
8. Siewkowce     ––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Streszczenie: W okresie wędrówek siewkowce często przebywają w wielogatunkowych stadach w tradycyjnych miej-

scach przystankowych. W zależności od jakości żerowisk ptaki te mogą zmieniać miejsca, w których odpoczywają i żerują 

w trakcie wędrówki. Odpowiednią metodą monitoringu większości gatunków będą liczenia o charakterze cenzusu wy-

konywane w dogodnych siedliskach podczas kontroli pieszej. Kszyk i bekasik są możliwe do policzenia jedynie w trakcie 

płoszenia ich podczas pieszej kontroli, gdyż zauważenie ptaków siedzących z większej odległości jest niemożliwe; inne 

gatunki można liczyć podczas ich żerowania z użyciem lunety z większej odległości (bez płoszenia). Na obszarach o dużej 

powierzchni w trakcie pojedynczej kontroli powinno się objąć liczeniami dużą część, a najlepiej większość miejsc przeby-

wania ptaków. Wobec zmienności rozmieszczenia dogodnych siedlisk trasa przemarszu może być modyfi kowana w trakcie 

kolejnych kontroli. Siewki złote i czajki gromadzą się jesienią na polach uprawnych i ze względu na zmienność miejsc ich 

koncentracji monitoring tych gatunków powinien obejmować większe obszary. W przypadku tych gatunków wystarczą 

dwa liczenia jesienne. Liczenia pozostałych gatunków powinny odbywać się z częstotliwością dwa razy w pentadzie wios-

ną i raz w pentadzie jesienią. Monitoring prowadzony od początku marca do końca maja wiosną i od początku lipca do 

końca października jesienią obejmuje cały okres migracji siewkowców w Polsce. W razie potrzeby można ten okres skrócić 

o skrajne dekady lub wykonywać kontrole rzadziej, co powoduje jednak utratę części informacji. Z reguły najlepsze wyniki 

dają liczenia wykonywane w godzinach porannych, kiedy ptaki intensywnie żerują, brodźce piskliwe warto jednak liczyć 

także wieczorem, ponieważ ptaki żerujące za dnia w dużym rozproszeniu zbierają się wtedy w stada. Liczenia słonek 

wykonuje się w nocy.
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8.1. Status w Polsce

Polska leży na przecięciu dwóch ważnych szla-
ków wędrówkowych siewkowców: wschod-
nioatlantyckiego i czarnomorskiego (Meiss-
ner 2001). Wiodą one z północno-wschodniej 
Europy i Syberii w kierunku zimowisk poło-
żonych w południowej i zachodniej Europie 
oraz w Afryce.

W Polsce odnotowano dotąd 59 gatunków 
siewkowców Charadrii (http://www.komi-
sjafaunistyczna.pl, data dostępu 10.11.2010). 
Z tej stosunkowo licznej grupy systematycz-
nej tylko 10 gatunków współcześnie gniazduje 
regularnie w kraju, w tym najliczniej: czajka, 
kszyk, słonka (populacje lęgowe od kilkunastu 
do kilkudziesięciu tysięcy par). Mniej liczne 
są samotnik, rycyk, krwawodziób, piskliwiec 
(po kilka tysięcy par) oraz dubelt i kulik wielki 
(po kilkaset par) oraz najmniej liczny ostrygo-
jad (kilkanaście par). Pozostałe 11 gatunków 
notowano jako lęgowe dawniej, lub współ-
cześnie gniazdują nieregularnie pojedyncze 
pary, bez oznak trwałego zasiedlenia kraju (np. 
brodziec pławny). Większość gatunków siew-
kowców zmniejsza liczebność w Polsce, jak 
np. pospolita czajka albo kszyk, niektóre wy-
ginęły (kulon, biegus zmienny) lub tylko wy-
jątkowo stwierdzano ich lęgi, np. łęczak i ba-
talion (Tomiałojć & Stawarczyk 2003, Sikora 
et al. 2007, Chylarecki et al. 2008). Wszystkie 
gatunki siewkowców lęgowe w Polsce regular-
nie przelatują przez nasz kraj. Trendy spadko-
we liczebności i zmniejszanie areału lęgowego 
większości gatunków siewkowców notowane 
jest również w skali całego kontynentu euro-
pejskiego (BirdLife Inernational 2004).

W okresie wędrówki, niektóre siewkow-
ce gromadzą się w stadach liczących kilka, 
a nawet kilkanaście tysięcy osobników, do-
tyczy to np. czajki, siewki złotej, bataliona, 
biegusa zmiennego oraz łęczaka i kszyka (np. 
Tomiałojć & Stawarczyk 2003, Meissner et al. 

