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SIEWECZKA RZECZNA Charadrius dubius

Sieweczka rzeczna objęta jest w Polsce ochroną ścisłą na podstawie Rozporządzenia 
Ministra Środowiska z dnia 6 października 2014 r. w sprawie ochrony gatunkowej zwie-
rząt (Dz.U. 2014 poz. 1348). W Europie uznana jest za gatunek niezagrożony, o statusie 
ochronnym adekwatnym do liczebności i potencjalnych zagrożeń. Wymieniona jest w art. 
4.2 dyrektywy ptasiej (zawierającej listę chronionych gatunków wędrownych, niewyszcze-
gólnionych w załączniku I), załączniku II do konwencji berneńskiej (dotyczącej wspólnej 
europejskiej ochrony gatunków zagrożonych i ginących oraz ich naturalnych siedlisk) 
i załączniku II do konwencji bońskiej (o ochronie wędrownych gatunków dzikich zwierząt).

Ryc. 1. Sieweczka rzeczna Charadrius dubius: A – sylwetka ptaka dorosłego w szacie godowej; 
B – sylwetka w locie ptaka w szacie godowej; C – górna część ciała ptaka w szacie młodocianej
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Dawniej – kiedy zaczynaliśmy swoją przygodę z ptakami – powszechną nazwą ro-
dzajową gatunku, któremu poświęcone jest niniejsze opracowanie, był dżdżownik. Tym 
samym mówiliśmy wówczas o dżdżowniku rzecznym (Sokołowski 1977). Próbowaliśmy 
dotrzeć do źródeł, które pomogą ustalić, od kiedy i dlaczego ptaki te zaczęto nazywać 
tak jak obecnie – sieweczkami. W swoim dwutomowym dziele Sokołowski (1958), obok 
obowiązującej do końca lat 70. ub. wieku nazwy dżdżownik rzeczny podaje dwa inne okre-
ślenia: siewka rzeczna i właśnie sieweczka rzeczna. Pierwszym znanym nam źródłem, 
w którym nazwa sieweczka rzeczna pojawia się jako podstawowa, jest wydany w 1982 
roku przewodnik terenowy „Ptaki Polski” (Czarnecki i inni 1982).

Charadrius pochodzi z języka greckiego i jest, jak podaje Kruszewicz (2005), staro-
greckim określeniem sieweczek. Z kolei dubius pochodzi z języka łacińskiego i oznacza 
wątpliwość. Prawdopodobnie jest to efekt dużego sceptycyzmu Linneusza, który nie opi-
sał tego ptaka jako gatunku. Zrobił to Scopoli (1786), choć wówczas uważano powszech-
nie, że dubius jest jedynie formą sieweczki obrożnej Charadrius hiaticula.
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OPIS GATUNKU

Ogólna charakterystyka
Sieweczka rzeczna jest bardzo szybko biegającym ptakiem siewkowym, tylko nieznacznie 
większym od wróbla Passer domesticus, o smukłej sylwetce, z krótkim dziobem i charakte-
rystycznymi, bardzo cienkimi i dość długimi nogami. Szczegółowy opis wyglądu przedsta-
wiamy poniżej; w tym miejscu zwracamy uwagę na cechę istotną przy oznaczaniu dorosłych 
ptaków tego gatunku. Jest nią charakterystyczne zestawienie wyraźnej, żółtej obrączki po-
wiekowej, ciemnego dzioba, jasnobrązowych lub szaroróżowych nóg oraz słabo wyekspono-
wanych piersi i brzucha (zwłaszcza w porównaniu z podobną sieweczką obrożną Charadrius 
hiaticula; Svensson 2012). W przypadku obserwacji ptaków w locie ważną cechą diagno-
styczną jest też bardzo słabo zaznaczony wąski, jasny pasek skrzydłowy; często w ogóle go 
brakuje. Obie płcie ubarwione są niemal identycznie.

Wymiary dorosłych są następujące: długość ciała 150–180 mm, rozpiętość skrzydeł 
340–380 mm, średnia długość skrzydła złożonego, w zależności od miejsca, 116–117 mm  
(zakres 110–121 mm), średnia długość ogona 55,8–57,6 mm (51–59 mm), śred-
nia długość dzioba 12,7–13,0 mm (12–14 mm), średnia długość skoku 23,7–25,0 mm 
(22–26 mm). Masa ptaków podczas migracji wahała się od 26 do 53 g, średnia masa 
ptaków w okresie lęgowym wynosiła dla samic 39,2 g (33–44,6 g), a dla samców 38,3 g 
(33,0–44,6 g; Reynolds 1976, Cramp i inni 1983, Cramp i Simmons 2011). Różnice w wy-
miarach i masie między płciami nie są istotne. U ptaków młodocianych skrzydło i ogon są 
zazwyczaj krótsze, a pozostałe wymiary podobne jak u ptaków dorosłych. Nie stwierdzono 
różnic w wymiarach strukturalnych między ptakami z zachodniej i wschodniej części za-
sięgu (Cramp i inni 1983, Cramp i Simmons 2011).

Sieweczkę rzeczną najczęściej słyszymy w locie lub startującą do lotu, kiedy odzywa 
się jednosylabowym, lekko opadającym w tonie, piskliwym gwizdem „piiu” lub „tiiu”. Jej 
głos ostrzegawczy (zaniepokojenia) jest prostszy, twardszy, bardziej natarczywy i brzmi 
jak „prii” lub „trii”. Na lęgowiskach, podczas zachowań godowych i terytorialnych, kiedy 
ptak leci tuż nad wodą, z charakterystycznymi powolnymi ruchami skrzydeł, odzywa się 
szybkim, twardym „pri-pri-pri-pri”, ewentualnie dość wolnym, rytmicznym, brzęczącym 
„krrri-a, krrri-a, krrri-a” lub przypominającym głos rybitw „krrei, krrei, krrei”.

Podstawowe cechy szat
Cechy upierzenia przedstawiono na podstawie charakterystyk zrobionych wcześniej przez 
Crampa i Simmonsa (1983, 2011) oraz Chylareckiego (2004). Opisując najogólniej wy-
gląd sieweczki rzecznej, powinniśmy zwrócić uwagę na specyficzne cechy: czarno-białe, 
kontrastujące plamy na głowie i piersi, biały spód i brunatnopiaskowy wierzch ciała. 

Upierzenie ostateczne (szatę spoczynkową!) ptaki te uzyskują po raz pierwszy w czasie 
pierwszej zimy, a szatę godową – często dopiero pod koniec pierwszego lata. Tym samym 
duża część sieweczek prezentuje ostateczne upierzenie godowe dopiero na początku dru-
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Sieweczka rzeczna – ptak wysiadujący na gnieździe

Sieweczka rzeczna – widok od przodu

giej wiosny (tj. w trzecim roku życia). 
U samca czoło, brwi (szerokie, zwę-
żające się i łączące się nad przodem 
ciemienia), podbródek oraz pas bie-
gnący przez kark są wówczas białe. 
Szeroki pas na przedzie ciemienia, 
wąski pas na czole oraz kantarki 
(obszar z boku głowy, między okiem 
a dziobem; Jonsson 1998, Svens-
son 2012) są czarne. Pokrywy uszne, 
szeroki pas pod okiem i wąski nad 
okiem są koloru ciemnobrązowego 
do czarnego, bardzo rzadko brązo-
wego. Ciemię jest szarobrązowe lub 
brązowopiaskowe. Wąski czarny pas 
na karku, biegnący poniżej białego, 
rozszerza się na piersi, tworząc peł-
ną obrączkę piersiową. Płaszcz, bar-
kówki, grzbiet, środek ogona i górne 
pokrywy skrzydłowe są ciemnobrą-
zowe lub szarobrązowe. Gdy ptak 
leci, z bliskiej odległości możemy też 
zobaczyć białe stosiny zewnętrznych 
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lotek pierwszorzędowych. Zewnętrzne pióra ogona są białe, ale słabiej widoczne niż u sie-
weczki obrożnej. Gardło, boki szyi, pierś, brzuch, boki ciała, kuper, pokrywy podskrzydłowe, 
pachy, spód ogona i boczne pokrywy ogonowe są białe. Podczas lotu skrzydła z wierzchu 
mają barwę jednolicie brązowopiaskową, ze śladową, słabo zauważalną jasną linią wzdłuż 
ich środka. Oko jest duże, tęczówka ciemnobrązowa, otoczona wyraźną cytrynowożółtą ob-
wódką. Dziób smukły, czarny, z żółtą lub cielistą nasadą żuchwy. Nogi są jasnocieliste, u nie-
których ptaków z żółtym odcieniem.

Upierzenie dorosłej samicy w szacie lęgowej wygląda bardzo podobnie. Zazwyczaj 
jednak czarny wzór na głowie ma domieszkę piór brązowych lub z brązowym odcieniem. 
Kantarki są od ciemnobrązowych do czarnych, pokrywy uszne i pas nad okiem od średnio- 
do ciemnobrązowego, a pas na piersi – ciemnobrązowy (u samca czarny, rzadko czarno-
brązowy). Żółta obrączka powiekowa jest z reguły równie dobrze widoczna jak u samca.

W szacie spoczynkowej ptaki nie mają czarnego pasa na przedzie ciemienia, a kan-
tarki i pokrywy uszne są brązowe. Fragmenty upierzenia głowy, białe w szacie godowej, 
w szacie spoczynkowej przyjmują barwę kremowopłową. Pas piersiowy jest zredukowany, 
brązowopłowy (Glutz von Blotzheim i inni 1975, Cramp i inni 1983).

U ptaków młodocianych czoło jest płowożółtobiałe. Pióra na ciemieniu, karku, kantar-
kach, policzkach i pokrywach usznych są oliwkowobrązowe z bladopłowym obrzeżeniem. 
Przez kark biegnie biały pas. Pióra wierzchu ciała są oliwkowobrązowe z płowożółtymi lub 
bladopłowożółtymi obrzeżeniami i wąską ciemnobrązową subterminalną linią, dobrze 
widoczną zwłaszcza na barkówkach. Tył karku bezpośrednio za białym kołnierzem jest 
nieco ciemniejszy, przez co kontrastuje z resztą wierzchu ciała. Spód ciała ma kolor taki 
jak u dorosłych w szacie spoczynkowej, z tym że pas piersiowy (obrączka piersiowa) jest 
znacznie mniej wyraźny, węższy, bledszy, brązowy lub szarobrązowy i często niekomplet-
ny. Końce piór w ogonie są płowożółte. Ubarwienie skrzydeł jest takie jak u dorosłych, ale 
wewnętrzne lotki drugorzędowe i wszystkie pokrywy lotek drugorzędowych mają płowo-
żółte brzegi z ciemną subterminalną linią. Nagie części ciała u ptaków młodocianych zwy-
kle są nieco ciemniejsze, nogi często o szarym odcieniu, a żółta obrączka wokół oka jest 
mniej połyskująca.

Ptaki w szacie I wiosennej, które nie przystępują do rozrodu (wiosna w drugim kalen-
darzowym roku życia), mają upierzenie jak ptaki dorosłe w szacie spoczynkowej. Rozpo-
znawalne są jedynie po płowożółtych brzegach i ciemnej subterminalnej linii na średnich 
pokrywach skrzydłowych, charakterystycznych dla upierzenia młodocianego. Wyróżnia je 
większa liczba brązowych piór w pasie na piersi oraz na głowie. Po pierzeniu obrączka 
piersiowa staje się niemal zupełnie czarna.

Ptaki w szacie I wiosennej, które przystępują do rozrodu w drugim roku życia, zwykle 
nie różnią się wyglądem od ptaków dorosłych. Okazjonalnie, w przypadku niedostatecz-
nego wytarcia płowożółtych brzegów, młodociany wzór możemy dostrzec na niektórych 
piórach pokryw, grzbietu i (lub) na kuprze. Pojedyncze brązowe pióra mogą pozostać na 
pasie piersiowym.

