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SIEWECZKA OBROŻNA Charadrius hiaticula

Sieweczka obrożna Charadrius hiaticula, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Środowi-
ska z dnia 6 października 2014 r. w sprawie ochrony gatunkowej zwierząt (Dz.U. 2014 poz. 
1348), objęta jest ochroną ścisłą oraz wymaga ochrony czynnej.

Tak jak wspominaliśmy przy opisie sieweczki rzecznej Charadrius dubius, do końca lat 
70. XX wieku podstawową nazwą gatunku był dżdżownik obrożny (Sokołowski 1958, 1977, 
Gotzman i Jabłoński 1972). Naukowa nazwa hiaticula pochodzi od łacińskiego hiatus, co 
oznacza szczelinę lub rozpadlinę (Kruszewicz 2005).

Ryc. 1. Samiec sieweczki obrożnej Charadrius hiaticula w szacie godowej. Zupełnie czarny rysunek 
na głowie i obroży odróżnia go od samicy w ubarwieniu godowym
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OPIS GATUNKU

Ogólna charakterystyka
Sieweczka obrożna to nieduży ptak siewkowy, wielkości szpaka Sturnus vulgaris czy 
skowronka Alauda arvensis. Ma krótki dziób i smukłe, dość długie nogi. Jest wyraźnie 
większa i bardziej krępa od sieweczki morskiej Charadrius alexandrinus i sieweczki rzecz-
nej. Wierzch ciała ma generalnie brunatnopiaskowy, spód biały (Czarnecki i inni 1982, 
Jonsson 1998, Svensson 2012).

W szacie godowej najłatwiej ją rozpoznać po pomarańczowych nogach, pomarań-
czowym dziobie z wyraźnym, czarnym końcem oraz łatwo zauważalnym białym pasku 
skrzydłowym (Czarnecki i inni 1982, Jonsson 1998). Szczegółowy opis szat przedstawi-
my poniżej. Poza cechami upierzenia należy zwrócić uwagę na kilka charakterystycznych 
zachowań. Lot sieweczki obrożnej jest mało płynny, gwałtowny, łączący charakterystycz-
ne urywane, jakby nerwowe uderzenia skrzydeł na przemian z szybowaniem. Zazwyczaj 
sieweczka lata na niskim pułapie, co pozwala zwrócić uwagę na proporcjonalnie długie 
skrzydła i ogon. Lądowanie poprzedzone jest niemal zawsze krótką fazą szybowania, 
po wylądowaniu zaś ptak ten przeważnie podbiega kilka bądź kilkanaście kroków z roz-
łożonymi skrzydłami. Sylwetka i zachowanie w czasie lotu i chwilę po wylądowaniu są 
specyficzne i mogą być brane pod uwagę jako cechy pomocnicze przy identyfikacji ga-
tunkowej.

Sieweczka obrożna najczęściej odzywa się łatwo rozpoznawalnym fletowym, mięk-
kim, dwusylabowym „tu-ip”. Ostrzega piskliwym „piip”, „piiip”. Pieśń godowa, śpiewana 
najczęściej w nietoperzowym locie tokowym na bardzo niskim pułapie, z wolnymi uderze-
niami skrzydeł, brzmi jak szybkie, rytmiczne i miękkie „ti-tu-i, ti-tu-i, ti-tui, ti-tu-i…” lub 
prostsze, szybko powtarzane „t’łiia-t’łiia-t’łiia-t’łiia-t’łiia…” (Svensson 2012).

Wymiary dorosłych (podgatunek nominatywny Charadrius hiaticula hiaticula) są 
następujące: długość ciała 170−200 mm, rozpiętość skrzydeł 350−420 mm oraz – od-
powiednio dla samców i samic – średnia długość skrzydła złożonego 132 mm (zakres 
110−121 mm) i 135 mm (126−144 mm), średnia długość ogona 58,1 mm (54−62 mm)  
i 59,4 mm (54−68 mm), średnia długość dzioba 14,1 mm (13−15 mm) i 14,5 mm 
(13,7−15,2 mm), średnia długość skoku 25,6 mm (24,7−27,1 mm) i 25,9 mm 
(23,8−27,1 mm), przy braku istotnych różnic między płciami oraz ptakami dorosłymi 
i młodocianymi (Cramp i inni 1983, Meissner 2007, Cramp i Simmons 2011).

Masa ptaków wykazuje małą zmienność sezonową, bez różnic między płciami. Pod-
czas migracji i zimą (lipiec−luty) średnia masa ptaków wahała się między 64,2 a 69,3 g, 
w okresie lęgowym między 61,1 a 63,6 g (Johnson 1985, Cramp i Simmons 2011). Nie 
jest wykluczone, że istnieje niewielka kierunkowa zmienność geograficzna wymiarów cia-
ła w obrębie podgatunku nominatywnego – populacje północne wydają się nieco mniejsze 
niż południowe (Vaurie 1965, Cramp i Simmons 2011). Niezależnie od tego ptaki z pod-
gatunku Charadrius hiaticula tundrae są generalnie mniejsze niż Ch. h. hiaticula, co jest 
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szczególnie widoczne przy takich cechach strukturalnych, jak długość dzioba, długość 
głowy z dziobem i długość skrzydła złożonego (Engelmoer i inni 1987, Meissner 2007).

Podstawowe cechy szat
Cechy upierzenia poszczególnych szat nominatywnego podgatunku sieweczki obrożnej 
przedstawiono na podstawie opisów w Cramp i inni (1983), Chylarecki (2004) oraz Cramp 
i Simmons (2011).

Upierzenie ostateczne (szata spoczynkowa) ptaki uzyskują pod koniec pierwszej zimy, 
ewentualnie dopiero pod koniec pierwszego lata, czyli na początku lub w drugiej połowie 
drugiego kalendarzowego roku życia. Zatem część ptaków wiosną może już być w szacie 
godowej, a część nadal pozostaje rozpoznawalna jako niedojrzała.

Samiec w szacie godowej ma na głowie charakterystyczną czarną maskę, obejmują-
cą boki i przód głowy, która otacza dużą białą plamę na czole. Gardło, boki szyi i szeroki 
kołnierz dookoła karku są białe i mocno kontrastują z czarną przepaską (obrożą), szeroką 
na piersi i węższą z tyłu szyi. Grzbiet, kuper i górne pokrywy skrzydłowe są szarobrązowe, 
z odcieniem brunatnopiaskowym. Skrzydła, z wierzchu w tym samym kolorze co wierzch 
ciała, mają kontrastowy biały pas skrzydłowy biegnący przez ich środek. Środkowa część 
ogona jest w kolorze ciepłego brązu, z czarnymi plamami i szeroką białą krawędzią. 
Pierś, brzuch, boki ciała, podogonie i boczne pokrywy nadogonowe są białe. Dziób jest 
pomarańczowy, z dość szerokim czarnym końcem, nogi zaś są brudnopomarańczowe, 
pomarańczowe lub pomarańczowożółte. Stopy jasnopomarańczowożołte. Tęczówka jest 
ciemnobrązowa, z bardzo wąską żółtą, czasami nawet pomarańczowożółtą, obrączką po-
wiekową; u niektórych samców może jej brakować.

Szata godowa samicy różni się jedynie domieszką (nieraz jednak pokaźną) barwy 
ciemnobrązowej (przechodzącej w brunatną) w czarnych plamach na głowie i obroży na 
piersi, co nadaje jej mniej wyrazisty i elegancki wygląd. Zazwyczaj nie ma też obrączki 
powiekowej wokół oka, ewentualnie jest ona śladowa i bardzo słabo zauważalna, sza-
rożółta.

Ptaki z podgatunku nominatywnego nie mają właściwej szaty spoczynkowej. Pierze-
nie polęgowe, które rozpoczynają najczęściej między lipcem a październikiem, kończą 
zazwyczaj (po wstrzymaniu go na kilka miesięcy) dopiero między lutym a kwietniem, 
gdy uzyskują kolejną szatę godową (Pienkowski i inni 1976, Cramp i Simmons 2011). 
Zimą w upierzeniu ptaków nie ma tak ostrych kontrastów jak w szacie godowej; nogi 
i stopy są nieco ciemniejsze, a pomarańczowa lub żółta nasada dzioba jest znacznie 
mniej wyraźna.

Ptaki młode w upierzeniu postpisklęcym nie mają kontrastowych czarnych pasów na 
głowie i piersi. Te partie upierzenia są u nich brązowopiaskowe, tylko nieznacznie ciem-
niejsze od reszty wierzchu ciała. Obroża (pas) na piersi może być mocno zredukowana 
bądź przerywana na środku. Wierzch ciała jest ciemnooliwkowobrązowy, pióra mają wą-
skie płowożółtoszare lub jasnoszare obrzeżenie. Skrzydła i ogon są takie jak u ptaków 
dorosłych, ale średnie i mniejsze pokrywy skrzydłowe mają kolor delikatnie płowożółty lub 
są białawe na brzegach. Spód ciała jest biały, dziób cały ciemny lub z odrobiną żółtego 
u nasady dolnej szczęki. Nogi są ciemnożółte do brązowawego, stopy jasnożółte.

Upierzenie ptaków niedojrzałych różni się od szat ptaków dorosłych jedynie obecno-
ścią zachowanych młodocianych wewnętrznych pokryw naskrzydłowych (jasne obrze-
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Najczęściej widzimy sieweczkę obrożną, gdy leci tuż nad wodą wzdłuż granicy terytorium. Dobrze 
widoczna biała pręga na skrzydle jest wówczas, oprócz głosu, najlepszą cechą diagnostyczną, 
różniącą ją od sieweczki rzecznej

Sieweczka obrożna – ptak dorosły (samica) w szacie godowej. Warto zwrócić uwagę na brunatno-
brązowe plamy na czarnym rysunku głowy i obroży, co odróżnia ją od samca (patrz ryc. 1)
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żenia piór) i bardziej zużytymi młodocianymi piórami ogona i lotek pierwszorzędowych. 
W sezonie lęgowym ptaki pierwszoroczne mogą być trudno odróżnialne od dorosłych. 
Jednak ze względu na to że pierzenie postjuwenalne jest częściowe i niektóre partie 
upierzenia są wymieniane dopiero jesienią drugiego roku kalendarzowego, osobniki takie 
można rozpoznać po mocno zużytych lotkach pierwszorzędowych i młodocianych pokry-
wach skrzydłowych. Niekiedy demaskują je również brązowe pióra na pasie piersiowym.

Pisklęta puchowe mają białe czoło. Ciemię i spód ciała są koloru szaropłowożółtego, 
drobno cętkowane w postaci plamek i przecinków w kolorze cynamonowopłowożółtym 
i czarnobrązowym, ciemniejszym niż u sieweczki rzecznej. Od podstawy dzioba poprzez 
oko ciągnie się wąska czarna linia, która przechodzi na karku w czarny pas, powyżej bia-
łego tyłu szyi. Czasami obecna jest też cienka ciemna linia pod okiem i (lub) na środku 
ciemienia. Spód ciała piskląt jest biały, oddzielony od góry przez plamisty czarniawy pas 
wzdłuż boków. Przez górny przedni brzeg skrzydła przechodzi krótki czarny pas. Ciemny 
pas widoczny jest również wzdłuż tylnego brzegu skrzydła (Harrison 1975, Fjeldså 1977). 
Tęczówka u piskląt jest ciemnobrązowa, dziób czarniawy z nieco jaśniejszą podstawą. 
Stopy są fioletowobrązowe (w kolorze dżdżownicy), tylna krawędź i podeszwy – oliwko-
wożółte.

Z jakimi gatunkami możemy pomylić sieweczkę obrożną?
Sieweczkę obrożną najłatwiej pomylić z blisko spokrewnioną z nią sieweczką rzeczną. 
Wiele cech różniących oba te gatunki przedstawiliśmy w opisie drugiego z nich. W tym 
miejscu jedynie przypomnimy, powtarzając za Chylareckim (2004), że sieweczka rzeczna 

Sieweczka obrożna – ptak młodociany
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jest zauważalnie mniejsza i smuklejsza, z proporcjonalnie nieco dłuższymi nogami i mniej 
pełną piersią.

Skrzydła lecącej sieweczki rzecznej są jednolicie brązowe, bez wyraźnego, kontrasto-
wego białego pasa, charakterystycznego dla sieweczki obrożnej. Dziób jest w większości 
czarny, z żółtawą, słabo widoczną nasadą. Z kolei obrączka powiekowa jest szeroka, cy-
trynowożółta i dużo lepiej widoczna niż u sieweczki obrożnej. Biały pasek znad oka sięga 
również na ciemię, inaczej niż u sieweczki obrożnej.

Oba gatunki mają też odmienne głosy wabiące. Sieweczka obrożna odzywa się dwu-
sylabowym fletowym głosem, sieweczka rzeczna – jednosylabowym, dźwięcznym piskiem 
(Chylarecki 2004).

