
 
 

Sezon wiosenny 2019 był jednym z najbardziej niezwykłych w historii Akcji Bałtyckiej. Po raz 

kolejny uświadomił nam on, jak wiele niespodzianek mogą sprawić wędrujące ptaki. Aż do trzeciej 

dekady kwietnia wydawało się nam, że skoro wskutek wczesnej wiosny przegapiliśmy szczyt przelotu 

sikor i innych wczesnych migrantów, nic ciekawego już nas w tym sezonie nie czeka. Jak bardzo się 

myliliśmy… Zresztą, wystarczy spojrzeć do tabeli na wyniki chwytań oraz na wykres dynamiki przelotu 

(w tabeli są całkowite wyniki oraz liczby pięciu najliczniejszych gatunków na obu stacjach; N – liczba 

zaobrączkowanych osobników danego gatunku, ∆ - zmiana w porównaniu z rokiem poprzednim, 

wyrażona w %): 

 

BUKOWO HEL 

Gatunek N ∆ (%) Gatunek N ∆ (%) 
Wszystkie razem 3632  +56 Wszystkie razem 7109  +126 
Rudzik 1847  +79 Rudzik 4681  +242 
Kapturka 377  +23 Śpiewak 601  +98 
Piegża 164 +74 Mysikrólik 274  +256 
Pierwiosnek 144  +27 Zięba 242 +32 
Mysikrólik 138  +245 Kapturka 229  +61 
Liczba gatunków 58   Liczba gatunków 56   

 

Wiosna wcześnie przyszła w tym roku, 

sikory i kosy przeleciały w większości przed 

rozpoczęciem badań i w rezultacie sezon 

rozwijał się dosyć leniwie, a wędrówkę ptakom 

uprzykrzały kwietniowe załamania pogody. Gdy 

jednak w trzeciej dekadzie kwietnia nastało okno 

pogodowe, z korzystnym południowo-

wschodnim wiatrem, tama puściła i oba obozy 

zasypały rudziki. Maksimum na Bukowie 

przypadło 25 kwietnia, kiedy zaobrączkowano 

512 ptaków. Na Helu z kolei dzień później było 

ich 1254, a przez pięć ostatnich dni kwietnia 

zaobrączkowano ponad 2500 ptaków! 

 

W rezultacie Bukowo po raz pierwszy w obecnej lokalizacji przekroczyło całkowitą liczbę 3000 

zaobrączkowanych ptaków wiosną, a miniony sezon jest szóstym pod względem wyniku w historii 

wiosennych prac na stacji Bukowo-Kopań.  Z kolei ponad 7000 ptaków na Helu to trzeci wynik tej 
stacji – tylko w 1964 i 1996 roku zaobrączkowano tam więcej ptaków (ponad 9000). W ogóle to była 

wiosna pełna rekordów. Co prawda nie mamy jeszcze w bazie kompletu danych z najstarszych 

sezonów, jednak wszystko wskazuje na to, że mieliśmy na Helu rekordowy wiosenny wynik dzienny 

oraz największy nalot rudzika w historii AB! W ogóle rudzik oraz pokrzywnica (102 ptaki) osiągnęły 

na Helu wynik wszech czasów, a śpiewak – trzeci w historii. Prawdopodobnie przyczyną tak wielkich 

liczb było nastąpienie w Europie, po jesieni ze stosunkowo intensywnym przelotem, dosyć łagodnej 

zimy, co zwiększyło przeżywalność ptaków. 

 

Mimo że na Bukowie co drugi zaobrączkowany ptak był rudzikiem, a na Helu aż dwie trzecie, nie 

zabrakło w tym sezonie wielu innych ciekawych gatunków. Wystarczy wspomnieć srokosza z Bukowa 

oraz kląskawkę, uszatkę błotną i błotniaka stawowego z Helu. Prawdziwe fajerwerki były dwa, 

sprawiedliwie po jednym na stację. Na Helu 7 maja zaobrączkowano pierwszego dla Akcji 

czarnowrona. Co ciekawe, stało się to niemal równo dwa lata po zaobrączkowaniu tam pierwszej dla 
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AB wrony siwej. Z kolei na Bukowie 19 maja obrączkę dostał czwarty na Akcji wójcik. Ta późno 

przylatująca z zimowisk w Indiach świstunka ostatni raz gościła w naszych sieciach w 1984 roku. 

  

 Jeszcze parę słów 

o zagranicznych obrączkach. Tej 

wiosny stwierdziliśmy łącznie 11 

ptaków, noszących obrączki 

z pięciu krajów: Litwy (bogatka, 

dwie modraszki i czarnogłówka), 

Szwecji (modraszka), Niemiec 

(rudzik), Belgii (2 rudziki, 

kapturka i trzcinniczek) i Wielkiej 

Brytanii (śpiewak). 

 

Tradycyjnie już wiosenne 

obozy akcyjne były okazją do 

prowadzenia różnorodnych 

działań edukacyjnych. Jak co roku Fundacja Akcja Bałtycka zorganizowała na Helu dwie imprezy: Noc 
Sów oraz Światowy Dzień Ptaków Wędrownych, który w tym roku miał piękną, muzyczną oprawę; 

obie przyciągnęły licznych miłośników ptaków. Obóz w Kuźnicy odwiedzały też grupy szkolne, których 

jednak było dużo mniej niż zwykle przez strajk nauczycieli. W naszych pracach wzięło tej wiosny 

udział łącznie 138 osób, wśród nich cztery z zagranicy (Hiszpania, USA) – ogromnie wszystkim 

dziękujemy za okazaną pomoc! Cieszymy się też, że do grona akcyjnych obrączkarzy-kierowników 

dołączyły dwie osoby, Ewa Nalepa i Agata Pinszke – witamy w zespole:)  

  

I tak minęła ta niezwykła i wspaniała wiosna. A tymczasem, jak w piosence – jesień idzie, nie 
ma na to rady! My się oczwiście z tej nadchodzącej jesieni bardzo cieszymy i wszystkich serdecznie 
zapraszamy, by spędzić ją z ptakami na Akcji Bałtyckiej. Do zobaczenia!:) 

 
 

Czarnowron (fot. A. Pinszke) Wójcik (fot. A. Woźnicka) 


