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OZNACZANIE WIEKU I PŁCI SIEWKOWCÓW  

WĘDRUJĄCYCH JESIENIĄ PRZEZ POLSKĘ  

WERSJA 2020 

Włodzimierz Meissner 

Zamieściłem tu cechy dotyczące wyłącznie szat noszonych latem i wczesną jesienią, 

ponieważ większość siewkowców w Polsce jest obrączkowanych właśnie w tym okre-

sie. Nie bez znaczenia jest też fakt, że wciąż po kraju krąży pierwsza wersja tego klucza 

stworzona dość dawno temu na wewnętrzne potrzeby punktów obrączkowania Grupy 

KULING. Tymczasem wiedza (także moja) poszła zdecydowanie naprzód i warto by oso-

by obrączkujące siewkowce miały dostęp do tej lepszej wersji takiego podręcznego 

klucza. 

Zamieszczone tu rysunki pochodzą ze źródeł literaturowych, w tym z publikowanego na 

łamach czasopisma Wader Study cyklu ageing & sexing series. Prace, które tam się 

ukazują zawierają wszystkie znane obecnie informacje o oznaczaniu wieku i płci po-

szczególnych gatunków we wszystkich okresach fenologicznych i zdecydowanie pole-

cam korzystanie właśnie z tego źródła. Co najmniej raz do roku pojawiają się tam kolej-

ne publikacje. Pliki PDF są dostępne w Internecie w portalu Research Gate i na stronie 

Katedry Ekologii i Zoologii Kręgowców Wydziału Biologii Uniwersytetu Gdańskiego.  

Nie zamieściłem tu cech do oznaczania płci  związanych z biometrią, ponieważ podczas 

obrączkowania w praktyce nie są używane. Odsyłam więc do stosownych publikacji. 

Klucz wyłącznie do użytku osobistego, nie do celów komercyjnych. 
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Kilka słów wstępu 
Jesienią młode siewkowce wędrują w świeżym, niezniszczonym (lub tylko nieznacznie 
zniszczonym) upierzeniu. Zazwyczaj bardzo dobrze jest to widoczne w przypadku lotek 
pierwszorzędowych (zewnętrznych), a także barkówek, trzeciorzędówek i pokryw na-
skrzydłowych. Tylko u nielicznych gatunków ptaki dorosłe wymieniają lotki przed lub w 
trakcie wędrówki. U ptaków dorosłych każdym przypadku trzeba szukać piór juvenal-
nych (najczęściej w obrębie wewnętrznych średnich pokryw, które u siedzącego ptaka 
są przykryte przez barkówki i dlatego nie są zniszczone), ponieważ  u wielu gatunków 
jest to najważniejsza cecha wskazująca jesienią na ptaka w wieku 2.  

· W okresie jesiennej wędrówki u różnych gatunków jest możliwe oznaczanie wieku 
w kategoriach: 

1 i po1 (np. płatkonogi- ptaki młode nie zachowują piór juvenalnych w drugim kalenda-
rzowym roku życia). 
1, po1 i L (np. kszyk – po zakończeniu pierzenie post-juvenalnego już jesienią nie zaw-
sze można odróżnić ptaki młode od dorosłych) 

1, 2 i po2 (np. biegus zmienny, biegus krzywodzioby – wszystkie (lub prawie wszystkie) 
osobniki zachowują pióra juvenalne w drugim kalendarzowym roku życia) 

1, 2, po1 (np. brodziec piskliwy – tylko niektóre osobniki zachowują pióra juvenalne w 
drugim kalendarzowym roku życia) 

· Samo duże zniszczenie lotek nie oznacza automatycznie ptaka w wieku 2, ponieważ 
niektóre osobniki dorosłe mogą mieć silnie zniszczone lotki, choć takie sytuacje zdarza-
ją się rzadko.  

· Płeć ptaków lęgowych w okresie składania jaj można określić po wyglądzie kloaki. U 
samic (ale TYLKO w tym okresie) jest ona wyraźnie rozepchana, jesienią  to nie działa. 

· Zewnętrzne lotki pierwszorzędowe – zaostrzone są u ptaków pierwszorocznych. 

Prośba do osób korzystających z tego klucza. Wiedza o oznaczaniu wieku i płci ptaków 
wciąż się rozwija i warto w tym pomagać. Proszę o zdjęcia (lub pióra) wszelkich niety-
powych osobników, a także gatunków rzadko w Polsce chwytanych meissner.w@gmail.com 

Grupa Badawcza Ptaków Wodnych KULING to zespół obrączkarski, który od 1983 roku 
organizuje punkty obrączkowania migrujących siewkowców. To najlepsze miejsce by 
nauczyć się oznaczania wieku i płci ptaków z tej grupy – zapraszam do wzięcia udziału 
w naszych obozach (www.kuling.org.pl). Studenci Uniwersytetu Gdańskiego mogą na 
naszych obozach zbierać dane do prac licencjackich i magisterskich. Oferujemy też 
możliwość zrobienia pracy doktorskiej. 

Z każdym rokiem będą powstawać nowe odcinki ageing & sexing series i będą się tam 
pojawiać opisy, analizy i rekomendacje cech na oznaczanie wieku i płci dla kolejnych 
gatunków. Oznacza to, że ten klucz powoli będzie stawał się dla tych gatunków nieak-
tualny. Nie obiecuję, że szybko powstanie kolejna wersja tego klucza, choć kto wie…. 
Może Muza zjawi się ponownie? J  
Zastosowałem alfabetyczny układ gatunków — tak żeby  było wszystkim łatwiej …... 
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Terekia (Xenus cinereus) XENCIN 

wiek 1: 
· wewnętrzne średnie pokrywy szare z płowym zakończeniem 
· lotki trzeciorzędowe zakończone płowo, często z ciemniejszymi znaczkami przy stosinie 

wiek po 1: 
· wewnętrzne średnie pokrywy jednolicie ubarwione ciemno-szaro, niektóre z płowym, 

wąskim  zakończeniem 
· lotki trzeciorzędowe jednolicie ubarwione 
 

Rysunki z: Prater, A.J., Marchant, J.H. & J. Vuorinen. 1977. Guide to the identification and ageing of Holarctic waders. BTO 
Tring  

wewnętrzne średnie pokrywy 
juv ad 

juv ad 

lotki trzeciorzędowe 

UWAGA:  rysunki piór niezbyt udane! 
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Szlamnik (Limosa lapponica) LIMLAP 

wiek 1: 
· średnie pokrywy z szerokimi, rudawo-żółtymi obwódkami przerwanymi szerokim pa-

skiem przystosinowym  
· brak nawet śladów szaty godowej 
· środkowe sterówki prążkowane, lotki trzeciorzędowe perełkowane 

wiek 2: 
· lotki bardzo zniszczone  
· bak w pełni wykształconej szaty godowej (cecha dodatkowa, bo samice po2 często nie 

mają w pełni wykształconej szaty godowej) 
· zostają juvenalne pokrywy (przynajmniej pojedyncze). Mogą być silnie wytarte 

wiek po2: 
· szata godowa u samców w pełni wykształcona, u samic wykształcona częściowo lub pra-

wie wcale 
· średnie pokrywy z białawymi obwódkami z wąskim prążkiem przystosinowym 
· lotki najwyżej tylko średnio zniszczone 
· środkowe sterówki i lotki trzeciorzędowe z wąską końcową obwódką 

Oznaczanie płci ptaków dorosłych (po2) 
samiec po2: 
· spód ciała ciemno-kasztanowaty 
· pierś jednolicie ubarwiona, ewentualnie z pojedynczymi plamkami i paskami  
samica po2: 
· spód ciała wyraźnie jaśniejszy (różowawo-kasztanowaty) z dużą domieszką białych piór 
· dużo poprzecznych, ciemnych pasków na spodzie ciała i piersi 
· bardzo często nie uzyskują pełnej szaty godowej (Uwaga: nie mylić z wiekiem 2!) 

