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Polskie badania wêdrówek ptaków
 sk¹d wyszlimy i dok¹d zmierzamy
Polish research on bird migration

Abstract: The Polish bird migration research began in 1931, when within Governmental Zoological Museum the Bird Migration Research Station was launched as the
Polish Bird Ringing Centre. After the IInd World War the Centre continued its work
as Ornithological Station, at the beginning in Warsaw and then in Gdañsk. Till 1960
bird ringing in Poland concentrated on nestlings and only later, with organizing
a research programm, called Operation Baltic, a heavy point shifted to ringing of
migratory birds. The programm introduced a revolutionary standard to bird migration studies worldwide: a long-term studies running under strictly standardized
methodology and within the simultaneously working network of bird stations. The
idea was further developed when the Operation Baltic initiated in 1996 establishing
the SEEN (SE European Bird Migration Network)  the international network for
the bird migration studies covering several countries from Northern and Central
Europe to Syberia in the east and Middle East in the south. The Operation Baltic
introduced several original methods both field ones and data elaboration procedures.
Among the field methods some should be mentioned: tail and wing-formula measurements, fat scoring on live birds and a flat orientation cage for studies of directional
preferences of nocturnal migrants. Elaboration methods are adapted to use of various data collected and being collected by the Operation Baltic and the SEEN. They
cover, among others, evaluation of wing-formula measurements using wing-shape
indices, standardization of body mass for a fat load, analyses of the biometrical data,
with location of breeding grounds of migrants, as well as statistical analysis of the
orientation cage data. Since the beginning of work of the Operation Baltic complexity
of the study methods and large-scale, continental size migration patterns were taken
under consideration as the basis of the research. An unique, in the World scale,
database on bird migration, running system of collecting of the field data and a wide
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research ideas create a good basis for the future development of the bird migration
studies in Poland and within all eastern European flyway countries.
Key words: bird migration research, history of ornithology, Operation Baltic, SEEN.

Wstêp
Pierwsze publikowane informacje o zainteresowaniu wêdrówkami ptaków na
terenie Polski datuj¹ siê na pocz¹tek XX wieku  w pierwszych latach tego
wieku obserwacje na Pó³wyspie Helskim przeprowadzi³ niemiecki ornitolog
ZIMMERMANN (1907, 1908). Po prawie 20 latach prowadzi³ je tam¿e Jan Soko³owski (SOKO£OWSKI 1925). Minê³o kolejnych 10 lat by ukaza³a siê publikacja
W³adys³awa Rydzewskiego, na temat nalotu orzechówki syberyjskiej, Nucifraga caryocatactes macrorhynchos, na teren Polski (RYDZEWSKi 1935). Publikacje te, mimo ¿e powinny byæ wspomniane, nie stanowi¹ jednak w³aciwych
pierwocin badania wêdrówek ptaków na terenie Polski  obserwacje tam
opublikowane by³y dokonane raczej przypadkowo i nie by³y w ¿aden sposób
bezporednio kontynuowane.
Niniejszy artyku³ ma za zadanie tylko ogólny przegl¹d g³ównych nurtów
badañ wêdrówek ptaków w Polsce i wskazanie przejawiaj¹cych siê w nich
idei badawczych, a tak¿e perspektyw dalszego rozwoju w tej dziedzinie. Nie
jest to wiêc wyczerpuj¹cy opis dokonañ, a tym mniej bibliografia publikacji
z tej dziedziny, gdy¿ w ci¹gu omawianego okresu pojawia³y siê prace wêdrówkowe, które trudno usystematyzowaæ w osobne tendencje.

