
 
 

Wyniki chwytań w sezonach wiosennych na Akcji Bałtyckiej w ciągu kilku ostatnich lat układają 

się w sinusoidę: po sezonie z niewielką liczbą ptaków przychodzi wiosna obfitości, po niej zaś – 

kolejny ptasi „dołek”. Zgodnie z tym wzorcem, po bogatej w ptaki wiośnie 2016 przyszła tegoroczna 

wiosna, z wyraźnie mniejszymi liczbami obrączkowanych ptaków. Dobrze to widać w poniższej tabeli, 

przedstawiającej całkowite wyniki chwytań oraz liczby pięciu najliczniejszych gatunków na obu 

stacjach (N – liczba zaobrączkowanych osobników danego gatunku, ∆ - zmiana w porównaniu 
z rokiem poprzednim, wyrażona w %): 

 

HEL BUKOWO 

Gatunek N ∆ (%) Gatunek N ∆ (%) 

Wszystkie razem 3291 -42 Wszystkie razem 1991 -33 

Rudzik 1987 -15 Rudzik 643 -38 

Śpiewak 231 -30 Kapturka 223 -51 

Mysikrólik 114 -42 Mysikrólik 164 -24 

Zięba 113 -34 Pierwiosnek 90 +1 

Kapturka 109 -34 Zięba 85 +117 

Liczba gatunków 55   Liczba gatunków 62   

 

Większość najliczniej chwytanych w tym sezonie gatunków odnotowała wyraźne spadki 

liczebności w porównaniu z wiosną 2016. Dotyczy to zarówno wcześnie, jak i późno wędrujących 

migrantów. Do nielicznych gatunków, których zaobrączkowaliśmy więcej niż rok temu, należy zięba 

na Bukowie oraz, nieujęte w tabeli, pleszka i gajówka (na obu stacjach). Najbardziej drastyczny 

spadek dotyczy bogatki – na Helu w liczbie 50 schwytanych osobników zajęła 9. miejsce, a na 

Bukowie zaobrączkowaliśmy raptem 16 (słownie: szesnaście) bogatek...  

 

Przelot wcześnie powracających migrantów 

krótkodystansowych – sikor, mysikrólika, kosa – 

wyprzedził znów w tym roku początek sezonu naszych 

prac terenowych. Na wędrówkę pozostałych gatunków 

mogła mieć wpływ pogoda – tegoroczny kwiecień był 

zimny i mokry, a śnieżyce zdarzały się nawet na 

początku maja. W sezonowych dynamikach przelotu 

wyraźnie widać kwietniowy „dołek”, po którym liczby 

ptaków znów rosną na przełomie kwietnia i maja. 

Zazwyczaj w maju ptaków jest dużo mniej niż w 

kwietniu; tej wiosny najwyraźniej próbowały nadrobić 

wtedy przestój spowodowany wietrzną i dżdżystą aurą. 

 

 

 

 

Pentadowa dynamika sezonowa na obu stacjach AB 
(ostatnia pentada na Helu niepełna) 

Sóweczka, fot. A. Król 
Podróżniczek, fot. J. Tomaszewska 

Wiosna 2017 na Akcji Bałtyckiej – podsumowanie 

Kruk, fot. J. Szczepanek 



Do najciekawszych zaobrączkowanych w tym sezonie gatunków należą: dwunasta w historii 

Akcji sóweczka oraz czwarty kruk (oba zaobrączkowane na Bukowie). Miano najpiękniejszego 

przypadnie bez wątpienia podróżniczkowi – aż trzy osobniki schwytano tej wiosny (2 na Bukowie, 

1 na Helu), w tym dwa piękne samce północnego podgatunku svecica, z rudą plamką na niebieskim 

śliniaczku. 

 

Ptaków z zagranicznymi obrączkami było tej wiosny mniej niż rok temu. Bukowo utrzymało 

poziom pięciu wiadomości zagranicznych, które pochodziły ze Szwajcarii (mysikrólik), Francji 

(trzcinniczek), Niemiec (piegża) i Belgii (trzcinniczek i potrzos). Na Helu, gdzie w 2016 było aż 21 

„zagranic”, tej wiosny złapał się tylko niemiecki śpiewak.  

 

Jak zwykle wiosną, naszym pracom terenowym 

towarzyszyły liczne wydarzenia edukacyjne 

i promocyjne. Tradycyjne imprezy organizowane 

przez Fundację Akcja Bałtycka na Helu: Noc Sów oraz  

Światowy Dzień Ptaków Wędrownych, znów cieszyły 

się sporą frekwencją (sowy też dopisały tym razem:) 

Fundacja zorganizowała również we współpracy 

z Nadmorskim Parkiem Krajobrazowym warsztaty dla 

edukatorów przyrodniczych, których część odbyła się 

na obozie w Kuźnicy. Ponadto nasze stacje terenowe 

odwiedzali studenci z Uniwersytetu Gdańskiego, 

uczniowie z liceów i szkół podstawowych, okoliczni 

mieszkańcy oraz indywidualni turyści.  

 

I tak minęła wiosna 2017 i nastało lato, które dla badaczy i pasjonatów wędrówek ptaków 
jest tylko przedsmakiem nadchodzącej jesieni. A jesienią ptaki znów ruszą, wraz z nimi ruszy też 
Akcja Bałtycka – już teraz na nią zapraszamy! ☺☺☺☺ 

 
 
 

 

Światowy Dzień Ptaków Wędrownych w Kuźnicy, 
fot. K. Rosińska 


