
JESIENNE KONCENTRACJE BEKASIKA LYMNOCRYPTES MINIMUS 
NA ZBIORNIKU MIETKOWSKIM 

Jesienią  2002 roku zanotowano wyjątkowe koncentracje bekasika na 
świeżo odsłoniętym dnie Zbiornika Mietkowskiego. Pod koniec września 
w wyniku znacznego obniżenia poziomu wody nastąpiło odsłonięcie około 
150-hektarowej części dna zbiornika wraz z zalegającymi tam osadami 
dennymi, które osadziły się  pośród jednogatunkowych płatów rdestu ziem-
nowodnego Polygonum amphibium. Rdest pozostawał  pod wodą  od końca 
czerwca, kiedy to w wyniku znacznego spiętrzenia wody zalano cofkową  
część  zbiornika. 29 IX stwierdzono pierwsze cztery bekasiki. W następ-
nym okresie prowadzano w obrębie cofkowej części zbiornika regularne, 
co tygodniowe kontrole nastawione na wyszukiwanie tego gatunku. Pole-
gały one na szczegółowej penetracji błotnistych powierzchni zbiornika, przez 
grupę  2-3 obserwatorów oddalonych od siebie o kilka metrów. Podczas 
liczenia uwzględniano wyłącznie ptaki, które zrywały się  bezpośrednio „spod 
nóg", tzn. w odległości od kilku do 50 centymetrów przed zbliżającym się  
obserwatorem. Ptaki ponownie płoszone podrywały się  do lotu ze znacznie 
większej odległości (nawet do kilkudziesięciu metrów) i nie były one 
uwzględniane w wynikach liczeń. Podczas kontroli zwracano szczególną  
uwagę  na obecność  odchodów ptaków, które świadczą  o dłuższym przeby-
waniu bekasików w jednym miejscu (A. Sikora). Na ogół  bekasiki przeby-
wały w pięciu miejscach zbiornika, na skrajach łanów rdestu położonych 
przy małych (do 1 ha powierzchni) błotnistych zastoiskach wody, tworząc 
niewielkie skupiska żerowiskowe (maksymalnie do 25 osobników). Poszcze-
gólne ptaki podrywały się  do lotu z miejsc znajdujących się  bezpośrednio 
na linii brzegowej. W miejscach tych stwierdzano wyraźne nagromadzenie 
odchodów. W miarę  obniżania się  poziomu wody obserwowano stopniowe 
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przemieszczanie się  ptaków w częściowo zalane fragmenty. Ogółem w okre-

sie od 29 IX do 5 XII 2002 roku w regularnych kontrolach (n = 10) zanoto-

wano łącznie 313 bekasików (ryc. 1). Największą  koncentrację  (105 pta-

ków) zanotowano 13 X 02. Podczas następnych kontroli liczebność  pta-

ków systematycznie spadała. Ostatnie ptaki zanotowano 1 i 5 XII — odpo-

wiednio 2 i 1 osobnik (K. i M. Martini), tj. w okresie pierwszego pojawu 

pokrywy lodowej. Po tym okresie pomimo intensywnych poszukiwań  pta-

ków już  nie stwierdzono. 
Przedstawiona w niniejszej pracy dynamika przelotu bekasika pokry-

wa się  wynikami opisanymi dla obszaru Warmii i Mazur podczas jesieni 

1996 roku (Cenian i Sikora 1997). Zarówno w północno-wschodniej Pol-

sce, jak i na Śląsku zanotowano wyraźny szczyt liczebności ptaków na 

przełomie pierwszej i drugiej dekady października. Jednak należy zazna-

czyć, że przyjęty przez Ceniana i Sikorę  (1997) średni okres pobytu prze-

lotne bekasików wjednym miejscu (13 dni) nie znalazł  potwierdzenia w wa-

runkach Zbiornika Mietkowskiego. Świadczą  o tym znaczne różnice liczeb-

ności ptaków, sięgające 60%, które uzyskiwano w kolejnych kontrolach. 

Duża dynamika liczebności bekasika na Zbiorniku Mietkowskim prawdo-

podobnie spowodowana była głównie stałym obniżaniem się  poziomu wody, 
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Ryc. 1. Maksymalne liczebności bekasika na Zbiorniku Mietkowskim jesienią  2002 

roku podczas kolejnych kontroli 

Fig, 1. Maximum numbers of the Jack Snipe on the Mietkowski Resereoir in au-

tumn of 2002 during the consecutive visits 
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a w konsekwencji wysychaniem i zanikiem optymalnych żerowisk, co zmu-
szało ptaki do dalszej wędrówki. 