Obr¹czkowanie ptaków w Polsce
W³aciwym pocz¹tkiem badañ wêdrówek ptaków sta³o siê wprowadzenie
w naszym kraju metody naukowego obr¹czkowania, co oficjalnie nast¹pi³o
w 1931 roku, gdy przy Pañstwowym Muzeum Zoologicznym w Warszawie
utworzono Stacjê Badania Wêdrówek Ptaków, której kierownikiem zosta³
Janusz Domaniewski, wkrótce zast¹piony przez W. Rydzewskiego. Jako
pewnego rodzaju ciekawostkê naukow¹ nale¿y tu jednak wspomnieæ o wczeniejszej o parê lat prywatnej inicjatywie w zakresie obr¹czkowania ptaków.
Otó¿ w 1928 roku, Bogus³aw Stamirowski, dyrektor dóbr pod Lwowem, rozpocz¹³ obr¹czkowanie ptaków u¿ywaj¹c w³asnorêcznie przygotowanych numerowanych obr¹czek z napisami Chrobrów Pologne i Stamirowski (NOWAK 1959). Stamirowski ka¿demu ptakowi zak³ada³ obie obr¹czki, gdy¿ dopiero w ten sposób uzyskiwa³ pe³ny adres. Oficjaln¹ dzia³alnoæ na niwie obr¹czkowania ptaków Stacja Badania Wêdrówek Ptaków rozpoczê³a od za³o¿enia
w 1931 roku obr¹czek na 1029 ptaków (DOMANIEWSKI 1933). Do wybuchu
II Wojny wiatowej obr¹czkowanie w Polsce rozwija³o siê dynamicznie i w roku
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1938 liczba ptaków zaobr¹czkowanych przez 300 dobrowolnych wspó³pracowników wynios³a 27 274 osobniki (RYDZEWSKI 1949). Równoczenie intensywnie
prowadzona kampania informacyjna (m.in. wydanie w 50 000 egz. plakatu
reklamowego) przynosi³a widoczne rezultaty w postaci nadsy³ania przez zwyk³ych ludzi informacji o ptakach znalezionych z obr¹czk¹. W roku 1938 Stacja otrzyma³a ogó³em 567 wiadomoci. Nastêpne lata to okres przerwy w obr¹czkowaniu ptaków w Polsce  okres po¿ogi wojennej, która na szczêcie nie
poch³onê³a dotychczas zebranych danych, tak jak to mia³o miejsce w przypadku jednej z najstarszych w Europie stacji ornitologicznych, niemieckiej
stacji Rossitten na Mierzei Kuroñskiej.
Odrodzenie obr¹czkowania ptaków w Polsce nast¹pi³o natychmiast po
wyzwoleniu Warszawy spod okupacji hitlerowskiej, jeszcze przed zakoñczeniem dzia³añ wojennych: ju¿ w styczniu 1945 roku centrala obr¹czkowania
zosta³a reaktywowana pod nazw¹ Stacja Ornitologiczna przy Pañstwowym
Muzeum Zoologicznym. Mimo póniejszych przenosin do Górek Wschodnich
ko³o Gdañska i zawirowañ organizacyjnych, nazwa ta by³a  i jest nadal 
u¿ywana przez obr¹czkarzy jako nazwa polskiej centrali obr¹czkowania ptaków. Pierwszym kierownikiem Stacji zosta³ Jan Bogus³aw Szczepski, który
prowadzi³ j¹ w Warszawie, a nastêpnie zorganizowa³ przenosiny do obecnej
siedziby na Wybrze¿u. Za jego czasów, choæ nie z jego inicjatywy, rozpoczê³y
siê dynamiczne zmiany w obr¹czkowaniu ptaków w Polsce, o których ni¿ej.
Do koñca pracy J. B. Szczepskiego w Stacji Ornitologicznej, kierownik Stacji by³ jednoczenie dzia³aj¹cym kierownikiem centrali obr¹czkowania, gdy¿
obr¹czkowanie by³o praktycznie jedyn¹ dzia³alnoci¹ instytucji. Po objêciu
kierownictwa Stacji przez Jana Pinowskiego, zakres zainteresowañ placówki
rozszerzy³ siê siê o badania ekologiczne, którymi zajmowa³ siê nowy kierownik, a biuro obr¹czkowania zacz¹³ w 1970 roku prowadziæ Wojciech Kania.
W ci¹gu wielu lat pracy W. Kania radykalnie zreorganizowa³ obr¹czkowanie
ptaków w Polsce, wprowadzaj¹c m.in. kursy i egzaminy obr¹czkarskie, które
znakomicie podnios³y kwalifikacje obr¹czkarzy i przyczyni³y siê do wzrostu
wartoci danych zbieranych drog¹ obr¹czkowania ptaków. Od roku 1995 biuro obr¹czkowania prowadzi Tomasz Mokwa.

Organizacja badañ wêdrówek ptaków
Szkicuj¹c powy¿ej historiê polskiej centrali obr¹czkowania, skupi³em siê na
administracyjnej stronie dzia³alnoci obr¹czkarskiej, gdy¿ bez niej nie jest