Ciemię, wierzch ciała i wewnętrzne części skrzydeł piskląt są płowożółte, o wyraźnie 
cieplejszym odcieniu niż u sieweczki obrożnej, cętkowane kremowobiało, cynamonowo-
pomarańczowo, szaro, czarno i (lub) czarniawobrązowo. Szeroki czarny pas na głowie 
biegnie od tyłu oka wokół tyłu głowy, powyżej białego kołnierza otaczającego szyję. Ciem-
ny (czarny) pasek występuje też między dziobem a okiem oraz nad bladym lub kremo-
wobiałym czołem. Od spodu pisklęta są białe, z plamami na bokach piersi (ciemnobrą-
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zowymi do czarnych), powyżej których widoczna jest ciemna (czarna) linia wzdłuż boków 
ciała. Przez środek skrzydła biegnie podłużna ciemna pręga oddzielająca cętkowaną po-
wierzchnię od białego brzegu. Tęczówka ma kolor ciemnobrązowy; obrączka wokół oka 
najpierw jest szara, po pięciu dniach przechodzi w zielonkawożółtą, a po 10 dniach staje 
się, jak u dorosłych, żółta. Przed opierzeniem się jej kolor zazwyczaj ponownie zmienia się 
na szary (Cramp i inni 1983, Cramp i Simmons 2011). Dziób piskląt sieweczki rzecznej 
jest czarny, nogi i stopy jasnocieliste, często z wyraźnym niebieskawym odcieniem.

Z jakimi gatunkami możemy pomylić sieweczkę rzeczną?
Powszechnie uważa się, że sieweczkę rzeczną łatwo pomylić z sieweczką obrożną, rów-
nież gnieżdżącą się w Polsce. Zanim przedstawimy cechy, które pozwalają zweryfikować 
przynależność gatunkową obserwowanego ptaka, chcemy podkreślić, że najłatwiej od-
różnić te gatunki w locie. Jednolita barwa skrzydeł, bez pręgi lub innego wzoru, sprawia, 
że sieweczka rzeczna jest nie do pomylenia z żadną inną występującą w naszym regionie. 
Charakterystyczne i łatwo zauważalne trzepotanie skrzydeł przy zrywaniu się do lotu, jak 
też wolny lot z gwałtownymi, rytmicznymi uderzeniami skrzydeł są dodatkowymi, ale bar-
dzo przydatnymi w terenie cechami zachowania, które wskazują nam, że obserwujemy 
właśnie ten gatunek. Jednosylabowy, dźwięczny głos wabiący jest wybitnie odmienny od 
cichszego, dwusylabowego świstu sieweczki obrożnej. Najtrudniejsze zadanie będziemy 
mieli przy identyfikacji obu gatunków na ziemi. Z bliska niezawodnymi cechami rozpo-
znawczymi są różnice w ubarwieniu głowy i wyrazistości obrączki wokół oka.

Sieweczka obrożna jest zauważalnie większa i bardziej krępa od sieweczki rzecznej, 
z krótszymi nogami i wydatniejszą piersią. Łatwo ją też odróżnić po grubszym i kontrasto-
wym pomarańczowo-czarnym dziobie oraz zdecydowanie węższej obrączce powiekowej lub 
jej całkowitym braku. Czarna przepaska na piersi i czarne plamy na głowie są wyraźnie szer-
sze, nie ma też białego obramowania tylnej krawędzi czarnej maski na ciemieniu, dobrze 
widocznego u sieweczki rzecznej. Charakterystyczna jest także sylwetka sieweczki obrożnej 
w locie – z dłuższym i bardziej rozłożonym ogonem niż u sieweczki rzecznej. Ptaki młodo-
ciane są trudniejsze do odróżnienia. Sieweczkę rzeczną charakteryzują mniejsza i bardziej 
rozmyta jasna plama na czole, niesięgająca za oko, i tym samym brak wyraźnej brwi (jest 
ona zabarwiona płowo powyżej kantarka i oka), oraz widoczna z bliska bladożółta obrączka 
powiekowa (Svensson 2012).

Podgatunki, rozmieszczenie geograficzne
Sieweczka rzeczna jest gatunkiem politypowym (tj. takim, w przypadku którego wyróżnia-
my kilka podgatunków), co ciekawe, należącym do mniejszości krajowych przedstawicieli 
ornitofauny, którą charakteryzuje brak w Polsce podgatunku nominatywnego.

Podgatunek Charadrius dubius dubius (nominatywny) występuje poza granicami 
Palearktyki Zachodniej, od Filipin do Nowej Gwinei i Nowej Irlandii (Papua), podobnie jak 
podgatunek Charadrius dubius jerdoni, który zasiedla Indie i południowo-wschodnią Azję.

W Europie występuje jedynie podgatunek Charadrius dubius curonicus, który gnieździ 
się w Eurazji, od Skandynawii i Wysp Brytyjskich do północnych Chin, Korei i Japonii na 
wschód, a na południe – do północno-zachodniej Afryki.
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CECHY GATUNKU, TRYB ŻYCIA

Sieweczka rzeczna wykazuje aktywność zarówno w ciągu dnia, jak i nocą. Jest znacznie 
mniej stadna niż blisko z nią spokrewniona sieweczka obrożna lub również spotykana 
w Polsce sieweczka morska Charadrius alexandrinus. We wczesnej fazie sezonu lęgowe-
go jest hałaśliwa, po złożeniu jaj – bardzo skryta. Niezbyt towarzyska, zwłaszcza w okresie 
polęgowym. Z reguły spotykana jest wówczas pojedynczo lub w niewielkich stadach, liczą-
cych zazwyczaj do 10 osobników, rzadko większych. Czasami żeruje w luźnych grupach 
z innymi siewkowatymi Charadriidae i bekasowatymi Scolopacidae (Cramp i Simmons 
2011). Na zimowiskach nie jest terytorialna.

Większość ptaków po raz pierwszy przystępuje do lęgów rok po wykluciu się (w drugim 
kalendarzowym roku życia), często jednak dopiero w następnym roku (w trzecim roku 
życia; Glutz von Blotzheim i inni 1975, Chylarecki 2004) lub jeszcze później (Hölzinger 
i Schilhansl 1972).

W Niemczech ptaki gnieżdżące się po raz pierwszy w życiu osiedlały się średnio 
33,2 km od miejsca wyklucia się, 50% z nich w obrębie 10 km, ale były i takie, które osie-
dliły się 250 km od rodzimego terytorium. Starsze ptaki wykazywały większe przywią-
zanie do miejsca gniazdowania, osiedlając się średnio w promieniu 5,5 km od miejsca 
lęgów w poprzednim roku − maksymalnie 102 km (Glutz von Blotzheim i inni 1975, Lloyd 
2008). Oceniając jednak stopień przywiązania sieweczki rzecznej do miejsca wyklucia się 
i gniazdowania, trzeba pamiętać, że zasiedla ona bardzo niestabilne, często tymczasowe 
siedliska, co nie pozostaje bez wpływu na jej zachowanie.

Więzi w parze są sezonowe i trwają przez czas wyprowadzenia przynajmniej jednego 
wylęgu. W związku z tym że partnerzy opuszczają lęgowiska w innym czasie, pozostawanie 
w parze w okresie migracji i na zimowisku jest praktycznie niemożliwe. Więzi mogą być od-
nawiane w kolejnych sezonach. Znane są przypadki stałości par przez trzy, a nawet więcej 
kolejnych sezonów lęgowych (Leisler 1975). Częściej jednak dochodzi do zmiany partnera 
w kolejnym sezonie, a zdarza się nawet, że w trakcie tego samego sezonu, i to w sytuacji, 
kiedy pierwszy lęg zakończył się sukcesem (Bub 1958, Cramp i Simmons 2011).

Niestety bardzo niewiele wiemy o demografii sieweczki rzecznej. Dane z niewielkiej 
próby ptaków wskazują, że przeżywalność roczna osobników dorosłych kształtuje się 
prawdopodobnie na poziomie 60–65% (Boyd 1962, Cramp i inni 1983, Chylarecki 2004, 
Lloyd 2008). Fransson i inni (2010), którzy zbierali informacje dotyczące długości życia 
wielu gatunków ptaków, donosili, że dwa najdłużej żyjące osobniki tego gatunku były ob-
serwowane w Skandynawii. Jeden z nich miał 12 lat i 10 miesięcy (Szwecja), a drugi 13 
lat (Finlandia). Wartości te pokrywają się z podawaną przez Wassera i Shermana (2010) 
średnią maksymalną długością życia sieweczki rzecznej, którą na podstawie dostępnych 
danych (Cramp i Perrins 1977–1994, The Longevity List 2006 za Wasser i Sherman 2010) 
oszacowali na 12 lat i jeden miesiąc.
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ŚRODOWISKO ŻYCIA

Okres rozrodu
Sieweczka rzeczna spotykana jest przede wszystkim w umiarkowanej strefie borealnej, 
na stepach i w strefie śródziemnomorskiej. Rzadziej notuje się ją w arktycznej tundrze 
i w strefie subtropikalnej. W odróżnieniu od sieweczki obrożnej unika osiedlania się na 
wybrzeżu. Jest gatunkiem typowo nizinnym; w Europie tylko wyjątkowo obserwuje się ją 
wyżej niż 600 m n.p.m., chociaż w Afganistanie znane są stanowiska lęgowe na wysokości 
powyżej 2000 m (Paludan 1959, Glutz von Blotzheim i inni 1975).

Na śródlądziu sieweczka rzeczna najczęściej zasiedla dość niestabilne tereny otwarte, 
z reguły piaszczyste lub kamieniste, najchętniej bez roślinności, ewentualnie ze skąpą 
i niską roślinnością, zawsze w pobliżu płytkiej wody (Chylarecki 2004). Preferuje, zani-
kające już w krajobrazie europejskim, naturalne koryta dużych i średnich rzek nizinnych, 
gdzie zajmuje niskie odsypiska i wyspy w nurcie (Tomiałojć 1990, Bukaciński i Bukacińska 
1994, Bukaciński i inni 1994, Wilk i inni 2010). W dolinach rzek zazwyczaj spotykana jest 
na murawach kserotermicznych i wydmach na tarasie zalewowym, poza dolinami również 
na otwartych brzegach jezior (Chylarecki 2004). Najczęściej jednak, w związku z brakiem 
naturalnych miejsc, zajmuje siedliska antropogeniczne, przede wszystkim żwirownie, 
spuszczone stawy i odsłonięte fragmenty dna zbiorników zaporowych (Heath i Evans 
2000, Antczak 2007). Nie unika kamieniołomów, pól irygacyjnych, odstojników ścieków, 
a nawet pól uprawnych (np. obsianych kukurydzą, makiem, fasolą lub jarymi zbożami), 
ziemi z pozostałością łodyg kukurydzy z poprzedniego roku i otwartych ściernisk. Warun-
kiem koniecznym do osiedlenia się jest zawsze obecność dużych powierzchni wolnych 
od roślinności (Radetski i Numerov 1980 za Cramp i Simmons 2011, Chylarecki 2004, 
Cepakova i inni 2007, Santoul i inni 2009, Cramp i Simmons 2011). Gniazda spotykano 
nawet w miejscach ultraantropogenicznych, w tym na wybetonowanych placach, żwiro-
wych i asfaltowych parkingach, kompleksach kortów i na dachach pokrytych żwirem lub 
niską płatową roślinnością (Niethammer 1942, Chylarecki 2004, Baumann 2006). Osie-
dlanie się w tak zmienionym środowisku stwarza niekiedy trudności ze znalezieniem tere-
nów żerowiskowych, które czasami oddalone są 2 km lub więcej od miejsca gniazdowania 
(Cramp i Simmons 2011). Sieweczka rzeczna stroni od pastwisk, ze względu na pokrycie 
tych miejsc łanową roślinnością. Na wybrzeżu spotykana jest jedynie lokalnie, na mierze-
jach jezior nadmorskich, w ujściach rzek i (lub) na kamienistych plażach porośniętych 
mchami, porostami i niskimi słonoroślami, w pobliżu słodkiej, ewentualnie słonawej wody 
(Fojt i inni 2000, Chylarecki 2004).