Podgatunki, rozmieszczenie geograficzne
Sieweczka obrożna to gatunek politypowy. Jej areał lęgowy rozciąga się wzdłuż pół-
nocnych wybrzeży Europy i Azji, obejmując również wybrzeże Grenlandii. Na konty-
nencie sieweczka gnieździ się głównie na wybrzeżach północnozachodniej Europy, 
chociaż w Skandynawii i Wielkiej Brytanii powszechnie występuje na śródlądziu (Chy-
larecki 2004). Drugim rejonem, gdzie gniazduje z dala od wybrzeży morskich, jest 
centralna Polska i południowa Białoruś. Obszar ten wyznacza południowo-wschodnią 
granicę zasięgu gatunku w Europie. Podgatunek nominatywny Ch. h. hiaticula zasie-
dla zachodnią część europejskiego zasięgu, podgatunek Ch. h. tundrae – wybrze-

Na zdjęciu po lewej stronie – sieweczka rzeczna, po prawej – sieweczka obrożna. Patrząc na oba 
gatunki z profilu, nietrudno zauważyć różniące je ubarwienie oprawy oczu, nóg i dzioba, układ plam 
na głowie oraz szerokość czarnego pasa na piersi
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ża i tundrę Laponii, Rosji i tereny jeszcze dalej na wschód (Chylarecki 2004, Cramp 
i Simmons 2011).

Zimowiska ptaków gniazdujących w Europie znajdują się na wybrzeżach południowej 
i zachodniej części kontynentu oraz na wybrzeżach północnej Afryki. Ptaki z populacji 
arktycznych zimują na atlantyckich wybrzeżach północnej Afryki oraz na południe od Sa-
hary, a także na wybrzeżu Morza Czerwonego i Zatoki Perskiej (Chylarecki 2004).
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CECHY GATUNKU, TRYB ŻYCIA

Sieweczka obrożna jest gatunkiem aktywnym głównie w dzień, co nie zmienia faktu, że 
w okresie lęgowym, w czasie przerw w wysiadywaniu żeruje również w nocy. Jest znacznie 
bardziej towarzyska niż blisko z nią spokrewniona sieweczka rzeczna i nieco bardziej niż 
sieweczka morska.

W okresie lęgowym może gniazdować pojedynczo, aczkolwiek częściej spotykana  
jest w luźnych grupach po kilka, rzadziej kilkanaście gniazd (prawdopodobnie tylko ze 
względu na małą liczebność). Poza sezonem rozrodczym pojedyncze ptaki obserwu-
je się rzadko, znacznie częściej w grupach po kilka lub kilkanaście i zazwyczaj nie wię-
cej niż 50, zarówno dorosłych, jak i młodocianych osobników (Chylarecki 2004, Cramp  
i Simmons 2011). Największe obserwowane grupy ptaków na żerowiskach i nocle- 
gowiskach w strefie pływów liczyły od kilkuset do nawet 1200−1500 osobników (Glutz  
von Blotzheim i inni 1975). Bardzo często spotykana jest też w stadach mieszanych  
z innymi gatunkami ptaków siewkowych Charadriformes, najczęściej z małymi biegu- 
sami Calidris i innymi podobnej wielkości co sieweczka gatunkami należącymi do rodzi-
ny bekasowatych Scolopacidae (Cramp i inni 1983, Chylarecki 2004, Cramp i Simmons 
2011).

Mniej więcej połowa młodych ptaków przystępuje do pierwszej próby lęgowej w drugim 
kalendarzowym roku życia (tj. pierwszej wiosny po wykluciu się), pozostałe rok później 
(Glutz von Blotzheim i inni 1975, Chylarecki 2004).

Do niedawna nie było jakichkolwiek danych o powracalności młodych ptaków w pobli-
że miejsc wyklucia się oraz powracalności dorosłych na zeszłoroczne terytoria. Niejed-
nokrotnie zdarza się, że samice po stracie lęgu jeszcze w trakcie tego samego sezonu 
lęgowego przenoszą się w nowe miejsca, odległe często o kilkadziesiąt, a nawet kilkaset 
kilometrów, co zazwyczaj związane jest też ze zmianą partnera (Chylarecki 2004). Ta-
kie zachowanie wskazywałoby na dużą międzysezonową dyspersję lęgową. W zestawie-
niu z tym wyniki uzyskane na podstawie pięcioletnich badań w populacjach szkockich 
i szwedzkich mogą zaskakiwać (Jackson 1994, Wallander i Andresson 2003). Pomimo że 
młode samce z populacji szkockich przystępujące po raz pierwszy do rozrodu osiedlały 
się trzykrotnie dalej od miejsc wyklucia niż młode krwawodzioby Tringa totanus i biegusy 
zmienne Calidris alpina, to odległości te nie były wcale duże i wynosiły średnio 1,5 km 
(Jackson 1994). Młode samice unikały osiedlania się w pobliżu miejsc wykluwania się 
(w obrębie 100−200 m). W efekcie miały tendencję (chociaż nieistotną) do osiedlania 
się dalej niż młode samce, ze średnią 2,4 km od miejsca wyklucia się (Jackson 1994). 
Warto jednak podkreślić, że jedynie 8% obserwowanych samców i 34% samic odbywało 
swoje pierwsze w życiu lęgi dalej niż 4 km od miejsca, gdzie się wykluły. W południowo-
-zachodniej Szwecji 7,1% piskląt zagnieździło się w kolejnych latach w pobliżu rodzimego 
terytorium (Wallander i Andresson 2003). Nie miało przy tym znaczenia, czy pisklęta te 



13

pochodziły z lęgów wczesnych (6,8%), składanych w szczycie sezonu (7,1%), czy z lęgów 
późnych (7,6%; Wallander i Andresson 2003).

Przywiązanie ptaków dorosłych do wcześniejszych miejsc gniazdowania było równie 
wysokie jak przywiązanie ptaków młodych do miejsc wyklucia się, a nawet je przewyższało. 
W populacjach szwedzkich aż 82,9% samców i 22,7% samic powracało w kolejnym roku 
na to samo terytorium (Wallander i Andresson 2003), a w Szkocji jeszcze więcej – 86,0% 
samców i 57,0% samic (Jackson 1994). Z ptaków, które w kolejnym sezonie gnieździły 
się w innym miejscu, rekordzista wśród samców przeniósł się o 2,2 km, a wśród samic − 
o 17 km od poprzedniego miejsca. Opuszczanie dotychczasowego miejsca gniazdowania 
nie było przypadkowe. Duży wpływ na to miały sukces lęgowy danej pary i jakość siedliska 
(mierzona średnim sukcesem lęgowym dla grupy ptaków zasiedlających to siedlisko). Sa-
mice, które straciły lęg, trzykrotnie częściej opuszczały dotychczasowe terytorium (38%) 
niż te, w lęgach których opierzyło się przynajmniej jedno pisklę (11%). Co więcej, wszyst-
kie ptaki (niezależnie od płci) opuszczające terytorium przenosiły się do siedlisk jakościo-
wo lepszych, a przynajmniej nie gorszych niż dotychczas zajmowane, tj. do miejsc, gdzie 
średni sukces lęgowy par był zbliżony do osiągniętego w siedlisku, z którego ptaki się 
przenosiły, lub wyższy (Jackson 1994). Nie stwierdzono różnic w częstości przenoszenia 
się ptaków w różnym wieku (dwuletnie versus trzyletnie i starsze), przy przedstawionych 
wyżej różnicach między płciami, podobnymi w każdej grupie wiekowej (Jackson 1994).

Więzi w parze są, jeszcze częściej niż u sieweczki rzecznej, jedynie sezonowe. Okazjo-
nalnie obserwowano rozwody również w trakcie sezonu lęgowego (np. w sytuacji przeno-
szenia się samicy na inne, odległe lęgowiska). Formowanie się par następuje zazwyczaj 
dopiero na terenach lęgowych, krótko po powrocie z zimowisk. Wówczas też może docho-
dzić do odnawiania więzi z poprzedniego roku. Pomimo że zdarza się to rzadko, notowano 
przypadki stałości par przez kilka kolejnych sezonów, z rekordem wierności wynoszącym 
osiem lat (Laven 1940, Bub 1962, Glutz von Blotzheim i inni 1975, Cramp i inni 1983).

Sieweczka obrożna, podobnie jak większość innych siewkowych, jest gatunkiem długo-
wiecznym. Średnią długość życia samców, obliczoną z modelu na podstawie przeżywalności 
ptaków dorosłych w ciągu 5−7 lat, oszacowano w trzech szwedzkich populacjach na 8,3 lat, 
samic − na 6,0 lat, zaznaczając jednak, że wartość podana dla tej płci może być nieco zani-
żona (Wallander i Andresson 2003). Dwa najstarsze znane ptaki miały 20 lat i 10 miesięcy 
(obrączka brytyjska) i 16 lat (obrączka szwedzka). Długość życia tych osobników określono 
na podstawie okresu, jaki minął między zaobrączkowaniem a ostatnim znanym odczytem 
numeru obrączki (Fransson i inni 2010). W związku z tym że w obu przypadkach odczytu 
dokonano na żywych ptakach, ich rzeczywista długość życia była zapewne jeszcze większa. 
Wasser i Sherman (2010), na podstawie danych z Cramp i Perrins (1977−1994) i European 
Longevity Records (2006), szacują maksymalną długość życia tego gatunku w warunkach 
naturalnych na 19 lat i 11 miesięcy.

Fragmentaryczne dane dotyczące przeżywalności młodych ptaków w pierwszym 
roku życia po opierzeniu się wskazują na poziom 39−59% (Boyd 1962, Pienkowski 1980, 
1984a, Evans i Pienkowski 1984), podczas gdy minimalna roczna przeżywalność ptaków 
dorosłych waha się między 70 a 90%, wzrastając z wiekiem (Bub 1962, Pienkowski 1980, 
1984b, Evans i Pienkowski 1984). W populacjach szwedzkich roczną przeżywalność do-
rosłych samców oszacowano na 88,6%, a samic na 84,6% (Wallander i Andresson 2003).
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ŚRODOWISKO ŻYCIA

Okres rozrodu
W odróżnieniu od sieweczki rzecznej sieweczka obrożna jest gatunkiem przede wszyst-
kim morskich wybrzeży, które zasiedla w Arktyce, na terenach subarktycznych i na pół-
nocnych wodach w strefie klimatu umiarkowanego (Wetlands International 2002, BirdLife 
International 2004, 2015). Preferuje szerokie nadmorskie piaszczyste lub kamieniste wy-
brzeża zalewowe, z dostępem do bezpiecznych miejsc odpoczynku i gniazdowania po-
wyżej linii przypływu. W drugiej kolejności (głównie w Europie Środkowej) zajmuje tereny 
w głębi lądu, gdzie wybiera doliny rzek z piaszczystymi i żwirowymi wyspami i ławicami, 
piaszczyste odsypiska przybrzeżne rzek i jezior, murawy kserotermiczne oraz pastwiska 
i łąki o rzadkiej i niskiej roślinności, również w strefie tajgi i tundry. Z dala od wybrzeży 
może lokalnie konkurować (o siedlisko lub miejsce gniazdowania) z sieweczką rzeczną, 
rzadziej również z sieweczką morską i sieweczką skąpopłetwą Charadrius semipalatus 
(Cramp i Simmons 2011). We wschodniej Grenlandii gnieździ się zazwyczaj wśród kamie-
ni, zarówno na wybrzeżu, jak i w korytach rzek. Na śródlądziu zajmuje również nieużytki, 
warunkiem jest jednak obecność w pobliżu zbiorników wodnych lub strumieni, zapew-
niających obfitość bezkręgowców, które stanowią jej podstawowy pokarm (Lack 1934, 
Glutz von Blotzheim i inni 1975, Cramp i Perrins 1977−1994). Chętniej i częściej niż jej 
krewni (zwłaszcza sieweczka rzeczna) zajmuje miejsca odkryte, chłodniejsze i bardziej 
narażone na wiatr (np. płaskie zbocza), rzadziej jednak decyduje się na zasiedlanie no-
wych, nieznanych sobie siedlisk (np. związanych z działalnością człowieka). Nieczęsto 
gnieździ się, tak jak w Anglii, na konstrukcjach elektrowni lub rafinerii, w żwirowniach i na 
użytkach graniczących z falochronem (Sharrock 1976). Osiedla się głównie na nizinach, 
często w miejscach położonych bardzo nisko, na wysokości poziomu morza. W Skandy-
nawii i w Armenii (jezioro Sewan) notowano jednak gniazda również na wysokości ponad 
1000 m (Dementiev i Gladkov 1951). Sieweczka obrożna jest dobrze przystosowana do 
ekstremalnych zmian (i różnic) długości dnia, temperatury i rytmu pływów, nie toleruje 
natomiast dużego zasolenia.