mo¿liwe efektywne zbieranie i opracowywanie materia³ów naukowych uzyskiwanych t¹ metod¹. Ka¿da centrala obr¹czkowania ptaków musi wiêc efektywnie funkcjonowaæ od strony administrowania obr¹czkowaniem, natomiast
mo¿e, ale wielu ornitologów uwa¿a, ¿e powinna, byæ kompetentna i aktywna
w zakresie zbierania a nastêpnie naukowego wykorzystania zbieranych danych. Pracownicy Stacji Ornitologicznej praktycznie zajmowali siê badaniami
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terenowymi  obr¹czkowaniem ju¿ od pocz¹tku lat 50-tych. W 1950 roku
Józef hrabia Stadion Rzyszczewski zainicjowa³ mazurskie wyprawy Stacji
Ornitologicznej, w których, oprócz etatowych pracowników Stacji, od 1955
roku bra³ udzia³ autor niniejszego artyku³u, który w koñcu lat 50-tych by³ ich
kierownikiem. W czasie tych wypraw obr¹czkowano ptaki lêgowe, g³ównie
bociany, jaskó³ki, kormorany i mieszki (te ostatnie w bardzo znacz¹cych ilociach). Aktywnoæ ta zanik³a po roku 1960, kiedy to w studenckim Kole
Naukowym Biologów Uniwersytetu Warszawskiego powsta³a nowa inicjatywa
w zakresie obr¹czkowania ptaków  chwytanie ptaków w czasie wêdrówki.
Inicjatywa ta ma dwóch Dziadków, których spotka³em w czasie pobytu
w 1959 roku w Wielkiej Brytanii: W. Rydzewskiego, wci¹¿ uchodcê wojennego, i Boba Spencera, ówczesnego kierownika brytyjskiej centrali obr¹czkowania ptaków, który wprowadzi³ mnie w chwytanie ptaków w siatki ornitologiczne. To fascynuj¹ce dowiadczenie zaowocowa³o jesieni¹ roku 1960, kiedy
kilkoro cz³onków Ko³a Naukowego Biologów UW rozpoczê³o, przy pomocy
sprzêtowej Stacji Ornitologicznej, próbne chwytanie ptaków na brzegu jeziora Ptasi Raj, w Górkach Wschodnich (BUSSE et al. 1962). Wynik miesiêcznej
pracy  ok. tysi¹c schwytanych ptaków  wystarczy³, by w nastêpnym roku
otrzymaæ, za spraw¹ naszego opiekuna Profesora Zdzis³awa Raabe  fundusze na rozpoczêcie programu, który trwa do dzi i jest znany pod nazw¹
Akcja Ba³tycka.
Rozpoczêcie Akcji Ba³tyckiej by³o prawdziwym prze³omem w obr¹czkowaniu i badaniach wêdrówek ptaków w Polsce. Dot¹d obr¹czkowano g³ównie
ptaki lêgowe, odt¹d coraz bardziej dominowaæ zaczê³o obr¹czkowanie ptaków
lotnych, i to prowadzone w ramach programów badawczych, gdzie zaczêto te¿
zbieraæ zró¿nicowane dane naukowe. Akcja Ba³tycka sta³a siê tak¿e ewenementem w skali wiatowej, jeli idzie o koncepcjê i organizacjê badañ wêdrówek ptaków. Podstawy metodyczne Akcji to:
1. równoczesna, wieloletnia, praca kilku stacji wed³ug dok³adnie takiej
samej metodyki,
2. ci¹g³a praca w sezonie (7 dni w tygodniu, 24 h/dobê),
3. utrzymanie w sezonie standardu chwytania (sta³a pozycja i liczba sieci),
4. utrzymanie cis³ych standardów pomiarowych.
W punktach 1 i 2 naladowalimy amerykañsk¹ Operation Recovery
(która trwa³a jednak zaledwie trzy lata), a wyprzedzilimy o 10 lat Niemców
(Mettnau-Illmitz-Reit Programm). Dla wielu krajów taka standardyzacja
pracy jest wci¹¿ nieosi¹galna.
W roku 1961 prowadzono pracê przez miesi¹c, na szeciu stacjach badawczych, zwanych potocznie punktami: Nowa Pas³êka, Mierzeja Wilana,
Górki Wschodnie, Hel, Bukowo i Wapnica. W roku nastêpnym równoczenie
pracowa³o 10 stacji. W nastêpnych latach liczba stacji mala³a (ryc. 1), wyd³u¿a³ siê jednak czas ich pracy, pokrywaj¹c prawie ca³y okres wêdrówki jesiennej  od po³owy sierpnia, kiedy to leci g³ówna masa wczesnych migrantów
z rzêdu wróblowych Passeriformes, do po³owy listopada (przelot sów i naj-
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póniejszych migruj¹cych regularnie wróblowych). Równoczenie z pracami
jesiennymi Akcja Ba³tycka od 1963 roku prowadzi prace w czasie przelotu
wiosennego (koniec marca  po³owa maja). W Europie przelot wiosenny jest
znacznie s³abiej zbadany (poza rejonem Morza ródziemnego) ni¿ przelot
jesienny.

