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Cheścijanin i środowisko naturalne

Czy ptaki już wiedzą 
o ociepleniu klimatu?

Toą się obecnie dyskusje na bardzo intry-
gujący temat opisany pytaniem, y zachodzą 
zmiany określane jako ocieplanie klimaty y 
też nie? Pomijając bardziej naukową, olary-
zowaną dyutę, nie osób nie zauważyć, że 
coś jest na ey. Obserwujemy łagodne zimy, 
a i letnie upały jakby były gorętsze niż te, któ-
re pamiętamy z peszłości. Czy więc eywi-
ście się nam klimat ociepla? Co na ten temat 
mogą nam pekazać ptaki?

Ptaki są bowiem bardzo cennym indykato-
rem zmian. Są pede wszystkim doskonały-
mi, że tak to określę „maszynami” latającymi 
– bardzo rawnymi i superenergooszędnymi 
– alając kilka gramów tłuszu potrafią pele-
cieć setki kilometrów, głównie z uwagi na lekką 
konstrukcję ciała i kszta. Kruchość konstrukcji 
ptaków latających, która umożliwiła te niepe-
ciętne zdolności, została jednak okupiona wiel-
ką łatwością odniesienia kontuzji y  wrażli-
wością na niekoystne ynniki. Ta wrażliwość 
jest od wielu lat znana i była już wykoysty-
wana pez ludzi - między innymi kanarki były 
zabierane do kopalń, gdyż sygnalizowały y 
wrę padały znanie szybciej, nim stężenie 
gazu zaęło być wyuwalne i zaęło zagrażać 
górnikom. To też, nawiasem mówiąc, wyja-
śnia popularność hodowli drobiazgu ptasiego, 
(w tym na Górnym Śląsku), który wędrował 
razem z górnictwem po Europie.

Mając na uwadze tę wrażliwość ptaków na 
ynniki zewnętne, zadajemy sobie zatem py-
tanie, y ptaki ze swoimi zdolnościami są taki-
mi indykatorami ocieplania klimatu i y na coś 
istotnego wskazują? Okazuje się, że jest wiele 
pesłanek, żeby odpowiedzieć twierdząco 
i o tym postaram się napisać parę słów.

Badania ptaków trwają już setki lat, ale do 
poteb oceny wpływu ocieplenia potebne są 
bardzo precyzyjne dane – masowe dane ilościo-
we i fenologine (ogólnie: dotyące związku 
klimatu z terminami ronego cyklu życiowe-

go ptaków) -  z ostatnich dziesiątków lat. Te 
dane z około 200 prac zostały peanalizowane 
w opracowaniu WWF, a wyniki analizy pozwo-
liły na wyciągnięcie interesujących wniosków. 

Zauważono, że wszystkie organizmy żywe 
reagują na ocieplanie się klimatu, pyie-
szając sta cyklu ronego o około 5 dni co 
każde 10 lat, a ptaki nawet prawie o 7 dni 
na dekadę, jedynie dewa reagują wyraźnie 
wolniej – około 3 dni. Dane o ptakach dotyą 
weśniejszego pylotu, rozpoynania okresu 
lęgowego, terminu budowania gniazd i skła-
dania jaj. Najważniejszą eą dla ptaków jest 
zsynchronizowanie się z ekosystemem. Dla mi-
grantów z kolei ważne jest jak najweśniejsze 
i z umiarkowanym ryzykiem pybycie na 
tereny lęgowe, gdyż to stawia je w upywi-
lejowanej sytuacji – zajmują lepsze terytoria 
w stosunku do konkurentów, a tym samym sta-
nowią „lepszą paię” dla samiek. Stąd istotny 
wpływ ocieplania klimatu akurat na terminy 
pylotu, a mniej na terminy odlotów na zimo-
wiska. W asie ostatnich dekad Anglicy odkry-
li, że większość ich gatunków pylatuje do 2 ty-
godni weśniej. Dlaego Anglicy – ich główne 
stowayszenie ornitologine (RSPB), kró-
lewskie zresztą, liy ponad milion łonków, 
a bardzo rozwinięta sieć obserwatorów pozwa-
la na zbieranie kompletnych i bogatych infor-
macji fenologinych. Zjawisko weśniejszych 
pylotów dotyy wszystkich kontynentów 
– nawet Antarktydy. Są jednak gatunki, które 
z nieznanych powodów opóźniają pylot, a są 
i takie, które pestają odlatywać – w Finlandii 
w ostatnich kilku dekadach populacja zimu-
jących dzwońców powiększyła się 6-krotnie. 
Ogólnie e biorąc, migranci krótkodystansowi 
pylatują 14 dni weśniej, a długodystansowi 
ledwie 4, natomiast świstunki nie zmieniły dat 
pylotu, gdyż ich aktywność zależy od ulist-
nienia dew – a te jak napisano wyżej – wolno 
nadążają za zmianami klimatu. Okazuje się, że 
dla niektórych – tych bardziej „óźnialskich” 
migrantów długodystansowych sytuacja nie 
wygląda najlepiej. Pylatując i pystępując 
do lęgów w dotychasowym terminie, pega-
piają szyt wylęgu larw i gąsienic, które są im 
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niezbędne do karmienia piskląt. Tym samym 
py dostępnej mniejszej ilości gąsienic mogą 
wykarmić mniej piskląt i cała populacja z roku 
na rok zmniejsza swoją liebność. 

