiedni
BirdLife International: SPEC -
Dyrektywa Ptasia: Art. 4.1, za∏àcznik I
Konwencja Berneƒska: za∏àcznik II
Konwencja Boƒska: za∏àcznik II

Wyst´powanie gatunku na 
obszarach chronionych

Wi´ksza cz´Êç krajowej populacji podró˝niczka gniazduje
na terenach obj´tych ochronà, m.in. w Biebrzaƒskim PN,
Narwiaƒskim PN, Tatrzaƒskim PN, Karkonoskim PN, w re-
zerwatach: Jezioro KaraÊ, Jezioro Dru˝no, Jezioro Gaudy,
Siedem Wysp, Âwidwie oraz w parkach krajobrazowych,
m.in. w Przem´ckim PK i PK Doliny Dolnej Odry, OChK
Dolina Noteci.

Rozwój i stan populacji

Populacja podgatunku L. s. cyanecula szybko zmniejsza
swojà liczebnoÊç w cz´Êci europejskiego zasi´gu. Zwiàza-
ne jest to prawdopodobnie z przemianami powodowany-
mi dzia∏alnoÊcià cz∏owieka w siedliskach bagiennych, któ-
re ptak ten zasiedla. Natomiast w cz´Êci area∏u, m.in.
w Holandii, Belgii, Niemczech i S∏owacji, od lat 70. obser-
wuje si´ wzrost liczebnoÊci populacji, a przynajmniej wy-
krywanie nieznanych dotàd stanowisk l´gowych.
Europejska populacja l´gowa oceniana jest na oko∏o
880 000–2 400 000 p. Najliczniej podró˝niczek zamiesz-
kuje Norwegi´ (500 000–1 000 000 p.), Rosj´ (100 000–
–1 000 000 p.), Finlandi´ (100 000–200 000 p.) i Szwe-
cj´ (140 000–180 000 p.).
LiczebnoÊç podró˝niczka w Polsce od wielu lat jest ocenia-
na na podobnym poziomie. Jednak poczàwszy od lat 60.,
obserwuje si´ spadek liczebnoÊci lub zanikanie stanowisk
w wielu rejonach kraju, m.in. w dolinie dolnej i Êrodkowej
Wis∏y, dolinie Warty i na Âlàsku. JednoczeÊnie (szczególnie
w latach 90.) wykryto nowe stanowiska, m.in. na Pojezie-
rzu Dobrzyƒskim i Pojezierzu Kujawskim oraz dokonano
nowej oceny liczebnoÊci podró˝niczka w jego najwa˝niej-
szych ostojach. W wyniku tej oceny uzyskano wy˝sze liczby,
ni˝ przyjmowane dotychczas, jednak˝e wykrywanie no-
wych stanowisk lub wy˝sze oceny liczebnoÊci na poszcze-
gólnych stanowiskach wynikajà raczej z lepszego stanu po-
znania ni˝ ze zjawisk demograficznych zachodzàcych
w populacji. Mo˝na wi´c podejrzewaç, ˝e w Polsce rzeczy-
wisty trend liczebnoÊci na przestrzeni ostatnich dziesi´cio-
leci by∏ spadkowy.
Podgatunek L. s. svecica wykazuje tendencje do poszerzania
swojego zasi´gu i w ostatnich 30 latach kolonizuje tereny
górskie Êrodkowej Europy. Od lat 70. zasiedli∏ stanowiska
w austriackich i szwajcarskich Alpach, w Karkonoszach oraz
Tatrach. Jest bardzo prawdopodobne, ˝e jest to rekoloniza-
cja refugiów, które o˝ywajà co jakiÊ czas przy korzystnych
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warunkach. Na terenie Polski po raz pierwszy jego gniazdo-
wanie odkryto w 1981. W latach 90. liczebnoÊç populacji po
polskiej stronie Tatr oceniono na 10–12 p., a Karkonoszy do
6 p. Sporadycznie zdarza si´ gnie˝d˝enie tego podgatunku
równie˝ na ni˝u Polski, np. nad jez. Dàbie Ma∏e k. Szczeci-
na czy nad Jez. ¸oniewskim w okolicach Leszna.
W kraju gniazduje ok. 1300–1600 p. podró˝niczka. Li-
czebnoÊç ptaków gniazdujàcych w dolinie Biebrzy szaco-
wana jest na ok. 500–700 p.; w ostojach ptaków Dolina
Dolnej Odry oraz Dolina Ârodkowej Noteci i Kana∏u Byd-
goskiego gniazduje odpowiednio 100–150 p.
(1990–2002) i 120–130 p. (1993–1999). W dalszej ko-
lejnoÊci znajdujà si´ nast´pujàce ostoje ptaków: Bagienna
Dolina Narwi (ok. 100 p. w latach 1991–1992), Jezioro
KaraÊ (70–90 p. w latach 1993–2000), Nadnoteckie ¸´gi
(60–70 p. w latach 1997–1999), Dolina Ârodkowej Wis∏y
(38–50 p. w latach 90.), Puszcza Goleniowska (28–33 p.
w latach 1990–2002), Dolina Ârodkowej Wis∏y (ok. 30 p.
w 1993), Dolina Dolnego Bugu (23–30 p. w latach
1990.), Bagienna Dolina Drw´cy (15–25 p. w latach
1990–1997), Dolina TyÊmienicy (24 p. w 1995), Che∏m-
skie Torfowiska W´glanowe (10–20 p. w latach
1990–1993), B∏ota Rakutowskie (ok. 20 p. w 1993), Do-
lina Pilicy (12–16 p. w latach 1994–1999), Jezioro Dru˝-
no (poni˝ej 20 p. w latach 1990–2000), Lasy I∏awskie
(powy˝ej 17 p. w latach 1996–1999), Dolina Ârodkowej
Warty (12–17 p. w latach 1993–2001), Pojezierze S∏aw-
skie w Wielkopolsce (12–17 p. w latach 2001–2002),
Ostoja Nadgoplaƒska (8–16 p. w latach 1993–1995),
Pradolina Warszawsko-Berliƒska (powy˝ej 13 p. w latach
1993–2000) i w Tatrach (10–12 p. w latach 1992–1995).