Około 80% polskiej populacji gnieździ się obecnie nad rzekami, głównie w środkowym 
biegu Wisły i nad dolnym Bugiem (Keller i Bukaciński 2000, Chylarecki 2007, Bukaciński 
2008, 2010). Mniej licznie sieweczki zasiedlają dolną Narew, Pilicę oraz górną i środko-
wą Wartę, jeszcze rzadziej przyujściowy rejon Odry, tereny nad Biebrzą, Wieprzem i Sa-
nem (Chylarecki 2007). W dolinach rzek zajmują ekstensywnie użytkowane pastwiska 
nadrzeczne położone w terasie zalewowej, wymagają jednak dostępu do płytkich (2−3 
cm) brzegów rzeki lub starorzeczy, które stanowią ich podstawowe miejsce żerowania 
(Chylarecki 2004, 2007). Na środkowej Wiśle sieweczka obrożna zajmuje niemal wyłącznie 
niskie, piaszczyste i żwirowe wyspy oraz odsypiska przybrzeżne (Bukaciński i Bukacińska 
1994, Bukaciński i inni 1994, Chylarecki 2004, 2007). Rozproszone stanowiska notuje się 
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Piasek bez roślinności, z naniesioną przez przybór rzeki płytką, wierzchnią warstwą mułu jest 
podstawowym siedliskiem gniazdowania sieweczki obrożnej na wyspach środkowej Wisły

Piasek z niską, luźną roślinnością zielną – jedno z najważniejszych siedlisk gniazdowania sieweczki 
obrożnej na wyspach w korycie środkowej Wisły
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też nad Bałtykiem, głównie na środkowym wybrzeżu (Antczak i inni 1999, Przybycin 2002, 
Chylarecki 2007, Wilk 2010). Pojedyncze pary gniazdują okazjonalnie z dala od wybrzeży 
i dolin rzek, w żwirowniach i wyrobiskach poeksploatacyjnych w kopalniach węgla bru-
natnego, odstojnikach ścieków, na polach irygacyjnych, spuszczonych stawach, na dnie 
spuszczonych zbiorników zaporowych i innych siedliskach antropogenicznych (Tomiałojć 
1990, Walasz i Mielczarek 1992, Tomiałojć i Stawarczyk 2003, Chylarecki 2004, 2007).

Okres polęgowy
Sieweczki wędrujące wzdłuż wybrzeży morskich żerują w strefie zalewowej fal lub na ob-
szarach odsłanianych w czasie odpływu. Ptaki wędrujące przez śródlądzie odpoczywają 
na wybrzeżach i niskich ławicach w korytach rzek, na spuszczonych stawach, odsłonię-
tych dnach zbiorników zaporowych lub wysychających brzegach jezior (Chylarecki 2004).

Sieweczka obrożna chętniej zasiedla niskie piaszczyste ławice, ze żwirem i kamykami, jeśli są one 
porośnięte kępowo rozmieszczoną roślinnością zielną
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BIOLOGIA ROZRODU

Okres rozrodu omawianego gatunku jest mocno rozciągnięty w czasie. Ptaki gnieżdżące 
się wokół Morza Północnego zaczynają składać jaja w drugiej połowie marca, a kończą na-
wet w drugiej dekadzie sierpnia, ze szczytem od połowy kwietnia do połowy lipca (Cramp 
i Simmons 2011). Na Islandii składanie jaj rozpoczyna się w połowie maja (Timmermann 
1938−1949 za Cramp i Simmons 2011). W centralnej Europie (wokół Bałtyku) zasiedlanie 
lęgowisk zaczyna się już na początku marca; składanie jaj odbywa się najczęściej w pierw-
szej połowie kwietnia (Harrison 1975, Vaisanen 1977, Chylarecki 2004). Ptaki, prawdo-
podobnie przemieszczające się z innych stanowisk po stracie pierwszych lęgów, mogą 
jednak pojawiać się na lęgowiskach przez cały sezon lęgowy, nawet pod koniec czerwca 
lub w pierwszej dekadzie lipca (Vaisanen 1977, Bukaciński i Bukacińska, mat. niepubliko-
wane), najczęściej jednak w drugiej połowie maja i na początku czerwca (Chylarecki 2004, 
Bukaciński i Bukacińska, mat. niepublikowane).

Na lęgowiskach w środkowym biegu Wisły fenologia rozrodu obu gatunków sieweczek 
wygląda podobnie. W przypadku sieweczki obrożnej w latach bez częstych przybrań wód 
Wisły pierwsze lęgi z jajami obserwuje się zazwyczaj w pierwszej dekadzie maja, ostatnie 
w drugiej dekadzie czerwca, ze szczytem składania jaj nieco wcześniejszym niż w przy-
padku sieweczki rzecznej, przez całą drugą połowę maja (Bukaciński i Bukacińska 1994). 
Pisklęta z najpóźniejszych zniesień mogą być wodzone jeszcze w połowie sierpnia, ale są 
to rzadkie przypadki (Chylarecki 2004, Bukaciński i Bukacińska, mat. niepublikowane).

Zagęszczenie gniazd i wielkość terytorium
Sieweczka obrożna jest gatunkiem silnie terytorialnym (Cramp i inni 1983), chociaż gra-
nice terytorium są niejednokrotnie słabo zdefiniowane. Para broni wybranego miejsca 
rozrodu zarówno przed złożeniem jaj, jak i później, w okresie inkubacji; po wykluciu się 
piskląt terytorium często jest już ruchome i pisklęta bronione są w miejscu, w którym 
akurat się znajdują, nieraz daleko gniazda. Przez cały okres rozrodu samiec odgania kon-
kurentów pojawiających się w pobliżu partnerki, niezależnie od miejsca, w którym para 
przebywa. Ptaki mogą żerować na terytorium gniazdowym, w bezpośredniej jego blisko-
ści, częściej jednak do kilkuset metrów od gniazda, na żerowiskach wykorzystywanych 
równocześnie przez wiele par gnieżdżących się w pobliżu (Cramp i inni 1983, Chylarecki 
2004, Cramp i Simmons 2011).

Sieweczki obrożne mogą gnieździć się pojedynczo, częściej jednak zakładają gniaz-
da w małych grupach po kilka lub kilkanaście par. Najmniejsze notowane odległości 
między gniazdami wynoszą 5−10 m, zazwyczaj jednak od kilkunastu do kilkudziesięciu 
metrów, a nierzadko 100 m lub więcej (Glutz von Blotzheim i inni 1975, Vaughan 1980, 
Chylarecki 2004). Terytoria mają zazwyczaj 100−200 m średnicy, chociaż notowano 
i takie, których średnica wynosiła jedynie 10 m (Glutz von Blotzheim i inni 1975, Jack-
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son 1994, Wallander i Andresson 2003). Ich wielkość jest trudna do zmierzenia. Dwa 
terytoria, w przypadku których udało się określić wielkość, miały powierzchnię 600 m2 
i 850 m2 (Mason 1947).

Zagęszczenie gniazd zmienia się znacznie w zależności od miejsca, roku, siedli-
ska i sposobu gniazdowania (pojedynczo versus w luźnych grupach sąsiedzkich). Na 
północno-zachodnim wybrzeżu Anglii wahało się ono w latach 1976−1982 między 
0,98 a 1,58 pary/km linii brzegowej wybrzeża (Briggs 1983). Na odkrytych żwirowiskach 
na Grenlandii w latach 1996−2005 wynosiło najczęściej 1,92−2,49 pary/km2 (w latach 
rekordowo wysokiego zagęszczenia stanowiło 3,1−3,36 pary/km2, w latach, kiedy było 
najniższe, 0,88−1,03 pary/km2; Meltofte i inni 2008). Zagęszczenie gniazd na Gren-
landii zależało od wysokości terenu nad poziomem morza. W miejscach położonych 
300−600 m n.p.m. wahało się w przedziale 4,04−4,78 pary/km2, podczas gdy na obsza-
rach na wysokości 0−150 m n.p.m. było 2−3 razy niższe (1,18−2,19 pary/km2; Meltofte 
i inni 2008). Niezwykle wysokie zagęszczenie par notowano w Szkocji – 50 par/km2 (Jack-
son 1994).

Rozmieszczenie stanowisk lęgowych w korycie (brzeg i wyspy w nurcie) Wisły między 
Puławami a Płockiem (371.−632. km szlaku żeglownego) było jeszcze bardziej nierówno-
mierne niż w przypadku sieweczki rzecznej. Ponadto sieweczka obrożna jeszcze częściej 
niż rzeczna unikała uregulowanych fragmentów rzeki, osiedlając się dalej od aglomeracji 
miejskich. W latach 1993−2009 na większości odcinków zagęszczenie oscylowało w gra-
nicach 2−4 par/10 km biegu rzeki, a w miejscach największych koncentracji dochodziło do 
10−15 par/10 km, wyjątkowo do 19−21 par/10 km (Bukaciński i inni 1994, Kot i inni 2009).

Gniazdo, jaja, pisklęta
Dołek gniazdowy przygotowuje samiec poprzez obracanie się w ziemi, przywieranie do 
niej piersią i wykopywanie nogami. Budowa gniazda często jest jednym z etapów cere-
moniału godowego, podobnie jak u sieweczki rzecznej (opis zamieszczamy w rozdziale 
„Wzorce socjalne i zachowania rozrodcze”). Samiec zazwyczaj przygotowuje na swoim 
terytorium kilka takich miejsc (kopie dołki), z których jedno zostaje wspólnie zaakcepto-
wane przez parę jako gniazdo.

Gniazdo jest płytkim dołkiem, otoczonym dostępnym materiałem (drobne kamyczki, 
szczątki i kawałki roślin, muszelki), w ziemi, piasku, żwirze, na spękanym szlamie, rzadziej 
wśród luźnej, niskiej roślinności zielnej, zawsze jednak dość blisko płytkiej wody (rzadko 
dalej niż 50 m; Gotzman i Jabłoński 1972, Cramp i Simmons 2011). Czasami jest to niczym 
niewyłożone obniżenie terenu w miękkim piasku. Wymiary gniazda: średnica 10−12 cm, 
głębokość 4,0 cm (Gotzman i Jabłoński 1972, Cramp i inni 1983, Cramp i Simmons 2011).

Jaja sieweczki obrożnej są różnobiegunowe, bardziej gruszkowate i mniej wydłużone 
niż jaja sieweczki rzecznej i rybitwy białoczelnej Sternula albifrons. Skorupa jest gładka 
i zazwyczaj niebłyszcząca, ewentualnie odrobinę połyskująca. Ubarwienie i plamkowanie 
są bardzo zmienne. Kolor skorupy może być szaroniebieski, żółtopłowy, kamiennopłowy, 
żółtawy lub pośredni, z czarnymi, czarniawobrązowymi i (lub) bladoszarymi plamami 
i kleksami, bardzo rzadko prawie bez plam (Gotzman i Jabłoński 1972, Harrison 1975, 
Cramp i Perrins 1977−1994).
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Gniazdo sieweczki obrożnej wśród niskiej roślinności

Średnie wymiary jaj (długość x szerokość) zależą (podobnie jak rozmiary ciała) od 
rejonu geograficznego (Vaisanen 1969) i dla nominatywnego podgatunku Ch. h. hiaticula 
wynoszą w Wielkiej Brytanii 36 x 26 mm (zakres 33−39 mm x 24−29 mm), w Holandii 
36 x 25 mm (zakres 32−38 mm x 22−27 mm), a w południowej Skandynawii 34 x 25 mm 
(Witherby 1940, Glutz von Blotzheim i inni 1975). Średnia masa jaj na lęgowiskach w Ho-
landii wynosiła 12 g (10−14 g; Glutz von Blotzheim i inni 1975).
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Budując gniazdo na piasku, sieweczka obrożna częściej niż jej mniejszy krewniak sieweczka rzecz-
na umieszcza je z dala od jakichkolwiek charakterystycznych elementów (typu patyki, kamienie 
itp.), przez co trudniej jest je odnaleźć

Budowanie gniazda z dala od jakiejkolwiek osłony sprawia, że jest ono bardzo nietrwałe. Czasami 
można odnieść wrażenie, że nie ma go w ogóle, a jaja leżą „samotnie” na piasku
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Nisko położone miejsca pokryte wysychającym mułem wybierane są przez sieweczkę obrożną na 
miejsce gniazda zwłaszcza wówczas, kiedy podłoże jest już mocno przesuszone, a muł niemal zu-
pełnie skruszały (z kolei sieweczka rzeczna preferuje miejsca z grubo łamiącym się mułem)

Jednym ze sposobów utrzymania lęgu 
sieweczki obrożnej na suchym, sypkim 
piasku jest budowanie gniazda przy le-
żącej gałęzi lub innym elemencie, który 
chroni, przynajmniej czasowo, przed 
zasypaniem