Mogą się zdarzyć u nas osobniki wykazujące cechy podgatunku wschodniego (Limosa 
lapponica menzenbieri). Mają one silnie prążkowane pokrywy podskrzydłowe i kuper 

wewnętrzne średnie pokrywy 
lotki trzeciorzędowe środkowe sterówki 

UWAGA—rysunek niezbyt dokładny 

Rysunki z: Prater, A.J., Marchant, J.H. & J. Vuorinen. 1977. Guide to the identification and ageing of Holarctic waders. BTO 
Tring  
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Batalion (Philomachus pugnax) PHIPUG 

wiek 1: 
· pokrywy naskrzydłowe zakończone płowo z wyraźnym, podszczytowym czarniawym 

paskiem 
· lotki trzeciorzędowe z ciemnym podszczytowym (biegnącym wzdłuż krawędzi pióra, a 

więc nie poprzecznym do stosiny) paskiem  
· nogi zielonkawe lub szare, szaro-brązowe 
· brak śladów szaty godowej 

wiek 2: 
· obecne są wewnętrzne średnie pokrywy typu juvenalnego (zakończone płowo z pod-

szczytowym ciemnym paskiem) 
· nogi zielonkawo-szare z domieszką koloru pomarańczowego 
· lotki pierwszorzędowe mocno zniszczone 

wiek po2: 
· wewnętrzne średnie pokrywy tylko z jaśniejszym końcem lub zupełnie jednolite  
· lotki trzeciorzędowe z co najmniej jednym, szerokim, czarniawym, poprzecznym pa-

skiem  przecinającym stosinę 
· nogi pomarańczowe lub różowe,  czasami z zielonkawymi plamami 

Rysunki z: Glutz von Blotzheim, U.N., Bauer, K.M. & Bezzel, E. 1975. Handbuch der Vögel Mitteleuropas. Vol. 6. Aula-Verlag, 
Wiesbaden 

Lotki trzeciorzędowe  
samców  

ad            ad                juv 
wewnętrzne pokrywy 

ad                      juv 
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Bekasik (Lymnocryptes minimus) LYMMIN 

Na podstawie: Devort M., Leray, G. Ferrand Y. 2017. 
Age determination of Jack Snipe by plumage characte-
ristics. Wader Study 124: 60–65. 

wiek 1: 
· na końcu zewnętrznej sterówki znajduje się szerokie białawe pole przerwane ciem-

nym stosinowym prążkiem 
· zewnętrzna sterówka najczęściej zwężająca się ku końcowi 

wiek po1: 
· na końcu zewnętrznej sterówki znajdują się rozmyte jasne (szarawe lub płowe) pola, 

brak wyraźnego, wąskiego stosinowego prążka 
· zewnętrzna sterówka najczęściej z szerokim, zaokrąglonym końcem 

Zmienność wzoru na zewnętrznej sterówce 
powoduje, że w przypadku około 10% osob-
ników oznaczenie wieku  tej cechy jest 
błędne. Najczęściej ptaki młode są błędnie 
oznaczane jako dorosłe. Poniżej przykłady 
ubarwienia sterówek ptaków dorosłych i 
młodych z dodatkowymi cechami 

Sterówki ptaków młodych 

A) Jasne pola na obu chorągiewkach oddzielone 
wąskim (poniżej 1 mm), silnie skontrastowanym 
prążkiem 

B) Jasne pole na zewnętrznej sterówce  nie dochodzi 
do stosiny 

C) Wzór na końcu sterówki rozmyty. Słabo widoczne 
jasne pola i ciemny prążek 

D) Cała końcówka sterówki obwiedziona jasno 

A 

A 

B 

B 

C 

C 

D 

Sterówki ubarwione typowo 

Sterówki ptaków dorosłych 

A) Jasne pole na zewnętrznej chorągiewce 
wyraźnie oddzielone od ciemnego pola na 
chorągiewce wewnętrznej 
B)  Jasne pola na obu chorągiewkach oddzielo-
ne szerokim (co najmniej 1 mm) prążkiem 

A A 

A 

B 

B 
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Szczudłak (Himantopus himantopus) HIMHIM 

Rysunki z: Prater, A.J., Marchant, J.H. & J. Vuorinen. 1977. Guide to the 
identification and ageing of Holarctic waders. BTO Tring  

wiek 1: 
· pióra wierzchu ciała i pokrywy podskrzydłowe z rudo-płowymi plamkami na bokach i 

na końcu, czapeczka brązowa 
· wewnętrzne lotki pierwszorzędowe z szerokim białym zakończeniem 
· lotki drugorzędowe z białym końcem 

wiek 2: 
· pozostają (nie wszystkie) juvenalne lotki drugorzędowe  
· lotki mocno zniszczone (mogą być w trakcie pierzenia) 
Szata godowa może nie być w pełni wykształcona i ptaki drugoroczne przypominają wy-

wiek po2: 
· pióra płaszcza jednolicie brązowe lub czarne, pokrywy naskrzydłowe jednolicie czarne 
· lotki drugorzędowe jednolicie czarne 
· wewnętrzne lotki pierwszorzędowe z  niewielka sza-

rą końcówką chorągiewki wewnętrznej 

Siódma lotka pierwszorzędowa 
juv ad 

Oznaczanie płci 

Ptaki w wieku 2 i po2 
Samiec: Plecy czarne, wierzch głowy i kark z kolo-
rem białym i ciemno-szarym/czarnym (pióra jedno-
licie ubarwione—mało koloru białego na piórze) 
Samica: Plecy brązowe, skontrastowane z czarnym 
pokrywami naskrzydłowymi. Wierzch głowy i kark  
z ciemnymi zakończeniami białych piór lub z brązo-
wym odcieniem 

Ptaki w wieku 1 
Samiec: Pokrywy z ciemnym, metalicznym , zielo-
nym połyskiem 
Samica: Pokrywy w większości bez ciemnego, meta-
licznego, zielonego połysku. Może on  występować 
na  pokrywach, ale tylko na ich zewnętrznych cho-
rągiewkach 

UWAGA: U ptaków dorosłych występuje bardzo 
duża zmienność ubarwienia głowy i karku!  

samiec samica 

samiec 

samica 
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Szablodziób (Recurvirostra avosetta) RECAVO 

wiek 1: 
· zewnętrzne cztery lotki pierwszorzędowe jednolicie ciemnobrązowe z białym końcem 

co najmniej na wewnętrznej chorągiewce 
· wierzch głowy brązowawy   
· brązowawo-płowe obrzeżenia  na białych i ciemnych piórach wierzchu ciała  

wiek 2: 
· pozostają (nie wszystkie) juvenalne lotki , które są mocno zniszczone, ale  nie mają 

wzoru ubarwienia charakterystycznego dla ptaków dorosłych 
· mogą pozostawać juvenalne wewnętrzne pokrywy naskrzydłowe z płowymi zakończe-

niami 

wiek po 2: 
· siedem zewnętrznych lotek pierwszorzędowych czarnych, na trzech duża, jasna plama 

na wewnętrznej chorągiewce 
· wierzch głowy czarny lub czarno-brązowy  (ciemniejszy niż u młodych). U samic na 

wierzchu głowy mogą  występować białe pióra 
· brak płowych obrzeżeń  na piórach wierzchu ciała  

Piąta lot-
ka pierwszorzędowa 

juv ad 

Oznaczanie płci ptaków dorosłych (po2) 
Brak pewnych cech w upierzeniu. Cecha nie do 
końca sprawdzona dotyczy koloru tęczówki. 
Samce mogą ją mieć czerwonawo-brązową, a 
samice brązową 

Rysunki z: Prater, A.J., Marchant, J.H. & J. Vuorinen. 1977. Guide to the identification and ageing of Holarctic waders. BTO 
Tring  

Młody wczesną jesienią 

Dorosły 
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Biegus krzywodzioby (Calidris  ferruginea) CALFER 

wiek 1: 
· szata juvenalna, upierzenie świeże, szaro-brązowe. Spód ciała białawy z płowym nalotem 

na piersi 
· pokrywy i barkówki szaro-brązowe, z jaśniejszą obwódką na końcu i czarnym, wąskim 

podszczytowym paskiem - tworzą łuskowany wzór na wierzchu ciała ptaka 

wiek 2: 
· wewnętrzne średnie pokrywy typu juvenalnego (z czarniawym podszczytowym paskiem) 
· najczęściej brak szaty godowej, lub tylko pojedyncze pióra z rudym kolorem. Zdarzają się 

jednak osobniki intensywnie wybarwione 
· kontrast w stopniu zniszczenia lotek (dwie generacje) 
Najczęściej pozostają na zimowiskach, choć zdarzają się stwierdzenia z Europy, w tym  
w Polsce 

wiek po2: 
· występuje szata godowa (co najmniej pojedyncze rdzawe 

pióra na spodzie ciała i głowie) 
· pokrywy i barkówki z rdzawymi plamami  
· wszystkie lotki tak samo, umiarkowanie zniszczone 

Oznaczanie płci: 
samiec po2: 
· spód ciała ciemno-kasztanowaty, z małą ilością brązowych po-

przecznych pasków 
· pióra pleców i barkówki z rudo-czerwonymi lub kasztanowo-brązowymi „zatokami" na 

brzegach 
samica po2: 
· spód ciała jasno-rudy, dużo piór z poprzecznymi, ciemniejszymi paskami 
· pióra pleców i barkówki z szaro-brązowymi lub rudawo-żółtymi "zatokami" na brzegach 
 
Pióra pleców i pokrywy są zazwyczaj u ad. mocno wytarte i "zatoki" na brzegach piór mo-
gą być zupełnie niewidoczne. Warto więc poszukać piór mniej wytartych. Utrudnieniem 
może być fakt, że ptaki ad mogą być częściowo przepierzone na szatę zimową, a więc 
mieć sporą domieszkę białych piór na spodzie ciała. Bardziej niż na ilość białych piór, trze-
ba zwracać uwagę na odcień barwy rudej. Samce mają wyraźnie krótszy dziób od samic! 
UWAGA nieliczne zdarzają się osobniki, u których szata godowa wskazuje jednoznacz-
nie daną płeć, a analiza genetyczna na płeć przeciwną!  