2006). Inne gatunki, takie jak np. samotnik, 
biegus płaskodzioby czy bekasik, nie tworzą 
tak wielkich skupień i zazwyczaj występują 
w rozproszeniu. Najczęściej jednak w okresie 
wędrówek na miejscach przystankowych spo-
tyka się wielogatunkowe stada siewkowców.

W większości przypadków siewkowce 
gniazdujące w strefi e arktycznej pojawiają się 
liczniej na wybrzeżu, a rzadziej w głębi lądu 
(choć lokalnie, np. na spuszczonych stawach 
rybnych czy w strefach cofki na zbiornikach 
zaporowych mogą występować duże ich kon-
centracje, patrz tab. 6). Natomiast na śródlą-
dziu Polski spotyka się większe zgrupowania 
siewkowców gniazdujących w niższych szero-
kościach geografi cznych. Podczas wędrówki 
wiosennej większość gatunków spotykanych 
jest w Polsce mniej licznie niż jesienią. Wę-
drówka wiosenna jest szybka i w miejscach 
przystankowych, w kolejnych dniach widocz-
ne są znaczne zmiany liczebności ptaków. 
Migracja jesienna jest bardziej rozciągnięta 
w czasie i ptaki zazwyczaj dłużej pozostają 
na żerowiskach (Meissner 2001). U gatunków 
lęgnących się w strefi e arktycznej, np. u bie-
gusów, widoczne są silne, międzysezonowe 
fl uktuacje liczebności, związane z sukcesem 
lęgowym w danym roku, który z kolei powią-
zany jest z cyklicznymi zmianami liczebności 
lemingów. W latach o niskiej liczebności tych 
gryzoni presja drapieżników w Arktyce skie-
rowana jest głównie na lęgi ptaków (Under-
hill 1987) i w efekcie, podczas jesiennej migra-
cji obserwuje się w takich latach wcześniejszy 
przelot ptaków dorosłych, które utraciły lęgi 
oraz mniejszą liczbę osobników młodych 
(Meissner 2005, 2006).

Rozpoznanie sytuacji w okresie wędró-
wek dla większości gatunków jest dość do-
bre. Największe zgrupowania siewkowców 
w czasie wędrówki spotyka się na wybrzeżu, 
szczególnie przy ujściach rzek (np. ujście 
Wisły, Pasłęki oraz Redy) oraz nad zalewami 
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i jeziorami przymorskimi. W głębi lądu pre-
ferowane są doliny rzeczne: np. Biebrzy, Wi-
sły, Bugu, Narwi, ujście Warty oraz zbiorniki 
sztuczne np. stawy rybne oraz zbiorniki za-
porowe, zwłaszcza w okresie niskich stanów 

wody (np. stawy w Górkach koło Wiślicy, 
Stawy Milickie, stawy w Starzawie, zbiornik 
k. Sątop na Mazurach, zbiorniki zaporowe: 
np. Jeziorsko, Zb. Mietkowski, Zb. Nyski, Zb. 
Otmuchowski, zb. Wonieść i inne; tab. 6).

Tab. 6. Największe koncentracje regularnie wędrownych w Polsce gatunków siewkowców oraz miejsca obserwacji największych stad

Gatunek

Maksymalne koncentracje w okresie 

wędrówki Miejsca największych koncentracji

Wiosna Jesień

Ostrygojad1 10–15 100–150 Zatoka Pucka

Sieweczka rzeczna1, 2 50–100 Zbiorniki zaporowe na Śląsku, zb. Wonieść

Sieweczka obrożna1, 3, 4 30–75 70–150 Zatoka Pucka, zbiorniki zaporowe: Nyski, Jeziorsko, Wonieść

Siewka złota1, 5 500–1 300 5 000–7 000
Stawy Dzwonowo, zbiornik k. Sątop, Żuławy Wiślane, stawy 

w Starzawie

Siewnica1,4 15–20 250–500 Zatoka Pucka, Zbiorniki: Nyski i Jeziorsko, stawy w Starzawie

Czajka1, 2, 5 3 000–6 000 9 000–13 400
Zb. zaporowe: Jeziorsko, Wonieść, Otmuchowskie, stawy 

w Starzawie i Dzwonowie, dolina Wisły k. Tczewa, zbiornik k. Sątop

Biegus rdzawy1, 6 11 30–160 Ujście przekopu Wisły, ujście Redy

Piaskowiec1 100–340 Ujście przekopu Wisły, ujście Redy

Biegus malutki1, 4 40 400–570
Zbiorniki zaporowe: Otmuchowski, Nyski, Mietkowski, Turawski, 

