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Chrześcijanin i środowisko naturalne

Migracja jesienna
W Polsce gniazdują 3 gatunki orłów. Oprócz 

najbardziej znanego orła przedniego występują 
dwa mniejsze orliki. Bardziej liczny orlik krzykli-
wy lęgnie się głównie we wschodniej części kra-
ju, natomiast orlik grubodzioby w liczbie zaledwie 
kilkunastu par wyłącznie w Dolinie Biebrzy. Oba 
gatunki są do siebie niezwykle podobne i włą-
czając mieszańce międzygatunkowe tylko kilku 
krajowych znawców ptaków drapieżnych może 
je odróżnić w terenie. Sytuację odróżniania po-
prawiło zamontowanie na plecach tego drugiego 
„szpiegowskich” urządzeń zwanych lokalizatorami, 
które podają pozycję ptaka w terenie lęgowym czy  
w czasie wędrówki. Stercząca na plecach ptaka 
antenka nie tylko zapewnia już nawet zwykłe-
mu śmiertelnikowi oznaczenie gatunku, ale tak-
że pozwala przede wszystkim śledzić ptaki lecące 
na zimowiska do Afryki, poznać ich trasę przelotu  
i miejsce zimowania. Wiemy, że wędrujące kra-
jowe samice zwykle przelatują w okolicach Turcji  
i oprócz zimowania wzdłuż trasy wędrówki, część 
kieruje się wzdłuż Nilu i skręca na zachód poniżej 
Sahary, dolatując do Czadu. Niektóre, bardziej am-
bitne samce podążają dalej na południe, na wiel-
kie rozlewiska i dopiero przy użyciu tych małych 
urządzeń lokalizujących udało się rozwiązać zagad-
kę, dlaczego nikt do tej pory w Zambii nie obser-
wował zimujących orlików. Te duże drapieżniki 
zwane czasem „klangami” od ich łacińskiej nazwy 
„Clanga clanga” przebywają na niedostępnych dla 
człowieka, rozległych rozlewiskach. 

Duże ptaki, którym udało się założyć urządzenia 
lokalizujące, często zachowują się w sposób prze-
widywalny, ale czasem zaskakują zupełnie obser-
watorów i dowiadujemy się o ich wędrówce i za-
chowaniu zaskakujących rzeczy. Dane z odczytów 
są bardzo dokładne, więc umiejscowienie posto-

ju jest możliwe z dokładnością co do drzewa lub 
kępy krzaków, w ten sposób poznajemy ich ulu-
bione miejsca. Czasem ptak kierujący się do Afryki 
zawraca gdzieś z Chorwacji do naszego kraju, jak-
by tęsknota go ciągnęła, by po kilkunastu dniach 
powrócić do wędrówki. Czasem młode ptaki, za-
miast lecieć uczciwie na południe – lecą na zachód 
czy północ, jakby chciały wyszaleć się za młodu 
czy pozwiedzać interesujące je błotka, czy wabiące 
swoją urodą chaszcze. 

