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Ptak wyleciał z Polski na zimowisko w Afryce, ale
wrócił. Wszystko przez upały i zmiany klimatyczne

Ponad 2 tys. km przeleciał dubelt,
który najpierw wyleciał do Afryki,
ale potem wrócił do Polski.
Przypuszczalnie jego migrację
zaburzyły zmiany klimatu. To
pierwsze taka obserwacja.
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Dubelt to nieduży ptak, którego znakiem
rozpoznawczym jest długi, szpiczasty
dziób. Zamieszkuje północną, środkową i
wschodnią Europę oraz zachodnią Syberię. W
Polsce jest nie tylko bardzo nieliczny - liczbę
samców szacuje się na 400-550 osobników - ale
też zagrożony wyginięciem. Po okresie lęgowym
dubelty lecą do Afryki, by przezimować.

Jednak jeden monitorowany przez polskich
ornitologów osobników zrobił coś, co zszokowało
ekspertów.

- Pierwszy raz
spotkaliśmy się z
sytuacją, w której dubelt
nie tylko przerwał
migrację na zimowisko,
ale też zawrócił do
miejsca swojego wylotu.
Wrócił dokładnie na tę
samą łąkę, z której
rozpoczął podróż do
Afryki. To naprawdę
niesamowita historia! -
mówi "Wyborczej"

Michał Korniluk, ornitolog z fundacji Natura
International Polska, doktorant w Pracowni
Badań Ornitologicznych PAN.

Dubelt, czyli tam i z powrotem

 Ten artykuł czytasz w ramach bezpłatnego limitu
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Czytaj także:

Alaska. Powołując się na
zmiany klimatu i ochronę
niedźwiedzi polarnych
sąd zatrzymał potężny
projekt wydobywczy
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Dubelty zaczynają odlatywać na zimowiska z
Polski i z Europy w sierpniu. Do Afryki lecą bez
przerwy, nie jedząc i nie śpiąc, w ciągu 4-5 dni
przelatują około 5 tys. km.

REKLAMA

- Czasem w ciągu jednej doby pokonują ponad
tysiąc km, co stanowi nie lada wyczyn. Jest to
możliwe dzięki temu, że wzlatują na wysokość 6
tys. m, a niekiedy nawet ponad 8 tys. m, gdzie
wieją wiatry pozwalające tym ptakom na lot z
prędkością nawet 160 km na godz. - mówi
Korniluk.

Osobnik o numerze
PDL_13 zrobił jednak
coś niespodziewanego.
O tym, jak dziwnie
ułożyła się jego
tegoroczna trasa, wiemy
dzięki nadajnikowi,
który ornitolodzy
założyli mu w
Biebrzańskim Parku
Narodowym, na bagnie
Ławki. Ptak wyleciał z

Polski, ale wrócił. Pokonał łącznie dystans 2006
km, lecąc z maksymalną prędkością dochodzącą
do 119 km na godz. (z wiatrem) i wysokością
przelotu sięgającą ponad 3500 m n.p.m.

- Znamy sytuacje, gdy dubelty przerywały lot z
powodu złych warunków atmosferycznych, np.
zbyt silnych wiatrów czołowych. Zwykle jednak
robiły przystanek i po jakimś czasie
kontynuowały migrację. Szczególność tego
przypadku polega na tym, że ptak zawrócił do
miejsca, skąd wyleciał - opowiada Korniluk.

Czytaj także:

Na "dach" Grenlandii
spadł deszcz. Po raz
pierwszy w historii
obserwacji
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Mapa niezwykłego przelotu dubelta, sierpień 2021 Natura International Polska

Co się stało? Scenariusz wydarzeń mógł być
następujący: ptak zaczął podróż z łąki w
okolicach wsi Zaręby w gminie Chorzele (woj.
mazowieckie).

Na krótko wylądował w Karpatach Słowackich, a
później w Serbii, by się pożywić i nabrać sił na
dalszą drogę. Dubelty są specjalistami
pokarmowymi i siedliskowymi - żerują na
terenach podmokłych, żywiąc się bezkręgowcami
(głównie dżdżownicami).

Na wysokości Bałkanów napotkał bardzo silny
wiatr czołowy, który w niektórych miejscach miał
prędkość 130 km na godz.