W Polsce sieweczka rzeczna zasiedla różnorodne siedliska, podobnie jak w innych 
częściach areału. Najtrwalsze stanowiska znajdują się na nieuregulowanych odcinkach 
niżowych rzek; poza tym sieweczki spotyka się na piaszczystych brzegach jezior, a przede 
wszystkim w siedliskach antropogenicznych, w tym w żwirowniach, piaskowniach, kopal-
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Piaszczysto-kamieniste, bardzo niskie łachy w nurcie rzeki to preferowane siedlisko gniazdowania 
sieweczki rzecznej

Wysychający muł na piasku, naniesiony przez wezbranie Wisły, jest jednym z podstawowych 
siedlisk gniazdowania sieweczki rzecznej na łachach położonych najniżej w korycie. W odróżnieniu 
od sieweczki obrożnej, sieweczka rzeczna preferuje miejsca słabo przeschnięte, często jeszcze 
bez „plam” sypkiego piasku, między wysychającą wierzchnią warstwą podłoża (patrz zdjęcia 
z gniazdami w tym siedlisku)
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niach odkrywkowych, na odstojnikach ścieków, czasowo zalewanych polach uprawnych 
i miejskich terenach ruderalnych (Antczak 2007, Wilk i inni 2010). Gatunek ten zdecydo-
wanie unika nadmorskich plaż; najwyżej położone stanowiska lęgowe notowano w Sude-
tach, Kotlinie Orawsko-Nowotarskiej i Bieszczadach, na wysokości 700−750 m n.p.m. 
(J. Smykla w: Walasz i Mielczarek 1992, Antczak 2007).

Okres polęgowy
W okresie migracji ptaki zatrzymują się na odsłoniętych mulistych brzegach rzek, jezior 
i stawów, a jeszcze chętniej na piaszczystych, niskich wyspach w korycie rzek oraz od-
słoniętym dnie zbiorników zaporowych i stawów, gdzie spotykane są ich większe koncen-
tracje (Chylarecki 2004). Widuje się je też na odstojnikach ścieków i polach irygacyjnych.

Piasek z luźną roślinnością zielną – typowe siedlisko gniazdowania sieweczki rzecznej na wyższych 
wyspach w korycie środkowej Wisły
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BIOLOGIA ROZRODU

Okres rozrodu sieweczki rzecznej w centralnej i zachodniej Europie jest mocno rozcią-
gnięty w czasie. Najwcześniejsze gniazda z jajami spotyka się już w pierwszych dniach 
kwietnia, ostatnie − nawet w drugiej połowie sierpnia; szczyt składania jaj przypada mię-
dzy połową kwietnia a połową lipca. Ostatnie obserwacje nielotnych piskląt pochodzą za-
zwyczaj z pierwszej połowy września, chociaż incydentalnie notowano je jeszcze na po-
czątku października (Cramp i inni 1983, Cramp i Simmons 2011).

Na wyspach w środkowym biegu Wisły pierwsze gniazda z jajami sieweczki rzecznej 
widywane są w pierwszej połowie maja, rzadziej w ostatniej dekadzie kwietnia, ostatnie 
− w drugiej połowie czerwca (w latach bez przyborów wód rzek) lub nawet w końcu lipca 
(w latach z wysokimi przyborami wód), ze szczytem składania jaj od początku drugiej 
dekady maja do końca pierwszej dekady czerwca (Bukaciński i Bukacińska 1994, mat. 
niepublikowane). W niektórych latach, zwłaszcza w tych z wysokimi przyborami wód rzeki 
w maju, zakładanie gniazd na lęgowiskach wiślanych jest wieloszczytowe. Pierwszy szczyt 
− w drugiej połowie kwietnia i na początku maja − dotyczy niemal wyłącznie pierwszych 
lęgów, drugi − notowany w końcu maja i na początku czerwca − obejmuje zarówno późne 
lęgi pierwsze, jak i lęgi powtarzane po utracie pierwszych zniesień, z kolei trzeci (i ewen-
tualnie kolejne) − w drugiej połowie czerwca i na początku lipca − to prawdopodobnie lęgi 
powtarzane po utracie pierwszych, późnych zniesień, a także drugie zniesienia samic, po 
wykluciu się piskląt z pierwszego lęgu (Chylarecki 2004, Bukaciński i Bukacińska, mat. 
niepublikowane).

Zagęszczenie gniazd i wielkość terytorium
Sieweczka rzeczna gnieździ się pojedynczo lub w luźnych grupach sąsiedzkich. Odległości 
między gniazdami są zazwyczaj duże. Na polach w pobliżu Amsterdamu ptaki gnieździły się 
w odległości 56−190 m od siebie (Sluiters 1938), w żwirowni w Anglii nie bliżej niż 75 m, 
najczęściej ok. 200 m od siebie (Simmons 1956). Minimalny dystans notowany między są-
siednimi gniazdami, w zależności od lęgowiska, wynosił 7−15 m (Leisler 1975). Niezależnie 
od odległości między gniazdami ptaki często żerują z dala od terytorium, na żerowiskach 
dzielonych wspólnie z innymi osobnikami tego samego gatunku (Chylarecki 2004).

Wielkość terytorium jest bardzo zmienna, przy czym kluczowym czynnikiem jest tu 
potencjalna liczba par chcąca zasiedlić dane miejsce. Na terenach rzadko zasiedlanych 
terytoria gniazdowe sąsiednich par nie stykają się i są bardzo duże (np. o promieniu 200 m 
lub więcej, Gatter 1971b), ale ich granice nie są jasno zdefiniowane przez ptaki (Sluiters 
1938, 1954, Simmons 1956). Inaczej jest na lęgowiskach z dużą liczbą ptaków. Tam gra-
nice każdego terytorium są ściśle wyznaczone, broniony teren obejmuje często jedynie 
0,2−0,5 ha, a zagęszczenie par wynosi nawet 2 pary/ha (Leisler 1975, Simmons 1956, 
Cramp i Simmons 2011). Dużo niższe zagęszczenia notowano w Czechach, gdzie w la-



16

tach 1999−2003 w typowym dla tego gatunku środowisku stawów rybnych zagęszczenie 
par zmieniało się w granicach 0,40−1,23 pary/10 ha, a w siedlisku suboptymalnym, ja-
kim są pola uprawne dopiero co obsiane zbożami jarymi, kukurydzą i fasolą, wahało się 
w granicach 0,22−0,56 pary/10 ha (Cepakova i inni 2007). Terytoria bronione są zarówno 
na ziemi, jak i w powietrzu, zwykle do wysokości 30 m nad wybranym terenem (Simmons 
1956). Po stracie lęgu para zwykle tworzy nowe terytorium, w odległości nawet ponad 
1 km od poprzedniego (Cramp i Simmons 2011).

Rozmieszczenie stanowisk lęgowych sieweczki rzecznej w korycie Wisły (brzeg i wyspy 
w nurcie) między Puławami a Płockiem (od 371. do 632. km szlaku żeglownego) w okresie 
ostatnich dwóch dekad było wybitnie nierównomierne. W miejscach największych kon-
centracji średnie zagęszczenie par wynosiło nawet 19−29 par/10 km biegu rzeki, podczas 
gdy na większości obszaru 4−8 par/10 km (Bukaciński i inni 1994, Kot i inni 2009).

Gniazdo, jaja, pisklęta
Budowa gniazda jest zrytualizowaną ceremonią, inicjowaną przez samca krótko po utwo-
rzeniu się pary. Pokaz ten został nazwany „nesting-displays” i składa się z kilku etapów 
szczegółowo opisanych w Cramp i inni (1983) oraz w Cramp i Simmons (2011). W skrócie, 
samiec w obecności samicy podbiega do jednego z preferowanych miejsc i mocno wygię-
tymi do tyłu nogami zaczyna „drapać” dołek gniazdowy, który dodatkowo formuje piersią. 
Robi tak przynajmniej kilkakrotnie, przy czym cały czas odzywa się głosem kontaktowym. 
Brak reakcji samicy na wysiłki partnera skutkuje przeniesieniem się samca w inne miejsce 
terytorium i powtarzaniem czynności od początku. Zazwyczaj jednak samica podbiega 
do samca i uczestniczy w rytualnym wygrzebywaniu dołka – „scraping-ceremony”. W ten 
sposób na terytorium gniazdowym powstaje zazwyczaj kilka lub kilkanaście, wyjątkowo 
nawet kilkadziesiąt dołków, szybko zanikających w wyniku działania wiatru i deszczu. Do-
łek, który ma najpełniejsze wyścielenie (najtrwalszy) i który jest akceptowany przez sami-
cę poprzez wspólne formowanie czary, zazwyczaj zostaje gniazdem. Nadzwyczaj prosta 
konstrukcja i silne narażenie na warunki pogodowe sprawiają, że gniazdo niejednokrot-
nie wymaga poprawiania przez partnerów zarówno w trakcie składania jaj, jak i później, 
w czasie ich wysiadywania.

Gniazdo buduje głównie samiec – na gołej ziemi, w piasku, żwirze, wśród kamyczków, 
na wyschniętym, spękanym szlamie, rzadziej wśród luźnej, niskiej roślinności zielnej, za-
zwyczaj do kilkudziesięciu (nie dalej niż kilkaset) metrów od wody (Cepakova i inni 2007, 
Cramp i Simmons 2011). Jest to płytki dołek, bez wyściółki lub skąpo wyściełany mocno 
zróżnicowanym, w zależności od miejsca, materiałem. Wyściółkę mogą tworzyć korzonki, 
miękki materiał roślinny, małe kamyki i muszelki. Gniazdo ma średnicę 10 cm (7−15 cm), 
głębokość 2,5−3,0 cm. Jest nieco mniejsze od gniazda sieweczki obrożnej (Gotzman i Ja-
błoński 1972, Cramp i inni 1983, Cramp i Simmons 2011).

Jaja sieweczki rzecznej są krótkie, kształtu od gruszkowatego do owalnego, gład-
kie, ale niebłyszczące. Są jasne, zazwyczaj barwy kamienistobeżowej, piaskowej, płowej 
lub bladobrązowej. Tło świeżo złożonych jaj ma niebieskawy lub zielononiebieski odcień. 
Skorupki są mocno plamkowane, zazwyczaj w formie drobnych kleksów, kresek i smug, 
w kolorze brązowym, czarnym, szarobrązowym, rzadziej purpurowym i (lub) fioletowa-
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wym (Gotzman i Jabłoński 1972, Harrison 1975, Cramp i Perrins 1977−1994). Śred-
nie wymiary jaj sieweczki rzecznej (długość x szerokość) wynoszą 30 x 22 mm (zakres 
26–35 x 20–24 mm), przy braku wyraźnej zmienności geograficznej (Schonwetter 1967, 
Gotzman i Jabłoński 1972, Harrison 1975, Cramp i Perrins 1977–1994). Średnia masa jaj 
na lęgowiskach w Holandii wynosiła 7,7 g, przy sezonowej zmienności od 7,84 g w kwietniu 
do 7,28 g w ostatnich lęgach w lipcu (Glutz von Blotzheim i inni 1975). W zniesieniu są 
z reguły cztery, rzadziej trzy lub dwa jaja, wyjątkowo pięć. W gnieździe normalnie ułożone 
są ostrymi biegunami do środka i do dołu. Średnia wielkość zniesienia na lęgowiskach 
w Holandii wynosiła 3,87 jaja, z kierunkową zmiennością sezonową od 3,95 jaja w kwietniu 
do 3,66 jaja w lipcu (Glutz von Blotzheim i inni 1975). Kolejne jaja w lęgu składane są co 
ok. 36 h. W przypadku utraty zniesienia samica może składać do trzech lęgów powtarza-
nych (zastępczych; Parrinder 1964, Chylarecki 2004). W Europie południowej, zachod-
niej i centralnej duża część samic przystępuje do drugiego lęgu po wykluciu się piskląt 
z pierwszego. W Skandynawii i Wielkiej Brytanii ptaki podejmują zazwyczaj tylko jeden lęg 
w sezonie (Simmons 1953b, Glutz von Blotzheim i inni 1975, Harrison 1975).