20 z 65 pebadanych gatunków ptaków 
zayna składać jaja 9 dni weśniej. Odnoto-
wano także ścisłą korelację pomiędzy ociepla-
niem klimatu a terminem składania jaj. Dane 
z pebadania 40 tys. gniazd wykazały, że im 
szybciej podnosi się temperatura, tym szyb-
ciej ptaki składają jaja. W Ameryce Północ-
nej nuyki składają jaja nawet 24 dni we-
śniej niż zwykle. Podobne pyieszenia jak 
w pypadku terminu pylotów i poątku 
składania jaj dotyą także innych etapów 
cyklu rozrodego – terminów toków y ter-
minów budowy gniazd. 

W pypadku odlotów na zimowiska niektó-
re poolite gatunki ptaków, jak np. pokewka 
kapturka, opóźniły odloty o około 2 tygodnie 
w peciągu ostatnich 30 lat. Odnotowuje się 
coraz większy odsetek ptaków pedłużających 
pobyt i pozostających na zimowanie. Coraz 
większe stada gęsi z północno-zachodniej Ro-
sji, zimujących niedawno w północnych Niem-
ech i Holandii już zatymują się i zaynają 
zimować w północno-zachodniej Polsce. Po-
dobnie gołębie gywae i inne.

Zmiana klimatu powoduje pesunięcie stref 
klimatynych a tym samym stref roślinnych 
w kierunkach odrównikowych i nakładanie 
ich na nową siatkę topografiną. Razem z nimi 
powinny pemieszać się gatunki, ale będzie 
to jednak dla nich problem, gdyż znajdą się 

w nowych miejscach. Ślepowrony gnieżdżą się 
już kilkaset lat w okolicach Pszyny i do nie-
dawna było to jedyne stałe miejsce lęgowe tej 
apli na terenach Polski. Bardziej na północ nie 
ma już tak bogatych w ryby kompleksów sta-
wów. Szególnie będzie to dotyyło ptaków 
związanych z górami, gdyż na północ od Alp 
i Karpat nie ma wysokich pasm górskich. Pe-
mieszanie stref roślinnych bowiem obejmuje 
także ruch w pionie – w górach zmieniają się 
wysokości stref roślinności. Dojdzie do cieka-
wych sytuacji – niedawno ustanowiono granice 
terenów chronionych dla niektórych gatunków 
(endeminych dla Europy). Pypusza się, że 
pod koniec obecnego wieku pemieszające 
się wraz z ociepleniem klimatu niektóre gatun-
ki wyniosą się z połowy tych obszarów. Gene-
ralnie w Europie około 30 gatunków ptaków 
pez ocieplenie utraci większość, a niekiedy 
i całe tereny lęgowe. W ekstremalnych 
prognozach szacuje się także, że w związku 
z omawianymi zmianami klimatynymi 
w niektórych regionach narażonych na wymar-
cie będzie do 3⁄4 gatunków ptaków. Z pewnością 
będzie jednak niesamowite zamieszanie.

Jak widać, świat ptasi wysyła wiele wy-
raźnych - jak się wydaje - sygnałów o pe-
biegających zmianach. Jeśli ten 
trend się utyma, to najbliższe 
dekady lat pyniosą zmiany. 
Niektóre możemy pewidzieć, 
ale skali nie możemy sobie wy-
obrazić.
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