HEL
BUKOWO

MIERZEJA
WIŒLANA

- stacje aktualne / actual stations
- g³ówne dawne stacje / main old stations
Rycina. 1. Rozmieszczenie stacji terenowych Akcji Ba³tyckiej
Figure 1. Distribution of field stations of Operation Baltic

Prace Akcji Ba³tyckiej koncentruj¹ siê g³ównie na wêdrówkach ptaków
wróblowych. Nie s¹ to jednak zainteresowania wy³¹czne. Od 1995 roku
w krêgu zainteresowañ Akcji znajduj¹ siê równie¿ sowy, których znaczne
iloci chwyta siê obecnie na stacji Kopañ (BUSSE & BUSSE 2003). W pierwszych latach prac Akcja zajmowa³a siê te¿ ptakami siewkowymi (od 1962
roku dzia³a³a specjalna stacja  Mikoszewo, potem organizowana wraz ze
Stacj¹ Ornitologiczn¹). W 1975 roku wszystkie dotychczas zebrane dane Akcja przekaza³a Stacji Ornitologicznej, która do roku 2000, z przerwami, kontynuowa³a prace w tym zakresie.
Ptaki siewkowe to specyficzna i interesuj¹ca dla badacza wêdrówek grupa ptaków. Trudno siê wiêc dziwiæ, ¿e oprócz Stacji Ornitologicznej zainteresowa³a siê nimi grupa ornitologów i amatorów zwi¹zana z Katedr¹ Ekologii
i Zoologii Krêgowców Uniwersytetu Gdañskiego (KULING). Grupa ta rozpoczê³a w roku 1982 chwytania w kilku lokalizacjach po³o¿onych w pó³nocnozachodniej czêci Zatoki Gdañskiej. W roku 2000 zorganizowa³a ona miêdzynarodow¹ sieæ badania przelotu ³êczaka, znan¹ jako program Tringa glareola
2000 (REMISIEWICZ 2002a). W¹tek badañ siewkowców obj¹³ m.in. zwrócenie
uwagi na przelot czêci tych ptaków wzd³u¿ wschodniego szlaku migracji
europejskich ptaków, a tak¿e na wêdrówkê do zachodniej Europy populacji
z Jama³u i Tajmyru (GROMADZKA 1989).
Wykszta³ceni w obr¹czkowaniu i wychowywani w duchu wspó³pracy obr¹czkarze z biegiem czasu opuszczali zespó³ Akcji Ba³tyckiej by organizowaæ
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w³asne obozy obr¹czkarskie. Czêæ z nich szybko zanik³a, lecz najwartociowsze i najbardziej ustabilizowane zespo³y regionalne przystêpuj¹ obecnie do
miêdzynarodowej sieci badawczej SEEN, której centrum organizacyjne, podobnie jak Akcji Ba³tyckiej, znajduje siê w Stacji Badania Wêdrówek Ptaków
Uniwersytetu Gdañskiego.
SEEN (SE European Bird Migration Network) jest organizacj¹ miêdzynarodow¹, w ramach której wspó³pracuje ok. 40 podmiotów z 22 krajów (ryc. 2),