Na podstawie:  Witkowska M., Meissner W. (submitted) Sexual dimorphism in size and plumage in adult Curlew Sandpipers 
(Calidris ferruginea) migrating in autumn through the Baltic Sea region. Ornis Fennica ; Rysunki z: Glutz von Blotzheim, U.N., 
Bauer, K.M. & Bezzel, E. 1975. Handbuch der Vögel Mitteleuropas. Vol. 6. Aula-Verlag, Wiesbaden 

małe barkówki 

ad      ad        juv       juv 
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Biegus malutki (Calidris minuta) CALUTA 

———— ad ———     ——- juv —— 
Małe barkówki 

wiek 1: 
· jasno rude i białe obwódki na barkówkach i piórach płaszcza tworzą wyraźne białe V 

na plecach  
· czapeczka czarno-brązowa z piórami obwiedzionymi rudo i biało 

wiek 2: 
· lotki pierwszorzędowe bardzo zniszczone lub widoczny kontrast między nowymi i sta-

rymi, mocno wytartymi lotkami 
Pozostają w ogromnej większości na zimowiskach 
  
wiek po1: 
· barkówki i pióra płaszcza obwiedzione szeroko, rudo, czasami z wąskim, białym zakoń-

czeniem 
· czapeczka brązowa z piórami obwiedzionymi rudo 
 
Jesienią, u nas, ptaki dorosłe nie mają już pełnej szaty godowej, jednak zazwyczaj pozo-
staje sporo rudych piór na głowie. Upierzenie jest u nich zniszczone (pokrywy, barkówki, 
trzeciorzędówki) , a u ptaków młodych świeże 

Rysunki z: Glutz von Blotzheim, U.N., Bauer, K.M. & Bezzel, E. 1975. Handbuch der Vögel Mitteleuropas. Vol. 6. Aula-Verlag, 
Wiesbaden 

Młody jesienią. Widoczne białe i ja-
sno rude obrzeżenia barkówek i piór 
płaszcza 

Dorosły jesienią. Widoczne szerokie, rude obrze-
żenia barkówek i piór płaszcza. Niektóre z nich 
mają kolor biały, ale tylko na końcu pióra. Pióra 
stalowo szare, to pióra szaty zimowej (osobnik o 
mało zniszczonym upierzeniu) 

Juv                                    Ad 
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Słonka (Scolopax rusticola) SCORUS 

Na podstawie: Ferrand, Y. & Gossmann, F. 2009. Ageing and sexing the Eurasian Woodcock Scolopax rusticola. Wader Study 
Group Bull. 116: 75–79. 

wiek 1: 
· duże pokrywy naskrzydłowe z wąskimi, szarymi poprzecznymi paskami 
· pokrywy pierwszorzędowe zakończone rudawo-brązowo 
· końcówki środkowych lotek pierwszorzędowych (lotki 5 i 6) wypukłe 
· duże pokrywy podskrzydłowe zwężające się ku końcowi i zaokrąglone na końcu 
 
Większość młodych z wczesnych lęgów przez jesień wymienia wszystkie duże pokrywy 
naskrzydłowe. Późną jesienią ptaki młode mają lekko zniszczone zewnętrzne lotki pierw-
szorzędowe 

wiek 2: 
· u niektórych ptaków pozostają juvenalne duże pokrywy podskrzydłowe  

wiek po1: 
· duże pokrywy naskrzydłowe z szerokimi, szarymi poprzecznymi paskami 
· pokrywy pierwszorzędowe zakończone jasno brązowo lub białawo 
· końcówki wewnętrznych lotek pierwszorzędowych (Lotki 5 i 6) wklęsłe 
· duże pokrywy podskrzydłowe szerokie, nie zwężające  się ku końcowi i nie zaokrąglone   

na końcu 
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Siewnica (Pluvialis squatarola) PLUSQU 
wiek 1: 
· brak śladów szaty godowej, średnie pokrywy i trzeciorzędówki z żółtawymi perełkowa-

nymi obwódkami, środkowe sterówki z płowym odcieniem i gęstym prążkowaniem  

wiek 2: (praktycznie wszystkie pozostają na zimowiskach) 
· wewnętrzne średnie pokrywy typu juvenalnego, jednak żółte plamki wypłowiałe 
· zazwyczaj brak pełnej szaty godowej (samce w wieku 2 mogą przypominać dorosłe samice) 
· lotki zniszczone 

wiek po2: 
· średnie pokrywy i trzeciorzędówki obwiedzione białawo 
· szata godowa (u samic może być  wykształcona) 
· lotki trzeciorzędowe zniszczone 

Oznaczanie płci ptaków dorosłych (po2) 
 
samiec po2: 
· spód i boki głowy czarne z małą domieszką piór z białymi obwódkami lub brązowych 
· rysunek na piórach wierzchu ciała silnie skontrastowany 
· środkowe sterówki ze skontrastowanymi białymi i czarnymi paskami 
 
samica po2: (szata godowa może być słabo wykształcona) 
· spód i boki głowy brązowo-czarne z dużą domieszką koloru białego  
· rysunek na piórach wierzchu ciała słabo skontrastowany 
· środkowe sterówki z rozmytym rysunkiem 

środkowa sterówka 

samiec ad samica ad juv 

samiec ad 

samica ad 

wewnętrzne 
średnie pokrywy 

juv ad 

trzeciorzędówki 

juv samiec  
ad 

samica  
ad 

z szaty 
zimowej 

Na podstawie: Meissner W., Cofta T. 2014. 
Ageing and sexing the Grey Plover Pluvialis 
squatarola. Wader Study Group Bull. 121: 9–14. 
(rysunki: Tomasz Cofta)  
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Biegus mały (Calidris temmincki) CALTEM 

wiek 1: 
· wewnętrzne i środkowe średnie pokrywy szaro-brązowe z jasnopłową. wąską obwódką 

i ciemnym podszczytowym paskiem 

wiek 2: 
· wewnętrzne średnie pokrywy typu juvenalnego 
· często (nie zawsze) dwie generacje lotek pierwszorzędowych 

wiek po2: 
· wewnętrzne średnie pokrywy z szarym czubkiem (widoczny gdy upierzenie nie jest znisz-

czone), nie jasnopłowym (!) jak u młodych, brak ciemnego podszczytowego paska 
· środkowe średnie pokrywy z czarnym środkiem i płową, szeroką obwódką 

juv Ad  szata 
godowa 

Szata  
zimowa 

Środkowe średnie pokrywy 

Rysunki z: Prater, A.J., Marchant, J.H. & J. Vuorinen. 1977. Guide to the identification and ageing of Holarctic 
waders. BTO Tring;    Lislevand, T. 2017. Ageing and sexing the Temminck’s Stint Calidris temminckii. Wader 
Study 124: 55–59. (rysunki środkowych średnich pokryw: Ingvar Byrkjedal) 

Wewnętrzne średnie  
pokrywy 

 Ad                                                       Juv       
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Biegus morski (Calidris maritima) CALMAR 

wiek 1: 
· pokrywy szarobrązowe z wyraźnymi jasnymi obwódkami ostro odgraniczonymi od środ-

ka pióra 
· wewnętrzne lotki trzeciorzędowe obwiedzione płowo  

wiek 2: 
· obecne są wewnętrzne średnie pokrywy typu juvenalnego, ale są zniszczone 

wiek po2: 
· pokrywy z obwódkami jasno szarymi lub białawymi z rozmytą granicą ze środkiem pióra 
· wewnętrzne lotki trzeciorzędowe z białymi, wąskimi obwódkami 

              juv                                                          ad 
wewnętrzne średnie pokrywy 

Na podstawie: Summers, R.W. 2009. Ageing and sexing the Purple Sandpiper Calidris maritima. Wader Study Group Bull. 116: 
185–190. 
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Siewka złota (Pluvialis apricaria) PLUAPR 
wiek 1: 
· lotki trzeciorzędowe z perełkami na brzegach i ciemnym przystosinowym paskiem na 

końcu 
· wewnętrzne średnie pokrywy z szerokim, ciemnym przystosinowym paskiem na końcu 
· brak nawet pozostałości szaty godowej. Na brzuchu szare obwódki piór tworzą jedynie 

delikatne łuseczkowanie 
· pióra piersi z dużymi perełkami i ciemnym szczytem pióra 
· pokrywy podogonowe (dolny rząd) z grubymi, nielicznymi paskami 

wiek po1: 
· lotki trzeciorzędowe z obwódką na końcu 
· wewnętrzne średnie pokrywy z bardzo wąskim, końcowym przystosinowym paskiem  
· co najmniej pozostałości szaty godowej (kolor czarniawy na bokach głowy, szyi, piersi 

lub brzuchu) 
· brzuch (jeśli nie ma na nim pozostałości szaty godowej) biały, bez łuseczkowania 
· pióra piersi z jasnymi brzegami i jasnym szczytem pióra 
· pokrywy podogonowe (dolny rząd) zakończone wąskim szczytowym paskiem 