- Przypuszczamy, że z powodu panujących na
południu Europy upałów nasz dubelt nie mógł
znaleźć siedlisk wystarczająco zasobnych w
pożywienie. W tej sytuacji zdecydował się na
tysiąckilometrową podróż powrotną do znanego
sobie żerowiska w Polsce. Spodziewamy się, że
wkrótce ponownie wyruszy w podróż do Afryki -
mówi Korniluk.

Materiały promocyjne Partnera
Wyjeżdżasz tylko dla sportu.
Samochody, które widać i
słychać w weekendy

Materiały promocyjne Partnera
Jeszcze więcej sportowych
emocji. Platforma
streamingowa Viaplay już w
Polsce

Materiały promocyjne Partnera
Odkryj tajemnice Poznania

Materiały promocyjne Partnera
Wyprawka szkolna? Ucz
dziecko zdrowych i
ekologicznych nawyków

Materiały promocyjne Partnera
Partnerstwo Kobiet: Fantasia &
Akademia Mocy Kobiet
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Odłów dubeltów na bagnie Ławki w Biebrzańskim Parku Narodowym. Ptaki
dostają nadajniki umożliwiające śledzenie ich tras lotów. Fot. Grzegorz
Grygoruk

Winne zmiany klimatu
Zdaniem ornitologów ta sytuacja pokazuje, że
silne upały, które są efektem globalnej zmiany
klimatu, mogą być czynnikiem utrudniającym
ptakom przeloty na dalekich dystansach.
Publikacji o tym, że niektóre gatunki ptaków pod
wpływem zmian temperatur mody�kują daty i
trasy migracji, jest coraz więcej. Niepokojące jest
to, że być może niektóre z nich nie zdążą się do
tych zmian dostosować.

- W Holandii
przeprowadzono
badania na migrujących
muchołówkach
żałobnych, które
wykazały, że klucie się
piskląt przypada na czas
po szczycie dostępności
bezkręgowców będących
podstawą ich
wyżywienia. Skutkuje to
niższą przeżywalnością
piskląt. Widać więc, że

globalna zmiana klimatyczna wpływa na ptaki
migrujące, szczególnie te pokonujące długie
dystanse - opowiada Korniluk.

Zdaniem ornitologa ta szczególna obserwacja
zachowania ptaka pokazuje też, że dubelty, choć
do migracji stymuluje je wrodzony instynkt, to
potra�ą podejmować złożone decyzje dotyczące
przelotów.

Czytaj także:

Partia Zieloni nie dla
myśliwych. Zakaz
obejmuje członków PZŁ i
"inne organizacje
krzywdzące zwierzęta"
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- Ten osobnik musiał dokonać analizy swojej
sytuacji, ocenić własne siły i szanse na dalszy lot,
w wyniku czego zdecydował się na powrót - mówi
Korniluk.

Dubelt w sieci ornitologicznej. W ten sposób chwyta się ptaki do
obrączkowania i zakładania im nadajników. Ta metoda jest bezpieczna dla
ptaków. Fot. Michał Korniluk

Zanikające siedliska
Jak czytamy w "Czerwonej księdze ptaków
Polski", dubeltowi zagrażają m.in. regulacje rzek i
osuszanie bagien, bo w ten sposób są niszczone
siedliska tego mokrolubnego gatunku. Problem
pogłębiają zmiany klimatyczne, które w Polsce
skutkują brakiem śniegu zimą, co sprawia, że nie
ma wiosennych roztopów i zalewów wiosennych.
W konsekwencji prowadzi to do ogólnego spadku
poziomu wód.

"Negatywny wpływ na
populacje ma również
zbyt intensywne
użytkowanie łąk lub
utrata siedlisk lęgowych
w wyniku porzucania
użytkowania rolniczego i
ich zarastania" -
czytamy w opracowaniu.

REKLAMA

Czytaj także:

Nasza odpowiedzialność
za migrantów
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Klimat i Środowisko

Burza tropikalna
Henri uderzyła w
USA. Prezydent
Biden prosi, by przy
ewakuacji zabrać
m.in. maseczki

Klimat i Środowisko

Naukowcy: dzikie
pożary lasów
przyczyniają się do
wzrostu
przypadków
zakażenia COVID-
19

Klimat i Środowisko

Wskazuje się również na
to, że znacznie
ograniczać populację
dubeltów w Polsce może

też drapieżnictwo lisów.