Podobnie jak w przypadku innych ptaków siewkowych na wyspach wiślanych zdarzają 
się lęgi mieszane sieweczki rzecznej z innymi gatunkami, najczęściej z sieweczką obroż-
ną. Zazwyczaj gospodarz takiego lęgu, którym mniej więcej równie często jest każdy z tych 
dwóch gatunków, składa trzy lub dwa jaja, a lęg uzupełnia jedno jajo drugiego gatunku. 
Niekiedy w gnieździe znajdowano po dwa jaja każdego gatunku, ewentualnie samica jed-
nego składała dwa jaja, a drugiego – nawet trzy. W przypadku takich lęgów czasami od 
gniazda odwodziły nas dwa ptaki, z których każdy należał do innego gatunku (Bukaciński, 
Bukacińska, mat. niepublikowane). Nie jest wykluczone, że były to lęgi dwóch samic róż-
nych gatunków, opiekujących się wspólnie lęgiem mieszanym. Na lęgowiskach wiślanych 
pojedyncze jaja sieweczki rzecznej notowano też w gniazdach rybitwy białoczelnej Ster-
nula albifrons, wyjątkowo również w gniazdach rybitwy rzecznej Sterna hirundo (Bukaciń-
ski 1993, Bukaciński i Bukacińska, mat. niepublikowane). Obecność jaj sieweczki rzecznej 
w gniazdach innych gatunków sieweczek i (lub) rybitw jest dość rzadka, ale obserwowana 
regularnie w wielu miejscach (np. Parrinder 1969, Radford 1985, Amat 1998).

Inkubacja rozpoczyna się po złożeniu ostatniego lub przedostatniego jaja w lęgu i trwa 
średnio 24–26 dni (zakres 22–28 dni). Pisklęta klują się asynchronicznie, ale zazwyczaj 
wszystkie w ciągu jednej doby.

Pisklęta są zagniazdownikami właściwymi. Wykluwają się okryte puchem; krótko po 
wykluciu mogą samodzielnie poruszać się i odżywiać. Zazwyczaj opiekują się nimi obo-
je rodzice, czasami wygrzewając je, kiedy są małe i (lub) podczas złej pogody. Samica 
może pozostawiać opiekę nad wylęgiem samcowi, aby złożyć drugi lęg, ewentualnie aby 
rozpocząć migrację, jeśli lęg odbywał się późno i pisklęta wykluły się np. dopiero w lipcu 
lub sierpniu (Gatter 1971a, Chylarecki 2004, Cramp i Simmons 2011). 

Wygląd piskląt został opisany szczegółowo w jednym z wcześniejszych rozdziałów. 
Generalnie z wierzchu są one płowożółte, w cieplejszym odcieniu niż pisklęta sieweczki 
obrożnej, w kremowobiałe, cynamonowopomarańczowe, szare, czarne i (lub) czarniawo-
brązowe cętki; od spodu są białe. 

Opierzają się średnio po 25–27 dniach (zakres 21–30 dni; Walters 1961, Gotzman 
i Jabłoński 1972, Cramp i Simmons 2011). Niezależność uzyskują po 8–25 dniach od 
opierzenia się, okazjonalnie wcześniej. Im wcześniej pisklęta wykluły się w sezonie, tym 
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Wyjątkowo głębokie gniazdo sieweczki rzecznej na piasku, bez jakiejkolwiek osłony. Zazwyczaj 
sieweczka rzeczna robi gniazda w pobliżu charakterystycznego elementu (kamienia, kępy trawy, 
suchej gałęzi itp.), jak to widać na kolejnych zdjęciach

Gniazdo sieweczki rzecznej na kamie-
niach, przy głazie, w strefie zalewowej 
rzeki

Gniazdo sieweczki rzecznej na kamienisto-żwirowym 
podłożu. Warto zwrócić uwagę, że na wyściółkę gniaz-
da składają się drobne kamyki. Nieco większe kamyki, 
stanowiące brzegi gniazda, zabezpieczają je przed za-
sypaniem przez piasek w wietrzne dni
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Gniazdo sieweczki rzecznej na piasku, przy leżącej suchej gałęzi, osłaniającej lęg przed wiatrem

Jeśli sieweczka rzeczna zakłada gniazdo na piasku bez jakiejkolwiek osłony, to zazwyczaj jest 
ono na tyle płytkie, że jaja wystają ponad poziom podłoża. Zabezpiecza je to przed szybkim zasy-
paniem przez wiatr
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Gniazdo sieweczki rzecznej na piasku, wśród suchych patyków przyniesionych przez przybór wody. 
Przykład znakomitego, skutecznego zabezpieczenia gniazda przed zasypaniem piaskiem przez 
wiatr

Gniazda budowane na naniesionym mule, pomimo zupełnego odkrycia, są bardzo trudne do zna-
lezienia. Doskonale zlewają się z otoczeniem, a twarde i nierówne podłoże sprawia, że ptaki nie 
zostawiają tropów, po których można byłoby do nich trafić



21

Gniazdo sieweczki rzecznej na wysychającym mule, naniesionym przez przybór Wisły

Zachowania rozrodcze sieweczek – międzygatunkowe pasożytnictwo lęgowe. Na zdjęciu lęg 
mieszany sieweczki rzecznej (dwa jaja) i sieweczki obrożnej (jedno jajo)
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Zachowania rozrodcze sieweczek – międzygatunkowe pasożytnictwo lęgowe. Czasami samice 
sieweczki rzecznej podrzucają jaja do gniazd innych gatunków. Na zdjęciu gniazdo rybitwy 
białoczelnej (dwa jaja z prawej strony), z dwoma jajami podrzuconymi przez sieweczkę rzeczną

więcej czasu spędzają z rodzicami po opierzeniu się (Gatter 1971a, Cramp i Simmons 
2011).

Sukces lęgowy sieweczki rzecznej jest zmienny, zależny od miejsca, siedliska i se-
zonu. Zazwyczaj pisklęta wykluwają się z 65–86% składanych jaj (Glutz von Blotzheim 
i inni 1975). Jednak w warunkach dużej presji drapieżników, w siedliskach narażonych 
na nieprzewidywalne wahania poziomu wody (np. rzeki, sztuczne zbiorniki wodne) i (lub)
w środowiskach antropogenicznych, gdzie prowadzone są intensywne prace gospodarcze 
(żwirownie), udatność lęgów może być zdecydowanie niższa. Na stawach rybnych w Cze-
chach, przy wysokim drapieżnictwie (głównie wrony Corvus cornix) średni sukces klucia 
się piskląt w dwóch kolejnych latach wyniósł 15,4% (Cepakova i inni 2007). Warto zwrócić 
uwagę, że w siedlisku, gdzie straty lęgów z powodu drapieżnictwa były marginalne (pola 
zasiane zbożami jarymi), sukces klucia się nie był tak wysoki, jak podawany dla różnych 
lokalizacji w Glutz von Blotzheim i inni (1975) i kształtował się na poziomie ok. 60% (Ce-
pakova i inni 2007). Na wyspach wiślanych, w warunkach częstych przyborów wód i wy-
sokiego drapieżnictwa ptaków i ssaków, pisklęta wykluwają się zazwyczaj z nie więcej niż 
20–25% zakładanych gniazd. Zdarzały się też lata, w których na wyspach środkowej Wisły 
pisklęta nie pojawiały się w ogóle (Bukaciński i Bukacińska, mat. niepublikowane).

Sukces opierzenia jest jeszcze bardziej zróżnicowany niż sukces klucia się i na więk-
szości lęgowisk wynosi 25–64% (Parrinder 1964, Glutz von Blotzheim i inni 1975). W la-
tach 50. XX wieku na podstawie mocno szacunkowych danych z małej liczby par sukces 
opierzenia na lęgowiskach w Anglii określono na ok. 1,55 pisklęcia/parę (Boyd 1962). 
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Pisklę sieweczki rzecznej już kilka godzin po wykluciu się przemieszcza się na duże odległości, 
potrafi też samodzielnie zdobywać pokarm

Z kolei w latach 1984–1995 na wilgotnych łąkach we wschodniej Anglii regularnie odwie-
dzanych przez krukowate Corvidae, lisy Vulpes vulpes i łasicowate Mustelidae sieweczki 
rzeczne wyprowadzały corocznie 0,0–1,6 pisklęcia/parę, ze średnią wieloletnią 0,6 pisklę-
cia/parę (Gulickx i Kemp 2007).

W warunkach wiślanych, podobnie jak na innych lęgowiskach, udatność lęgów ogra-
niczają obecnie przede wszystkim: drapieżnictwo ptaków z rodziny krukowatych i ssa-
ków (głównie norka amerykańska Neovison vison, lis i jenot Nyctereutes procyonoides), 
przybory wód Wisły, lokalnie wypas bydła na wyspach, a w ostatnich latach coraz częściej 
również presja ludzi – wzrost intensywności ruchu turystycznego i niszczenie gniazd (Bu-
kaciński i Bukacińska 1994, 2001, 2004, 2009, 2011, Bukaciński, Bukacińska, Buczyński 
2011, 2012, 2013).
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WZORCE SOCJALNE I ZACHOWANIA ROZRODCZE

Sieweczka rzeczna jest w zasadzie monogamiczna (szczegóły w podrozdziale „Zachowa-
nia w obrębie pary (heteroseksualne)”). Tworzenie par następuje zazwyczaj po przylocie 
na lęgowiska na neutralnych żerowiskach lub na terytorium gniazdowym, rzadziej od-
bywa się już w trakcie przelotu wiosennego (Sluiters 1938, Simmons 1956, Cramp i inni 
1983, Cramp i Simmons 2011). Więzi w parze są sezonowe i trwają przez co najmniej 
jeden wylęg. Sieweczka rzeczna jest gatunkiem terytorialnym. Gnieździ się pojedynczo 
lub w luźnych grupach; odległości między gniazdami są duże i wynoszą od kilkudziesięciu 
do nawet kilkuset metrów. Często zakłada gniazda w grupie z innymi siewkowymi Charad-
riformes, szczególnie z tymi, które są agresywne i (lub) kolonijne, a przez to zapewniają  
rodzaj parasola ochronnego, zdecydowanie zwiększającego udatność lęgów (Cramp 
i Simmons 2011). Z tego względu często osiedla się w pobliżu lęgowisk ostrygojada 
Haematopus ostralegus, szablodzioba Recurvirostra avosetta, czajki Vanellus vanellus  
i rybitwy rzecznej (Voipio 1956, Walters 1959, Amtmann i Englander 1963). W Rosji, nad 
rzeką Ob, zdecydowanie preferuje gniazdowanie w pobliżu gniazd rybitwy białoczelnej 
i (częściej) rybitwy rzecznej (Blinov i Blinova 1980 za Cramp i Simmons 2011). Osiedla 
się wówczas na obrzeżach kolonii, bliżej gniazd rybitw niż innych sieweczek, i składa jaja 
5–10 dni później niż rybitwy (Blinov i Blinova 1980 za Cramp i Simmons 2011).

Na wyspach w środkowym biegu Wisły również najczęściej gnieździ się blisko gniazd 
rybitwy rzecznej i rybitwy białoczelnej, a niekiedy na obrzeżach małych, tworzonych przez 
kilka par, luźnych grup sąsiedzkich mewy siwej Larus canus (Bukaciński i Bukacińska 
1994, Bukaciński i Bukacińska, mat. niepublikowane).

Zachowania antagonistyczne
W okresie pozalęgowym sieweczka rzeczna nie wykazuje wyraźnych zachowań antago-
nistycznych, przy czym nie ma informacji o zachowaniach ptaków na zimowiskach. Dużo 
agresywniejsza jest w okresie rozrodu, zwłaszcza w stosunku do rywali. W tym okresie 
często bywa hałaśliwa i zachowuje się ostentacyjnie. Większość zachowań antagoni-
stycznych, podobnie jak w przypadku mew i rybitw, jest zrytualizowana. Szczegółowy opis 
i nazwy poszczególnych póz można znaleźć w Cramp i Simmons (2011). W tym miejscu 
zwrócimy uwagę jedynie na te najpowszechniejsze i najbardziej charakterystyczne.