Najtrudniejsze jest odróżnianie ptaków młodych od dorosłych w szacie spoczynkowej i stąd 
pojawiła się tu cecha dotycząca pokryw podogonowych. Jednak prawdopodobieństwo 
spotkania ptaków dorosłych w szacie spoczynkowej jest u nas jesienią znikome 

Rysunki z: Prater, A.J., Marchant, J.H. & J. Vuorinen. 1977. Guide to the identification and ageing of Holarctic 
waders. BTO Tring  

Wewnętrzne 
średnie pokrywy 

Pióra piersi 

Trzeciorzędowki 

wiek 2: 
· u części osobników są dwie generacje lotek (zniszczone  i nowe) 

Oznaczanie płci u ptaków dorosłych 
Ze względu na dużą zmienność może być bardzo trudne. U ptaków z północnej rasy 
(altifrons) samce są czarne na bokach głowy i piersi, a samice mają znaczną do-
mieszkę piór brązowych. U rasy południowej (apricaria) samce mogą wyglądać jak 
samice rasy północnej, a samice mogą mieć boki głowy brązowe, a gardło i boki 
szyi białawe. Obie rasy występują u nas na przelocie! Tak więc jedynie w miarę 
pewne oznaczenie może dotyczyć samic "apricaria" i samców "altifrons" 
Samiec dorosły („altifrons”) 
· Pierś i boki głowy czarne (prawdopodobnie mogą tu być pojedyncze jasne pióra) 
Samica dorosła („apricaria”) 
· Boki głowy brązowe 
· Gardło i boki szyi białawe (UWAGA na osobniki pierzące się na szatę zimową!) 
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Sieweczka rzeczna (Charadrius dubius) 
wiek 1: 
· płowe obwódki na pokrywach z ciemnym podszczytowym prążkiem 
· charakterystyczne ubarwienie głowy narysowane w każdym kluczu terenowym 

wiek 2: 
· u niektórych (u większości?) ptaków pozostają wewnętrzne średnie pokrywy typu juve-

nalnego (ze słabo widocznym podszczytowym ciemnym prążkiem i resztką płowego 
paska na końcu pióra) 

· lotki bardzo zniszczone, wyblakłe 

wiek po1: 
· brak pokryw juvenalnych, płowe obwódki – jeśli nie są kompletnie wytarte, nie mają 

podszczytowego, ciemniejszego prążka 
· lotki najwyżej umiarkowanie wytarte 

Oznaczanie płci: 
Jest trudne i wymaga opatrzenia. Jesienią możliwe tylko w przypadku typowych osobników 
 
samiec po1: 
· czysto czarna przepaska na piersi na czole i na policzku (jedynie w tylnej części pokryw 

usznych mogą pojawić się brązowe pióra) 
· biały pasek nad czarnymi pokrywami usznymi o wyraźnych brzegach   
· szeroka, wyraźna żółta obrączka powiekowa 
 
samica po1: 
· domieszka brązowych piór na czarnych partiach upierzenia głowy. Szczególnie na pokry-

wach usznych i za okiem 
· biały pasek nad czarnymi pokrywami usznymi o rozmytych brzegach  
· żółta obrączka powiekowa węższa niż u samców 

średnie pokrywy 

juv ad 
nowe 

ad 
wytarte 

skrzy
dło i p

okry-

wy ju
v 

juv typowa samica typowy samiec 

Na podstawie: Meissner W. 2007. Ageing and 
sexing the curonicus subspecies of the Little 
Ringed Plover Charadrius dubius. Wader Study 
Group Bull. 113: 29-31. (rysunki – Cezary 
Wójcik) 

CHADUB 
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Biegus płaskodzioby (Limicola falcinellus) LIMFAL 

wiek 1: 
· pióra wierzchu ciała ciemno-brązowe, obwiedzione rudawo i biało. Obwódki te są ja-

śniejsze niż u ptaka dorosłego i są niezniszczone jesienią  
· wewnętrzne pokrywy naskrzydłowe obwiedzione jasno-płowo  
· wszystkie lotki nowe 
· pierś delikatnie, drobno kropkowana 
 
wiek 2: 
· często dwie generacje lotek pierwszorzędowych  
· mogą zostawać juvenalne wewnętrzne średnie pokrywy 
Wiek 2 nie zawsze do rozpoznania - zalecana duża ostrożność! Stąd ptaki dorosłe bez 
wyraźnych cech wskazujących na wiek 2 powinno się oznaczać jako po1 
 
wiek po1: 
· pióra wierzchu ciała czarne, obwiedzione rudo, a w mniejszym stopniu biało. Obwódki 

te jesienią są mocno wytarte 
· wewnętrzne pokrywy naskrzydłowe obwiedzione biało   
· lotki wytarte w podobnym, niewielkim stopniu 
· pierś silnie kropkowana 

Dorosły jesienią. Widocz-
ne wytarte rude obwódki 
piór i silne plamkowanie 
piersi 

Młody jesienią. Widoczne 
niezniszczone białe i rude 
obwódki piór i delikatne 
plamkowanie piersi 
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Biegus rdzawy (Calidris canutus) CALCAN 
wiek 1: 
· Brak koloru rdzawego na wierzchu ciała (ptak szary, na białej piersi może występować pło-

wy nalot) 
· Wszystkie pokrywy (duże i średnie) oraz barkówki szare, z czarną stosiną i czarniawym, 

wąskim podszczytowym paskiem 

wiek 2:  
· Wewnętrzne średnie pokrywy typu juv. (z czarniawym podszczytowym paskiem). Jeśli 

paski są wytarte, to zawsze występuje kontrast między starymi brązowoszarymi, a nowy-
mi szarymi (jaśniejszymi) pokrywami 

· Większość pokryw pozostaje z szaty zimowej - wyglądają jak juvenalne lecz nie maja czar-
niawego, podszczytowego paska 

· Brak szaty godowej, lub tylko jest ona częściowo wykształcona (zazwyczaj do 50% piór) 
Zdarzają się u nas bardzo rzadko, bo zostają na zimowiskach 

wiek po 2: 
· Szata godowa - kolor rdzawy na spodzie ciała 
· Brak juvenalnych pokryw 
· Barkówki z rudą barwą - jesienią zazwyczaj obszary z kolorem rdzawym są silnie wytarte 

Oznaczanie płci: 
samiec po2:  
- spód rudy, bez lub z bardzo małą liczbą piór z poprzecznym, ciemnym prążkiem 
samica po2:  
- spód nieco jaśniej ni z u samic rudy z domieszką białych piór i ciemnych poprzecznych 

prążków (ale uwaga, bo mogą się pierzyć na szatę zimową) 
Oznaczanie płci jest bardzo trudne i często prowadzi do błędnych wyników—dlatego nie 
jest zalecane 

Rysunki z: Prater, A.J., Marchant, J.H. & J. Vuorinen. 1977. Guide to the identification and ageing of Holarctic 
waders. BTO Tring  

Wzór na piórach (pokrywy, barkówki) 

samiec samica 
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Sieweczka obrożna (Charadrius hiaticula) CHAHIA 

Na podstawie: Meissner W., Chylarecki P., Skakuj M. 2010. Ageing and sexing the Ringed Plover Chara-
drius hiaticula. Wader Study Group Bull. 117: 99–102. 

wiek 1: 
· płowe obwódki na pokrywach z ciemnym podszczytowym prążkiem 
· charakterystyczne ubarwienie głowy narysowane w każdym kluczu terenowym 

wiek 2: 
· u niektórych ptaków z podgatunku hiaticula mogą zostać wewnętrzne średnie pokry-

wy typu juvenalnego (ze słabo widocznym podszczytowym ciemnym prążkiem i reszt-
ką płowego paska na końcu pióra) 

· lotki bardzo zniszczone, wyblakłe z kontrastem między jasnym szczytem i ciemnym 
wnętrzem pióra (najlepiej widoczne na lotkach 7 i 8) 

Cześć ptaków wymienia na zimowiskach zewnętrzne lotki i jesienią jest u nich widoczny 
kontrast między dwoma generacjami piór. U podgat. tundrae wiek 2 nie jest odróżnialny  
wiek po1: 
· brak pokryw juvenalnych, białawe obwódki – jeśli nie są kompletnie wytarte, nie mają 

podszczytowego, ciemniejszego prążka 
· szata godowa w większości lub w całości zachowana 