Innym sposobem zwiększającym trwałość konstrukcji 
gniazda jest wybranie na siedlisko gniazdowe piasku 
wilgotnego, z wierzchnią warstwą mułu, który sprawia, 
że podłoże jest nie tak sypkie, a tym samym mniej po-
datne na podmuchy wiatru
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Gniazda sieweczki obrożnej na mocno wyschniętym mule
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Gniazdo na podłożu piaskowo-żwirowym z roślinnością zielną (na zdjęciu u dołu – to samo gniazdo 
widziane z boku). Sieweczka obrożna, w odróżnieniu od mniejszego krewniaka, rzadko używa ka-
myków jako wyściółki gniazda
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Samica składa najczęściej cztery, rzadziej trzy lub dwa jaja, wyjątkowo pięć, przy bra-
ku wyraźnej zmienności geograficznej. W Wielkiej Brytanii w latach 70. XX wieku wśród 
analizowanych 301 lęgów dwa jaja składało 3% samic, trzy jaja − 36%, cztery jaja − 60%, 
a pięć jaj − 1% samic, ze średnią 3,79 jaja (Prater 1974). W Polsce nad Bugiem 80% 
samic składało cztery jaja (Chylarecki 2004). W latach 80. XX wieku na Wyspach Brytyj-
skich średnia wielkość zniesienia dla 50 lęgów była wyższa i wynosiła 3,82 jaja, w tym dla 
34 gniazd na śródlądziu 3,88 jaja, a dla 14 gniazd na wybrzeżu 3,96 jaja (Briggs 1983). 
Badania sezonowej zmienności wielkości zniesienia w populacji szwedzkiej pokazały, że 
wielkość lęgu spada w trakcie sezonu lęgowego i wynosi dla lęgów wczesnych 3,92 jaja, 
w szczycie sezonu 3,70 jaja, zaś dla lęgów późnych 3,23 jaja. Warto przy tym wspomnieć, 
że równocześnie średnia objętość jaja w lęgu wzrasta o 5%, z 9,80 cm3 dla lęgów wcze-
snych do 10,31 cm3 dla późnych (Wallander i Andresson 2003).

W przypadku utraty lęgu samica może składać do trzech (wyjątkowo nawet do czte-
rech) zniesień powtarzanych (Cramp i inni 1983, Chylarecki 2004). Samica zaczyna 
składać wtedy jaja średnio 6,8 dnia po stracie poprzedniego lęgu (Wallander i Andresson 
2003). Duża część samic może przystępować do drugiego lęgu na kilka dni przed uzyska-
niem lotności lub już po opierzeniu się piskląt z pierwszego lęgu (Chylarecki 2004, Cramp 
i Simmons 2011). Wyjątkiem są ptaki gnieżdżące się na północy zasięgu, które zazwyczaj 
przystępują do jednego lęgu w sezonie, nie licząc zniesień powtarzanych (Prater 1974). 
W populacjach szwedzkich mediana dni między rozpoczęciem składania jaj przez tę samą 
samicę w pierwszym i ostatnim lęgu w danym sezonie wynosiła 56 dni, a maksymalnie 
było to 87 dni, co jednoznacznie wskazuje, że ptaki te przystępują do dwóch lęgów − na 
początku i pod koniec okresu lęgowego (Wallander i Andresson 2003). Potwierdzają to 
również wyniki Buba (1962), który stwierdził, że liczba dni między wykluciem się piskląt 
z pierwszego i ostatniego lęgu waha się od 40 do 60. Spośród 14 par sieweczek obróż-
nych, które odchowały pisklęta do opierzenia, 12 przystąpiło do drugiego lęgu. Samice 
zaczynały składać jaja w drugim zniesieniu, kiedy pisklęta z pierwszego lęgu miały średnio 
30,5 dnia (Wallander i Andresson 2003).

Przerwy w składaniu kolejnych jaj w lęgu są dosyć nieregularne. W populacjach bry-
tyjskich średni czas pomiędzy złożeniem pierwszego i drugiego jaja wyniósł 1,74 dnia, 
między drugim i trzecim jajem − 1,66 dnia, a pomiędzy trzecim i czwartym − 1,99 dnia 
(Prater 1974). W Szwecji przerwy między składaniem kolejnych jaj w obrębie pierwszych 
czterech były podobne, ze średnią 2,20 dnia między dwoma kolejnymi jajami, a między 
czwartym i piątym − 2,10 dnia (Wallander i Andresson 2003).

Podobnie jak w przypadku innych ptaków siewkowych, na wyspach wiślanych no-
tuje się lęgi mieszane sieweczki obrożnej z innymi gatunkami, najczęściej z sieweczką 
rzeczną. Zazwyczaj gospodarz takiego lęgu, którym mniej więcej równie często jest każdy 
z tych dwóch gatunków, składa trzy lub dwa jaja, a jedno jajo drugiego gatunku uzupełnia 
lęg. Niekiedy w gnieździe znajdowano po dwa jaja każdego gatunku, ewentualnie jeden 
z nich składał dwa, a drugi trzy jaja. W przypadku takich lęgów czasami od gniazda od-
wodziły nas dwa ptaki, z których każdy należał do innego gatunku (Bukaciński i Bukaciń-
ska, mat. niepublikowane). Niewykluczone, że były to lęgi dwóch samic różnych gatunków, 
opiekujących się wspólnie lęgiem mieszanym. Pojedyncze jaja sieweczki notowano też 
na lęgowiskach wiślanych w gniazdach rybitwy białoczelnej (Bukaciński 1993, Bukaciński 
i Bukacińska, mat. niepublikowane). Obecność jaj sieweczki obrożnej w gniazdach innych 
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gatunków sieweczek i (lub) rybitw obserwowana jest co prawda rzadko, ale regularnie 
w wielu miejscach (np. Parrinder 1969, Radford 1985, Amat 1998).

Wysiadywanie jaj, w którym biorą udział mniej więcej po równo obie płcie, rozpoczyna 
się od złożenia ostatniego lub przedostatniego jaja w lęgu i trwa średnio 23−26 dni (za-
kres 21−28 dni). Pisklęta klują się w miarę synchronicznie (Prater 1974, Harrison 1975, 
Chylarecki 2004, Cramp i Simmons 2011).

Pisklęta są zagniazdownikami właściwymi. Wykluwają się w puchu i po kilku lub kilku-
nastu godzinach opuszczają gniazdo. Pokarm zdobywają samodzielnie, zazwyczaj jednak 
pod opieką przynajmniej jednego z rodziców, którzy również wygrzewają potomstwo nocą 
i (lub) w czasie złej pogody. Pisklęta uzyskują zdolność do lotu średnio po 24−25 dniach 
(zakres 21−26 dni), niezależność zaś kilka dni później (Gotzman i Jabłoński 1972, Harri-
son 1975, Cramp i Simmons 2011).

Udatność lęgów sieweczki obrożnej jest zazwyczaj bardzo mała. W Niemczech 
w drugiej połowie lat 30. XX wieku pisklęta kluły się zaledwie z 36% jaj, a opierzały się 
z 15% składanych jaj (Laven 1940). W Szwecji sukces lęgowy był jeszcze mniejszy − 
pisklęta opierzały się tylko z 6,3% składanych jaj (Wallander i Andresson 2003). Sto-
sunkowo dużo jaj jest niezapłodnionych. W Anglii, w różnych latach, jaja takie stanowiły 
6,4−14% wszystkich, z których nie wykluwały się pisklęta, ze średnią wieloletnią 11,7% 
(Prater 1974, Briggs 1983). W Szwecji pisklęta kluły się jedynie z 32,7% lęgów, a opie-

Zachowania rozrodcze – międzygatunkowe pasożytnictwo lęgowe. Zdarza się, że samica sieweczki 
obrożnej podrzuca jaja do gniazda sieweczki rzecznej. Zazwyczaj robi to, kiedy w gnieździe go-
spodarza są dwa lub trzy jaja (zdjęcie po lewej stronie), czasami jednak – kiedy jest już komplet 
czterech jaj (zdjęcie po prawej stronie)
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rzały się z 11,5% (Wallander i Andresson 2003). W Anglii, bez względu na rejon lęgowi-
ska, sukces klucia się był równie niski. W północno-zachodniej części na śródlądziu pi-
sklęta wykluwały się jedynie z 14% (3,17 pisklęcia/gniazdo), na wybrzeżu z 35% gniazd 
(2,63 pisklęcia/gniazdo; Briggs 1983), a w rejonach wschodniej Anglii z 13% gniazd 
(Cramp i Simmons 2011). Podobnie było w Szkocji, gdzie przeżywalność gniazd w ciągu 
29 dni ekspozycji wynosiła w optymalnych siedliskach (pola orne i żwirowe drogi) 26%, 
w suboptymalnych (jednoroczny i dwuletni ugór) 24%, zaś w najmniej preferowanych 
(ugory starsze niż dwuletnie) jedynie 13% (Jackson 1994). 

Sieweczka obrożna należy do jednego z tych gatunków ptaków siewkowych, które no-
tują średnio największe straty lęgów. Analiza przeprowadzona przez MacDonalda i Bolto-
na (2008), na podstawie literatury obejmującej dane z 57 badań dla 17 gatunków ptaków 
siewkowych, pokazała, że w ponad 55% sytuacji (udział strat/sezon) co najmniej 50% 
zakładanych gniazd ulega stratom w wyniku drapieżnictwa. Sieweczka obrożna jest tu 
rekordzistą, bowiem w każdym sezonie lęgowym traci średnio 90% lęgów (Pienkowski 
1984b, Jackson i Green 2000, Wallander i Andresson 2003, Ottvall 2005, MacDonald 
i Bolton 2008). Dla porównania, sezonowe straty całkowite lęgów rycyka Limosa limosa 
wynosiły 39,7%, ostrygojada Haematopus ostralegus − 56,3%, czajki Vanellus vanellus 
− 57,7%, krwawodzioba Tringa totanus − 60,1%, kulika wielkiego Numenius arquata − 
71,4%, a biegusa zmiennego Calidris alpina − 63,6% (MacDonald i Bolton 2008).

Jednodniowe pisklę sieweczki obrożnej jest już niezwykle sprawne i szybko podąża za przywołu-
jącymi go rodzicami
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W warunkach wiślanych, podobnie jak w przypadku sieweczki rzecznej, udatność lę-
gów ograniczają obecnie przede wszystkim: drapieżnictwo krukowatych Corvidae i ssa-
ków (głównie norka amerykańska Neovison vison, lis Vulpes vulpes i jenot Nyctereutes 
procyonoides), przybory wód Wisły, lokalnie wypas bydła na wyspach, a w ostatnich la-
tach coraz częściej również presja ludzi − wzrost intensywności ruchu turystycznego 
i niszczenie gniazd (Bukaciński i Bukacińska 2001, 2004, 2009, 2011).
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WZORCE SOCJALNE I ZACHOWANIA ROZRODCZE

Pomimo że sieweczka obrożna to typowy gatunek monogamiczny, znany jest przypadek 
jednoczesnej bigamii samca (Erz i Lopau 1962) oraz lęg, w którym dwie samice składały 
jaja do tego samego dołka gniazdowego (Cramp i Simmons 2011).

Na tereny lęgowe ptaki przylatują zazwyczaj pojedynczo. Do łączenia się w pary naj-
częściej dochodzi na utworzonym przez samca krótko po przylocie terytorium tokowym, 
ewentualnie na żerowiskach w pobliżu lęgowisk lub na terytorium gniazdowym (Laven 
1940, Cramp i inni 1983). Więzi w parze są sezonowe, w większym stopniu niż u siewecz-
ki rzecznej. Rozwody w trakcie sezonu lęgowego zdarzają się okazjonalnie, ale między 
sezonami są częste i typowe (Cramp i Simmons 2011). Sieweczka obrożna gnieździ się 
w małych, luźnych grupach, rzadziej pojedynczo. Jako gatunek większy i generalnie agre-
sywniejszy niż sieweczka rzeczna rzadziej korzysta z „parasola ochronnego”, osiedlając 
się w bezpośredniej bliskości gniazd innych, większych i jeszcze bardziej agresywnych 
gatunków ptaków siewkowych (Cramp i inni 1983, Cramp i Simmons 2011).

Na wyspach w środkowym biegu Wisły zazwyczaj gnieździ się na obrzeżach kolonii 
rybitwy rzecznej Sterna hirundo i rybitwy białoczelnej, rzadziej również na skraju luźnych 
grup sąsiedzkich mewy siwej Larus canus, a czasami w bezpośrednim sąsiedztwie gniazd 
sieweczki rzecznej (Bukaciński i Bukacińska 1994, Bukaciński i Bukacińska, mat. niepu-
blikowane).