Jeziorsko, ujście Redy, ujście przekopu Wisły

Biegus mały1 50–100 30–40
Jez. Gardno, Zatoka Pucka, stawy w Siemieniu, pola irygacyjne 

pod Wrocławiem

Biegus krzywodzioby1, 2, 4, 6 18 100–220
Zatoka Pucka, zbiorniki zaporowe: Otmuchowski, Nyski, Turawski, 

Mietkowski, Jeziorsko, Wonieść

Biegus zmienny1, 4, 7 70–410 1 000–2 500
Zatoka Pucka, zbiorniki zaporowe: Otmuchowski, Jeziorsko, 

Włocławski, stawy w Starzawie

Batalion1, 4 9 000–13 000 600–1 000
Dolina Biebrzy i Narwi, ujście przekopu Wisły, zbiorniki zaporowe: 

Nyski, Jeziorsko

Bekasik1, 8 20–50 30–100 Poldery Huty Głogów, Zatoka Elbląska, stawy w Karwinach

Kszyk1,4 850 5 000
Zbiorniki zaporowe: Jeziorsko, Turawski, stawy rybne Dzwonowo, 

Przygodzice, Górki koło Wiślicy

Słonka1 15 Zazwyczaj widuje się pojedyncze osobniki

Rycyk1, 6, 9 680 200 Stawy w Starzawie, dolina Biebrzy

Szlamnik1, 4, 10 4–5 80 Zatoka Pucka, zbiorniki zaporowe: Nyski, Goczałkowicki, Jeziorsko

Kulik mniejszy1, 10 8 40–70 Zatoka Pucka, Zbiornik Nyski

Kulik wielki1, 7, 10, 11 58 130–200
Stawy w Górkach koło Wiślicy, zbiorniki zaporowe: Nyski, 

Otmuchowski, Mietkowski, Jeziorsko, Zatoka Pucka
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8.2. Wymogi siedliskowe w okresie 

wędrówek

Większość siewkowców w okresie wędrówki 
tworzy wielogatunkowe stada. Ptaki te zatrzy-
mują się w miejscach obfi tych w pokarm, gdzie 
mogą szybko uzupełnić zapasy energetyczne, 
konieczne do kontynuowania migracji. Najczęś-
ciej są to błotniste brzegi zbiorników wodnych 
i plaże w pobliżu ujść rzek. Siewki złote, czajki 
i kuliki wielkie często spotyka się również na 
polach, łąkach i pastwiskach. Siewkowce spoty-
ka się też w siedliskach silnie przekształconych 
przez człowieka, takich jak odstojniki ścieków 
lub osadniki popiołów z elektrociepłowni.

Część gatunków siewkowców wędruje 
prawie wyłącznie wzdłuż wybrzeży morskich 
i bardzo nielicznie pojawiają się one w głębi 
lądu (ostrygojad, szlamnik, biegus rdzawy, ka-
musznik), inne spotykane są licznie zarówno 
w strefi e wybrzeża, jak i na śródlądziu (np. 
piskliwiec, łęczak, batalion, kszyk, biegus 
krzywodzioby).

8.3. Podstawowe informacje 

o wędrówce

8.3.1. Okres wędrówki

Międzygatunkowe różnice w terminach wę-
drówki wynikają przede wszystkim z poło-
żenia terenów lęgowych i zimowisk. Wiosną 
najwcześniej pojawiają się u nas gatunki zi-
mujące w południowej i zachodniej Europie 
oraz w północnej Afryce, których lęgowi-
ska znajdują się w strefi e klimatu umiarko-
wanego (czajka, kszyk, słonka, samotnik, 
kulik wielki, rys. 18). Później wędrują ptaki 
spędzające zimę na terenach położonych na 
południe od Sahary, a lęgnące się w strefi e 
arktycznej, gdzie sezon lęgowy zaczyna się 
dopiero w czerwcu (siewnica, biegusy ma-
lutki, rdzawy i krzywodzioby oraz piasko-
wiec). Podczas jesiennej migracji u większo-
ści gatunków ptaki dorosłe wędrują przed 
młodymi. Czasowe rozdzielenie terminów 
wędrówki obu grup wiekowych jest najsil-
niej zaznaczone u gatunków gniazdujących 