Oznaczanie płci:  
samiec po1: 
· ciemny wzór na głowie jednolicie czarny, przebarwienia na pokrywach usznych rzadko 

występują, a jeśli są to słabo widoczne 
· obrączka powiekowa jaskrawo żółta (w sezonie lęgowym) 
· granica czarnej końcówki dzioba ostro, pionowo odgraniczona od pomarańczowej nasa-

dy 
samica po1:  
· ciemny wzór na głowie czarny z brązowymi piórami na pokrywach usznych  
· obrączka powiekowa szara (w sezonie lęgowym) lub delikatnie żółta w kątach oka  
· granica czarnej końcówki dzioba i pomarańczowej nasady rozmyta 
UWAGA: Niektóre samice są bardzo ciemno ubarwione i część z nich może być trudno 
odróżnialna od samców. Samice mogą mieć czarną opaskę na piersi. Kluczową cechą jest 
ubarwienie pokryw usznych 

juv        

♀ typowa ♀ ciemna ♂  hiaticula ♂  tundrae 

Obecność podgatunku tundrae utrudnia oznaczanie płci. 
Te ptaki są ciemniejsze od naszego podgatunku hiaticula.  
Ptak z większą ilością brązowych piór na pokrywach 
usznych jest na pewno samicą, a 99% samców i 18% samic 
ma ponad 90% czarnych piór na pokrywach usznych.   j
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Sieweczka morska (Charadrius alexandrinus) CHAALE 

wiek 1: 
· płowe obwódki na pokrywach szerokie z delikatnym, ciemnym, podszczytowym prąż-

kiem 
· charakterystyczne ubarwienie głowy narysowane w każdym kluczu terenowym, brew 

nie jest biała, tylko szarawa lub płowa 

wiek 2: 
· u niektórych ptaków  mogą zostać wewnętrzne średnie pokrywy typu juvenalnego (ze 

słabo widocznym podszczytowym ciemnym prążkiem i resztką płowego paska na koń-
cu pióra) 

· lotki bardzo zniszczone 
  
wiek po1: 
· brak pokryw juvenalnych, jasne obwódki – jeśli nie są kompletnie wytarte, są bardzo 

wąskie i nie mają podszczytowego, ciemniejszego prążka 
· szata godowa w większości lub w całości zachowana 

Oznaczanie płci:  
samiec po1: 
· czarny wzór na głowie i piersi, ruda czapeczka 
samica po1:  
· ciemny wzór na głowie i piersi jaśniejszy - brązowy, bez rudego i najczęściej bez czarnego 

ad juv 

Samiec  
szata godowa 

Samica 
szata godowa 

Młody 
jesienią 
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Biegus zmienny (Calidris alpina) CALPIN 
wiek1: 
· wszystkie pokrywy i z rudawym zakończeniem i podszczytowym zaciemnieniem 
· na brzuchu zmienna ilość czarnych plamek, które jednak nigdy nie tworzą zwartej, dużej 

plamy jak u ad 

wiek 2: 
· wewnętrzne średnie pokrywy i czasem lotki trzeciorzędowe typu juvenalnego, czyli z 

rudawym zakończeniem i podszczytowym zaciemnieniem, które może przybierać for-
mę paska, plamek lub rozmytej smugi 

wiek po2: 
· wewnętrzne średnie pokrywy z białymi obwódkami  

wiek po1: 
·  wewnętrzne średnie pokrywy przepierzone na szatę zimową 

UWAGA: część osobników w szacie godowej ma pokrywy i z rudawym zakończeniem 
(najlepiej widocznym po bokach końca pióra)  ale bez typowego dla juvenalnych pod-
szczytowego zaciemnienia. Są to tzw. Pokrywy typu AB (adult buff). Takie ptaki mogą 
być mylone z osobnikami w wieku 2 

Na podstawie: Meissner W., Skakuj M. 2009. Ageing and sexing the Dunlin Calidris alpina migrating through 
Europe. Wader Study Group Bull. 116: 35-38. (rysunki: Michał Skakuj) 

Wiek 1 juvenalne  
świeże 

Wewnętrzne średnie pokrywy 

Wiek 2 juvenalne  
wytarte 

Wiek po2 lub 2 
świeże pokrywy 

typu AB 

Wiek po2  
pióra świeże 

Wiek po1  
pióra świeże szaty 
zimowej i mocno 
zniszczone pióra 
szaty godowej z 

wytartymi końca-
mi (nie widać czy 
są to pióra juve-

nalne czy typu ad) 

Oznaczanie płci 
Równania dyskryminacyjne dostępne w:  
 
Meissner, W. 2005. Sex determination of juvenile Dunlins migrating 

through the Polish Baltic region. J. Field Ornith. 76: 368–372. 

Meissner, W. & Pilacka, L. 2008. Sex identification of adult Dunlins 
Calidris alpina migrating in autumn through Baltic region. Ornis 
Fennica 85: 135–138. 
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Brodziec piskliwy (Actitis hypoleucos) 

wiek 1: 
· lotki trzeciorzędowe świeże, z płowym i ciemnym plamkowaniem wyłącznie na brzegach 
· barkówki na końcach mają płowe i ciemne prążki 
· pokrywy świeże z dwoma ciemniejszymi paskami i dwoma złotawymi przepaskami 

(rzadko z jednym paskiem) 
 
wiek 2: nie wszystkie dadzą się oznaczyć- nie używamy więc zapisu po2. Ptaki w wieku 2  
bywają u nas chwytane 
· pozostają wewnętrzne średnie (zniszczone!) pokrywy typu juv., czasem są też dwie gene-

racje lotek pierwszorzędowych (obecność jednej z tych cech wskazuje na wiek 2) 
 
wiek po1: 
· lotki trzeciorzędowe mocno wytarte ze zmiennym kreskowanym rysunkiem 
· barkówki (wytarte) z ciemnymi prążkami, wyjątkowo wzór może być podobny do juv. 
· pokrywy wytarte z jednym ciemniejszym podszczytowym paskiem 

ACTHYP 

Na podstawie: Meissner W., Holland P.K., Cofta T. 2015. 
Ageing and sexing the Common Sandpiper Actitis hypoleu-
cos. Wader Study 122: 54–59. (rysunki: Tomasz Cofta)  

trzeciorzędówki 

juv ad 

barkówki 

juv ad 

średnie pokrywy  

juv juv 
wytarte 

ad 

juv ad 
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Samotnik (Tringa ochropus) TRIOCH 

wiek 1: 
· lotki trzeciorzędowe i barkówki z dobrze skontrastowanymi, płowymi plamkami przy 

brzegach piór, lotki  trzeciorzędowe z płowym paskiem na końcu 
· wyraźne płowe plamkowanie wierzchu ciała 
· pierś (zwłaszcza na bokach) i wierzch głowy mniej więcej jednolicie ubarwione 
· upierzenie wierzchu skrzydła świeże 

wiek po2: 
· lotki trzeciorzędowe i barkówki z jaśniejszymi, niż u młodych  biało-płowymi plamkami, 

lotki trzeciorzędowe bez  wyraźnego płowego paska na końcu 
· plamkowanie wierzchu ciała niewyraźne 
· pierś wyraźnie, grubo strychowana 
· upierzenie wierzchu skrzydła wytarte 

UWAGA: Średnie pokrywy dorosłych i mło-
dych różnią się  nieznacznie. Płowe plamki 
u młodych są ciemno-płowe, ciemniejsze i 
nieco większe niż u dorosłych. U młodych 
po wytarciu zostawiają na brzegach piór 
głębsze, kwadratowe w zarysie wgłębienia. 
U dorosłych wgłębienia te są płytkie i zao-
krąglone. Jednak jesienią młode zazwyczaj 
nie mają jeszcze wytartych piór 

wiek 2: 
· lotki mocno zniszczone 
· obecność wytartych juvenalnych średnich pokryw obok świeżych pokryw typu ad 

(kontrast w upierzeniu wierzchu skrzydła) 
· czasami mają dwie generacje lotek pierwszorzędowych 
· pierś wyraźnie, grubo strychowana (jak w wieku po2) 

Lotki trzeciorzędowe 

Rysunki z: Glutz von Blotzheim, U.N., Bauer, K.M. & Bezzel, E. 1975. Handbuch der Vögel Mitteleuropas. Vol. 6. Aula-Verlag, 
Wiesbaden. 

juv 

Ad — niewytarte pióra 
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Płatkonóg szydłodzioby (Phalaropus lobatus) PHALOB 

wiek 1: 
· złotawo-płowe obrzeżenia barkówek i trzeciorzędówek, które jesienią nie są wytarte 
· wierzch głowy brązowy 

wiek po1: 
· lotki trzeciorzędowe bez płowych obrzeżeń, zazwyczaj jesienią pióra są mocno wytarte  
· co najmniej pozostałości szaty godowej 
· wierzch głowy czarniawo szary lub brązowo-szary 