Koncentracje bekasika na Zbiorniku Mietkowskim jesienią  2002 roku 
należą  do jednych z największych znanych z obszaru migracji i zimowania 
tego gatunku (Glutz 1977; Cramp 1983; Cenian i Sikora 1997). Dotych-
czas największe znane koncentracje bekasika z terenu Europy liczyły 80, 
a w Polsce 98 ptaków (Cenian i Sikora 1997; Tomiałojć  i Stawarczyk 2003). 
Na Śląsku przelot bekasika jest słabo poznany. Do roku 1988 zanotowano 
tylko 78 osobników w 62 obserwacjach (Dyrcz i in. 1991). Wiosną  1998 
i 1999 roku zanotowano intensywny przelot bekasika na niewielkim tu-
rzycowisku położonym na peryferiach Wrocławia. Największe koncentra-
cje liczyły wówczas do 8 ptaków, a łączną  liczbę  ptaków w 23 obserwa-
cjach określono na 72 osobniki (Orłowski i in. 2003). 

Bekasik jest stosunkowo licznym gatunkiem lęgowym, którego całko-
witą  populację  szacuje się  na około 500 tysięcy par lęgowych i 1,5 miliona 
osobników (Delany i Scott 2002). Jednak ocena jego liczebności w okresie 
przelotów i zimowania bez zastosowania specyficznej metodyki jest trud-
na, a nawet niemożliwa do ustalenia (Cenian i Sikora 1997; Sikora i Ma-
niakowski 2000). Wyjątkowo wysokie liczebności bekasika na Zbiorniku 
Mietkowskim jesienią  2002 roku były prawdopodobnie wynikiem sprzyja-
jących warunków siedliskowych i żerowiskowych, jakie powstały wskutek 
odsłonięcia świeżych osadów dennych osadzonych pośród łanów rdestu 
oraz zastosowania odpowiedniej metodyki liczenia tego gatunku. Jesienią  
2003 roku maksymalny poziom napełnienia zbiornika był  niższy niż  w roku 
2002 i pomimo licznego pojawu rdestu oraz gruntownej penetracji terenu, 
bekasika odnotowano tylko 6-krotnie (do 8 osobników). Był  on stwierdza-
ny wyłącznie w miejscach zalanych wodą  przez okres kilku miesięcy. Może 
to świadczyć  o preferowaniu przez ten gatunek świeżo odsłoniętych frag-
mentów dna, charakteryzujących się  dodatkowo obecnością  roślinności 
zielnej, co umożliwia żerowanie polegające na przeszukiwaniu dziobem 
powierzchniowej warstwy błota i dodatkowo zapewnia osłonę. Również  
analiza dotychczasowych informacji dotyczących biotopów wykorzystywa-
nych przez bekasika w okresie migracji (np. Glutz 1977; Cramp 1983; 
Conzemius 1988; Bruster 1990; Dyrcz i in. 1991; Cenian i Sikora 1997; 
Beck i Olivier 1998; Bednorz i in. 2000) wskazuje na brak doniesień  o jego 
występowaniu w jednogatunkowych płatach rdestu ziemnowodnego, któ-
rego tak liczne pojawy nie są  zjawiskiem naturalnym, lecz artefaktem cha-
rakterystycznym dla sztucznych akwenów wodnych. 

Aleksandrowi Milewskiemu, Krzysztofowi i Markowi Martinim, Bartkowi Każ-
mierczakowi oraz Tadeuszowi Draznemu dziękujemy za pomoc w liczeniach beka- 
sików. 
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Autumn concentrations of the Jack Snipe Lymnocryptes minimus 

on the Mietkowski Reservoir 

In autumn 2002 exceptional concentrations of the Jack Snipe were observed 

on the freshly exposed bodom of the Mietkowski Reservoir. Birds stayed mainly 

among monospecific patches of the Water Smartweed Polygonum amphibium. The 

first four Jack Snipes were observed on 29th September. Subsequently, regular 

controls were male each week in the backwater section of the reservoir. which 

were aimed at searching for the species. In the period from 29th September tul 

5th December 2002 jointly 313 Jack Snipes were recorded (fig. 1). The greatest 

number (105 birds) was noted on 13th October 2002. The Jack Snipe concentra- 



134 	 Materiały do awifauny Śląska 

tions on the Mietkowski Reservoir in the autumn of 2002 rank among the largest 
known from the migration and wintering areas of this species. 
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