Zachowania antagonistyczne
W wielu aspektach zrytualizowane zachowania agresywne sieweczki obrożnej przypomi-
nają te u sieweczki rzecznej, z tym że ptaki zachowują się ciszej (Laven 1940, Simmons 
1953). Pozy grożące prezentowane są przez obie płcie, ale samiec jest aktywniejszy, 
szczególnie w okresie przed inkubacją, kiedy broni terytorium gniazdowego i żerowisko-
wego. Agresja obu płci nasila się przed złożeniem jaj, a zwłaszcza po wykluciu się piskląt, 
kiedy rodzice atakują nie tylko dorosłych intruzów, lecz także obce pisklęta, które mogą 
nawet zabić (Heatherley 1908, za Cramp i inni 1983 oraz Cramp i Simmons 2011). Sie-
weczka obrożna w obecności człowieka jest zwykle ostrożniejsza niż sieweczka rzeczna, 
ale charakter zachowań antydrapieżniczych pozostaje podobny (szczegóły w dalszej czę-
ści rozdziału). Opisując zrytualizowane zachowania agresywne, podajemy ogólnie przy-
jęte nazwy póz. Zostały one szczegółowo omówione w Cramp i inni (1983) oraz w Cramp 
i Simmons (2011). Tutaj wymienimy jedynie najważniejsze, przedstawiając ich skróconą 
charakterystykę i kontekst.

W trakcie potyczek na ziemi najczęściej prezentowanymi pozami o niskim nasileniu 
agresji są, opisane przy okazji omawiania zachowań sieweczki rzecznej, pozy „upright” 
i „hunched”, wykorzystywane podczas spotkań z sąsiadami, relatywnie częściej niż ma 
to miejsce w przypadku mniejszego krewniaka. Również kiwanie się, ziewanie i rozcią-
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ganie skrzydeł (a także unoszenie skrzydeł do pionu) zawsze jest oznaką niepokoju, tak 
jak u sieweczki rzecznej. W trakcie terytorialnych „dysput” sieweczka obrożna – aby jak 
najszybciej przegonić intruza tego samego gatunku – wykorzystuje bardziej stanowczy 
ceremoniał niż sieweczka rzeczna. Nosi on nazwę „horizontal-crouch”. Właściciel tery-
torium biegnie w kierunku rywala, utrzymując korpus mniej lub bardziej równolegle do 
ziemi; pierś jest przy tym obniżona, głowa i dziób wyciągnięte do przodu lub nieznacznie 
uniesione, skrzydła lekko rozchylone, a ogon rozłożony i mocno obniżony (czasem bywa 
nieco uniesiony). Pióra na piersi, grzbiecie i ciemieniu oraz na spodzie ciała są nastro-
szone. Kiedy agresor (gospodarz) jest już blisko rywala, zatrzymuje się i stoi nieruchomo 
na lekko zgiętych nogach, z głową wyciągniętą do przodu, szczególnie uwydatniając pierś 
z czarno-białym wzorem. Mocno stroszy wtedy pióra płaszcza oraz szeroko rozkłada 
i obniża ogon. Jeszcze większą agresję wyraża poza „forward-oblique” – ptak skłania się 
mocno, zwykle z już uniesionym i w pełni rozłożonym ogonem. Na ogół w wyniku tej cere-
monii intruz wycofuje się, a potyczka kończy się pokojowo. Przyjęcie przez oponenta pozy 
agresywnej, ewentualnie niechęć do wycofania się, prowadzi z reguły do bezpośredniego 
konfliktu (atak i walka). Typowa poza „hunched-crouch” prezentowana jest też niekie-
dy intruzom innego gatunku (w tym sieweczce rzecznej), głównie podobnej wielkości lub 
niewiele większym (Cramp i Simmons 2011).

Bezpośrednie, niezrytualizowane ataki i walki obserwowane są u sieweczki obrożnej 
znacznie częściej niż u sieweczki rzecznej, włącznie z pozą „leap-frogging”, sygnalizującą 
zamiar walki. Już w czasie prezentacji tej pozy jeden ptak może uderzyć drugiego (opis 
pozy − patrz rozdział opisujący zachowania sieweczki rzecznej).

Częste są gonitwy i potyczki w locie lub z lotu. Czasami właściciel terytorium unosi się 
w powietrze zamiast biec za intruzem i nalatuje na niego z całkiem rozłożonymi skrzydła-
mi, uniesionymi na ok. 45−60°; trzepocząc gwałtownie, rozpościera ogon, stroszy pióra na 
piersi, gardle oraz (czasem) na grzbiecie i cofając głowę przed lądowaniem, wydaje głos 
grożący. Dopiero po wylądowaniu w pobliżu intruza przyjmuje pozę „horizontal-crouch”.

Po różnego rodzaju potyczkach – zarówno przed utworzeniem pary, jak i później – pre-
zentowane są, podobne w charakterze i omówione przy zachowaniach sieweczki rzecznej, 
„song-flight” (lot ze śpiewem) oraz „butterfly-type” (lot motyli), jednak znacznie rzadziej 
niż u mniejszego krewniaka. „Song-flight” wykonywany jest zwykle nad terenem obej-
mującym rzeczywiste i potencjalne żerowiska i (lub) terytorium gniazdowe. Loty często 
wykraczają jednak poza granice ustalonego terytorium. W miejscach dużych zagęszczeń 
niejednokrotnie wykonywane są przez dwa lub więcej samców, nawzajem za sobą podą-
żających. Samica – której obecność wyraźnie stymuluje samca do lotu – czasem podąża 
za samcem, ale normalnie uderzając skrzydłami i bez wydawania głosu. Według Glutza 
von Blotzheim i innych (1975) „song-flight” stanowi mechanizm do ustalania granic 
i obrony terytorium, wydaje się jednak, że na początku sezonu lęgowego jest też formą 
autoreklamy samca.

Międzygatunkowe relacje między sieweczkami Charadrius
Sieweczka obrożna jest agresywniejsza w stosunku do sieweczki rzecznej niż do mniej 
z nią spokrewnionej sieweczki morskiej, chociaż jest bardziej napastliwa w stosunku do 
niej niż do innych siewkowców Charadrii podobnego rozmiaru (Rittinghaus 1950, Sim-
mons 1953). Odnotowano zajęcie przez sieweczkę obrożną gniazda z jajami sieweczki 
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morskiej po walkach trwających kilkanaście dni (Rittinghaus 1950). W arktycznej wschod-
niej Kanadzie obserwowano z kolei międzygatunkowy terytorializm z blisko spokrewnioną 
sieweczką skąpopłetwą (Smith 1969).

Zachowania antydrapieżnicze piskląt
Zachowania antydrapieżnicze piskląt sieweczki obrożnej są takie jak piskląt sieweczki 
rzecznej. Aż do wieku 14 dni jest to kucanie, zwykle w reakcji na „alarm-call” rodziców (Glutz 
von Blotzheim i inni 1975), ale nie stanowi to reguły. Sama obecność potencjalnych ptasich 
drapieżników bez bodźca w postaci głosu rodziców również jest wystarczającą motywacją 
do kucania i nieruchomienia. Prędkość biegania i niezwykła zwrotność piskląt w starszym 
wieku (14-dniowych i starszych), sprawiają, że trudno je złapać.

Zachowania antydrapieżnicze dorosłych
Obrona pasywna. Zachowania są analogiczne jak u sieweczki rzecznej, włącznie z głosami 
ostrzegawczymi „wartownika”, stojącego przez większość czasu niedaleko gniazda (jeśli 
akurat nie żeruje) oraz ukrywanie się poprzez kucanie i nieruchomienie z dala od gniazda, 
kiedy intruz podchodzi. Jaja w gnieździe nie są przykrywane nawet w razie niebezpieczeń-
stwa. Znalezienie miejsca gniazdowego przez człowieka, niezależnie od etapu lęgu, nie 
prowadzi do opuszczenia gniazda, ale częste niepokojenie w okresie przed składaniem jaj 
może spowodować złożenie jaj w dołku gniazdowym poza granicami terytorium. Reakcją 
wysiadującego ptaka na przelatujące ptaki drapieżne (szponiaste Accipitriformes, soko-
łowe Falconiformes) jest przykucnięcie płasko na gnieździe i uważne obserwowanie sytu-
acji. Reakcją na przelatujące ptaki krukowate Corvidae jest szybkie opuszczenie gniazda 
(Laven 1940, Glutz von Blotzheim i inni 1975, Vaughan 1980).

Obrona aktywna przed ptakami i drapieżnymi ssakami. Zachowania są analogiczne 
jak u sieweczki rzecznej.

Obrona aktywna przed człowiekiem. Zachowanie dezorientujące bardzo przypomina 
to obserwowane u sieweczki rzecznej, z niewielkimi różnicami w szczegółach i wykonaniu. 
Zachowanie wabiące (zwracanie na siebie uwagi − patrz monografia sieweczki rzecznej) 
występuje częściej i intensywniej (Armstrong 1950, Simmons 1953, Glutz von Blotzheim 
i inni 1975). Zachowania „podstępne”, polegające na stosowaniu forteli, obejmują uda-
wanie wysiadywania, głosowe i powietrzne demonstracje (udające „utrudniony lot”), lot 
odwracający uwagę (prosta wersja z ogonem rozłożonym, a wcześnie w sezonie – „song- 
-flight”) oraz pokaz „distraction-lure” (odwracania uwagi z przywabianiem do siebie) 
w formie stacjonarnej i mobilnej. Pokaz stacjonarny zawiera proste przycupnięcie, przy-
kucnięcie w postawie gryzonia, udawanie zranionego (z podobnymi ruchami skrzydeł jak 
u sieweczki rzecznej) oraz pozę „exhausted-bird” (wyczerpany ptak), z rozłożonymi skrzy-
dłami i ogonem, z głową wysuniętą do przodu. Do form mobilnych, które poprzedzają po-
kazy stacjonarne lub są prezentowane wymiennie z nimi, należą poruszanie się typu „mały 
ssak” (prosty bieg w przykucnięciu, bieg z podniesionym ogonem, bieg właściwy dla gryzoni 
− z obniżonym ogonem), przemykanie się ukradkiem jak krab z rozłożonym wachlarzowato 
i obniżonym ogonem, w połączeniu z nieregularnymi drganiami lotek pierwszorzędowych 
w dół i do góry złożonych skrzydeł), oraz zachowanie typu „niezdolność”, polegające głów-
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Zachowania antydrapieżnicze. Zaniepokojona sieweczka obrożna jest cały czas w ruchu (zdjęcie 
po lewej stronie), usilnie starając się zwrócić na siebie uwagę głosem i sposobem zachowania się 
(zdjęcie po prawej stronie)

Zachowania antydrapieżnicze. W pobliżu gniazda sieweczka obrożna, częściej niż sieweczka 
rzeczna, natarczywie odwodzi od gniazda, udając, że ma złamane skrzydło (zdjęcie po lewej stro-
nie), jest chora lub kuleje (zdjęcie po prawej stronie)
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nie na udawaniu zranienia, czasami niezwykle realistycznym. Ptak wówczas nie biega, lecz 
skrada się, szurając nogami, często z jednym skrzydłem postawionym do góry, a drugim 
powłócząc, jakby było złamane, oraz z rozłożonym ogonem, który zamiata ziemię. Czasami 
ptak powłóczy oboma skrzydłami lub jednym uderza przypadkowo, drugie zaś ciągnie po 
ziemi (Williamson 1947, Armstrong 1950, Vaughan 1980). Kiedy terytoria gniazdowe są 
w grupach sąsiedzkich, 8−10 sąsiadujących ptaków może łączyć się w demonstracjach 
na ziemi i w powietrzu, wykonując wspólnie lub naprzemiennie pokazy „distraction-lure-
display” (odwracające uwagę z przywabianiem do siebie).

W badaniach przeprowadzonych (zarówno w okresie wędrówek na jesieni, jak i wio-
sną) na 19 gatunkach ptaków okazało się, że sieweczka obrożna, pomimo dużej pomysło-
wości w odwodzeniu od gniazda, jest gatunkiem zdecydowanie najbliżej dopuszczającym 
do siebie człowieka. Jej średni dystans ucieczki wyniósł jedynie 42 m, z minimum 18 m 
i maksimum 100 m (Laursen i inni 2005). Dla porównania, w przypadku krwawodzioba 
wyniósł on 137 m (40−450 m), dla biegusa zmiennego 70 m (15−450), dla czajki 142 m 
(45−450), a dla szablodzioba Recurvirostra avocetta 113 m (75−250 m).