Lotki trzeciorzędowe 

juv ad ad 

Oznaczanie płci u ptaków dorosłych 
 
Samiec: wierzch głowy, szyja i plecy brązowe lub szaro-brązowe, niewielka ilość koloru 
czerwonego na szyi  
 
Samica: wierzch głowy, szyja i plecy łupkowo-szare  duża ilość koloru czerwonego na 
szyi  

Samiec                                   Samica 

Rysunki z: Prater, A.J., Marchant, J.H. & J. Vuorinen. 1977. Guide to the identification and ageing of Holarctic waders. BTO 
Tring  

13 

 

Brodziec pławny (Tringa stagnatilis) TRISTA 

wiek 1: 
· płowe obwódki na końcach piór wierzchu ciała i na pokrywach naskrzydłowych 
· lotki trzeciorzędowe i barkówki bez wyraźnego, poprzecznego prążkowania sięgającego  

blisko stosiny 

wiek 2: 
· lotki bardzo zniszczone lub wyraźny kontrast w obrębie lotek pierwszorzędowych 
· uzyskują szatę godową, ale często w upierzeniu pozostają liczne szare pióra szaty zimo-

wej 
· mogą pozostawać wewnętrzne średnie pokrywy typu juvenalnego 

wiek po1: 
· pokrywy, barkówki, trzeciorzędówki poprzecznie ciemno-brązowo prążkowane 
· upierzenie zniszczone  

Lotki trzeciorzędowe i barkówki Pokrywy naskrzydłowe 

Rysunki z: Glutz von Blotzheim, U.N., Bauer, K.M. & Bezzel, E. 1975. Handbuch der Vögel Mitteleuropas. Vol. 6. Aula-Verlag, 
Wiesbaden 

juv ad 
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Brodziec śniady (Tringa erythropus) TRIERY 
wiek 1: 
· wewnętrzne średnie i duże pokrywy oraz pokrywy trzeciorzędówek z przystosinowym 

ciemnym prążkiem na końcu pióra 
· sterówki węższe niż u dorosłych; prążki w części szczytowej zlewają się (najlepiej widać 

na sterówce nr 5 - czyli drugiej z brzegu) 
· lotki nowe 
wiek 2: 
· pozostają juvenalne pokrywy naskrzydłowe, a czasem też barkówki. Są silnie wytarte i 

kontrastują z nowymi piórami typu ad 
· lotki zniszczone 
wiek po2: 
· wewnętrzne średnie i duże pokrywy oraz  pokrywy trzeciorzędówek z jasną obwódką na 

końcu pióra bez przystosinowego, ciemnego paska 
· sterówki szersze niż u młodych, prążki w części szczytowej nie zlewają się (zob. 5 ste-

rówka) 
· szata godowa w pełni, lub częściowo zachowana 
· lotki lekko zniszczone  (najlepiej patrzeć na zewnętrzne) 

Oznaczanie płci: (tylko ptaki  wieku po2)  
samiec: 
· wszystkie, lub prawie wszystkie centralne pokrywy nadogonowe czarne 
· końcówki piór wierzchu głowy czarne 
samica: 
· większość centralnych pokryw nadogonowych białych 
· końcówki piór wierzchu głowy jaśniejsze (nie czarne) 
Uwaga: pióra wierzchu głowy mogą być jesienią mocno wytarte 

Średnie i duże pokrywy 
naskrzydłowe 

5 sterówka 
(przedostatnia) 

Rysunki z: Glutz von Blotzheim, U.N., Bauer, K.M. & Bezzel, E. 1975. Handbuch der Vögel Mitteleuropas. Vol. 6. Aula-Verlag, 
Wiesbaden;   Prater, A.J., Marchant, J.H. & J. Vuorinen. 1977. Guide to the identification and ageing of Holarctic waders. BTO 
Tring  

Małe barkówki 
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Płatkonóg płaskodzioby (Phalaropus fulicarius) PHAFUL 

wiek 1: 
· wierzch ciała brązowy, pióra z płowymi obwódkami 
· przód szyi i pierś płowe 
· dziób czarniawy, czasem z nieco jaśniejszą nasadą 

wiek po1: 
· wierzch ciała czarniawy lub ciemno-brązowy, pióra z rudymi obwódkami, na barków-

kach obwódki niewidoczne 
· przód szyi i pierś cynamonowo-rude 
· dziób żółty z czarną końcówką 

Barkówki 
juv ad 

Oznaczanie płci u ptaków dorosłych 
 
Samiec: wierzch ciała i głowy strychowany jasno-brązowo i ciemno-brązowo. Często 
występują białe pióra na brzuchu 
 
Samica: wierzch ciała i głowy ciemno-brązowy, pióra  wierzchu ciała z jasnopłowymi 
obwódkami. Spód ciała jednolicie kasztanowy 

Samiec                                   Samica 

Rysunki z: Prater, A.J., Marchant, J.H. & J. Vuorinen. 1977. Guide to the identification and ageing of Holarctic waders. BTO 
Tring  
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Piaskowiec (Calidris alba) CALLBA 

wiek 1: 
· lotki trzeciorzędowe z  jasnymi plamami na szczycie z ciemnym paskiem przystosino-

wym 
· barkówki w  przeważającej części brązowo-czarne z płowymi brzegami i końcem 
· wewnętrzne średnie pokrywy z wyraźnymi jasnymi plamkami na końcu i ciemnym przy-

stosinowym paskiem 
· na bokach piersi rozmyta, płowa półobroża 
· brak koloru rdzawego w upierzeniu głowy 

wiek po 2: 
· lotki trzeciorzędowe jednolicie ubarwione, bez kontrastowego wzoru 
· barkówki czarne z rudymi brzegami 
· wewnętrzne średnie pokrywy jednolicie ubarwione, gdy są wytarte lub z jasnym, wą-

skim szczytowym paskiem, gdy nie są wytarte 
· na piersi strychowanie (pozostałość szaty godowej) 
· kolor rdzawy występuje w upierzeniu głowy (pozostałość szaty godowej) 

wiek 2: 
· pozostają juvenalne, wewnętrzne średnie pokrywy 
· lotki bardzo zniszczone, lub częściowo przepierzone 
Prawdopodobieństwo  spotkanie u nas bardzo małe — ptaki w wieku 2 pozostają na zi-
mowiskach. Niektóre ptaki w tym wieku mogą mieć jesienią większość piór typu ad 

Średnie pokrywy Lotki trzeciorzędowe 

Oznaczanie płci możliwe na lęgowiskach, gdy ptaki są w pełnej szacie godowej. W okre-
sie migracji pierzą się do szaty zimowej i cechy na płeć są trudne do zauważenia. Samice 
są mniej intensywnie rudo ubarwione na głowie niż samce. 

 

Ptaki w wieku 2 mają zazwyczaj nie w pełni wykształconą szatę godową i samce w tym 
wieku mogą być bardzo podobne do samic. Nie zaleca się więc oznaczania płci w okresie 
migracji jesiennej. 

Rysunki z: Prater, A.J., Marchant, J.H. & J. Vuorinen. 1977. Guide to the identification and ageing of Holarctic waders. BTO 
Tring  

juv                     ad 
    Średnie pokrywy 
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wiek 1: 

· pokrywy naskrzydłowe i małe barkówki z wąskimi płowymi obwódkami z 
wyraźnym, wąskim, czarnym paskiem podszczytowym 

· końce sterówek bez koloru białego i płowego. Są rdzawe. Najlepiej patrzeć na środkowe 
· zewnętrzna lotka pierwszorzędowa zaostrzona, bez wyraźnego zwężenia w części szczyto-

wej 
· rysunek na boku głowy  słabo wykształcony 

Czajka (Vanellus vanellus) 
VANVAN 

wiek 2: 
· pokrywy naskrzydłowe bez metalicznego połysku 
· zewnętrzne lotki silnie zniszczone 

wiek po2: 
· pokrywy naskrzydłowe jednolicie ubarwione, większość ma 

szerokie płowe zakończenia, a nie pełne obwódki, bez wyraźnego, czarnego paska pod-
szczytowego. 