Brodziec śniady1, 11–14 150–370 300–580
Doliny Narwi i dolnej Wisły, Międzyodrze, PN Ujście Warty, stawy 

w Górkach koło Wiślicy, Stawy w Milickie

Krwawodziób1, 6, 15 100–440 100–110
Dolina Biebrzy, stawy w Spytkowicach i w Przemkowie, pola 

irygacyjne pod Wrocławiem, Zatoka Pucka

Kwokacz1, 4, 10 70–100 200–240 Dolina Narwi, zbiorniki Jeziorsko, Nyski i Turawski

Samotnik1, 16, 17 30–50 50
Zbiornik Mietkowski, stawy w Siemieniu, pola irygacyjne koło 

Wrocławia

Łęczak1,4 500–700 1 000
Mikoszewo, ujście Pasłęki, rez. Mechelińskie Łąki, Biechów koło 

Ostrowca Świętokrzyskiego, Zbiornik Jeziorsko

Brodziec piskliwy1,4 50–60 200–430
Zbiorniki: Turawski, Nyski i Jeziorsko, dolina środkowej Wisły i 

Warty, stawy w Goczałkowicach-Zdroju

Kamusznik1, 18 5–8 40–60 Zatoka Pucka, Międzyzdroje

Płatkonóg szydłodzioby1, 19, 20 25 100–150 Ujście Wisły, Jez. Rakutowskie

Źródła danych: 1 – Tomiałojć & Stawarczyk 2003, 2 – Kuźniak & Lorek 1993, 3 – Meissner & Huzarski 2006, 4 – Janiszewski et al. 1998, 5 – Meissner et al. 2006, 

6 – Meissner & Sikora 1995, 7 – Kunysz & Hordowski 1992, 8 – Cenian & Sikora 1997 i A. Sikora – dane niepublikowane, 9 – Górski & Nowakowski 1998, 10 – Stawar-

czyk et al. 1996, 11 – Wilniewczyc et al. 2001, 12 – Witkowski & Ranoszek 1998, 13 – Jermaczek et al. 1995, 14– Wójcik et al. 1999, 15 – Wiehle 2002, 16 – Dyrcz et 

al. 1998, 17 – Lontkowski et al. 1988, 18 – Meissner & Koziróg 2000, 19 – Zieliński & Studziński 1996, 20 – Sikora & Zieliński 2000.
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Gatunek
Miesiące

I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII

Ostrygojad1, 2

Sieweczka rzeczna1, 3–6

Sieweczka obrożna2, 4–7

Siewka złota1, 8–10

Siewnica5, 10, 11

Czajka3, 5, 6, 9, 12, 13, 15

Biegus rdzawy1, 2, 10

Piaskowiec1, 16

Biegus malutki2, 4, 5, 6, 10, 13

Biegus mały1, 2, 5

Biegus krzywodzioby2, 4, 5, 6, 10, 17

Biegus zmienny1, 2, 4–6, 10, 12, 14, 18

Batalion1, 2, 4–6, 13

Bekasik1, 14

Kszyk1, 2, 5, 6, 12, 15, 19

Słonka1

Rycyk1, 13

Szlamnik1, 20

Kulik mniejszy1, 6

Kulik wielki1, 6, 12

Brodziec śniady1, 4, 5, 6, 13

Krwawodziób1, 2, 5, 13, 21

Kwokacz1, 4, 5, 13

Samotnik1, 3, 6, 12

Łęczak1, 3, 4, 5 ,6, 9, 12, 22, 23

Brodziec piskliwy1, 6, 12, 13, 24

Kamusznik1, 2, 25

Płatkonóg szydłodzioby1, 26  

Rys. 18. Terminy migracji omawianych gatunków siewkowców przez Polskę. Kolor jasnoszary – okres wędrówki, kolor ciemnoszary 

– okres szczytowej liczebności

Źródła danych: 1 – Tomiałojć & Stawarczyk 2003, 2 – Meissner & Sikora 1995, 3 – Kruszyk & Zbroński 2002, 4 – Kuźniak & Lorek 1993, 5 – Zieliński & Studziński 

1996, 6 – Stawarczyk et al. 1996, 7 – Meissner & Huzarski 2006, 8 – Bocheński et al. 2006, 9 – Wójcik et al. 1999, 10 – Meissner et al. 2009, 11 – Krupa 1997, 12 

– Wilniewczyc et al. 2001, 13 – Kunysz & Hordowski 1992, 14 – Cenian & Sikora 1997, Sikora 2005, 15 – Meissner & Włodarczak 1998, 16 – Meissner & Włodarczak 

1999, 17 – Meissner 2006, 18 – Meissner & Strzałkowska 2006, 19 – Kuźniak 1993, 20 – Meissner & Ściborski 2002, 21 – Meissner 2000, 22 – Remisiewicz et al. 