W ciągu całego roku sieweczka rzeczna w większym stopniu toleruje obecność czło-
wieka niż inne gatunki ptaków siewkowych. Na zbliżającego się intruza, podobnie jak na 
inne znajdujące się daleko potencjalne drapieżniki, reaguje jedynie pozą zaniepokojenia 
„upright” – obraca głowę w kierunku zagrożenia i cały czas obserwuje sytuację z lekko 
odchylonymi skrzydłami. Jeśli w pobliżu znajduje się lub nadlatuje skrzydlaty drapież-
nik, sieweczki zazwyczaj przykucają, z ciałem w pozycji poziomej lub ukośnie do przo-
du. Szyja jest wówczas cofnięta, głowa nisko (ale trzymana poziomo), pióra konturowe 



25

i skrzydła przyciśnięte do ciała, a ogon zupełnie złożony – ptak cały czas obserwuje za-
grożenie (J. Walters za Cramp i Simmons 2011). Ptaki, które zostały nagle zaalarmowa-
ne, zazwyczaj powtarzają wielokrotnie pozę „head-bobbing” (kiwanie głową), połączoną 
z wydawaniem głosu. Tę pozę przyjmują również w przerwach pomiędzy naprzemiennie 
prezentowanymi – w trakcie interakcji wewnątrz- i międzygatunkowych – pozami groże-
nia i ucieczki oraz w czasie zachowań mających na celu odwrócenie uwagi. Dodatkowymi 
zachowaniami wspierającymi (dodającymi odwagi) są rytualne „ground-pecking” (dzio-
banie ziemi) oraz muskanie (gładzenie) piór (Simmons 1953b, Simmons 1955, Cramp 
i inni 1983).

W czasie naziemnych utarczek terytorialnych o niskiej intensywności sieweczki (czę-
ściej samce) prezentują zazwyczaj pozę „hunched” (Simmons 1953a, Simmons 1953b). 
Ptak stoi wówczas nieruchomo lub idzie powoli w kierunku rywala, utrzymując ciało rów-
nolegle do ziemi lub nieco uniesione; głowa jest schowana, pióra na spodzie i na bokach 
ciała nastroszone, a ogon lekko rozłożony i obniżony. Czasami, w trakcie zbliżania się do 
konkurenta, porusza wachlarzem ogona pionowo i poziomo, wyjątkowo ciągnie go po zie-
mi w czasie biegu w kierunku rywala. Reakcją oponenta jest zazwyczaj ucieczka; w innym 
razie może dojść do walki.

Najważniejszą pozą grożącą na ziemi jest „self-assertive horizontal display” (Sim-
mons 1953a, Simmons 1953b). Agresor szybko zbliża się do intruza w ślizgowym biegu, 
z ciałem utrzymywanym równolegle do ziemi. Głowa jest schowana, a pióra na grzbiecie 
i bokach ciała nastroszone i skierowane ku górze ponad złożonymi skrzydłami – nadaje to 
sieweczce dziwaczny, spłaszczony wygląd. Gdy jest już blisko, podnosi gwałtownie korpus 
w pozie „upward-oblique”, a ogon rozkłada w kształt wachlarza. W ten sposób zostaje 
wyeksponowany czarno-biały wzór na piersi, a rozłożony ogon i cały czas nastroszone 
pióra na grzbiecie i ciemieniu nadają sylwetce niezwykle bojowy wygląd. Po takiej prezen-
tacji siły większość intruzów ucieka. Te, które pozostają, przez chwilę kiwają się w miej-
scu, po czym przyjmują pozę uspokajającą – odwracają dziób, głowę i pierś od agresora, 
co natychmiast wstrzymuje rytuał grożenia. Brak reakcji ze strony rywala niemal zawsze 
kończy się potyczką.

Naziemne ataki i walki obserwowane są stosunkowo rzadko. W ataku jednostronnym 
agresor celuje w grzbiet oponenta, uderzając go skrzydłami, nogami i dziobem. W walce 
oba ptaki, z lekko uniesionymi dziobami, podskakują pierś w pierś, próbując jak najwyżej 
dosięgnąć dziobem rywala. W zaciętszych potyczkach ptaki trzepocą skrzydłami, dziobią 
się i uderzają wzajemnie stopami; czasami splatają się ze sobą, trzymając się za pióra, 
skrzydła lub dzioby. Pojedynek kończy się, kiedy słabszy przeciwnik zostanie przyciśnięty 
do ziemi (Simmons 1953b, Cramp i Simmons 2011). Pierwszym etapem bezpośredniego 
starcia mogą być „leap-frogging” (żabie skoki), uznawane za zachowanie informujące 
rywala o zamiarze walki: agresor kilkakrotnie gwałtownie podlatuje lub podskakuje w kie-
runku oponenta albo równolegle do niego, lądując bardzo blisko, ale bez bezpośredniego 
kontaktu. Jeśli odpowiedzią rywala jest jedna z póz grożących lub atak, następuje walka 
(Stein 1962 za Cramp i Simmons 2011).

Spośród agresywnych zachowań prezentowanych w powietrzu najbardziej charakte-
rystyczne są „hostility-flight” i „flight-threat”. Terytorialny samiec leci w kierunku intruza, 
gwałtownie, głęboko uderzając skrzydłami („hostility-flight”); odzywa się przy tym dzwo-
niącym, melodyjnym „hostility-cry”, przypominającym nieco śmiech dzięcioła zielonego 
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Picus viridis (Sluiters 1938, Simmons 1953a, Simmons 1953b, Simmons 1956). W pobli-
żu intruza „hostility-flight” może rozwinąć się w pozę „flight-threat”. Uderzenia skrzydeł 
stają się płytsze i przechodzą w drgania po wylądowaniu ptaka; wówczas skrzydła są trzy-
mane w górze w kształcie litery V, a ptak rozpościera przy tym ogon. W międzyczasie me-
lodyjny głos „hostility-cry” często zmienia się w przyspieszone mechanicznie brzmiące 
buczenie „flight-threat call”, przypominające spowolniony głos brzegówki Riparia riparia. 
Gonitwa powietrzna, będąca czasami następstwem tych zachowań, zwykle przenosi się 
daleko poza granice terytorium. „Hostility-flight” (z melodyjnym „hostility-cry” i brzęczą-
cym „flight-threat-call”, ale bez pozy „flight-threat”) prezentowany jest też wobec spo-
krewnionych sieweczek, jak również innych Charadrii, np. ostrygojada, czajki czy krwawo-
dzioba Tringa totanus (Cramp i Simmons 2011).

Inne zachowania często prezentowane przez sieweczki rzeczne, na które chcieliby-
śmy zwrócić uwagę, to: wydawanie monotonnego, silnie rytmicznego głosu „song-flight” 
oraz bardzo specyficzny lot motyli „butterfly-type”. Wspominany głos jest najczęściej 
słyszanym głosem samca. Może on poprzedzać wiele rodzajów grożących spotkań, głów-
nie terytorialnych, lub następować po nich (Sluiters 1938, Simmons 1953a, Simmons 
1953b, Simmons 1956). Czasem jest używany do grożenia intruzowi znajdującemu się 
w powietrzu, może też służyć jako spontaniczna autoreklama, np. w sytuacji, kiedy sa-
miec wraca na terytorium gniazdowe (Simmons 1953a). Największą aktywność głosową 
sieweczki wykazują wcześnie rano i, w zależności od intensywności światła, do 20–50 min 
po zachodzie słońca; nierzadko były też słyszane w czasie jasnych nocy. „Song flight”, bę-
dący jednym z podstawowych zachowań terytorialnych samców, najczęściej jest słysza-
ny w pierwszej połowie kwietnia; duża intensywność tego głosu (ok. 80% tej z kwietnia) 
utrzymuje się jeszcze przez cały maj, ale w czerwcu spada do ok. 30%, a w lipcu do ok. 
15% intensywności notowanej na początku sezonu lęgowego (Cramp i Simmons 2011).

Charakterystyczną cechą lotu motylego „butterfly-type” są bardzo wolne, ale ryt-
miczne uderzenia skrzydeł. Ptaki (zwykle samce) latają zazwyczaj wokół terytorium, 
robiąc kółka, krzywe lub ósemki, najczęściej na wysokości 10−15 m (ale czasem na 
wysokości 1 m), wolno uderzając sztywno wyciągniętymi skrzydłami; wydają przy tym 
wcześniej opisany charakterystyczny „song-flight-call”. Sąsiednie samce (maksymalnie 
obserwowano ich pięć; Cramp i inni 1983) mogą się dołączać do pokazu, latając tym 
samym „kursem” nad obszarem znacznie większym niż ich terytoria. Samcowi może to-
warzyszyć samica, ale nie zauważono, żeby się przy tym odzywała (Leisler 1975, Cramp 
i Simmons 2011).

Międzygatunkowe relacje między sieweczkami
W zachodniej Europie, gdzie sieweczki rzeczna, obrożna i morska gnieździły się na tym 
samym terenie, sieweczka rzeczna była bardziej agresywna niż silniejsza i dominująca 
sieweczka obrożna (Sluiters 1954). Wielokrotnie notowano współzawodnictwo między-
gatunkowe, zwłaszcza między blisko spokrewnionymi sieweczkami rzeczną i obrożną. 
Obejmowało ono zarówno próby wyrzucenia ptaków z terytorium (Armstrong 1952, Sim-
mons 1953b, Simmons 1956, Westall 1953, Sluiters 1954), jak i zajmowanie gniazd oraz 
jaj sieweczki rzecznej przez większą sieweczkę obrożną (Sluiters 1938, Durango 1943, 
Parrinder 1969). Zajmowanie lęgów sieweczki rzecznej przez sieweczkę morską notowa-
ne było dotychczas jedynie wyjątkowo (Cramp i inni 1983). Niewiele rzadziej niż relacje 
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agresywne obserwowano przypadki wzajemnej tolerancji, nawet jeśli gniazda znajdowa-
ły się w odległości zaledwie 25−30 m (np. Laven 1940, również na wyspach na Wiśle; 
Bukaciński i Bukacińska, mat. niepublikowane). Notowano też adopcje piskląt sieweczki 
rzecznej przez sieweczkę morską (Cramp i Simmons 2011). W wielu miejscach współ-
zawodnictwo międzygatunkowe zredukowane jest przez rozdzielenie nisz ekologicznych 
(np. odmienne siedliska gniazdowe itp.; Gerdes 1953 za Cramp i Simmons 2011).

Zachowania antydrapieżnicze piskląt
W ciągu pierwszych dwóch dni po wykluciu się pisklęta z jednego wylęgu zazwyczaj trzy-
mają się razem, ewentualnie dwójkami, i w razie alarmu przykucają płasko, nieruchomie-
jąc na dłuższy czas. Nawet jeśli drapieżnik lub człowiek się do nich zbliży, nie ucieka-
ją, tylko nieruchomo pozostają w miejscu. Na głosy rodziców odpowiadają natychmiast, 
gdziekolwiek są, nawet na wodzie (Stein 1962 za Cramp i Simmons 2011). Gdy mają kilka 
dni, zaczynają się coraz bardziej rozchodzić. W przypadku alarmu mogą wciąż automa-
tycznie przykucać na otwartym terenie w przypadkowych miejscach, najczęściej jednak 
zanim to zrobią, szukają ukrycia w roślinności, między kamieniami itp. Po tygodniu lub 
dwóch przykucają jedynie na widok drapieżnika lub kiedy rodzice podrywają się do lotu, 
nawołują i (lub) przyjmują pozy wysokiego zaniepokojenia (kiwają się i dziobią w ziemię). 
Po opierzeniu się nadal w reakcji na zagrożenie przykucają. Odlatują dopiero wówczas, 
kiedy niebezpieczeństwo się zbliża. Rozpaczliwe, specyficzne dla wieku głosy piskląt po-
rywanych przez drapieżnika lub łapanych przez człowieka mogą powodować rozpraszanie 
się pozostałych piskląt z lęgu (Simmons 1955).