· zewnętrzna lotka pierwszorzędowa tępo zakończona, zwężenie w części szczytowej słabo 
zaznaczone 

· końce sterówek białe lub płowego. Nie są rdzawe. Najlepiej patrzeć na środkowe 

Oznaczanie płci:  
samiec po2: 
· głęboko czarna przepaska na piersi i wzór na głowie  
· długi czubek (powyżej 90 mm) 
· czarny pasek na sterówkach z zielonym połyskiem. 
· pióra wierzchu ciała z zielonym lub zielono-

fioletowym połyskiem 
samica po2:  
· przepaska na piersi z domieszką szarych piór, wzór na 

głowie słabo skontrastowany 
· czubek do 80 mm 
· czarny pasek na sterówkach z brązowym połyskiem 
· pióra wierzchu ciała z oliwkowym połyskiem 

UWAGA: 
· Ptaki w 2 roku życia mają krótsze czubki niż dorosłe 
· Płeć ptaków dorosłych i młodych można próbować 

oznaczyć po wzorze na skrajnej lotce, która u pta-
ków młodych pozostaje aż do pierzenia po lęgach 

Na podstawie: Meissner W., Wójcik C., Pinchuk P., Karlionova N. 2013. Ageing and sexing the Northern Lapwing Vanellus vanel-
lus. Wader Study Group Bull. 120: 32–36. (rysunki: Cezary Wójcik)  

juv juv ad ad 
pokrywy naskrzydłowe  

Sam
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Dubelt (Gallinago media) GALMED 

wiek 1: 
· zewnętrzne sterówki z białymi końcami 
wiek po1: 
· zewnętrzne sterówki z ciemnymi prążkami na całej długości pióra 

Zewnętrzne sterówki 

Na podstawie: Glutz von Blotzheim, U.N., Bauer, K.M. & Bezzel, E. 1975. Handbuch der Vögel Mitteleuropas. Vol. 6. Aula-
Verlag, Wiesbaden. 
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Ostrygojad (Haematopus ostralegus) HAEOST 

wiek 1: 
· pokrywy skrzydłowe brązowo-czarne z płowymi obwódkami 
· pokrywy nadogonowe z płowymi zakończeniami i brązowymi paskami 
· tęczówka brązowa, brak wyraźnej obrączki powiekowej 
· dziób ciemno-pomarańczowo-żółty, nogi jasno-szare 

wiek 2: 
· tęczówka brązowo-czerwonawa (może być brązowa obwódka wokół źrenicy), nogi nie 

w pełni wybarwione  
· biała obroża na szyi, czasem słabo widoczna (być może nawet czasem nie występuje) 
· pokrywy naskrzydłowe w większości przypadków brązowawe (nie czarne jak u ad) 

wiek po2: 
· tęczówka czerwona, nogi różowe 
· obrączka powiekowa pomarańczowo-czerwona 
· dziób pomarańczowo-czerwony z jaśniejszą końcówką 
· pokrywy naskrzydłowe czarne 

UWAGA na osobniki wykazujące cechy podgatunku "longipes" - długi dziób, inne położe-
nie zagłębienia ("rowka") z nozdrzami. Ten podgatunek gniazdujący na wschód od Polski 
może się u nas pojawiać 

H.o. longipes 

 

H.o. ostralegus 

Rysunki z:  Hayman, P., Marchant, J. & Prater, T. 1987. Shorebirds. An identification guide to the waders of the world. Chri-
stopher Helm, London   
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Mornel (Charadrius morinellus) CHAMOR 

Na podstawie: Whitfield, D.P.1999. Methods for ageing Dotterel Charadrius morinellus. Ringing & Migration 19: 200-204.;   
Prater, A.J., Marchant, J.H. & J. Vuorinen. 1977. Guide to the identification and ageing of Holarctic waders. BTO Tring  

Średnie pokrywy 

Świeża                   Świeża                Wytarta 
Wiek 1 

        Świeża          Świeża          Wytarta 
Wiek po2 

Lotki trzeciorzędowe 

Świeża                   Wytarta 
Wiek 1 Świeża                   Wytarta 

Wiek po2 

wiek 1: 
· średnie pokrywy z  białawą obwódką przerwaną przy stosinie 
· obwódka lotek trzeciorzędowych nierównomierna, z rozszerzeniami  
· wewnętrzne średnie pokrywy z jasnymi plamkami, bez jasnego, wąskiego obrzeżenia 
· brak szaty godowej 

wiek po2: 
· średnie pokrywy z  białawą obwódką nie przerwaną przy stosinie 
· obwódka lotek trzeciorzędowych wąska bez rozszerzeń  
· obecność choć resztek szaty godowej 
· wewnętrzne średnie pokrywy z wąskim, jasnym obrzeżeniem 

wiek 2: 
· pozostają wewnętrzne średnie pokrywy typu juvenalnego. Mogą być silnie wytarte ale 

wtedy powinno być widać wybrzuszenie  pióra przy stosinie   
· zewnętrzne lotki silnie zniszczone 
· szata godowa jest u ptaków w tym wieku wykształcona 

Wewnętrzne  
średnie pokrywy  

ad juv 
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Kamusznik (Arenaria interpres) 
wiek 1: 
· pokrywy, lotki trzeciorzędowe i barkówki z równowąskimi płowymi obwódkami 
· środkowe sterówki z płową końcówką 
· brak szaty godowej 
wiek 2: 
· zostają wewnętrzne średnie pokrywy typu juvenalnego z wytartymi obrzeżeniami 
· szata godowa nie w pełni wykształcona (mieszanka piór z szaty zimowej, godowej i 

młodocianej) 
· lotki pierwszorzędowe bardzo zniszczone 
UWAGA 1: Ptaki drugoroczne nie wykształcają pełnej szaty godowej i drugoroczne 

samce być bardzo podobne do dorosłych samic 
UWAGA 2: Ptaki drugoroczne zazwyczaj zostają na zimowiskach 
wiek po 2: 
· szata godowa, lotki niezbyt zniszczone, brak juvenalnych pokryw 
· pas średnich pokryw i barkówki szeroko rudo obrzeżone lub z rudym środkiem 

Oznaczanie płci: Często płeć niemożliwa do oznaczenia – trzeba brać pod uwagę cały 
zestaw cech 
samiec po2: 
· czapeczka biała, strychowana czarno, kontrast z białym czołem 
· kark i boki szyi białe 
· pierś jednolicie czarna 
· kolor rudy występuje na lotkach trzeciorzędowych  
· wierzch ciemno kasztanowato-rudy 
samica po2:  
· czapeczka biała, strychowana brązowo-czarno, granica z czołem nie jest wyraźna 
· kark i bok szyi białe z brązowawym/szarym nalotem lub plamkami 
· na czarnej piersi obecność piór z szarymi/brązowymi końcówkami 
· kolor rudy zazwyczaj nie występuje na trzeciorzędówkach 
· wierzch rudy, kolor rudy jaśniejszy niż u samca  i widoczny na mniejszej liczbie piór 
UWAGA: upierzenie samca jest bardziej skontrastowane, z większą ilością koloru rudego 

środkowa sterówka 
typowy samiec            typowa samica 

juv 

ad 

juv ad śr
ed

ni
e 

po
kr

yw
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Na podstawie: Meissner W., Cofta T. 2018. Ageing and sexing the 
Ruddy Turnstone Arenaria interpres. Wader Study 125: 39–44.  
(rysunki: Tomasz Cofta)  

AREINT 
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Krwawodziób (Tringa totanus) TRITOT wiek 1: 
· wewnętrzne średnie pokrywy z płowymi "perełkowanymi" obwódkami 
· nogi jasno-pomarańczowe, nasada dzioba szarawozielona 
· lotki pierwszorzędowe nowe o wąskiej i zaostrzonej końcówce 
· lotki trzeciorzędowe brązowe z płowymi plamkami na brzegach 

· środkowe sterówki z rdzawym nalotem na obu chorągiewkach. Szczytowy prążek na 
skrajnych ma kształt podkowiasty 

wiek 2: 
· wewnętrzne średnie pokrywy typu juvenalnego (mogą być mocno wytarte) 
· lotki pierwszorzędowe i trzeciorzędowe bardzo zniszczone 
· środkowe sterówki typu juvenalnego (cecha ta wymaga sprawdzenia!) 
UWAGA 1 - mogą mieć w pełni wykształconą szatę godową 
UWAGA 2 - cecha dotycząca zniszczenia lotek czasem zawodzi, bo znane są rzadkie przy-
padki ptaków starszych niż „2” mających bardzo zniszczone lotki 

wiek po1: 
· wewnętrzne średnie pokrywy ze szczytowym rozjaśnieniem i podszczytowym przyciem-

nieniem 
· lotki trzeciorzędowe bez płowych plamek na brzegach (często pozostają szare pióra z 

szaty zimowej!) 
· środkowe sterówki z szaro-brązowawym (nie rdzawym) nalotem. 

Szczytowy prążek na skrajnych nie na kształtu podkowiastego 
· lotki tylko lekko podniszczone, o szerokiej  końcówce 

(zobacz UWAGA 2) 

Na podstawie: Meissner, W. & T. Cofta. 2019. Ageing and sexing series 14: Ageing and sexing the Common 
Redshank Tringa totanus. Wader Study 126: 172–177. 