2007, 23 – Meissner 1997, 24 – Mitrus et al. 1998, 25 – Meissner & Koziróg 2000, 26 – Sikora & Zieliński 2000.
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w strefi e arktycznej. W przypadku kszyka, 
czajki i siewki złotej ptaki dorosłe i młode 
wędrują w podobnych terminach.

8.3.2. Taktyka wędrówki

Wśród siewkowców występują zarówno ga-
tunki zimujące blisko lęgowisk, jak i podej-
mujące jedne z najdłuższych wędrówek wśród 
ptaków. Piaskowce, biegusy rdzawe, biegusy 
krzywodziobe i bataliony w ciągu roku dwu-
krotnie pokonują dystans przekraczający 10 
tys. km, a u czajki odległość między terenami 
lęgowymi i zimowiskami wynosi przeciętnie 
1000-2000 km. Trasa wędrówki może być po-
konywana przez osobniki różnych gatunków, 
podgatunków, populacji, a nawet grup wieko-
wo-płciowych w odmienny sposób. W skraj-
nych przypadkach mogą to być 2–3 długody-
stansowe przeloty po kilka tysięcy kilometrów 
lub kilkanaście etapów po kilkaset kilometrów. 
To zróżnicowanie szczególnie dobrze widocz-
ne jest u gatunków zajmujących rozległe area-
ły lęgowe, rozciągające się w różnych strefach 
klimatycznych (np. sieweczka obrożna, krwa-
wodziób). Występuje u nich rodzaj wędrówki 
zwany „żabim skokiem”. Populacje gniazdują-
ce dalej na północ wędrują na odległe zimowi-
ska położone w środkowej i południowej Afry-
ce, natomiast ptaki z lęgowisk usytuowanych 
w strefi e umiarkowanej odbywają tylko krótką 
migrację do południowej i zachodniej Europy 
i północnej Afryki. W takim przypadku różne 
są też terminy migracji, ponieważ ptaki z te-
renów położonych na północy później kończą 
lęgi i później wyruszają na wędrówkę. U siew-
kowców wiosenna migracja przebiega szybciej 
od jesiennej. Gatunki gniazdujące w Arktyce 
(biegus krzywodzioby, biegus rdzawy, piasko-
wiec, szlamnik) zdecydowanie częściej spo-
tyka się u nas jesienią niż podczas wędrówki 
wiosennej, co wynika z odmiennej strategii 

wędrówki jesiennej i wiosennej. Wiosną ptaki 
te zatrzymują się licznie na bogatych żerowi-
skach południowych wybrzeży Morza Północ-
nego. Stamtąd startują do liczącego kilka ty-
sięcy kilometrów przelotu w stronę lęgowisk, 
nie zatrzymując się wtedy w naszym kraju. 
Niektóre gatunki, jak np. biegus krzywodzio-
by, wykorzystują dwie trasy migracji: wiosną 
kierują się na syberyjskie lęgowiska poprzez 
rejon Morza Czarnego, podczas gdy jesienią 
licznie wędrują przez Bałtyk (Meissner 2001).

8.4. Strategia liczeń monitoringowych

8.4.1. Cenzus czy próbkowanie

W zależności od lokalnych warunków wpły-
wających na jakość żerowisk, siewkowce czę-
sto zmieniają miejsca, w których przebywają, 
dlatego próbkowanie na stałych powierzch-
niach wyznaczonych w obrębie większych 
obszarów nie jest odpowiednią metodą mo-
nitoringu ich liczebności. Monitoring siew-
kowców powinien odbywać się w dogodnych 
żerowiskach, których położenie może się 
zmieniać w ramach jednego sezonu i między 
sezonami, czasem jednak żerowiska będą stałe 
(np. na stawach rybnych). Licząc siewkowce, 
zawsze należy dążyć do uzyskania maksymal-
nej liczebności chwilowej ptaków w danym 
miejscu (patrz Wstęp). W przypadku koryt 
rzecznych liczenie powinno obejmować odci-
nek z kilkoma miejscami koncentracji ptaków. 
Obszary o bardzo dużej powierzchni należy 
kontrolować w sposób zapewniający objęcie 
liczeniami przynajmniej części, a najlepiej 
większości miejsc, gdzie przebywają ptaki. Do 
liczeń o charakterze monitoringu preferowa-
ne są jednak miejsca licznego zatrzymywania 
się siewkowców, które można skontrolować 
w całości i jest możliwe ocenienie całkowitej 
liczebności przebywających tam ptaków.
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8.4.2. Dostosowanie częstości liczeń 