Zachowania w obrębie pary (heteroseksualne)
Do tworzenia się par dochodzi najczęściej krótko po powrocie z zimowisk na neutralnych 
terenach żerowiskowych, wstępnych terytoriach (gdzie samce spędzają większość czasu 
po przylocie) lub na terytoriach gniazdowych (Laven 1940). Behawioralne aspekty for-
mowania się pary i kojarzenia się są mocno zrytualizowane. Ceremonia ta obejmuje kilka 
etapów. W pierwszym samiec biegnie do samicy w pozie „horizontal-crouch”. Jeśli sami-
ca reaguje na zaloty, to natychmiast po pokazie samca podchodzi do niego, prezentując 
tzw. zachowanie uspokajające. Odwraca wówczas głowę i korpus, obniża pierś oraz pod-
nosi i rozkłada ogon w pozie „forward-oblique” (patrz Cramp i inni 1983, Cramp i Sim-
mons 2011), wyraźnie pokazując kloakę i pokrywy podogonowe. Podczas tego zacho-
wania wielokrotnie dziobie ziemię i miękko wokalizuje. W odpowiedzi samiec zatrzymuje 
się za samicą, po czym oboje pozostają przez kilka sekund w dotychczasowych pozach. 
Chwilę później dochodzi po raz pierwszy do ceremoniału „mating-ceremony” (w wersji 
kompletnej lub niekompletnej, bez kopulacji), który jest podstawą i pierwszym etapem 
zachowań gniazdowych. Wzajemne (samca i samicy wobec siebie) pokazy „horizontal-
crouch” trwają przez wczesną część okresu wysiadywania, są częste w trakcie zmiany na 
gnieździe, zanikają stopniowo w drugiej części okresu inkubacji, po czym są stopniowo 
wznawiane w miarę przygotowań do drugiego lub powtarzanego lęgu (Laven 1940).

Ceremonia „mating-ceremony” jest podobna jak u sieweczki rzecznej, ale niekiedy 
mniej związana z zachowaniami gniazdowymi. Dochodzi do niej równie często na teryto-
riach żerowiskowych i terenach neutralnych, co na terytoriach gniazdowych. Zachowania 
przedkopulacyjne to – tak jak u mniejszego krewniaka – rytualne podejście do samicy 
oraz przyjęcie pozy „upright” i „goose-stepping”. Sama kopulacja również wygląda po-
dobnie, ale tylko do momentu zetknięcia się kloak. Później bowiem samica nagle skacze 
do przodu, w efekcie czego samiec spada, trzepocząc skrzydłami. Spadając, łapie sami-
cę dziobem za pióra na głowie, szyi lub grzbiecie i nie puszcza. Czasem zmusza sami-
cę do przykucnięcia lub ciągnie ją w dół (Laven 1940). Takie zachowanie, które niekiedy 
interpretowane jest jako walki pokopulacyjne, prawdopodobnie ma na celu przedłużenie 
kontaktu kloak. Dzieje się tak, gdyż – jak potwierdzają badania na parach w niewoli – do 
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ejakulacji dochodzi nie w fazie ustawiania ogonów, kiedy samiec jest na samicy, ale do-
piero kiedy z niej schodzi. Po ceremonii para często wspólnie żeruje. Sam akt kopulacyjny 
trwa 5−35 s, średnio 17,9 s (Wallander i inni 2001). Do pierwszych kopulacji dochodzi 
już na 50−60 dni przed rozpoczęciem sezonu lęgowego, większość z nich (blisko 60%) 
odbywa się jednak w ostatnim tygodniu przed rozpoczęciem składania jaj. Są one wów-
czas częste, ze średnią 0,23 kopulacji/h (Wallander i inni 2001). Pokrywa się to w dużym 
stopniu z okresem płodnym samicy, za który przyjmuje się czas od siódmego dnia przed 
złożeniem pierwszego do dnia złożenia przedostatniego jaja w lęgu (Lawless i inni 1997, 
Wallander i inni 2001).

W ciągu ośmiu lat badań Wallander i inni (2001) nigdy nie obserwowali kopulacji, 
w której uczestniczył ptak niebędący partnerem socjalnym. Nie jest więc zaskoczeniem, 
że analizy rodzicielstwa w gniazdach sieweczki obrożnej wykazały stuprocentową mo-
nogamię genetyczną. Żadne z 57 piskląt ze sprawdzanych 21 rodzin nie było efektem 
kopulacji poza parą (EPC, extra-pair copulation) ani pasożytnictwa lęgowego samic, czy-
li podrzucenia jaj przez obcą samicę (ISBP, intraspecific brood parasitism). Warto przy 
tym zaznaczyć, że brak kopulacji samic z obcymi partnerami nie wynika wcale z niezwy-
kle intensywnego pilnowania partnerek w okresie receptywnym (Wallander i inni 2001). 
Wiadomo, że przy podejrzeniach o EPC samiec oferuje gorszą opiekę nad lęgiem (np. 
Westneat i Sargent 1996), a u monogamicznych gatuków ptaków siewkowych kluczowa 
dla osiągnięcia sukcesu lęgowego jest dobra opieka obojga partnerów (Brunton 1988). 
Tym samym każde zachowanie samicy, które naraża lęg na gorszą inwestycję rodzicielską 
samca, odbiłoby się negatywnie na jej sukcesie lęgowym. Jako że strata z tego powodu 
byłaby zapewne większa niż ewentualna korzyść z kopulacji poza parą (EPC), monogamia 
genetyczna jest wiodącą strategią ptaków tego gatunku.

Zachowania gniazdowe sieweczki obrożnej są podobne jak u sieweczki rzecznej, 
włącznie z symboliczną zmianą na gnieździe, kiedy samiec przyjmuje pozę „canopy” (bal-
dachim), a samica wykonuje „scraping-display” (grzebanie dołka), ale tylko w już istnie-
jących dołkach (Venables 1948, za Cramp i Simmons 2011).

Ceremoniał „scraping-display” (opisany szczegółowo w monografii sieweczki rzecz-
nej) prezentowany jest przez samce już wcześnie w sezonie na terytoriach początkowych 
lub nawet na terenach neutralnych, ale intensywniej dopiero po ustanowieniu terytorium 
gniazdowego, i kontynuowany przez cały okres składania jaj. W zależności od pogody za-
chowania gniazdowe (szczególnie robienie dołków gniazdowych) zaczynają się wcześnie 
w sezonie. Na lęgowiskach w pobliżu południowo-wschodniego Bałtyku i w północno-za-
chodnich Niemczech pierwsze dołki znajdowane były na 5−6 tygodni przed złożeniem 
pierwszego jaja, ale nie wcześniej niż w końcu marca (Laven 1940, Glutz von Blotzheim 
i inni 1975).

Zmiany partnerów na gnieździe są bardzo częste, tak jak u sieweczki rzecznej. Ich 
częstotliwość wzrasta, kiedy żerowiska znajdują się niedaleko gniazda lub kiedy ptaki są 
niepokojone. Jeśli wysiadujący ptak ociąga się ze zmianą, drugi może go mniej lub bar-
dziej stanowczo spychać z jaj. Podział obowiązków między rodzicami w opiece nad lęgiem 
na etapie inkubacji jest w przybliżeniu równy.

Podobnie jak u sieweczki rzecznej okazjonalnie stwierdzano obecność trzeciego ptaka 
(samca lub samicy), który równoprawnie z obojgiem rodziców uczestniczył zarówno w wy-
siadywaniu jaj, jak i później w opiece nad potomstwem (Glutz von Blotzheim i inni 1975).
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Relacje rodzinne w obrębie lęgu
Podobnie jak u sieweczki rzecznej opieka rodziców nad wylęgiem sprowadza się do pil-
nowania, obrony i ewentualnie również do wygrzewania piskląt w pierwszych dniach po 
wykluciu i w razie złych warunków atmosferycznych. Rodziny sieweczki obrożnej znacznie 
chętniej i częściej niż sieweczki rzecznej opuszczają rodzime terytoria, przemieszczając 
się w pobliże żerowisk. Wówczas pisklęta są bronione, kiedy intruz zbliży się do nich na 
mniej niż 10 m (Cramp i Simmons 2011). Ataki rodziców, aby zmusić starsze pisklęta do 
przykucnięcia w obliczu niebezpieczeństwa, obserwowane są u tego gatunku rzadziej niż 
u sieweczki rzecznej. Pisklęta żerują zazwyczaj do 60 m od rodziców; zwykle przynajmniej 
jeden dorosły pozostaje cały czas w pobliżu.

Odlot piskląt na zimowiska następuje wkrótce po pierwszym locie, ok. 30. dnia życia, 
nierzadko zanim w pełni wyrosną lotki pierwszorzędowe (Laven 1940, Cramp i inni 1983, 
Cramp i Simmons 2011).
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WĘDRÓWKI I ZIMOWANIE

Sieweczka obrożna to gatunek głównie migrujący, chociaż część populacji brytyjskiej jest 
osiadła. Przez Salomonsena (1955) została opisana jako migrant „leap-frog” (żabiego 
skoku). Gatunki takie charakteryzują się tym, że skrajnie północne populacje lęgowe zi-
mują najdalej na południe, a migracje tych, które gnieżdżą się najbardziej na południu, 
są najkrótsze. W przypadku sieweczki obrożnej brytyjskie (najbardziej południowe) po-
pulacje są prawie osiadłe i równocześnie zimują najdalej na północ. Nowe analizy (Taylor 
1980) potwierdziły u tego gatunku migrację „żabiego skoku”, ale pokazały większy, niż 
sugerował Salomonsen (1955), stopień nakładania się zimowisk różnych populacji. Ptaki 
wędrują z reguły w stadach po kilka, rzadziej po kilkanaście osobników, często w towarzy-
stwie innych siewkowców (Chylarecki 2004, Cramp i Simmons 2011).

Większość populacji północno-zachodniej wędruje przez Wielką Brytanię i Irlandię 
w połowie sierpnia i połowie września oraz w ostatnich dwóch tygodniach maja (Cramp 
i Simmons 2011). Jesienią przynajmniej część ptaków lecących z Grenlandii przybywa na 
zachodnie wybrzeże Norwegii, a następnie, w pierwszej połowie września, na wybrzeże 
Francji (Salomonsen 1965 za Cramp i Simmons 2011, Green i Williams 1972, Prater 1976, 
Ferns 1977, Meltofte 1976, Clapham 1978, Green 1978, Taylor 1980). Ostateczne miejsca 
zimowania tych ptaków nie są nieznane. Przypuszczalnie są to tereny zachodniej Afryki, 
na co wskazuje kilka wiadomości powrotnych i biometria złapanych ptaków (Salomonsen 
1971, Pienkowski 1975, Knight i Dick 1975, Dick 1975, Green 1978, Taylor 1980). Ptaki 
z tej populacji prawdopodobnie pierzą się głównie na zimowiskach w zachodniej Afryce 
lub dalej na północ, np. na wybrzeżach Maroka i Mauretanii, gdzie zatrzymują się przed 
wyruszeniem dalej na południe (Pienkowski 1975, Dick 1975, Pienkowski i Knight 1977).

Podobnie jak sieweczki z Grenlandii młode z Islandii były notowane na wędrówce we 
Francji, na Półwyspie Iberyjskim i w Maroku (Pienkowski 1975, Glutz von Blotzheim i inni 
1975, Taylor 1980). Ptaki z Grenlandii i Islandii zimują prawdopodobnie w zachodniej Afry-
ce, ale nic nie wiadomo o rozmieszczeniu ich zimowisk (Pienkowski 1975, Dick 1975, Tay-
lor 1980).

Populacje europejskie. Sieweczki obrożne pochodzące z Wielkiej Brytanii albo są 
osiadłe, albo migrują na krótkie odległości. Wiadomości powrotne pokazują, że niektó-
re ptaki gnieżdżące się na wybrzeżu Morza Północnego zimują na Morzu Irlandzkim lub 
w pobliżu kanału La Manche, podczas gdy inne przemieszczają się dalej do Irlandii, Francji 
i północnej Hiszpanii (Minton 1975, Pienkowski 1980, Taylor 1980). Ptaki z terenów od 
wybrzeży Skandynawii i Bałtyku do południowo-zachodnich Niemiec wędrują na zimo-
wiska szerokim frontem w kierunku Wielkiej Brytanii i Irlandii, a następnie do zachodniej 
Afryki. Ptaki z najbardziej północnych i wschodnich części Europy przecinają kontynent; 
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wiele z nich zostaje na zimę w basenie Morza Śródziemnego oraz na wybrzeżach Bałtyku 
(Salomonsen 1955, Norrevang 1959, Morel i Roux 1966, Pienkowski 1975, Dick 1975, 
Clapham 1978).

Ptaki widywane w Polsce w dolinach rzek w końcu lipca i w sierpniu należą głównie 
do przelatujących przez nasz kraj populacji północnoeuropejskich (Chylarecki 2004). 
Jesienny przelot nad Zatoką Gdańską rozpoczyna się najwcześniej w pierwszej dekadzie 
lipca, a kończy w drugiej połowie października. W większości sezonów maksymalną liczbę 
ptaków stwierdzano w sierpniu lub we wrześniu (Meissner i Huzarski 2006). Przez Polskę 
przelatują ptaki młode i dorosłe podgatunku nominatywnego oraz dorosłe podgatunku 
Ch. h. tundrae (Meissner i Huzarski 2006).