Zachowanie antydrapieżnicze. W pierwszym tygodniu życia zaalarmowane przez rodziców pisklęta 
sieweczki rzecznej zazwyczaj nie uciekają, nie szukają kryjówki, a jedynie przykucają w miejscu, 
mocno przywierając do podłoża
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Zachowania antydrapieżnicze dorosłych
Obrona pasywna. Zazwyczaj pierwszą reakcją na zagrożenie jest wydawanie głosu zanie-
pokojenia przez osobnika, który „trzyma wartę” na terytorium. Wysiadujący ptak wciska 
się wówczas w dołek gniazdowy, przywierając głową do brzegu gniazda, i nie spuszcza 
wzroku ze źródła potencjalnego zagrożenia. Jeśli zagrożenie wzrasta, zrywa się z gniaz-
da, biegnie szybko kilka kroków, po czym nieruchomieje w pozycji skulonej. Bliższe podej-
ście intruza może powodować ucieczkę – szybkim krokiem, z sylwetką zupełnie poziomą, 
na zgiętych nogach, ze skuloną szyją i złożonym ogonem – i ponowne znieruchomienie 
(Simmons 1955). Gdy zagrożenie się utrzymuje, ptak zazwyczaj odlatuje na kilka lub kil-
kanaście minut z terytorium gniazdowego. Jeśli nie jest zaskoczony z bliska, opuszcza 
gniazdo wcześniej, zanim potencjalny napastnik zauważy jego obecność. Jednak ptaki 
przyzwyczajone do regularnego przechodzenia ludzi w pobliżu często się z tym oswajają 
i, co zdumiewające, nie tylko nie opuszczają gniazda, ale nie wykazują nawet oznak duże-
go zaniepokojenia (Stein 1962 za Cramp i Simmons 2011). Schodząc z gniazda, nigdy nie 
przykrywają jaj w celu ich zamaskowania lub osłonięcia przed czynnikami zewnętrznymi.

Odkrycie miejsca gniazdowego przez człowieka w którejkolwiek fazie cyklu lęgowego 
nie powoduje jego opuszczenia, ale częste niepokojenie ptaków w okresie przed złoże-
niem jaj może czasami powodować przeniesienie się ptaków w inne miejsce.

Po złożeniu jaj para jest generalnie cicha, skryta i nie demonstruje swojej obecności 
do czasu wyklucia się piskląt. W czasie inkubacji ptaki niepokojone przez człowieka za-

Pisklę sieweczki rzecznej po zasygnalizowaniu przez rodziców zbliżającego się niebezpieczeństwa 
(w tym przypadku – autora zdjęcia); poza znieruchomienia, widok od tyłu
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zwyczaj pozostają ciche i nieaktywne; obserwują zdarzenie z odległości lub odlatują, kiedy 
człowiek jest w pobliżu gniazda. Kontrastuje to z głośnym i nerwowym zachowaniem się 
sieweczek przed złożeniem jaj i po wykluciu się piskląt. Jeśli sieweczki są bardzo niepoko-
jone w okresie wykluwania się piskląt, jedno z rodziców może odejść z tymi, które już się 
wykluły i wyschły, podczas gdy drugie czeka, aż wyklują się pozostałe. W ekstremalnych 
sytuacjach klujące się pisklęta mogą zostać porzucone przez rodziców, nawet jeśli już 
popiskują w jajach.

Obrona aktywna przed ptakami. Pary lęgowe są czasami wysoce agresywne w sto-
sunku do innych gatunków ptaków gnieżdżących się lub żerujących w pobliżu gniazd i (lub) 
młodych sieweczek. Dotyczy to zarówno ptaków stanowiących potencjalne zagrożenie dla 
lęgów (np. ostrygojad, będący okazjonalnym drapieżnikiem jaj), kurowatych Phasianidae, 
które grzebiąc w podłożu w poszukiwaniu pokarmu, mogą niechcący zniszczyć gniazda 
sieweczek, jak i gatunków zupełnie niegroźnych. Jeśli intruz podejdzie zbyt blisko gniazda 
lub piskląt, zwykle jest atakowany z ziemi lub z powietrza uderzeniami nóg lub skrzydeł, 
a czasami również dziobany. Ataki sieweczek zazwyczaj skutkują ucieczką „nieproszone-
go gościa”. Jeśli jednak intruz jest większy i odporny na wyganianie, ptaki mogą zmienić 
zachowanie na takie, które odwraca uwagę. Tego rodzaju pokazy obserwowano, kiedy sie-
weczki z powodzeniem odwodziły od gniazda samce bażanta Phasianus colchicus, czajki 
szponiastej Hoplopterus spinosus i rybitwy rzecznej (Cramp i Simmons 2011). Złapanie 
pisklęcia przez ptasiego drapieżnika, np. pustułkę Falco tinnunculus, alarmuje rodziców, 
ale nie wywołuje pokazu odwracającego uwagę. Drapieżnik zazwyczaj w ogóle nie jest go-
niony.

Zaniepokojony rodzic odzywa się głosem alarmowym, informując potomstwo i (lub) partnera 
o możliwym niebezpieczeństwie
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Obrona aktywna przed człowiekiem. Jedyną formą obrony przed człowiekiem są róż-
norodne, kompleksowe i niezwykle przemyślne zachowania odwracające uwagę od gniaz-
da lub piskląt. Spośród szeregu opisanych szczegółowo w Cramp i inni (1983) i Cramp 
i Simmons (2011) przedstawimy te najczęstsze i (lub) najbardziej charakterystyczne. 
Najprostsze polegają na zwróceniu na siebie uwagi poprzez kiwanie ogonem lub całym 
ciałem, drapanie się w głowę, udawaną defekację, rytualne czyszczenie piór, loty blisko 
intruza na bardzo niskim pułapie, podczas których stale wydawany jest głos alarmowy 
itp. Nieco bardziej skomplikowane zachowania włączają zastosowanie forteli: ptaki udają, 
że wysiadują jaja (oczywiście robią to w bezpiecznej odległości od gniazda), sprawiają 
wrażenie, że śpią i można spokojnie do nich podejść, ewentualnie udają tym większe zde-
nerwowanie i zaniepokojenie, im bardziej oddalamy się od ich piskląt lub gniazda. 

Mistrzostwem są pokazy odwracające uwagę z przywabianiem do siebie, wśród któ-
rych najczęściej prezentowane są „małe ssaki” i „nieudolność”. Pierwszy polega na biegu 
na ugiętych nogach (przykucając), biegu z ogonem zadartym do góry lub (najczęściej) 
biegu „na gryzonia”, kiedy ptak ucieka z ogonem uniesionym do góry lub rozłożonym wa-
chlarzowato i obniżonym, podczas gdy złożone skrzydła poruszają się rytmicznie i nie-
znacznie w górę i w dół (sylwetka ptaka przypomina wówczas przebiegającą mysz lub, na-
wet bardziej, nornika). Podstawowym elementem pokazu „nieudolność” również jest bieg, 
z tym że w pozycji silnie skulonej (tak jakby sieweczce coś dolegało), z ogonem zwykle 
rozłożonym i obniżonym; częściowo rozpostarte skrzydła falują nad grzbietem lub ude-
rzają w dół. Następnie ptak zatrzymuje się i przemyka ukradkiem (bieg kraba), po czym 
zwrócony tyłem do intruza wykonuje w miejscu pokaz: może po prostu kucnąć, nieraz 
z ogonem wysoko (postawa gryzonia), lub udawać zranienie o różnej intensywności; czę-
sto przechyla się z boku na bok z ogonem rozłożonym i obniżonym. Skrzydła ma złożone 
lub w różnym stopniu rozłożone; porusza jednym skrzydłem lub oboma naraz albo na 
przemian; może je zginać, podnosić, trzepotać nimi lub falować. Podczas takiego pokazu 
ptak wydaje się leżeć na grzbiecie, a wszystko odbywa się w ciszy, ewentualnie z wyda-
wanymi głosami zaniepokojenia. W okresie od końca inkubacji do kilku dni po wykluciu 
się piskląt pokazy mogą być bardzo częste i mieć bardziej wyrafinowane formy − wów-
czas oboje rodzice mogą je wykonywać na zmianę lub razem. Należy jednak podkreślić, że 
pomimo dużej inwencji sieweczki rzeczne zdecydowanie rzadziej prezentują w stosunku 
do człowieka zachowania odwracające uwagę z przywabianiem do siebie niż sieweczki 
obrożne.

Obrona aktywna przed drapieżnymi ssakami. W przypadku zagrożenia ze stro-
ny ssaków zachowania sieweczki mają na celu odwrócenie uwagi od gniazda i piskląt. 
W przypadku pojawienia się psa Canis familiaris lub łasicy Mustela nivalis obserwowano, 
jak ptaki podfruwały w kierunku drapieżnika, a następnie tuż przed nim lub za nim frunęły 
„utrudnionym lotem” (tak jakby nie były w pełni sprawne), przelatując też nisko nad nim, 
z częściowo rozpostartym ogonem, i wydając cały czas głosy alarmowe.

Zachowania w obrębie pary (heteroseksualne)
Do formowania się par dochodzi zazwyczaj po przylocie z zimowisk, na neutralnych że-
rowiskach w pobliżu lęgowisk lub na utrzymywanych przez samotne samce terytoriach 
przedgniazdowych (Simmons 1956). Rzadziej zdarza się, że ptaki łączą się w pary wcze-
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śniej, w trakcie wiosennej wędrówki (Cramp i Simmons 2011). Behawioralne aspekty 
tego zachowania pary są słabo poznane, a opisy zalotów na terenach lęgowych prawdo-
podobnie dotyczą już uformowanych par. Przypuszcza się, że jednym z rytualnych me-
chanizmów tworzenia się pary jest przyjmowanie przez samotnego samca stojącego na 
terytorium pozy „horizontal-posture” i „upright” (pozy o niskim nasileniu agresji − opis 
w Cramp i inni 1983, Cramp i Simmons 2011) w stosunku do podchodzących obcych 
ptaków. Osobniki, które w odpowiedzi na pozę samca przykucają, są rozpoznawane jako 

Zachowanie antydrapieżnicze dorosłych. Prostowanie skrzydeł w pionie jest charakterystycznym 
zachowaniem sieweczki rzecznej w sytuacji zaniepokojenia lub próby odwrócenia uwagi od gniazda 
lub piskląt i zwrócenia jej na siebie. Może być również naturalnym przerywnikiem w trakcie wysiady-
wania jaj
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samica i akceptowane (z następującą potem kopulacją). Te, które podchodzą w pozie gro-
żącej, odbierane są jako konkurenci (Simmons 1953b). Odzywanie się głosem kontak-
towym („pair-contact-call”) przez samca grzebiącego dołek lub stojącego nieruchomo 
przez dłuższy czas przy jednym z dołków zrobionych wcześniej, jest również zachowa-
niem, które przyciąga partnerkę (Sluiters 1938). 

Od pierwszego dnia, kiedy para widziana jest razem, samiec inicjuje również „mating-
ceremony” (rytuał prowadzący do kopulacji). Początkowo do kopulacji jednak nie docho-
dzi, gdyż samica nie odpowiada w pełni na zaloty partnera (Simmons 1956). Zazwyczaj 
dzieje się tak wówczas, kiedy zachowanie to następuje bezpośrednio po opisywanym 
wcześniej „scraping-ceremony”, czyli wspólnej budowie dołka (patrz „Gniazdo, jaja, pi-
sklęta” w rozdziale „Biologia rozrodu”). Pełna ceremonia „mating-ceremony” składa się 
z kilku etapów: (a) samiec podbiega w kierunku samicy ślizgowym krokiem, trzymając 
korpus poziomo, z lekko cofniętą głową i szyją; ogon jest czasami obniżony i rozłożony 
wachlarzowato; (b) podczas zbliżania się do samicy kroki samca stają się coraz krót-
sze i wyższe („goose-stepping”), a postawa zmienia się stopniowo na całkowicie pionową 
pozę „full-chested-upright” − nogi są bardziej wyprostowane niż zwykle, szyja wycią-
gnięta, a czarno-biały wzór na piersi mocno wyeksponowany; (c) stojąc blisko samicy, 
samiec kroczy, przesadnie podnosząc nogi, tak że czasami palce stóp uderzają o pierś; 
(d) odpowiadając na zaloty, samica przykuca, trzymając ciało poziomo, a samiec na nią 
wskakuje; (e) samiec w pierwszej chwili stoi na samicy, następnie przykuca i zaczyna wy-
konywać ruchy kopulacyjne; (f) kiedy samica przechyla się lekko do przodu i kiwa ogonem 
na boki, samiec ustawia się, po czym oba ptaki gwałtownie machają skrzydłami przez ok. 
5 s, następnie samica otrząsa się i cofa – wówczas, podczas schodzenia samca z samicy, 
następuje kontakt kloak i ejakulacja; (g) oba ptaki odbiegają od siebie ślizgowym krokiem, 
ewentualnie odbiega jedynie samiec, podczas gdy samica zaczyna rytualnie gładzić pióra, 
co kończy ceremonię.