do wielkości obszaru i specyfi ki gatunków

Ze względu na przemieszczanie się ptaków 
w obrębie żerowisk, liczenie siewkowców na 
pojedynczym stanowisku objętym monito-
ringiem powinno trwać jak najkrócej (nie dłu-
żej niż 4–5 godzin). Trasę przemarszu trzeba 
tak zaplanować, by w tym czasie odwiedzić 
wszystkie miejsca, w których licznie groma-
dzą się ptaki. Ze względu na możliwą zmien-
ność warunków siedliskowych (położenie 
piaszczystych łach w korycie rzeki, odsłonię-
te muliste dna stawów rybnych) trasa ta po-
winna być modyfi kowana podczas kolejnych 
kontroli. W przypadku rozległych obszarów, 
do liczenia należy zaangażować zespół ludzi. 
Wynika z tego, że do liczeń najlepsze są miej-
sca o niewielkiej powierzchni, gromadzące 
dużo ptaków. Natomiast zorganizowanie na 
rozległym obszarze odpowiednio częstych 
liczeń, trwających przez cały okres wędrów-
ki jest niezwykle trudne, ponieważ wymaga 
uczestnictwa większej liczby odpowiednio 
przeszkolonych osób.

W przypadku czajek i siewek złotych, 
które jesienią gromadzą się na zaoranych lub 
obsianych oziminą polach, zorganizowanie 
monitoringu jest jeszcze trudniejsze, ponie-
waż ze względu na duże rozproszenie i zmien-
ność miejsc koncentracji tych ptaków, licze-
niami należy objąć obszar o wielkości regionu 
(np. Żuławy Wiślane, Warmia). W praktyce 
nie jest więc możliwe wykonanie dokładne-
go cenzusu z zalecaną częstotliwością. Te ga-
tunki można jednak liczyć tylko dwukrotnie 
podczas jesiennej wędrówki: w trzecim ty-
godniu października i listopada. Dotyczy to 
także słonki, która żeruje najchętniej nocą na 
pastwiskach i łąkach znajdujących się blisko 
lasu. Siewka złota, czajka i słonka długo po-
zostają w rejonie lęgowisk, a termin rozpoczę-
cia wędrówki w dużym stopniu uzależniony 

jest od warunków pogodowych. Nie wykazu-
ją one tak gwałtownych zmian liczebności na 
miejscach przystankowych, jak pozostałe ga-
tunki siewkowców (Meissner 2001).

8.5. Opis metod liczeń

8.5.1. Wskazanie metod liczeń

Siewkowce w okresie migracji najłatwiej liczyć 
na żerowiskach, gdzie większość gatunków 
gromadzi się w wielogatunkowych stadach. 
Liczeniem należy objąć całość danego terenu, 
lub większość miejsc, w których ptaki się gro-
madzą. Zalecana jest kontrola piesza i liczenie 
ptaków przez lornetkę, a w miejscach otwar-
tych, nieporośniętych roślinnością można 
używać lunet. Na zbiornikach wodnych, 
gdzie ptaki koncentrują się tylko wzdłuż linii 
brzegowej, dobre wyniki daje liczenie z łodzi. 
Liczenia jesiennych koncentracji czajek i sie-
wek złotych oraz nocne liczenia słonek wy-
magają spenetrowania dużego obszaru, dlate-
go niezbędne jest wykorzystanie do tego celu 
samochodu. Do liczeń czajek i siewek złotych 
najlepiej używać lunety. Słonki liczy się nocą, 
więc konieczne jest używanie silnej latarki lub 
ręcznego refl ektora.

8.5.2. Siedliska kluczowe

Siewkowce zatrzymują się w miejscach bo-
gatych w pokarm, takich jak brzegi różnych 
zbiorników wodnych, ujścia rzek i ich doliny, 
a także obiekty pochodzenia antropogenicz-
nego, takie jak osadniki popiołów z elektro-
ciepłowni, czy też odstojniki ścieków. Część 
gatunków (czajka, siewka złota) najliczniej 
przebywa na polach uprawnych, zwłaszcza 
gdy są one po orce lub gdy roślinność jest na 
nich jeszcze bardzo niska. Duże koncentracje 
ptaków z tej grupy znane są także ze zbior-
ników zaporowych i stawów rybnych. Obec-
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ność i liczebność siewkowców na tego typu 
obiektach jest silnie uzależniona od dostęp-
ności żerowisk.