Ptaki z polskiej populacji lęgowej notowane są podczas jesiennej wędrówki, poza 
terenami lęgowymi, już od połowy lipca. Wędrują dwoma szlakami, co jest najprawdo-
podobniej związane z różnymi zimowiskami. Część ptaków udaje się na zachód, wzdłuż 
wybrzeży Bałtyku, Morza Północnego i dalej wzdłuż atlantyckich wybrzeży Francji. Drugi 
szlak biegnie na południowy zachód, przez Austrię, Szwajcarię i Włochy (Chylarecki 2004). 
Główne zimowiska sieweczek gnieżdżących się w Polsce znajdują się na wybrzeżach po-
łudniowo-zachodniej Europy, począwszy od kanału La Manche po basen Morza Śródziem-
nego, z największą koncentracją na atlantyckich wybrzeżach Francji (już od połowy lipca 
do końca lutego). Część ptaków z populacji polskiej zimuje też na śródziemnomorskich 
i atlantyckich wybrzeżach północnej Afryki (Chylarecki 2004).
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POKARM

Na terenach lęgowych sieweczka obrożna odżywia się głównie lądowymi i przybrzeżnymi 
bezkręgowcami, poza sezonem lęgowym głównie morskimi wieloszczetami, skorupia-
kami i mięczakami. Metody żerowania badano szczegółowo na Lindisfarne w Anglii i na 
Mestersvig na Grenlandii (Pienkowski 1980). Są one podobne jak u innych przedstawicieli 
rodziny sieweczkowatych Charadriidae. Pierwszy ze sposobów polega na permanentnym 
powtarzaniu sekwencji zdarzeń w kolejności: zatrzymać się, podbiec, dziobnąć (żerowa-
nie typu „stop-run-peck”). Rzadszy jest „foot-trembling”, gdy ptak staje z głową do dołu 
na jednej nodze i gwałtownie wibruje palcami drugiej po powierzchni piasku. Przeważnie 
wypatruje zdobyczy, wykorzystując jako sygnał pojawienie się norek wieloszczetów No-
tomastus latericeus w mokrym piasku i ruchy małych skorupiaków, innej podstawowej 
ofiary sieweczek. Nocą żeruje rzadziej. Wyjątkiem są letnie żerowiska na wybrzeżach, 
gdzie ich główną ofiarą są aktywne nocą zmieraczkowate Talitrus saltator. Częstość 
żerowania typu „foot-trembling” wzrasta, kiedy małe skorupiaki są mniej aktywne, np. 
w niskiej temperaturze. Badania pokazały, że wibracja zwiększa ich aktywność, powo-
dując, że są bardziej widoczne (Sparks 1961). Sieweczka obrożna aktywnie wybiera że-
rowiska, gdzie możliwość szybkiego poboru energii jest największa, z wyjątkiem sytu-
acji wykluczenia przez współzawodnictwo, głównie z biegusem zmiennym (Pienkowski 
1980). Jednak opisane wyżej metody żerowania pozwalają jej skutecznie eksploatować 
żerowiska o niższym zagęszczeniu potencjalnych ofiar.

Proporcje ilościowe ofiar są różne w zależności od miejsca i okresu. Poza terena-
mi lęgowymi na wybrzeżach przedstawia się następująco: w Szwecji głównie chrząsz-
cze Coleoptera (Norlin 1965); w Niemczech wieloszczety Nereis na Husum, chrząszcze 
i muchówki Diptera na Hohwacht, zaś ślimak morski pobrzeżak Littorina na Helgolandzie 
(Hofmann i Hoerschelmann 1969); w Holandii na Ventjagersplaten i w zachodniej Francji 
wieloszczety (Vielliard 1973, Zwarts 1974); w Anglii wieloszczety Nereis i być może sko-
rupiaki obunogi bełkaczki Corophium (Pienkowski 1973) na Teesmouth, zaś wieloszczety 
Notomastus, Scolopsos, Arenicola, Phyllodoce, obonóg Bathyporeia i równonog Eurydice 
na Lindisfarne (Pienkowski 1980). Spośród innych ważnych ofiar morskich i przymorskich 
należy wymienić mięczaki Macoma, Hydrobia, Littorina, skorupiaka zmieraczka plażowe-
go Talitrus saltator i krewetki Mysidacea, małe skąposzczety i wieloszczety, larwy i dorosłe 
owady (wyżej cytowane prace oraz Dementiev i Gladkov 1951, Moran i Fishelson 1971). 
Na śródlądziu przeważają owady, pająki Araneae, słodkowodne bezkręgowce i ciernik Ga-
sterosteus sp., rzadko pokarm pochodzenia roślinnego (Dementiev i Gladkov 1951, Glutz 
von Blotzheim i inni 1975).

Na terenach lęgowych na Lindisfarne głównymi ofiarami były zmieraczek plażowy 
i muchówki Diptera (w szczególności Coelopa). W północno-wschodniej Grenlandii głów-
nie owady (przeważnie małe larwy i dorosłe muchówki), pająki i inne bezkręgowce lądowe 
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(Glutz von Blotzheim i inni 1975, Pienkowski 1980). Wymagany dzienny pobór energii sie-
weczki obrożnej poza sezonem lęgowym, kiedy ptak nie odkłada tłuszczu, wynosi szacun-
kowo do 40 kcal (Pienkowski 1980).

Pisklęta z lęgowisk na Grenlandii i w Anglii odżywiały się pokarmem takim jak rodzice, 
chociaż przeważnie zbierały mniejsze ofiary (Pienkowski 1980).
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STAN POPULACJI, ZAGROŻENIA I OCHRONA

W ciągu ostatnich 100 lat sieweczka obrożna notowała fluktuacje liczebności, czasami 
znaczne. Obecne trendy nie są do końca jasne i jednoznaczne. Wyraźny spadek liczebno-
ści w ciągu ostatnich dziesięcioleci zauważono w Wielkiej Brytanii, Finlandii i we wschod-
nich landach Niemiec. Na pozostałym obszarze, zwłaszcza na terenach, gdzie gatunek 
jest najliczniejszy (szczegóły niżej), jego liczebność wydaje się utrzymywać na mniej wię-
cej stałym poziomie (Wetlands International 2002, BirdLife International 2004, 2015).

Największym zagrożeniem dla sieweczki obrożnej jest zanik optymalnych, naturalnych 
siedlisk i wzrost presji turystycznej na terenach lęgowych, skutkujący jeśli nie wycofywa-
niem się ptaków z danego miejsca, to przynajmniej zajmowaniem suboptymalnych sie-
dlisk lub miejsc, a w konsekwencji dużo mniejszą udatnością lęgów (Gill 2007, Bukaciński, 
Bukacińska, Buczyński 2011, 2013). Z tego względu tak ważne jest zachowanie dużych 
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obszarów plaż nadmorskich bez ruchu turystycznego, a na śródlądziu – wysp i przybrzeż-
nych ławic w dolinach rzek stanowiących kluczowe siedliska gniazdowania tego gatunku 
(Pienkowski 1992, Bukaciński i Bukacińska 1994, 2001, 2009, Chylarecki i inni 1995, Liley 
1999, Chylarecki 2004, Gill 2007). Podobnie jak w przypadku sieweczki rzecznej, lokalnie 
(np. w Hiszpanii) potencjalnym zagrożeniem dla ptaków dorosłych mogą być polowania 
(Barbosa 2001). Sieweczki obrożne nie są natomiast, w odróżnieniu od ich mniejszych 
krewniaków, nosicielami ptasiej malarii. Spośród 16 przebadanych ptaków w Afryce żaden 
nie był zarażony tą chorobą (Mendes i inni 2005).

Czynnikiem powodującym największe straty w lęgach, właściwie niezależnie od siedli-
ska gniazdowania i lokalizacji lęgowiska, jest drapieżnictwo, głównie krukowatych, a lo-
kalnie również mew Larinae, ssaków drapieżnych (Jackson 1994, Bukaciński i Bukacińska 
2001, Wallander i Andresson 2003). Na śródlądziu ważnymi czynnikami ograniczającymi 
udatność lęgów są też powodzie, a lokalnie rozdeptywanie gniazd przez pasące się zwie-
rzęta gospodarcze, głównie owce i bydło (Briggs 1983, Bukaciński i Bukacińska 1994, 
1995, 2001, 2009).

Oprócz ochrony naturalnych, kluczowych siedlisk gniazdowania przed zniszczeniem 
w wyniku działalności i (lub) samej obecności człowieka (Pienkowski 1992, Chylarec-
ki i inni 1995, Liley 1999, Chylarecki 2004), wzmacnianej dodatkowo przez rewitaliza-
cję miejsc wcześniej zdegradowanych (np. Arlettaz i inni 2011), ważne jest prowadzenie 
działań ograniczających drapieżnictwo na lęgach. Mogą one polegać np. na ograniczaniu 
dostępu do lęgów poprzez nakładanie na gniazda drucianych osłon uniemożliwiających 
drapieżnikom wyjadanie jaj (Gulickx i Kemp 2007, Gulickx i inni 2007, Isaksson i inni 2007). 
Ważna jest też redukcja liczebności drapieżników lądowych, która nie tylko prowadzi do 
mniejszych strat w lęgach, lecz także powoduje wzrost zagęszczenia gniazdujących pta-
ków (Nordstrom i inni 2003, Smith i inni 2010).

Europejska populacja lęgowa sieweczki obrożnej szacowana jest na 120 000-160 000 
par (Chylarecki 2004). Gatunek ten najliczniej zasiedla Islandię (50 000 par), Grenlandię 
(20 000−30 000 par), Szwecję (10 000-20 000 par), Norwegię (10 000-15 000 par), Fin-
landię (8000-12 000 par) i Rosję (1000-10 000 par; Chylarecki 2004).

Liczebność ptaków należących do podgatunku nominatywnego, które zimują w za-
chodniej Europie, basenie Morza Śródziemnego i północnej Afryce, oceniana jest na 
73 000 osobników, w tym ok. 12 000 osobników w Wielkiej Brytanii, 5000−10 000 osob-
ników w Irlandii, 6000 osobników we Francji, 3000−4000 osobników w Hiszpanii, 2000 
osobników w Portugalii i ok. 23 000  osobników na atlantyckich wybrzeżach północnej 
Afryki (Cramp i inni 1983, Chylarecki 2004). Liczebność ptaków należących do podgatun-
ku Ch. h. tundrae, wędrujących częściowo przez Polskę, a zimujących w południowo-za-
chodniej Azji oraz we wschodniej i południowej Afryce, szacuje się na 145 000−280 000 
osobników (Chylarecki 2004).
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ROZMIESZCZENIE I LICZEBNOŚĆ W POLSCE

Okres rozrodu
W XIX wieku sieweczka obrożna była rozpowszechnionym gatunkiem lęgowym nad Wisłą, 
Bugiem, Pilicą i Wieprzem. Na początku XX wieku zasiedlała też środkowy i dolny bieg 
Odry (Chylarecki 2004). W ciągu ostatniego stulecia jej zasięg w kraju znacznie się skur-
czył (Tomiałojć 1990, Tomiałojć i Stawarczyk 2003). Na śródlądziu w ciągu ostatnich kilku 
dziesięcioleci gatunek wycofał się z większości stanowisk nad Wieprzem i w dolinie Odry. 
Silny spadek liczebności, połączony z uszczupleniem zasięgu, odnotowano też nad środ-
kową Wartą, dolną Pilicą i w dolnym biegu Narwi (Krupa i Winiecki 2000, Przybycin i Przy-
bycin 2003, Chylarecki 2007). Spada też liczebność ptaków gniazdujących wzdłuż Bugu, 
czego przykładem mogą być pastwiska w Mołożewie, na których nie tak dawno gnieździło 
się ponad 30 par, a obecnie bywa ich tam kilka (Chylarecki 2007, Wilk i inni 2010). W ciągu 
ostatnich 30 lat zanikła również, za sprawą nasilającego się ruchu turystycznego, więk-
szość (ok. 80%) stanowisk lęgowych wzdłuż Bałtyku (Chylarecki 2004, 2007). Jedynym 
stabilnym miejscem w miarę licznego gniazdowania sieweczki obrożnej w kraju jest środ-

Zaniepokojony samiec sieweczki obrożnej w szacie godowej
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kowy bieg Wisły między ujściem Sanu a Płockiem, gdzie jej liczebność jest większa w po-
równaniu z tą z drugiej połowy XX wieku (Wesołowski i inni 1984, Bukaciński i inni 1994, 
Chylarecki i inni 1998, Keller i inni 1998, 1999, Keller i Bukaciński 2000). W 2009 roku 
tylko między Puławami a Płockiem osiedliło się 147−167 par (Kot i inni 2009). Rezultatem 
tych zróżnicowanych trendów jest umiarkowany spadek liczebności krajowej populacji 
i znacząca redukcja liczby zajętych stanowisk lęgowych (Chylarecki 2007).