Badania telemetryczne dubeltów prowadzone są
w ramach projektu „Implementacja krajowego
programu ochrony dubelta – etap I", za który
odpowiada Lubelskie Towarzystwo
Ornitologiczne w partnerstwie z fundacją Natura
International Polska. Głównym celem projektu
jest zatrzymanie spadku liczebności dubelta oraz
osiągnięcie zachowania jego lęgowej populacji w
Polsce. Projekt jest współ�nansowany przez Unię
Europejską oraz przez Narodowy Fundusz
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

INNE

klimatycznych. "Musimy
odpowiedzieć czymś
więcej niż mury i klatki"
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Na zawodach
wędkarze uzbrojeni
w łodzie i echosondy
złowili raptem dwa
marne okonie.
Jezioro Żywieckie
zamiera

Klimat i Środowisko

Miażdżący audyt dla
Lasów
Państwowych.
Cięcia w lasach
ochronnych wbrew
certyfikatowi

Klimat i Środowisko

Kolonialna ochrona
przyrody prowadzi
do brutalnych
wysiedleń, ale są też
rdzenne
społeczności, które
eksploatują ją na
potęgę

Klimat i Środowisko

Greenwashing czy
prawdziwa
rewolucja?
Sprawdzamy, który
bank albo
ubezpieczyciel
przestał finansować
węgiel

Reklama
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Odpowiedz Pokaż odpowiedzi (4)

RomanB 22.08.2021, 14:53
Dubelty "wzlatują na wysokość 6 tys. km, a niekiedy nawet ponad
8 tys. km".
Kosmos zaczyna się 80-100 km nad Ziemią...

Odpowiedz

redoktor 22.08.2021, 15:29
Wytłumaczcie mi, jakim cudem tra�ł na tę samą łąkę, jeśli nawet
nie leciał z powrotem tą samą trasą. Pomylił się wracając o
jakieś 100 km, ale już następnego dnia wiedział, że musi te 100
km polecieć na zachód. Znał na pamięć teren w promieniu 100
km? Odczytał sygnał z GPS? Rozpytał się u innych ptaków?
Ustalił swoją pozycję posługując się sekstantem, słońcem i
gwiazdami, oraz zegarem dokładnym co do sekundy, po czym
wyliczył dalszą trasę? Zmierzył jakieś �uktuacje pola
magnetycznego, których my nie potra�my wykryć? 
Chyba czegoś cholernie dużo o ptakach nie wiemy. I chyba
prędzej wyginą, niż się dowiemy.

Odpowiedz Pokaż odpowiedzi (1)

krzysztof.migut 22.08.2021, 15:18
Niesamowite - lecą wyżej niż międzynarodowa stacja kosmiczna!

Odpowiedz Pokaż odpowiedzi (1)

kiwirowi 22.08.2021, 16:45
4-6 tys km, to tyle co orbita Księżyca Panie Redaktorze

Odpowiedz Pokaż odpowiedzi (1)

R. 22.08.2021, 19:15
Fascynujące. Myślę ze jesli chodzi o powody powrotu to
ornitolodzy powinni rozważyć ostatnie zapewnienia Mateusza o
poprawie jakości życia w Polsce. Ptaszyna przemyślała i
zawróciła. Gdzie mu będzie lepiej...

Odpowiedz

jefry 22.08.2021, 20:17
Moje zaprzyjaźnione sroki podjęły bardzo złożoną decyzję aby
nie zanieczyszczać mojego samochodu po tym jak na nie
nakrzyczałem.

Odpowiedz

MKied 22.08.2021, 17:25
6 czy 8 tys. km...Proszę sprawdzac teksty, takich błędów osoba
zajmuja sie tematem nie moze robic

Odpowiedz
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Ooni Pizza Ovens Open

Make Great Pizza At Home

Serve Up Fantastic Dishes In Your Backyard, At the Beach, or
Any Outdoor Space.
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