Tak łatwo już nie jest w przypadku innych ga-
tunków. Co prawda miniaturyzacja ciągle postę-
puje i pozwala umieszczać coraz lżejsze urządzenia 
na coraz mniejsze gatunki ptaków (warunkiem jest, 
żeby masa urządzenia nie przekraczała 3% masy 
ptaka), ale i tak jeszcze najwięcej cennych informa-
cji o przelotach uzyskujemy dzięki obrączkowaniu 
ptaków. Rozpoczęła się bowiem i trwa w najlepsze 
migracja jesienna. Rozpoczęła się w zasadzie już  
w lipcu, ale znacznie się wzmaga we wrześniu,  
a w październiku osiąga swój szczyt. Nie zawsze 
migracja jest zauważalna, gdyż znakomita więk-
szość ptaków leci w nocy na wysokości 100-500 
m. Można w bezchmurne noce obserwować lecą-
ce ptaki na tle księżyca (rozsądni wybiorą pełnię), 
uzbroiwszy się w lornetkę czy lunetę i koniecznie  
w odrobinę cierpliwości. W sierpniu opuściła nasz 
kraj większość bocianów, jerzyków, a także inne ga-
tunki ptaków polujące na owady i ich larwy, jak 
muchołówki, pokrzewki, drobne ptaki trzcinowisk. 
Oprócz nich wiele gatunków z obszaru tundry, które 
lecą często w zależnej od gatunku kolejności – samce, 
potem samice, młode. Jeśli samce wychowują mło-
de, wtedy najpierw na zimowiska odlatują samice, 
pozostawiając ojców rodziny samotnie wychowują-
cych młode – jak w przypadku płatkonogów. Inny 
tundrowy gatunek – szlamnik – jest z kolei rekor-
dzistą długości przelotu non-stop. Ten najdłuższy 
odnotowany do tej pory lot, to prawie 12 tysięcy 
kilometrów, w tempie około 1400 km na dzień. Na 
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czas przelotu zmniejsza się żołądek szlamnika, jelita, 
organy rozrodcze, serce zwiększa objętość o 1/3. Żeby 
pokonać w locie tak ogromną trasę, ptaki gromadzą 
tłuszcz, który w czasie lotu przetwarzają na energię. 
Jeśli zabraknie tłuszczu – na wytworzenie energii do 
lotu przekształcają białko mięśni. Nie piją wody, 
ale wykorzystują tę, która powstaje w organizmie 
z rozkładu białek i tłuszczów. Na końcu trasy ważą 
połowę tego, co na starcie. Tak ogromny wysiłek 
mógłby je kosztować życie z przegrzania, ale wy-
bierają lot na wysokości nawet 7 kilometrów, gdzie  
w niższej temperaturze skutecznie schładzają ciało. 

Ciekawe zjawisko odkryto niedawno, śledząc 
trasy wędrówek gatunków z północnego-wschodu 
naszego kontynentu. Zauważono, że ptaki nie kie-
rują się prosto na południe do zimowisk, ale lecą 
najpierw na zachód i dopiero potem szerokim łu-
kiem zawracają w kierunku zimowisk. Co ciekawe 
– nie lecą do bliższych lęgowiskom zimowisk w In-
diach, ale do bardziej odległych w Afryce. Sprawa 
wydawała się bardzo dziwna, gdyż bilans energe-
tyczny jest jednym z najważniejszych elementów 
życia ptaków – nie nadkładają one drogi niepo-
trzebnie. Jedną z najbardziej prawdopodobnych 
hipotez wysnuli ostatnio naukowcy zajmujący się 
interdyscyplinarnie historią ptaków i klimatem.  
W przeszłości lodowiec pokrywający nasz kontynent 
zaczął się cofać na północny-wschód pod wpływem 
wzrostu temperatury i odsłaniał coraz nowe połacie 
lądu, które były chętnie zasiedlane przez ptaki. Teraz 
w swoich wędrówkach odtwarzają one zapamięta-
ną pokoleniami trasę zdobywania. Gdyby widziały 
mapy – leciałyby z pewnością inaczej.

Biorąc pod uwagę przelot jesienny i wiosenny, 
trzeba nadmienić, że jesienią leci kilka razy więcej 
ptaków niż powraca wiosną. Wśród drobnych pta-
ków, tylko około 1/5 dożywa pierwszego roku życia, 
a sporo ich ginie właśnie w trakcie wędrówek. Pta-
ki jesienią także chętniej przystają by żerować i „ła-
dować akumulatory” na podróż. Jesienna wędrów-
ka jest bardziej zauważalna. Jak już wspominałem 
– lecąc, zużywają one nagromadzone przed wę-
drówką zapasy tłuszczu. Można sprawdzić stopień 
otłuszczenia u ptaka trzymanego w ręce, dmuchając 
w piórka na brzuchu i sprawdzając, ile jest koloru 
żółtawego w stosunku do sinawego. Z reguły pta-
ki siewkowe chwytane na naszym wybrzeżu miały 
słaby stopień otłuszczenia, gdyż raczej były chwy-
tane jako osobniki w miejscach ich postoju żerowi-
skowego, podczas gdy te najedzone i otłuszczone 
przelatywały wysoko nad naszym krajem. 