Pełna ceremonia kopulacji, do której dochodzi wyłącznie na terytoriach gniazdowych, 
trwa zazwyczaj 30−75 s. Ptaki w trakcie kojarzenia się zwykle są ciche, czasami odzywa 
się jedynie samica. Po skompletowaniu zniesienia, pomimo dalszych prób zalotów, sami-
ca zwykle przestaje odpowiadać na „mating-ceremony” samca (etapy a−c; patrz wyżej), 
chociaż pełną ceremonię czasami obserwowano jeszcze w okresie inkubacji, szczególnie 
kiedy para była niepokojona (Sluiters 1938, Simmons 1953b, Leisler 1975).

Partnerzy zazwyczaj przygotowują na terytorium przynajmniej kilka, a niekiedy dużo 
więcej dołków (samiec inicjuje budowę, samica dołącza w trakcie „scraping-ceremony”), 
z których jeden zostaje wybrany na gniazdo. W związku z tym że ma ono prostą i nietrwałą 
konstrukcję, musi być na bieżąco poprawiane. W czasie inkubacji jednak „drapanie” dołka 
i wyrzucanie piasku przez obie płcie jest zwykle mniej podkreślane niż w trakcie ceremonii 
przygotowywania miejsca gniazdowego („nesting-displays”).

W wysiadywaniu biorą udział obydwoje partnerzy. Zmiany na gnieździe są częste, 
zarówno w dzień, jak i w nocy. Jeśli żerowiska znajdują się w pobliżu gniazda lub pta-
ki są mocno niepokojone, częstość zmian wzrasta. Udział samca w wysiadywaniu jest 
największy zazwyczaj wieczorem. Jeśli samica boi się wejść na gniazdo, samiec czasem 
ją przymusza i nagania. Pod koniec inkubacji, kiedy piszczenie piskląt w jajach zmienia 
zachowania rodzicielskie pary, wysiadujący ptak czasem nie jest chętny do opuszczenia 
gniazda i oddania go pod opiekę partnerowi. Zdarza się, że prezentuje wówczas w jego 
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kierunku, siedząc lub stojąc nad gniazdem, pozy grożące o niskiej intensywności. W upal-
ne dni sieweczki rzeczne mogą schładzać jaja (a później również pisklęta), przynosząc 
wodę do gniazda na piórach brzucha (np. Gatter 1971b). Czasami do pary opiekującej 
się gniazdem dołącza trzeci ptak (samiec lub samica), który też bierze udział w obro-
nie terytorium, wysiadywaniu jaj i opiece nad pisklętami. Tacy „pomocnicy” (wyjątkowo 
do dwóch równocześnie) są tolerowani przez parę lęgową, ale ich status nie jest znany 
(Dathe 1953, Parrinder 1969, Gatter 1971a, Hölzinger 1975). Być może są to młode lub 
partnerzy z poprzednich lat.

Relacje rodzinne w obrębie lęgu
Ciche dźwięki z jaj są możliwe do usłyszenia przez człowieka na 2−3 dni przed kluciem. 
Rodzice słyszą je dzień wcześniej (Leisler 1975); zmienia ono zachowanie ptaków. Part-
nerzy, którzy dotychczas w trakcie inkubacji byli niezwykle skryci, cisi i niezauważalni, 
zaczynają częściej nawoływać głosami kontaktowymi (charakterystycznymi dla okresu 
pisklęcego) i okazywać niepokój w trakcie wysiadywania, nerwowo wstając i ponownie 
siadając na jajach.

Ponieważ rodzice nie karmią piskląt, główne ich obowiązki w okresie pisklęcym ogra-
niczają się do wygrzewania, ochrony i obrony wylęgu (jeśli to konieczne, również do do-
prowadzenia i eskortowania piskląt w miejsce, gdzie znajdą pokarm). Pisklęta sieweczki 
rzecznej są wrażliwsze na zimno niż młode sieweczki obrożnej, ale nie ma szczegółowych 
informacji o intensywności ich wygrzewania krótko po wykluciu. Wiadomo jedynie, że 
świeżo wyklute pisklęta, które nie reagują na wokalne zaproszenie rodzica do wygrzewa-
nia, bywają wciągane przez niego „na siłę” pod siebie, zwłaszcza jeśli nadal wysiaduje on 
pozostałe jaja (Cramp i Simmons 2011). Jeśli pisklęta są rozproszone na terytorium, ro-
dzice zwykle podchodzą do odzywającego się najgłośniej, aby go wygrzać; potem przywo-
łują pozostałe z lęgu. W upalne dni pisklęta (a wcześniej również jaja) są osłaniane przez 
rodziców przed promieniami słońca – dorosłe wentylują je, stojąc na częściowo ugiętych 
nogach, przynoszą też wodę, którą pisklęta potrafią zdejmować bezpośrednio z piór piersi 
rodziców (Wassenich 1974).

W sytuacji niewielkiego zagrożenia lub w czasie wewnątrzgatunkowych spotkań (np. 
na granicach terytoriów), rodzice zwykle nie podnoszą alarmu i nie nawołują piskląt, aby 
te skryły się i (lub) przykucnęły (szczegóły w podrozdziale „Zachowania antydrapieżnicze 
piskląt”). Najczęściej jedno z rodziców odprowadza wówczas pisklęta na bezpieczną odle-
głość, komunikując się z nimi jedynie głosem kontaktowym; drugie pozostaje, obserwuje 
sytuację i, jeśli jest taka konieczność, walczy z konkurentem lub drapieżnikiem (Cramp 
i Simmons 2011). Jeśli jednak zagrożenie jest poważne, rodzice starają się zmusić pi-
sklęta do ucieczki i ukrycia się. Te, które nie skulą się w odpowiedzi na głosy alarmowe 
opiekunów, są czasami do tego zmuszane − zdarza się, że rodzic ląduje w pobliżu niepo-
kornego pisklęcia (zwykle w starszym wieku) i dziobie je lub uderza skrzydłami (Cramp 
i Simmons 2011).

Świeżo wyklutymi pisklętami opiekują się zazwyczaj obydwoje rodzice. Nie jest to jed-
nak regułą. Pod koniec sezonu lęgowego (od końca czerwca) samica może porzucić grupę 
rodzinną, zanim pisklęta się opierzą, aby rozpocząć wędrówkę wcześniej niż pozostała 
część rodziny. Najczęściej jednak opuszcza dotychczasowe terytorium, aby podjąć dru-
gą próbę lęgową. Zazwyczaj następuje to w połowie okresu niezbędnego pisklętom do 
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Sieweczka rzeczna w trakcie przygotowywania miejsca lęgowego (dołka gniazdowego; szczegóły 
w podrozdziale „Zachowania w obrębie pary”)

opierzenia się, chociaż zdarza się też wcześniej: tuż przed lub tuż po wykluciu się piskląt 
z pierwszego lęgu (Simmons 1953b, Walters 1957, Bub 1958, Walters 1961, Schossler 
1965, Gatter 1971a, Imbeck i Mesmer 1971, Hölzinger 1972, Reiser i Heim 1974). Pomi-
mo takiego zachowania samicy nie ma doniesień o przypadkach jednoczesnej bigamii.

Opierzone pisklęta z pierwszego wylęgu czasem dołączają do rodziców i piskląt z dru-
giego wylęgu, ale rodzice nie zawsze je tolerują. Brakuje informacji o utrzymywaniu więzi 
między rodzicami i pisklętami w czasie migracji. Niewiele też wiadomo na temat relacji 
między pisklętami (rodzeństwem) w naturze. W niewoli pisklęta sieweczki rzecznej nie 
trzymają się razem, ale tolerują się i są mniej agresywne względem siebie niż rodzeństwo 
sieweczki obrożnej (von Frisch 1959, Stein 1966).
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Sieweczka rzeczna w locie. Nawet z daleka dobrze widoczne są cechy diagnostyczne – brak wyraźne-
go białego paska skrzydłowego i jaskrawopomarańczowej nasady dzioba – odróżniające ją od bardzo 
podobnej sieweczki obrożnej

WĘDRÓWKI I ZIMOWANIE

Palearktyczny podgatunek sieweczki rzecznej Ch. d. curonicus migruje; jedynie w południo-
wej części areału (basen Morza Śródziemnego, Środkowy Wschód) populacje są prawdopo-
dobnie osiadłe (Cramp i Simmons 2011). Dyspersja z terenów lęgowych rozpoczyna się już 
pod koniec czerwca, z największym nasileniem w sierpniu. Ostatnie ptaki w trakcie wędrówki 
obserwowano w Europie jeszcze w październiku. Sieweczki rzeczne z Fennoskandii kierują się 
na południowy wschód w rejon Morza Czarnego, ptaki z zachodniej Europy migrują w kierun-
ku południowo-zachodnim i południowym, natomiast przelatujące przez Polskę prawdopo-
dobnie bardziej na południe niż na południowy zachód (Chylarecki 2004).

Przelot wiosenny rozpoczyna się już pod koniec lutego; główna frakcja ptaków przylatuje 
do Europy między połową marca a połową kwietnia. W Polsce przylot z zimowisk jest zazwy-
czaj bardzo słabo zauważalny, a większość ptaków pojawia się na lęgowiskach nie później 
niż w pierwszej połowie kwietnia (Chylarecki 2004). Informacje dotyczące miejsc zimowania 
sieweczki rzecznej są fragmentaryczne. Wiadomo jedynie, że część ptaków zimuje w Afryce, 
na południe od Sahary. Bardzo nieliczne wiadomości powrotne o ptakach gnieżdżących się 
w Skandynawii i Europie Zachodniej, z okresu od listopada do lutego, pochodziły z Gruzji 
(styczeń), Czadu (listopad) oraz południowej Algierii, Nigerii i Senegalu (luty).
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POKARM

Główny pokarm sieweczki rzecznej to owady. Ofiary zbierane są z podłoża (wilgotna zie-
mia, muł itp.) do głębokości kilku centymetrów oraz z płytkiej wody. Czasami podczas 
żerowania w wodzie ofiary wypłaszane są ruchami nóg (Simmons 1961, Stein 1966, Glutz 
von Blotzheim i inni 1975). Większe z nich, w tym ćmy Noctuidae i larwy komarnic Ti-
pulidae, przed połknięciem zabijane są uderzeniem o ziemię (Glutz von Blotzheim i inni 
1975). Wśród owadów do najczęstszych ofiar należą chrząszcze Coleopthera, larwy jętek 
Ephemeroptera, larwy ważek Odonata, pluskwiaki Hemiptera, muchówki Diptera z rodzin 
Chironomidae, Tipulidae, Sciomyzidae, Stratiomyidae, Tabanidae i Muscidae, mrówki Hy-
menoptera, chruściki Trichoptera, turkuć podjadek Gryllotarpa gryllotarpa, larwy motyli 
i ciem Lepidoptera oraz skorki Dermaptera. Dietę uzupełniają zazwyczaj pająki Araneae, 
słodkowodne kiełże Gammaridae, skąposzczety Oligochaeta i mięczaki Mollusca, rzadko 
również rośliny, w tym nasiona traw Gramineae, turzyc Carex sp., także rdest Polygo-
num sp. i astrowate Compositae (Dementiev i Gladkov 1951, Kistyakivski 1957, Norlin 
1965, Stein 1966, Burton 1971, Hölzinger 1975, Glutz von Blotzheim i inni 1975).

Żołądki ptaków gnieżdżących się na Ukrainie zawierały, jak wszędzie, głównie owa-
dy, wśród których dominowały chrząszcze. 61% żołądków zawierało ryjkowcowate Cur-
culionidae, 23% kusakowate Staphylinidae i muchówki, 35% muchowate Muscidae, 16% 
bąkowate Tabanidae. Inne ofiary obejmowały mrówki (mrówkowate − Formicidae), chru-
ściki, larwy motyli, pluskwiaki, pająki, a w mniejszej liczbie również słodkowodne kiełże 
i mięczaki (Kistyakivski 1957).

Na suchych lęgowiskach w żwirowniach główną ofiarą sieweczek były pająki pogońce 
Lycosa wagleri, a poza lęgowiskiem kiełże Gammarus sp., skąposzczety (przede wszyst-
kim rurecznikowate Tubificidae), larwy chruścików i larwy ochotek Chironomidae (Hölzin-
ger 1975).