8.5.3. Terminy liczeń i ich częstotliwość

Wędrówka wiosenna siewkowców w Polsce 
zaczyna się na początku marca, choć np. czaj-
ki w niektóre sezony pojawiają się już w lu-
tym. Trwa ona do pierwszej dekady czerwca, 
lecz wysokie liczebności ptaków notuje się 
zazwyczaj do połowy maja. Zaleca się więc 
prowadzenie liczeń od początku marca do 
końca maja. Wiosną, ze względu na szybki 
przelot, ptaki powinno się liczyć nie rzadziej 
niż 2 razy w pentadzie (okres pięciodniowy). 
Przelot jesienny jest znacznie bardziej roz-
ciągnięty w czasie. Pierwsze ptaki pojawiają 
się już w połowie czerwca, a migracja nie-
których gatunków kończy się w listopadzie. 
W przypadku migracji jesiennej liczeniami 
należy objąć okres od początku lipca do koń-
ca października. Częstotliwość liczeń może 
być mniejsza niż wiosną, wystarczająca bę-
dzie jedna kontrola w pentadzie. Liczenia 
z mniejszą częstotliwością powodują utratę 
informacji o dynamice przelotu (Borowiec 
et al. 1981), co przekłada się także na mniej 
dokładne oszacowanie liczebności poszcze-
gólnych gatunków w danym sezonie.

Jesienią siewki złote, czajki i słonki wy-
starczy policzyć dwa razy: w trzecim tygodniu 
października i w trzecim tygodniu listopada. 
Wiosną przelot tych gatunków jest szybki, 
więc częstotliwość liczeń powinna być taka 
jak w przypadku pozostałych gatunków.

8.5.4. Pora kontroli

Pora kontroli powinna być mniej więcej stała 
przez cały okres objęty liczeniami. W przypad-
ku gatunków przebywających w wielogatun-
kowych stadach najlepiej kontrolę przeprowa-

dzić w godzinach porannych, gdy większość 
ptaków intensywnie żeruje. Około południa 
część ptaków może przenosić się z żerowisk 
na miejsca odpoczynkowe, przez co mogą zo-
stać pominięte podczas liczenia. Wieczorem 
natomiast istnieje ryzyko, że przedłużenie 
czasu liczenia spowoduje niemożność jego do-
kończenia ze względu na pogarszającą się wi-
doczność o zmierzchu. Jedynie w przypadku 
słonki należy wykonać liczenie w nocy, a naj-
lepsze wyniki liczenia brodźców piskliwych 
uzyskuje się w godzinach przedwieczornych.

8.5.5. Przebieg kontroli w terenie

Większość gatunków siewkowców przebywa 
w wielogatunkowych stadach, stąd liczy je się 
razem. Niezależnie od ukształtowania terenu 
najlepszą metodą liczenia siewkowców jest 
przejście całego terenu pieszo, tak by policzyć 
ptaki we wszystkich miejscach ich potencjal-
nych koncentracji. Tylko piesza penetracja 
terenu daje szansę na policzenie kszyków 
i bekasików, których zauważenie z większej 
odległości jest niemożliwe. Gatunki te żerują 
najczęściej wśród roślin i zrywają się do lotu 
z niewielkiej odległości, dlatego dopiero ich 
wypłoszenie umożliwia zanotowanie liczby 
ptaków przebywających na danym terenie. 
Jeżeli zrezygnujemy z objęcia monitoringiem 
bekasa i bekasika, to liczenie można przepro-
wadzić w inny sposób, zwłaszcza gdy teren 
jest odkryty i istnieje możliwość obserwacji 
ptaków bez ich płoszenia. Wystarczy wtedy 
liczyć ptaki z większej odległości (najlepiej 
przez lunetę), korzystając, jeśli to możliwe, 
ze wzniesień terenu (np. wydmy, obwałowa-
nia stawów, wysokie brzegi rzeki). W takim 
przypadku ptaki nie są płoszone i szansa ich 
przeoczenia lub dwukrotnego policzenia jest 
znacznie mniejsza. Na terenach, gdzie ptaki 
koncentrują się tylko wzdłuż linii brzegowej, 
możliwe jest też liczenie siewkowców z łodzi. 
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Zaletą tej metody jest to, że dystans ucieczki 
w przypadku zbliżania się do stada od strony 
wody jest mniejszy, niż gdy podchodzi się do 
ptaków od strony lądu. Jeśli liczenie prowa-
dzone jest przez zespół ludzi, to ważne jest, 
by odbywało się ono w tym samym czasie, 
i by osoby liczące notowały kierunki odlotu 
przepłoszonych stad. Umożliwi to później-
sze ustalenie, czy jakieś stada nie zostały po-
liczone więcej niż jeden raz.