Stacje terenowe
Inni cz³onkowie

Rycina 2. Rozmieszczenie stacji terenowych i lokalizacje innych cz³onków SE European
Bird Migration Network
Figure 2. Distribution of field stations and other participants of SE European
Bird Migration Network; black dots  field stations, white dots  other members

dzia³aj¹cych g³ównie wzd³u¿ wschodniego szlaku wêdrówki ptaków europejskich (Austria, Belgia, Bu³garia, Czechy, Egipt, Estonia, Finlandia, Grecja,
Izrael, Jordania, Kazachstan, Liban, Litwa, £otwa, Palestyna, Polska, Rep.
P³d. Afryki, Rosja, Rumunia, Turcja, Ukraina, Wêgry). Sieæ powsta³a z inicjatywy Akcji Ba³tyckiej i przyjê³a jej za³o¿enia metodyczne jako podstawê prac
terenowych  opublikowany zosta³ podrêcznik pracy terenowej stacji obr¹czkarskiej, zawieraj¹cy równie¿ przyk³ady metod opracowania zbieranych materia³ów (BUSSE 2000). W znacznej mierze dziêki aktywnoci SEEN powsta³y,
i dzia³aj¹, centrale obr¹czkowania ptaków w Palestynie, Jordanii, Egipcie
i Turcji.
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The Ring
Bardzo wa¿nym elementem polskiej obecnoci w organizacyjnej i publikacyjnej dzia³alnoci na polu obr¹czkowania ptaków w Europie jest wydawanie
w Polsce w jêzyku angielskim, miêdzynarodowego czasopisma THE RING,
które w roku 2004 obchodzi³o 50-lecie swego istnienia. THE RING zosta³
za³o¿ony w 1954 roku, jako prywatny biuletyn informacyjno-naukowy
W. Rydzewskiego. Mimo, ¿e W. Rydzewski nie zajmowa³ w Anglii ¿adnego
oficjalnego stanowiska naukowego, doktoryzowa³ siê, a nastêpnie habilitowa³
na Polskim Uniwersytecie w Londynie. Pozosta³a z czasów przedwojennych
pasja organizatora obr¹czkowania przejawia³a siê w jego du¿ej aktywnoci
w zakresie organizacji i standardyzacji wymiany informacji o obr¹czkowanych ptakach. To w³anie W. Rydzewski rzuci³ pomys³ utworzenia miêdzynarodowej organizacji zrzeszaj¹cej narodowe centrale obr¹czkowania ptaków
 w wyniku tego powsta³ EURING (pierwsza na wiecie regionalna Unia
Central Obr¹czkowania). On tak¿e zaproponowa³ system publikacji wiadomoci powrotnych o obr¹czkowanych ptakach i w znacznym stopniu doprowadzi³ do jego przyjêcia w Europie (R YDZEWSKI 1954). THE RING by³
w swych pocz¹tkach jedynym na wiecie forum dyskusji o organizacji i perspektywach obr¹czkowania ptaków. W 1961 roku W. Rydzewski powróci³ do
Polski i THE RING zacz¹³ siê ukazywaæ w kraju. Po mierci W. Rydzewskiego w 1980 roku, redagowanie THE RING, wci¹¿ jako biuletynu naukowego,
by³o kontynuowane przez zespó³ jego uczniów: Przemys³awa Busse, Andrzeja
Dyrcza i Ludwika Tomia³ojcia (potem A. Dyrcza zast¹pi³ Tadeusz Stawarczyk). Zmiana charakteru THE RING na czasopismo naukowe, gdzie g³ównym celem sta³o siê publikowanie prac naukowych, przy pozostawieniu marginalnej czêci informacyjnej, nast¹pi³a w 1990 roku przy kolejnej zmianie
redakcyjnej  redaktorem zosta³ ni¿ej podpisany.