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 gniazdowych w wyniku osuszania torfo-
wisk i lasów bagiennych.

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:
• powa˝nie ograniczyç plany zabudowy hydrotechnicz-

nej dolin rzecznych i plany przekszta∏ceƒ re˝imu hy-
drologicznego 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;

• w dolinach rzek utrzymaç wysoki poziom wód grunto-
wych póênà wiosnà, zachowaç okresowo wype∏niane
wodà obni˝enia i p∏ytkie starorzecza;

• 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;

• utrzymaç obecny system zarzàdzania terenami chronio-
nymi na obszarach górskich;

• w ramach ochrony czynnej podjàç prób´ rekultywacji
osuszonych torfowisk.

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 stanowisk i liczebnoÊç krajowej populacji

l´gowej;
• wybiórczoÊç siedliskowà;
• sukces l´gowy;
• prze˝ywalnoÊç;
• rozmieszczenie zimowisk i tras przelotu krajowej popula-

cji l´gowej;
• skutecznoÊç czynnej ochrony gatunku.

Monitoring

• ocena liczebnoÊci populacji l´gowej w miejscach jej
najliczniejszego wyst´powania. Liczenie ptaków winno
odbywaç si´ na sta∏ych, reprezentatywnych powierzch-
niach krajobrazowych, rz´du kilku km

2
, w odst´pach

3-letnich. Metodyka do ustalenia, lecz konieczne sà li-
czenia nocne.

Najodpowiedniejszy okres kontroli przypada na 10–20 dni
po przylocie wi´kszej liczby samców, np. dla pó∏nocno-
-wschodniej Polski jest to 3. dekada kwietnia i pierwsze dni
maja. W okresie tym nale˝y przeprowadziç 2 liczenia. Po-
rà najwy˝szej wykrywalnoÊci samców sà wczesne godziny
poranne (3–6). Okresami stosunkowo wysokiej wykrywal-
noÊci sà ponadto godziny przedpo∏udniowe (6–11) i wie-
czorne (19–21). W nocy (godziny 22–3) przy sprzyjajàcych
warunkach pogodowych (niezbyt silny wiatr) mo˝e Êpiewaç
70–80 % samców. Ptaki o tej porze nie przemieszczajà si´,
a ich Êpiew mo˝e byç s∏yszany z du˝ej odleg∏oÊci.
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