Odmienna metoda liczenia zalecana jest 
w przypadku brodźców piskliwych w okresie 
jesiennej migracji, zatrzymujących się wzdłuż 
koryt rzek. W ciągu dnia ptaki te żerują w bar-
dzo dużym rozproszeniu, a tylko na niektó-
rych terenach obserwuje się w ciągu dnia 
większe stada. Przed zmierzchem brodźce 
piskliwe zaczynają intensywnie się nawoły-
wać i zbierać w stada. Ten moment jest najlep-
szy do policzenia ptaków przebywających na 
danym terenie.

Słonki żerują nocą, a w ciągu dnia pozo-
stają w ukryciu. Liczenie słonek musi być po-
przedzone wytypowaniem miejsc, w których 
żerują. Wymaga to objechania rozległego 
obszaru i zwrócenia uwagi na ślady ptaków 
na pastwiskach i łąkach (odchody, odciski 
palców, ślady żerowania). Największe szanse 
spotkania słonek są na terenach położonych 
blisko lasu, na których występują liczne kre-
towiska. Nocą miejsca te należy skontrolować 
z silną latarką, w świetle której można będzie 
zauważyć ptaki siedzące na ziemi. Po terenie 
poruszać się trzeba wolno, po ustalonej trasie, 
tak by spenetrować całą łąkę lub pastwisko.

8.6. Trudności w prowadzeniu liczeń 

Rozpoznawanie siewkowców oraz szacowa-
nie liczebności poszczególnych gatunków 
w dużych i ruchliwych stadach wymaga duże-
go doświadczenia. Błędy mogą wynikać z czę-

stego przemieszczania się ptaków w obrębie 
kontrolowanego obszaru, stąd w przypadku 
kontroli prowadzonej przez kilka osób ważne 
jest szybkie i w miarę jednoczesne wykonanie 
liczenia. Na liczbę ptaków przebywających na 
danym terenie znaczny wpływ mają lokalne 
warunki siedliskowe, stąd przy dużych róż-
nicach między sezonami, zebrane dane nie 
muszą odzwierciedlać zmian liczebności po-
pulacji ptaków, a zmiany w jakości żerowisk 
w miejscu przystankowym. Dlatego wysnu-
wanie wniosków o zmianach liczebności mi-
grujących siewkowców powinno opierać się 
o dane z większej liczby stanowisk.

Latarki i ręczne refl ektory o dużej mocy, 
używane do liczenia słonek, charakteryzują 
się dużym poborem energii. Wybierając się 
na liczenie, trzeba zadbać o odpowiedni za-
pas akumulatorów lub podłączać refl ektor do 
akumulatora samochodowego (do całonocnej 
kontroli wystarcza akumulator o pojemno-
ści 45-55Ah), który najwygodniej umieścić 
w plecaku.

8.7. Informacje dodatkowe

Omawiane tu gatunki szybko reagują na zmie-
niające się warunki siedliskowe w miejscach 
przystankowych. Pogorszenie się jakości że-
rowisk powoduje, że ich liczebność szybko 
się zmniejsza. Odwrotną sytuację obserwuje 
się często w przypadku kompleksów stawów 
rybnych, gdzie jesienią z części zbiorników 
spuszczana jest woda. W miejscach takich 
zaobserwowana liczebność ptaków może 
w dużym stopniu wynikać z wielkości obsza-
ru odsłoniętego dna oraz okresu, kiedy stawy 
zostały pozbawione wody. Podobne zjawisko 
obserwuje się na zbiornikach zaporowych 
i w okresowo zalewanych dolinach rzecznych 
(Wójcik et al. 1999). Z tego powodu niezwy-
kle ważne jest notowanie podczas każdej 
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kontroli warunków siedliskowych, mogących 
mieć wpływ na liczebność ptaków w danym 
miejscu, z których najważniejszy jest poziom 
wody warunkujący powierzchnię żerowisk.

8.8. Zasady bezpieczeństwa 

obserwatora i ptaków

Na terenach podmokłych należy pamiętać 
o możliwości napotkania głębszych miejsc 
i nierówności dna nawet w niewielkich zbior-
nikach i terenach zalewowych. Licząc ptaki 
z łódki, trzeba zaopatrzyć się w kamizelki ra-
tunkowe.

W okresie migracji chwilowe przepło-
szenie ptaków z żerowisk nie ma większego 
znaczenia. Siewkowce bardzo szybko wraca-
ją w to samo miejsce i dopiero długotrwałe 
płoszenie zmusza je do opuszczenia danego 
żerowiska.
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