Polskie badania wêdrówek ptaków
a badania europejskie
Jak wiêc mo¿na na tle europejskim podsumowaæ polsk¹ aktywnoæ na polu
obr¹czkowania ptaków i badania ich wêdrówek? W znacznej mierze w wyniku aktywnoci Polaka powsta³ EURING i pierwszy miêdzynarodowy system
zapisu wiadomoci o zaobr¹czkowanych ptakach. Pierwszy formalny system
kodowania tych danych na kartach perforowanych IBM (EURING Code)
zosta³ opracowany w 1963 roku przez holenderskiego ornitologa A. Perdecka, którego ojciec nazywa³ siê... Perdecki. W 10 lat póniej system ten zosta³
gruntownie skrytykowany przez ni¿ej podpisanego, co doprowadzi³o do opracowania kompromisowego systemu opublikowanego w 1979 roku jako NewEURING Code. Równie¿ w zespole opracowuj¹cym unowoczenion¹ wersjê
tego kodu  EURING exchange-code 2000  brali udzia³ przedstawiciele
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Polski. Przez wiele lat etatowym przedstawicielem Europy Wschodniej we
w³adzach EURINGu by³ kierownik naszej Stacji Ornitologicznej, Maciej Gromadzki.
W miêdzyczasie minê³o 100 lat od momentu rozpoczêcia obr¹czkowania
ptaków na wiecie i powstania pierwszych stacji ornitologicznych zajmuj¹cych siê badaniem ptaków t¹ metod¹. Upamiêtni³y to rocznicowe konferencje
naukowe: 75 lat Stacji Helgoland, 100 lat Obr¹czkowania Ptaków i 100 lat
Badañ Wêdrówek Ptaków na Mierzei Kuroñskiej. Na wszystkich tych konferencjach z Polski by³y przedstawione referaty naukowe oparte na pracach
Akcji Ba³tyckiej, a na jubileuszowej konferencji w Wilhelmshaven, równie¿
jeden referat i jeden poster Stacji Ornitologicznej. W Polsce, w 1977 roku,
by³y zorganizowane miêdzynarodowe spotkania  Baltic Birds Conference
i EURING Meeting, a w 1999  II Zjazd Europejskiej Unii Ornitologicznej,
gdzie tematyka badania wêdrówek ptaków by³a silnie zaakcentowana.
Poza polsk¹ aktywnoci¹ w zakresie organizacji obr¹czkowania, na specjalne podkrelenie zas³uguj¹ nasze osi¹gniêcia na polu organizacji badañ
terenowych  idea sieci badawczej, pracuj¹cej wed³ug standardowej metodyki
i przez d³ugi okres czasu, ucieleni³a siê w postaci Akcji Ba³tyckiej, na wiele
lat przed tym nim sta³a siê modna w Europie. Zebrane tym sposobem materia³y stanowi¹ obecnie najd³u¿sz¹ tego typu seriê danych na wiecie  kolejne takie przesiêwziêcie (niemiecki Mettnau-Illmitz-Reit Programm) powsta³o
10 lat póniej i funkcjonowa³o z przerwami. Tworzone w Europie Zachodniej
sieci badawcze (np. ESF European-African Songbird Migration Network)
maj¹ krótki ¿ywot, ograniczony do trwania trzyletniego grantu, nie mog¹
wiêc monitorowaæ zmian zachodz¹cych w przebiegu wêdrówek, na terenach
kluczowych dla odpoczynku i ot³uszczania siê migrantów oraz ledziæ innych
procesów d³ugookresowych. I znów, koordynowana przez nas sieæ badawcza
SEEN jest, z za³o¿enia, struktur¹ w sposób ci¹g³y stymuluj¹c¹ badania na
najs³abiej poznanych terenach wschodniego szlaku wêdrówki, z którego korzystaj¹ miliony europejskich ptaków.
Na zakoñczenie czêci omawiaj¹cej polsk¹ aktywnoæ organizacyjn¹
w zakresie badania wêdrówek ptaków warto wspomnieæ o wydawnictwach,
które ukaza³y siê w minionych latach, a mia³y zasiêg miêdzynarodowy.
Oprócz wspomnianego ju¿ wczeniej Bird Station Manual, zosta³ wydany
w Niemczech Key to sexing and ageing of European Passerines (BUSSE
1984), który mimo up³ywu lat jest wci¹¿ u¿ywany w szeregu zagranicznych
stacji obr¹czkuj¹cych ptaki. W Polsce wydano te¿ prace dwóch Technicznych
Konferencji EURINGu  w Acta Ornithologica, w 1986 i w THE RING,
w 1989 oraz zwi¹zane z wêdrówkami ptaków czêci prac konferencji Baltic
Birds 7 (1993), Bird Numbers 1995 i 2-nd Meeting of the European Ornithologists Union (1999) w THE RING. Z kronikarskiego obowi¹zku trzeba te¿
wspomnieæ o udziale Polaków w ksi¹¿kowym opracowaniu wêdrówek ptaków
w krajach RWPG, rozpoczêtym w roku 1978, a zarzuconym w 1989 po wydaniu piêciu tomów.
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Metody badawcze
Jak ju¿ wspomniano wy¿ej, Akcja Ba³tycka by³a pionierem standardyzacji
metod i organizacji sieci badawczych w Europie: europejska Konferencja
Standardyzacji Metod zosta³a zorganizowana w Tring, w Anglii w 1971,
a wiêc w 11 lat po powstaniu Akcji Ba³tyckiej. W rekomendacjach tej konferencji (FLEGG et al. 1973) dwie z metod wprowadzonych oryginalnie przez
Akcjê Ba³tyck¹ uzyska³y status zalecanych: skala przy¿yciowego okrelania
ot³uszczenia (BUSSE 1970) oraz pomiarów i wykorzystania formu³y skrzyd³a
(BUSSE 1967). Trzecia oryginalna metoda  pomiar d³ugoci ogona metod¹ do
grzbietu (BUSSE 1974)  jest cytowana poród innych metod (SVENSSON 1992)
i u¿ywa jej, poza sieci¹ SEEN, kilka stacji zagranicznych.
Stosuj¹c standardowe metody przez d³ugi okres czasu, na stacjach, gdzie
przelot ptaków jest bardzo intensywny, Akcja Ba³tycka zebra³a materia³y,
które nie maj¹ sobie równych na wiecie  dla ponad miliona ptaków s¹
dostêpne dane biometryczne, s¹ znane dynamiki sezonowe (wiosna i jesieñ)
oraz dynamika liczebnoci wielu gatunków na przestrzeni 45 lat. Daje to
zupe³nie unikalne mo¿liwoci opracowywania zagadnieñ ca³kowicie niedostêpnych dla badaczy zbieraj¹cych materia³y indywidualnie lub na pojedynczych stacjach. Wieloletnie zbieranie danych daje mo¿liwoæ ledzenia d³ugoterminowych trendów liczebnoci wêdruj¹cych populacji ptasich i ich zmian
z up³ywem czasu  tylko takie materia³y pozwalaj¹ odkryæ, ¿e nawet te
gatunki, które przez dziesiêciolecia wykazywa³y spadkowy trend liczebnoci
mog¹, bez ¿adnych dzia³añ ze strony cz³owieka, zmieniæ ten trend na rosn¹cy
i szybko odbudowywaæ dawn¹ liczebnoæ (np. niektóre pokrzewki, Sylvia).
Uczy to ostro¿noci w przyjmowaniu prognoz, tak czêsto tworzonych w oparciu o dane krótkoterminowe i niepewne. Akcja Ba³tycka by³a jednym z prekursorów wykorzystania danych wêdrówkowych do monitoringu liczebnoci
migrantów: wkrótce po wykorzystaniu do tego celu danych z trzech lat chwytania na stacji Mettnau (BERTHOLD (1972), zosta³a opublikowana praca
z materia³ów Akcji Ba³tyckiej obejmuj¹ca okres ca³ego dziesiêciolecia lat
60-tych (BUSSE 1973). Równie¿ obserwowana zmiennoæ dynamiki sezonowej
przestaje byæ przeszkod¹ przy analizie danych z bardzo d³ugich okresów
czasu  to, co w skali pojedynczych sezonów wydaje siê byæ dyskusyjne
i niepewne (np. falowoæ przelotu) na takim materiale jawi siê jako w znacznym stopniu prawdopodobne i uzasadnione (KANIA 1981, BUSSE 1996, KOPIEC
1997, KOPIEC-MOKWA 1999). Tak¿e problemy metodyczne przy opracowaniu
danych biometrycznych, tak istotne przy wykorzystaniu sk¹pych ilociowo
materia³ów, staj¹ siê mniej dokuczliwe, gdy dysponujemy danymi obfitymi
i zbieranymi w ró¿nych latach. Umo¿liwi³o to ca³kowit¹ zmianê dotychczasowych koncepcji w interpretacji danych biometrycznych. Nowa koncepcja zamieni³a domniemany model populacyjny na model klinalny i umo¿liwi³a
próby lokalizacji terenów lêgowych przelatuj¹cych grup ptaków (BUSSE 1983,
1988, 1997).