W Afganistanie 21 żołądków ptaków zabitych w okresie od marca do lipca zawiera-
ło głównie dorosłe chrząszcze, w szczególności poświętnikowate Scarabaeidae, głównie 
Aphodius sp., mączniki Gonocephalum, ryjkowcowate Curiculionidae, Dryops sp. i biega-
czowate Carabidae, także larwy chrząszczy, mrówki Formica sp. i Camponotus sp., larwy 
muchówek, prostoskrzydłe, mięczaki, pająki i nasiona (Burton 1971).
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STAN POPULACJI, ZAGROŻENIA I OCHRONA

Skąpe informacje z wielu obszarów nie pozwalają na szczegółową analizę zmian liczebno-
ści i rozmieszczenia sieweczki rzecznej w Europie (Wetlands International 2002, BirdLife 
International 2004, 2015). W pierwszej połowie XX wieku gatunek rozszerzył swój zasięg 
w Anglii i w północno-wschodniej części kontynentu. Jego liczebność na przestrzeni 
ostatnich 150 lat mocno fluktuowała. Pod koniec XIX wieku znacznie spadła, zwłaszcza 
w Fennoskandii i Europie Środkowej, w związku z utratą siedlisk lęgowych (regulacja du-
żych rzek nizinnych). W latach 30. XX wieku liczebność zaczęła rosnąć, aby po roku 1955 
notować kolejny regres. W ciągu ostatnich dziesięcioleci w większości krajów europej-
skich utrzymuje się na w miarę stabilnym poziomie, niewielki wzrost zanotowano jedynie 
w Rosji i na Ukrainie, spadek − w Finlandii i w Niemczech (Wetlands International 2002, 
BirdLife International 2004, 2015).

Niskie piaszczyste wyspy w korycie nizinnych rzek roztokowych, będące pierwotnym miejscem 
występowania sieweczki rzecznej, są siedliskiem zanikającym. Na zdjęciu – wyspy w korycie 
środkowej Wisły, jednej z ostatnich europejskich rzek, gdzie sieweczka może zasiedlać swoje 
naturalne siedliska
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W związku z zanikiem naturalnych siedlisk lęgowych sieweczki rzecznej (doliny rzek, 
mokradła) obecnie osiedla się ona głównie w miejscach stworzonych przez człowieka 
(żwirownie, sztuczne zbiorniki, stawy hodowlane, odstojniki itp.). Pojawienie się alterna-
tywnych siedlisk lęgowych i ocieplanie się klimatu uważane są za dwa podstawowe czyn-
niki wpływające na stabilizację, a lokalnie również na wzrost liczebności tego gatunku na 
kontynencie (Cramp i Simmons 2011).

Zagrożenia dla populacji europejskich, zbieżne z występującymi w Polsce, przedstawi-
my w następnym rozdziale. W tym miejscu chcielibyśmy zwrócić uwagę jedynie na zagro-
żenia specyficzne dla innych obszarów m.in. polowania. W Hiszpanii, pomimo że w porów-
naniu z innymi siewkowatymi śmiertelność sieweczek rzecznych z tego powodu nie jest 
duża, potencjalnie może być to czynnik wpływający na lokalną liczebność (Barbosa 2001). 
Wśród naturalnych przyczyn zagrażających ptakom, ale i ludziom, są choroby przenoszo-
ne przez sieweczki rzeczne. Z dziewięciu dorosłych ptaków złapanych na zimowiskach 
w Afryce dwa zarażone były ptasią malarią (Mendes i inni 2005).

Jedną z ważniejszych bieżących potrzeb gatunku jest konieczność utrzymania, a na-
wet więcej – rewitalizacji jego naturalnych miejsc rozrodu i żerowania. Gwarantowało-
by to nie tylko dobrą kondycję demograficzną, lecz także stały przepływ genów między 
populacjami i zabezpieczenie przed trudno przewidywalną presją nieznanych czynników 
środowiskowych i populacyjnych (np. Arlettaz i inni 2011). Tam, gdzie jednym z ważniej-
szych czynników ograniczających udatność lęgów jest drapieżnictwo (głównie ptasie), 
konieczne są czynne działania ochronne. Mogą one polegać np. na ograniczaniu dostępu 
do lęgów poprzez nakładanie na gniazda drucianych osłon, które uniemożliwiają drapież-
nikom wyjadanie jaj (Gulickx i Kemp 2007, Gulickx i inni 2007, Isaksson i inni 2007).

Europejska populacja lęgowa sieweczki rzecznej szacowana jest na 110 000–610 000 
par (Chylarecki 2004, BirdLife International 2015). Tak duża rozpiętość wynika z mocno 
nieprecyzyjnych danych dla krajów, w których jej populacja jest najliczniejsza, zwłaszcza 
dla Rosji (50 000–500 000 par), ale również dla Ukrainy (6000–12 000 par) i Białorusi 
(8500–12 000 par). Sieweczka rzeczna licznie występuje też w Portugalii i w Turcji (do 
10 000 par w każdym z tych krajów), w Niemczech i Francji (do 7000 par) oraz w Finlandii 
i Rumunii (do 6000 par; Chylarecki 2004).

Liczebność sieweczek zimujących w zachodniej Afryce, na południe od Sahary (na 
wschód do Czadu i na południe do rzeki Kongo), oszacowano na 180 000–290 000 osob-
ników (Chylarecki 2004).
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ROZMIESZCZENIE I LICZEBNOŚĆ W POLSCE

Okres rozrodu
Sieweczka rzeczna jest gatunkiem lęgowym w całym kraju. Brakuje informacji o zmia-
nach liczebności w Polsce w ciągu ostatnich kilku dziesięcioleci. W końcu lat 80. XX wieku 
oceniano ją na 2000−4000 par, pod koniec lat 90. na 3000−4000 par (Tomiałojć 1990, 
Tomiałojć i Stawarczyk 2003, Antczak 2007).

Sieweczka rzeczna najliczniej zasiedla środkowy odcinek Wisły, gdzie jej liczebność 
podlega silnym wahaniom (290 par w latach 1998−1999; Chylarecki i inni 1995, 1998, 
Keller, Chylarecki, Nowicki 1998, Keller i inni 1998, Keller i Bukaciński 2000), Narwi (38−45 
par w 1993 roku), Bugu (128−145 par w latach 1984−1987) i Pilicy (powyżej 80 par w la-
tach 1987−1996) oraz środkowy i dolny bieg Sanu (Bukaciński 2010, Wilk i inni 2010). 
Na Pomorzu Środkowym do niedawna najliczniej gnieździła się nad jeziorami Pojezierza 
Bytowskiego − do 60 par w latach 80. XX wieku (Wesołowski i inni 1984, Bukaciński i inni 
1994, Chylarecki 2004, Antczak 2007, Kot i inni 2009). Lęgowisko to obecnie jednak za-
nika na skutek zaprzestania wypasu, postępującej sukcesji roślinności oraz zalesień pro-
wadzonych w pobliżu jezior (Antczak 2007). W większości rejonów kraju na przestrzeni 
XX wieku tradycyjne lęgowiska w dolinach rzek straciły swoje znaczenie w związku z re-
gulacją koryt i zanikaniem piaszczystych wysp w nurcie. Coraz większe znaczenie zyski-
wały za to siedliska o pochodzeniu antropogenicznym. W Wielkopolsce już jedynie 20% 
stanowisk tego gatunku zlokalizowanych jest w dolinach rzek i nad piaszczystymi brze-
gami jezior. Podobną tendencję notuje się też na południu Polski (J. Smykla w: Walasz 
i Mielczarek 1992, A. Winiecki w: Bednorz i inni 2000, Antczak 2007). Trwałe i dość liczne 
populacje występują natomiast na zbiornikach zaporowych: Wonieść, Jeziorsko, zbiorni-
ki Goczałkowicki, Mietkowski, Turawski i Nyski oraz w kopalni odkrywkowej pod Koninem 
(Chylarecki 2004, Antczak 2007).

Na odcinku Wisły między wyspami Świderskimi a Pieńkowem (od 488. do 538. km 
szlaku żeglownego Wisły) gnieździło się od 14 par w 2012 roku do 16−24 par w roku 2013 
(ryc. 2). Przeważająca większość zasiedlała południowy fragment podmiejski. W obrębie 
granic Warszawy notowano w ciągu tych dwóch lat 2−3 (maksymalnie do sześciu) par 
lęgowych (ryc. 2).
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Ryc. 2. Liczebność i rozmieszczenie sieweczki rzecznej Charadrius dubius w latach 2012−2013 
na odcinku Wisły między 488. a 538. km szlaku żeglownego Wisły, 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 przedsta-
wiono jako liczebności na 5-kilometrowych odcinkach, podając na osi OX pierwszy kilometr każ-
dego z odcinków. Wypełniona część słupka określa liczebność minimalną, niewypełniona – liczeb-
ność maksymalną na danym odcinku rzeki
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Ryc. 3. Rozmieszczenie stanowisk lęgowych sieweczki rzecznej Charadrius dubius w latach  
2012–2013 na odcinku między 487. a 537. km szlaku żeglownego Wisły; patrz również ryc. 2
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ZAGROŻENIA I OCHRONA W POLSCE

Podstawowym zagrożeniem dla sieweczki rzecznej, zarówno w Europie, jak i w naszym 
kraju, jest dalsza utrata naturalnych siedlisk lęgowych w dolinach rzek, spowodowana 
pracami hydrotechnicznymi (Chylarecki i inni 1995, Bukaciński, Bukacińska, Buczyński 
2011, 2013). Zasypywanie starorzeczy i zagłębień terenu czasowo wypełnianych wodą, 
zalesianie, zagospodarowywanie wydm oraz nieużytków porośniętych skąpą roślinnością 
zielną w dolinach i przy ujściu rzek oraz na brzegach jezior to również działania powodu-
jące wycofywanie się tego gatunku z wielu dotychczasowych miejsc gniazdowania. Lo-
kalnie dużym zagrożeniem jest niski sukces rozrodczy w wyniku presji krukowatych (np. 
na wyspach w środkowym biegu Wisły − Bukaciński i Bukacińska, mat. niepublikowane), 
a w środowiskach antropogenicznych również na skutek prac prowadzonych w trakcie se-
zonu lęgowego − napuszczanie stawów, zmiany miejsca eksploatacji kruszywa w obrębie 
czynnych żwirowni itp. (Chylarecki 2004).

W okresie wędrówek sieweczki rzecznej głównym problemem jest zmniejszanie się 
powierzchni potencjalnych żerowisk i miejsc odpoczynku w dolinach rzek, na nadmor-
skich obszarach przyujściowych i na stawach hodowlanych oraz płoszenie przez ludzi 
i psy stad zatrzymujących 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 biegu 
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 Doli-
na Środkowej Wisły: kontynuacja”. Jest on współfinansowany przez Unię Europejską ze 
środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach V Osi Priorytetowej 
oraz dofinansowywany ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospo-
darki Wodnej (NFOŚiGW). W ramach czynnej ochrony przede wszystkim redukujemy li-
czebność norki amerykańskiej i lisa w pobliżu lęgowisk. Chronimy też kolonie, grodząc je 
pastuchami elektrycznymi, a lęgi, które nie są grodzone, zabezpieczamy czasowo w in-
kubatorach. Odnawiamy również siedliska lęgowe poprzez organizowanie kontrolowa-
nego 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, 
którzy 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 
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aglomeracji warszawskiej”. Jest on realizowany przez m.st. Warszawa oraz STOP, dzięki 
wsparciu udzielonemu ze środków pochodzących z dofinansowania Komisji Europejskiej 
w ramach instrumentu finansowego LIFE+ oraz z dotacji NFOŚiGW. Głównym celem dzia-
łań, które rozpoczęto w 2011 roku, jest stworzenie dogodnych warunków do gniazdowa-
nia i żerowania ptakom siewkowym 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



Projekt „Ochrona kluczowych gatunków ptaków Doliny Środkowej Wisły w warunkach intensywnej presji 
aglomeracji warszawskiej” (WislaWarszawska.pl) został dofinansowany z Instrumentu Finansowego LIFE+ 
Wspólnoty Europejskiej oraz ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
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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 rzeczna, Charadrius dubius. Monografia” stanowi piąty tom „Kluczowych 
gatunków ptaków siewkowych...”.
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