Polska populacja jest obecnie szacowana na 350−400 par (Chylarecki 2004, Buka-
ciński i Bukacińska 2009). Pod koniec XX wieku kluczowymi lęgowiskami w kraju, oprócz 
doliny środkowej Wisły, były: dolina dolnej Wisły (11 par poniżej Tczewa), dolina środkowej 
Warty (23−29 par), dolina dolnego Bugu (87−92 par w 1999 roku), dolina dolnej Narwi 
(14−16 par), dolina Biebrzy (15 par), dolina Pilicy (powyżej 40 par) oraz teren kopalni 
odkrywkowych koło Konina (26−27 par; Chylarecki 2004, Wilk i inni 2010).

Na odcinku Wisły między Wyspami Świderskimi a Pieńkowem (488.−538. km szla-
ku żeglownego Wisły) sieweczki obrożne zasiedlały jedynie południowy odcinek rzeki. 
W 2012 roku gnieździło się tu 4−5 par, rok później sześć par (ryc. 2). W całym tym okresie 
ptaki najliczniejsze były w rezerwacie Wyspy Świderskie, gdzie gnieździło się od trzech 
do czterech par. Na odcinku miejskim osiedliły się jedynie w 2013 roku, kiedy jedna para 
założyła gniazdo na niskich piaskach między 499. a 500. km rzeki (ryc. 2).
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Ryc. 2. Liczebność i rozmieszczenie sieweczki obrożnej Charadrius hiaticula w latach 2012−2013 
na odcinku Wisły między 488. a 538. km szlaku żeglownego, gdzie realizowany jest projekt LIFE+ 
09/NAT/PL/000264 pt. „Ochrona siedlisk kluczowych gatunków ptaków Doliny Środkowej Wisły 
w warunkach intensywnej presji aglomeracji warszawskiej”. Obramowaniem zaznaczono odcinek 
Wisły w granicach administracyjnych Warszawy (498.–528. km rzeki). Wyniki przedstawiono jako 
liczebności na 5-kilometrowych odcinkach rzeki, podając na osi OX pierwszy kilometr każdego 
z odcinków. Wypełniona część słupka określa liczebność minimalną, niewypełniona – liczebność 
maksymalną na danym odcinku rzeki

5

4

3

2

1

0

5

4

3

2

1

0

488 493 498 503 508 513 518 523 528 533

Kilometraż rzeki

Li
cz

ba
 p

ar

488 493 498 503 508 513 518 523 528 533

538

538

Kilometraż rzeki

Li
cz

ba
 p

ar
rok 2012

rok 2013



44

Ryc. 3. Rozmieszczenie stanowisk lęgowych sieweczki obrożnej Charadrius hiaticula w latach 
2012-2013 na odcinku między 487. a 500. km szlaku żeglownego Wisły; patrz również ryc. 2
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ZAGROŻENIA I OCHRONA W POLSCE

Podstawowe zagrożenia w przypadku sieweczki obrożnej w kraju są zbieżne z tymi dla 
sieweczki rzecznej. Najistotniejsza jest dalsza utrata naturalnych siedlisk lęgowych w do-
linach rzek w wyniku zmian reżimu hydrologicznego, co nastąpiło m.in. po oddaniu do 
eksploatacji dużych zbiorników zaporowych na dolnej Pilicy i górnej Warcie (Chylarecki 
2004, Bukaciński, Bukacińska, Buczyński 2011, 2013). Równie niebezpieczne jak zabu-
dowa hydrotechniczna rzek jest zasypywanie starorzeczy i zagłębień terenu czasowo wy-
pełnianych wodą, co prowadzi, podobnie jak ograniczanie powierzchni nadrzecznych pa-
stwisk o stosunkowo niskiej obsadzie bydła, do bezpowrotnej utraty ważnych dla gatunku 
siedlisk lęgowych. Wskutek zmniejszania intensywności wypasu na wyspach w nurcie i na 
przyrzecznych pastwiskach, zarastają one wysoką roślinnością i stają się niedostępne dla 
ptaków (Chylarecki 2004, Bukaciński i Bukacińska 2009).

Zarówno w siedliskach śródlądowych, jak i nadmorskich coraz większym zagrożeniem 
jest wzrastająca z każdym rokiem intensywność ruchu turystycznego. Obecność ludzi 
powoduje stałe płoszenie ptaków na ich terytoriach, co skutkuje wysokimi stratami lę-
gów. Niepokojone pisklęta pozbawione są dostępu do preferowanych żerowisk, a w upalne 
dni – narażone, podobnie jak jaja, na przegrzanie. Coraz częściej gniazda są rozjeżdżane 
przez quady i samochody terenowe (Bukaciński i Bukacińska 2001, Chylarecki 2004, Bu-
kaciński i Bukacińska, mat. niepublikowane).

Powszechnym zagrożeniem jest też niska udatność lęgów na skutek drapieżnictwa 
ptaków (krukowate, duże mewy) i ssaków (lis, jenot, norka amerykańska i inne łasicowate 
Mustelidae). Szczególnie niepokojący jest wzrost liczebności norki amerykańskiej i lisa 
w dolinie środkowej Wisły, którą zasiedla blisko 40% krajowej populacji sieweczki obroż-
nej (Bukaciński i Buczyński 2005, Bukaciński i Bukacińska 2009, 2011). W siedliskach 
antropogenicznych lokalnie do dużych strat lęgów mogą prowadzić prace podejmowane 
w trakcie rozrodu ptaków, takie jak napuszczanie stawów, zmiany miejsca eksploatacji 
kruszywa w obrębie czynnych żwirowni itp., skutkujące niszczeniem gniazd (Chylarecki 
2004).

W okresie wędrówek głównym problemem jest zmniejszanie się powierzchni poten-
cjalnych żerowisk i miejsc odpoczynkowych w dolinach rzek, na nadmorskich obszarach 
przyujściowych i stawach hodowlanych oraz płoszenie przez ludzi i psy stad zatrzymują-
cych się zarówno na śródlądziu, jak i na wybrzeżu.

Od 2004 roku Ogólnopolskie Towarzystwo Ochrony Ptaków (OTOP) prowadzi czynne 
działania ochronne na lęgowiskach ptaków siewkowych na wyspach w środkowym bie-
gu Wisły. Do roku 2010 wspólnie z Polską Akademią Nauk Centrum Badań Ekologicznych 
w Dziekanowie Leśnym chroniliśmy ptaki przy wsparciu finansowym najpierw Global 
Environment Facility – UNDP, a później EkoFunduszu. Od 2011 roku OTOP realizuje pro-
jekt pt. „Czynna ochrona zagrożonych gatunków awifauny wysp na obszarze OSOP Dolina 
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Środkowej Wisły: kontynuacja”. Jest on współfinansowany przez Unię Europejską ze środ-
ków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach V Osi Priorytetowej oraz 
dofinansowywany ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki 
Wodnej (NFOŚiGW).

W ramach czynnej ochrony przede wszystkim redukujemy liczebność norki amerykań-
skiej i lisa w pobliżu lęgowisk mew, rybitw i sieweczek. Chronimy też kolonie, grodząc je 
pastuchami elektrycznymi, a lęgi, które nie są grodzone, zabezpieczamy czasowo w inku-
batorach. Odnawiamy również siedliska lęgowe poprzez organizowanie kontrolowanego 
wypasu krów, kóz i owiec oraz prowadzenie selektywnej i łanowej wycinki podrostu na 
wyspach. Partnerem OTOP-u, odpowiadającym za utrzymanie efektów ekologicznych po 
roku 2014, jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. Tych, któ-
rzy chcieliby poznać szczegóły naszych działań, odsyłamy do literatury przedmiotu (np. 
Bukaciński i Buczyński 2005, Bukaciński i Bukacińska 2009, Bukaciński, Bukacińska, 
Buczyński 2012).

Drugi projekt, na który chcielibyśmy zwrócić uwagę, nosi nazwę „Ochrona siedlisk 
kluczowych gatunków ptaków Doliny Środkowej Wisły w warunkach intensywnej presji 
aglomeracji warszawskiej”. Jest on realizowany przez miasto stołeczne Warszawa oraz 
STOP, dzięki wsparciu udzielonemu ze środków pochodzących z dofinansowania Komisji 
Europejskiej w ramach instrumentu finansowego LIFE+ oraz z dotacji NFOŚiGW. Głównym 
celem działań, które rozpoczęto w 2011 roku, jest stworzenie dogodnych warunków do 
gniazdowania i żerowania ptaków siewkowych w korycie Wisły na warszawskim odcinku 
rzeki.
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Projekt LIFE+
Ochrona siedlisk kluczowych gatunków ptaków Doliny Środkowej Wisły 
w warunkach intensywnej presji aglomeracji warszawskiej

Liczne działania w ramach projektu mają na celu poprawę warunków życia ptaków, rzad-
kich w skali europejskiej, a występujących nad Wisłą w obrębie aglomeracji warszawskiej, 
m.in. rybitw białoczelnych i rybitw rzecznych. Prowadzony jest także całoroczny monito-
ring ornitologiczny, umożliwiający dokumentowanie życia ptaków nad Wisłą.

W ramach projektu powstało pięć sztucznych siedlisk lęgowych dla ptaków w postaci 
platform pływających o łącznej powierzchni 600 m2 oraz zostały oznakowane trzy nad-
wiślańskie rezerwaty: Wyspy Świderskie, Ławice Kiełpińskie oraz Wyspy Zawadowskie. 
Stworzono także aplikację „Ptaki Wisły Warszawskiej”, a już niedługo na stronie projektu 
pojawi się monitoring (podgląd) wybranych siedlisk ptaków on-line.

Ważnym aspektem projektu jest zwrócenie uwagi mieszkańców Warszawy i gmin nadwi-
ślańskich – przez różnorakie akcje edukacyjne i promocyjne – na bogactwo przyrodnicze 
obszaru Natura 2000 Dolina Środkowej Wisły w obrębie aglomeracji warszawskiej. Nad 
rzeką powstaną m.in. miejsca służące edukacji przyrodniczej i wypoczynkowi oraz ścieżka 
dydaktyczna.

Strona internetowa www.wislawarszawska.pl oraz fanpage na Facebooku www.face-
book.com/WislaWarszawska stanowią źródła informacji o działaniach projektowych 
oraz miejsca bezpłatnego udostępnienia multimediów i publikacji (m.in. niniejszej mo-
nografii).



Stowarzyszenie  
Stołeczne Towarzystwo Ochrony 
Ptaków

Nasze stowarzyszenie istnieje od 2004 r. Skupia ludzi zaangażowanych 
w ochronę przyrody, ornitologów i miłośników ptaków. Staramy się 
pokazywać przyrodę ludziom, edukować i wzbudzać radość z kontaktu 
z naturą. Nasze działania koncentrujemy na obszarze aglomeracji 
warszawskiej, starając się angażować lokalną społeczność, z którą 
wspólnie chcemy chronić ptaki i rozpowszechniać ideę ich ochrony.

Chcesz wiedzieć więcej o działalności STOP-u, organizowanych przez nas 
wycieczkach, prelekcjach i innych bieżących wydarzeniach? Zajrzyj na 
stronę internetową oraz nasz fanpage na Facebooku.

stop.eko.org.pl

www.facebook.com/Stoleczne.Towarzystwo.Ochrony.Ptakow
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aglomeracji warszawskiej” (WislaWarszawska.pl) został dofinansowany z Instrumentu Finansowego LIFE+ 
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Od autorów

Oddajemy w Państwa ręce sześciotomową publikację pt. „Kluczowe gatunki ptaków 
siewkowych na środkowej Wiśle: biologia, ekologia, ochrona i występowanie”. Składają 
się na nią monografie sześciu gatunków ptaków, dla których Dolina Środkowej Wisły jest 
bardzo ważnym miejscem lęgowym w kraju. Staraliśmy się przekazać wiedzę na ich te-
mat możliwie przystępnie, nie pomijając przy tym istotnych aspektów ich biologii i eko-
logii, szczególnie zagadnień związanych z behawiorem lęgowym. Ekologia behawioralna 
– poszukiwanie przyczyn, uwarunkowań i skutków wykorzystywanych przez ptaki taktyk 
i strategii rozrodczych – jest bowiem naszą specjalnością zawodową. W niniejszej publi-
kacji zamieściliśmy również niepublikowane informacje z naszych badań prowadzonych 
w wiślanych koloniach ptaków siewkowych. W większości dotyczą one przystosowania 
zachowań lęgowych do silnie dynamicznych i niestabilnych warunków dużej nizinnej, 
roztokowej rzeki, jaką jest Wisła w środkowym biegu.
„Sieweczka obrożna, Charadrius hiaticula. Monografia” stanowi szósty tom „Kluczo-
wych gatunków ptaków siewkowych...”.