96

Przemys³aw Busse

Badania biometryczne zawsze mia³y obci¹¿enie w¹tpliwociami czy badane grupy ptaków s¹ jednorodne wewnêtrznie  od tego w znacznym stopniu
zale¿y interpretacja wyników testów statystycznych. St¹d czêsta tendencja
do przyjmowania a priori za³o¿eñ o jednorodnoci próby lub tryumfalne potwierdzanie tych za³o¿eñ przy u¿yciu popularnych testów statystycznych, gdy
nie nakazuj¹ one odrzucenia hipotezy zerowej. Dysponuj¹c du¿ymi próbami
i pomiarami, co najmniej dwóch parametrów metrycznych mo¿emy jednak
dowiedzieæ siê wiêcej na temat tego czy próby s¹ rzeczywicie jednorodne.
Pierwszy pomys³ na sprawdzenie podejrzenia o niejednorodnoci prób pojawi³
siê ju¿ w pocz¹tkach opracowywania materia³ów Akcji Ba³tyckiej, a metoda
graficznego przedstawiania zale¿noci miêdzy dwoma mierzonymi parametrami (d³ugoci¹ skrzyd³a i ogona) nazwana zosta³a wtedy topografi¹ korelacyjn¹ (BUSSE 1968). Bardzo pracoch³onna metoda rêcznego sporz¹dzania
map korelacyjnych zosta³a obecnie zast¹piona u¿yciem profesjonalnego programu komputerowego (SURFER), który na codzieñ s³u¿y geografom i wykorzystuje metodê kriggingu (BUSSE 1999).
Prowadzona przed laty ostra dyskusja prowadzona miêdzy zwolennikami
monitoringu lêgowego i wêdrówkowego (o którym by³o ju¿ wy¿ej), doprowadzi³a do sformu³owania eksplicite idei, ¿e poszczególne czêci cyklu ¿yciowego
ptaków s¹ ze sob¹ cile powi¹zane i wzajemnie na siebie wp³ywaj¹. Stwierdzenie, ¿e zmiennoæ obserwowanej na przelocie liczebnoci ptaków ma swe
g³ówne korzenie w kumuluj¹cej siê od lêgów wariancji naturalnej (BUSSE
1981, 1990, 1992a), a nie jest wynikiem u³omnoci metod oceny liczebnoci
migrantów zosta³o w koñcu zaakceptowane i jest teraz nazywane modnym
terminem connectivity.
Na specjalne omówienie zas³uguje stosunkowo niedawno wprowadzona
jako standard badawczy na stacjach Akcji Ba³tyckiej i SEEN metoda badania
preferencji kierunkowych migrantów nocnych przy u¿yciu klatek orientacyjnych (BUSSE 1995). Impulsami do jej wprowadzenia by³y z jednej strony sta³e
k³opoty z interpretacj¹ rozk³adów wiadomoci powrotnych o obr¹czkowanych
ptakach  zale¿nych w du¿ym stopniu od ich wykrywalnoci (BUSSE & KANIA
1977), jak i z drugiej strony, z krytycznej analizy publikacji B ERTHOLDA
& TERRILLA (1988) na temat nowego zimowiska pokrzewki czarno³bistej Sylvia
atricapilla na terenie Wysp Brytyjskich (BUSSE 1992b). Z analizy tej wynika³a
hipoteza, ¿e jeden i ten sam osobnik mo¿e wykazywaæ ró¿ne preferencje
kierunkowe w zale¿noci od wrodzonych programów orientacyjnych (gdy
jest hybrydem miêdzypopulacyjnym) i od etapu wêdrówki. Istniej¹ca dotychczas technika badañ klatkowych wykorzystuj¹ca tzw. klatkê Emlena
by³a bardzo niewygodna w u¿yciu, ¿mudna i czasoch³onna. Dodatkowo,
dokonywanie testów orientacyjnych noc¹, podczas gdy wiêkszoæ ptaków
jest chwytana rano, zmusza³a do przetrzymywania schwytanych ptaków
przez kilka godzin w klatkach. I wreszcie, lejkowata klatka Emlena wydawa³a siê bardzo stresowaæ badane ptaki. Odpowiedzi¹ by³o skonstruowanie
p³askiej klatki orientacyjnej i przyjêcie zasady testowania ptaków w ci¹gu
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dnia (BUSSE 1995). Metodyka ta umo¿liwia zebranie bardzo obfitego materia³u obserwacyjnego (obecnie baza danych SEEN liczy ju¿ ponad 15 000 rekordów). Ju¿ wstêpne próby opracowania zbieranego materia³u wykaza³y, ¿e
stosowana dot¹d w badaniach klatkowych metoda statystyczna opiera siê na
z gruntu b³êdnym za³o¿eniu jednomodalnoci rozk³adów danych i nie mo¿e
byæ stosowana do przyt³aczaj¹cej czêci uzyskiwanych wyników (BUSSE & TROCIÑSKA 1999). Zaproponowano wiêc zupe³nie now¹ metodê analizy i nowe
procedury obliczeniowe (O¯AROWSKA 2005). Omawiana metoda rozwi¹zuje
wiele trudnoci na jakie napotykaj¹ badania wêdrówek ptaków na terenach,
sk¹d ze wzglêdów kulturowych i spo³ecznych brak jest wiadomoci powrotnych o obr¹czkowanych ptakach, a wiêc w Europie Wschodniej i na Bliskim
Wschodzie.