Interesujące i zarazem technicznie proste bada-
nia prowadzono od kilkudziesięciu lat podczas zna-
nej w Europie Akcji Bałtyckiej – wsadzano ptaka 
do bębna oklejonego cienkim papierem z zaznaczo-

nymi kierunkami świata. Ptak (oczywiście nie miał 
podpowiedzi, gdyż nie widział tych zaznaczeń) in-
stynktownie ustawiał się w kierunku swojego po-
tencjalnego lotu i mimowolnie dziobał w papier. 
Dziurki były skrupulatnie liczone, a ich rozłożenie 
wskazywało kierunek wędrówki – czyli co by było, 
gdyby ptak mógł lecieć, co też zresztą się działo, 
gdyż szybko go wypuszczano, a wtedy on za nic 
mając te pomiary uciekał i tak w kierunku najbliż-
szych krzaków. 

Dlaczego ptaki odlatują? Wydaje się, że w za-
sadzie odpowiedź jest prosta – bo gdyby zostały, 
toby pomarzły. Sprawa – jak to zwykle bywa – jest 
jednak nieco bardziej skomplikowana. Zimą bo-
wiem „dostają się one w krzyżowy ogień” – dni 
stają się coraz krótsze, więc mają coraz mniej cza-
su na znalezienie pokarmu, a noce coraz dłuższe 
więc tego pokarmu muszą za dnia znajdować coraz 
więcej, żeby utrzymać na „0” bilans energetyczny 
– czyli nie pozwolić na wychłodzenie organizmu. 
Dla ptaków zimą najważniejszy jest pokarm. Pu-
szyste upierzenie zapewnia stosunkowo dobrą od-
porność na niskie temperatury. Przemarznięcie czy 
zamarznięcie przydarza się zdecydowanie rzadziej 
niż śmierć głodowa, jednak szczególnie mroźne 
noce mogą spowodować znaną z ust polityka „ha-
katumbę”. Podsumowując – największym zagroże-
niem jest kryzys energetyczny spowodowany gło-
dem, a wędrówka jest wędrówką za pokarmem. 
Niektóre gatunki muszą nawet całkowicie zmienić 
swoją dietę, jak chociażby jemiołuszki, które z ko-
marów przechodzą na wegetarianizm w postaci 
owoców jemioły. 

Poznanie tras wędrówek ptaków i miejsc ich zi-
mowania pozwala ratować lub pomagać wielu ga-
tunkom ptaków, często zagrożonych skutkami za-
chodzących zmian. Często jest to technicznie trudne 
i bardzo kosztowne, dotyczy interesów ludzi, kor-
poracji czy nawet krajów i pojawiają się pytania – 
czy nie lepiej wydać te pieniądze na coś, co będzie 
bardziej pożyteczne dla ludzi. Zamiast obszaru chro-
nionego może być przecież intratna farma bananów 
czy orzeszków ziemnych. Miejmy jednak pewność, 
że w biblijnym tekście „Idźcie i czyńcie sobie ziemię 
poddaną” jest też nam zapisana odpowiedzialność 
za to, co robimy. Czynienie ziemi sobie poddaną nie 
oznacza niszczącej eksploracji (chociaż takie rozumie-
nie słowa usłyszałem niedawno od 
profesora(?), ministra), ale rozważne 
gospodarowanie jej dobrami i da-
rami, z uszanowaniem wszystkich 
żyjących na niej stworzeń.
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