Sk¹d  dok¹d...
Wêdrówki ptaków s¹, z samej istoty zjawiska, zagadnieniem, które musi byæ
badane w wymiarach wielkoskalowych, miêdzykontynentalnych i wszelkie
próby uogólnieñ robione na podstawie opracowañ lokalnych s¹ z zasady obci¹¿one przez sw¹ fragmentarycznoæ. Dotyczy to zarówno badañ opartych
na lokalnych obserwacjach przelotu czy chwytaniu ptaków w pojedynczych
stacjach, jak te¿ prac wykorzystuj¹cych wiadomoci powrotne o obr¹czkowanych ptakach. Wprowadzenie w ¿ycie przez Akcjê Ba³tyck¹ idei uwzglêdniania danych pochodz¹cych z sieci badawczej jest wiêc istotnym krokiem w kierunku zasady wielkoskalowoci badañ wêdrówkowych. Podobn¹ rolê spe³niaj¹ nasze prace w zakresie opracowywania wiadomoci powrotnych.
Wiadomoci powrotne nie mia³y szczêcia do opracowañ wielkoobszarowych. Co prawda ju¿ w 1931 roku ukaza³ siê klasyczny obecnie atlas wyników obr¹czkowania ptaków w Europie (SCHÜZ & WEIGOLD 1931), lecz w ogromnej wiêkszoci by³ on jedynie graficznym przedstawieniem europejskich wiadomoci powrotnych, bez prób ich interpretacji. Póniej, do koñca lat 60-tych
ukaza³y siê jedynie cztery opracowania, obejmuj¹ce analizê europejskich wiadomoci powrotnych o poszczególnych gatunkach ptaków (STECHOV 1938,
VERHEYEN & GRELLE 1950, VERHEYEN 1951, RYDZEWSKI 1956). Pierwszymi ogólnoeuropejskimi opracowaniami grupy gatunków by³y prace ASHMOLE (1962),
która analizowa³a wiadomoci powrotne o drozdach i BUSSEGO (1969), gdzie
zosta³a przedstawiona analiza europejskich wiadomoci o ptakach krukowatych, z której wyklu³a siê póniejsza koncepcja zró¿nicowañ populacyjnych
europejskich ptaków wróblowatych. Mimo, ¿e oczywistoæ analiz wielkoobszarowych wydawa³a siê siê ju¿ wtedy byæ bezdyskusyjn¹, przez d³ugi czas
nie znalaz³a ona odbicia w publikacjach. Do po³owy lat 80-tych ukaza³a siê
tylko jedna ogólnoeuropejska analiza rozmieszczenia wiadomoci powrotnych
pojedynczego gatunku (czajki Vanellus vanellus  IMBODEN 1974), a publikowany w latach 1973-1985 atlas wiadomoci powrotnych o zaobr¹czkowanych
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w Europie ptakach wróblowatych (ZINK 1973-1985) by³ dok³adnym powieleniem cytowanego wczeniej atlasu Schüza i Weigolda  graficzne przedstawienie wiadomoci, bez próby jakiejkolwiek analizy. Jedyne zawarte tam
uogólnienie  graficzne przedstawienie wêdrówki ptaków w Europie, jako
dywanowego przesuwania siê ptaków z pó³nocnego wschodu na po³udniowy
zachód, by³o tak niezgodne z zawartymi w atlasie faktami, ¿e sprowokowa³o
do przedstawienia ogólnej koncepcji zró¿nicowañ populacyjnych europejskich
wróblowatych (BUSSE 1986a, b, 1987). Koncepcja ta generalizowa³a nowy
sposób patrzenia na wêdrówki w skali kontynentu  zamiast szukaæ odpowiedzi na pytania dok¹d wêdruj¹ ptaki z ograniczonych fragmentów lêgowisk?
stawia³a jedno generalne pytanie jak poszczególne populacje, wyodrêbnione
w czasie epoki lodowcowej, zajmowa³y poszczególne tereny Europy i jak to
wp³ynê³o na obecny obraz wêdrówki. Odt¹d wszystkie analizy wiadomoci
powrotnych, i nawet te obejmuj¹ce dane biometryczne, wykonywane w Polsce uwzglêdniaj¹ ten nowy punkt widzenia i wci¹¿ dostarczaj¹ faktów potwierdzaj¹cych tê hipotezê (BUSSE & MAKSALON 1986, REMISIEWICZ et al. 1997,
REMISIEWICZ 2001, 2002b, MOKWA 2005).
Ca³ociowe patrzenie na wêdrówkê ka¿dego gatunku poci¹ga za sob¹
powa¿ne konsekwencje badawcze  w opracowaniu musz¹ byæ uwzglêdnione
wszystkie mo¿liwe dla tego gatunku drogi wêdrówki, a nie tylko niektóre
z nich, te o których jest zgromadzona znaczna iloæ danych. Jest to szczególnie bolesne dla badaczy z krajów Europy Zachodniej, do których wiadomoci
wci¹¿ nie dociera fakt, ¿e znaczna czêæ ptaków wróblowatych zasiedlaj¹cych
Europê, a mo¿e nawet ich wiêkszoæ, wêdruje wschodnim szlakiem wêdrówki, przez Ba³kany i Ukrainê, Turcjê a dalej przez Bliski Wschód do Afryki
Wschodniej. Z terenów tych wci¹¿ jest ma³o wiadomoci powrotnych. W³¹czenie do rozwa¿añ wschodnich ostoi lodowcowych zmusza, z koniecznoci, do
uwzglêdniania w badaniach populacji wschodnioeuropejskich i syberyjskich,
co nieuchronnie doprowadza do patrzenia na wêdrówki w Europie jako na
zjawisko obejmuj¹ce równie¿ jej najbardziej wschodnie po³acie. To co by³o
dotychczas niezwykle trudne do uwiadomienia sobie przez ornitologów, sta³o
siê powszechnie znane skutkiem nag³onienia problemu ptasiej grypy  jeli
nie badamy problemu ca³ociowo, mo¿emy siê nagle znaleæ w sytuacji braku
informacji fundamentalnych dla w³aciwej odpowiedzi na zagro¿enia epidemiologiczne. Mamy wiêc powa¿ny problem organizacyjno-badawczy: jak
wzglêdnie szybko uzyskaæ dane opisuj¹ce wschodni szlak wêdrówki, ten bardzo wa¿ny element europejsko-afrykañskiego systemu migracyjnego. Na
szczêcie odpowied jest prawie gotowa: rozwój i odpowiednie finansowanie
miêdzynarodowej sieci badawczej  zwiêkszenie liczby stacji i praca metodami u³atwiaj¹cymi szybkie uzyskiwanie informacji o podstawowych kierunkach i intensywnoci przelotu poszczególnych gatunków. Kompleksowe podejcie do badañ, a wiêc kombinacja danych uzyskiwanych metod¹ chwytania, obr¹czkowania i mierzenia ptaków z danymi uzyskiwanymi za pomoc¹
testów orientacyjnych, obserwacji radarowych, czy telemetrii, mo¿e tu przy-
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nieæ wzglêdnie szybki opis wschodniego szlaku wêdrówki. W tym w³anie
specjalizuje siê sieæ SEEN. Zaniedbane dotychczas badania na Bliskim
Wschodzie to prawdziwa kopalnia nowych faktów i nowych pomys³ów. Praca na ka¿dej, dos³ownie, stacji w tym regionie przynosi zaskakuj¹ce informacje i czêsto zmusza do rewizji powszechnie przyjêtych pogl¹dów na wêdrówki ptaków w tym regionie. Nagle Nil przestaje byæ g³ównym korytarzem wiod¹cym ptaki do raju subsaharyjskich obszarów sawanny, a niegocinne wybrze¿a Morza Czerwonego potê¿nym szlakiem wêdrówkowym.
Wiele z tych poszlak i obserwacji wymaga potwierdzenia, lub skorygowania
w dalszych pracach.
Prace na wschodnim szlaku wêdrówki nie wykluczaj¹ bynajmniej zainteresowania wêdrówk¹ ptaków w Polsce. Wci¹¿ w³anie Polska znajduje siê na
skrzy¿owaniu g³ównych europejskich szlaków wêdrówkowych, tych wiod¹cych na po³udniowy wschód, na po³udnie i po³udniowy zachód. Wci¹¿ dla
wyjanienia mechanizmów wêdrówki czêciowej potrzebne s¹ analizy przelotu w Polsce  to tu regularnymi s¹ wêdrówki gatunków, które dla ornitologów z Europy zachodniej jawi¹ siê gatunkami inwazyjnymi (NOWAKOWSKI
2002, 2003). Wszystkie te problemy widzimy w Polsce i mo¿emy rozwi¹zywaæ
maj¹c do dyspozycji najwiêksz¹ i najwszechstronniejsz¹ na wiecie bazê danych o wêdruj¹cych ptakach wróblowatych, stale uzupe³nian¹ nowymi materia³ami. Fakt, ¿e badania nad wêdrówkami siewkowatych i sów równie¿
rozwijaj¹ siê dynamicznie, pozwala s¹dziæ, i¿ prowadzone projekty i przyjête
perspektywy badawcze maj¹ szansê staæ siê wa¿n¹ specjalnoci¹ polskiej
ornitologii.
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