Sterówki 1: wewnętrzna; 6: zewnętrzna 

Wiek 1                  Wiek po1                        
Końcówki lotek 

Lotki trzeciorzędowe 

Ad zim
a 

Ad sz. 
godow

a 
juvenalne 

Juv.  
w

ytarte 

        Ad zima           Ad sz.             ——————-juv ——————- 
                                godowa 

Średnie pokrywy 
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Łęczak (Tringa glareola) TRIGLA 

wiek 1: 
· na brzegach piór dużo płowych/złotawych "perełek"  
· koniec wewnętrznych, średnich pokryw z dwoma płowymi plamkami oddzielonymi 

ciemnym paskiem przystosinowym 
· świeże upierzenie, lotki pierwszorzędowe niezniszczone 
· gardło strychowane 

wiek po1: 
· na brzegach piór plamki białe szczególnie dobrze widoczne na barkówkach i trzeciorzę-

dówkach, zakończonych białawym obrzeżeniem (brak przystosinowego, ciemnego pa-
ska) 

· wewnętrzne, średnie pokrywy zakończone białawym obrzeżeniem, bez ciemnego paska 
przystosinowego 

· upierzenie zniszczone, przez co białawe plamki i obrzeżenia piór mogą nie być widoczne 
(pióra najmniej wytarte są w obrębie średnich wewnętrznych pokryw) 

· gardło prawie czysto białe 

wiek 2: 
· mogą pozostawać juvenalne, bardzo zniszczone pokrywy, jednak są mocno wytarte  
· wszystkie lotki mocno zniszczone, lub dwie generacje lotek 
· w upierzeniu duża domieszka wytartych piór szaty zimowej 
Dużej  ptaków w wieku 2 nie da się odróżnić od dorosłych 

Wewnętrzne średnie 
pokrywy 

Rysunki z: Prater, A.J., Marchant, J.H. & J. Vuorinen. 1977. Guide to the identification and ageing of Holarctic waders. BTO 
Tring ;    Glutz von Blotzheim, U.N., Bauer, K.M. & Bezzel, E. 1975. Handbuch der Vögel Mitteleuropas. Vol. 6. Aula-Verlag, 
Wiesbaden. 

Barkówki 
ad 

juv juv juv 

ad juv 
Lotki trzeciorzędowe 
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Kwokacz (Tringa nebularia) wiek 1: 
· wewnętrzne pokrywy z płową lub białawą obwódką przerwaną przy stosinie  
· końce środkowej pary sterówek beżowo-szare, końcowe prążki nie układają się równo-

legle do krawędzi pióra 
· plamki na piersi wąskie 
· zewnętrzne lotki zaostrzone (zobacz zdjęcia przy krwawodziobie) 
 
wiek 2: (prawdopodobnie nie wszystkie dadzą się oznaczyć—wymaga sprawdzenia) 
· zostają wewnętrzne średnie pokrywy typu juvenalnego z wytartymi obrzeżeniami 
· lotki pierwszorzędowe bardzo zniszczone lub z kontrastem między nowymi zewnętrz-

nymi i starymi wewnętrznymi lotkami 
 
wiek po1: (ptaki o tych cechach w ogromnej większości są w wieku po2, ale zalecana jest 
ostrożność, ponieważ nie wiadomo czy wszystkie ptaki w wieku 2 da się oznaczyć) 
· wewnętrzne pokrywy z płową lub białawą pełną obwódką lub ciemno plamkowane ze 

słabo zaznaczoną obwódką 
· brak gęstego prążkowania na końcu środkowych sterówek, gdzie tworzy się większa 

biaława przestrzeń, a skrajny ciemny prążek układa się równolegle do krawędzi pióra 
· plamki na piersi okrągłe 
· zewnętrzne lotki zaokrąglone 
 
Generalnie szata juvenalna jest zdecydowanie ciemniejsza na głowie i plecach niż szata 
godowa ptaków dorosłych 

 

Na podstawie: Meissner W. 2008. Ageing and sexing the Common Gre-
enshank Tringa nebularia. Wader Study Group Bull. 115: 182–184. 
(rysunki – Cezary Wójcik) 

TRINEB 

Średnie wewnętrzne pokrywy 

 

 

 

 

juv                ad                 ad   

Środkowe sterówki 

 

 

 

 

 

 

ad           ad            juv   

juv 
ad 
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Kszyk (Gallinago gallinago) GALGAL wiek 1: 
· barkówki obrzeżone wąsko, biało 
· pokrywy i lotki trzeciorzędowe z podszczytowym czarniawym prążkiem biegnącym 

równolegle do krawędzi pióra (podkowiasto). Często też sam koniuszek pióra jest 
ciemny. Nie występuje wyraźny, dość szeroki, ciemny prążek stosinowy. Jasne obrze-
żenie na końcu lotek trzeciorzędowych jest stosunkowo wąskie 

· skrajna sterówka równowąska, bez wcięcia na końcu 

wiek po1: 
· barkówki obrzeżone szerzej, w kolorze złotawo-płowym 
· pokrywy i lotki trzeciorzędowe z podszczytowym czarniawym prążkiem nie mającym 

zarysu podkowiastego (równoległego do brzegu pióra). Często też występuje gruby 
przystosinowy pasek na końcu pokryw. Jeśli prążek układa się równolegle do krawędzi 
pióra, to obrzeżenie na szczycie pióra jest szerokie 

· skrajna sterówka rozszerzona w połowie długości, z wcięciem przy końcu wewnętrznej 
chorągiewki 

· kontrast w pokrywach ramieniowych 

Ptak w trakcie pierzenia lotek jest z pewnością w wieku po1 
UWAGA  jesienią (już od lipca) pojawiają się ptaki młode w trakcie pierzenia na sza-
tę zimową - nieodróżnialną od szaty ptaków dorosłych (wiek L) Najdłużej pozostaje 
cecha dotycząca dwóch generacji pokryw ramieniowych 

barkówki 

juv ad 

trzeciorzędówki 

juv ad 

skrajne sterówki 

Na podstawie: Włodarczyk, R., Kaczmarek, K., Minias, P., Janiszewski, T. 2008. Ageing and sexing of the Common Snipe Gallinago 
gallinago gallinago. Wader Study Group Bull. 115: 45–49;   Glutz von Blotzheim, U.N., Bauer, K.M. & Bezzel, E. 1975. Handbuch 
der Vögel Mitteleuropas. Vol. 6. Aula-Verlag, Wiesbaden. 

Kontrast w pokrywach ramie-
niowych (dwie generacje piór) 
brązowe i czarne 

Sam
ica 

Sam
iec 

Płeć ptaków po1    
Samica: skrajne sterówki 

z małą  ilością białego 
Samiec: skrajne sterówki 

z dużą ilością białego 

Porównanie wzoru na pokrywach 
ad 

ad juv juv 
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Kulik mniejszy (Numenius phaeopus) NUMPHA 

wiek 1: 
· wewnętrzne średnie pokrywy i trzeciorzędówki świeże, z dużymi, płowymi plamkami 

Mogą być już wytarte, ale zawsze powinno być widać pozostałości płowych plamek 
· brzeżne plamki na wewnętrznych, średnich pokrywach mocno wcinające się w pióro 

wiek 2: 
· pozostają juvenalne pokrywy. Są bardzo mocno wytarte. 
· lotki pierwszorzędowe mocno wytarte 

wiek po2: 
· pokrywy i lotki trzeciorzędowe zniszczone tak, że małe, białawe plamki i obwódki są 

mocno wytarte 
· brzeżne plamki na wewnętrznych, średnich pokrywach płytko wcinające się w pióro 
 
Prawdopodobnie nie wszystkie osobniki w wieku 2 można oznaczyć. W przypadku wątpli-
wości—oznaczamy je jako wiek po1 

Rysunki z: Prater, A.J., Marchant, J.H. & J. Vuorinen. 1977. Guide to the identification and ageing of Holarctic waders. BTO 
Tring ;  Hayman, P., Marchant, J. & Prater, T. 1987. Shorebirds. An identification guide to the waders of the world. Christopher 
Helm, London   

Wewnętrzne średnie 
pokrywy 

Lotki trzeciorzędowe 

Bliższy nam podgatunek "phaeopus" ma podbarkówki białe z ciemnym prążkowaniem, 
natomiast azjatycki "variegatutus" ma je ciemno-szare z wąskimi białymi paskami oraz 
szarobrązowe plecy i nadogonie. U „phaeopus” plecy i nadogonie są białe. „variegatus 
nie był o ile wiem jeszcze stwierdzony w Polsce 

N.p.phaeopus N.p.variegatus 
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wewnętrzne średnie 
pokrywy Lotki 

trzeciorzędowe 

Kulik wielki (Numenius arquata) NUMARQ 

wiek 1: 
· trzeciorzędówki i wewnętrzne średnie pokrywy z jednolicie ubarwionym wnętrzem i 

płowo-rdzawymi "perełkami" na obrzeżu (perełki mogą być trochę wytarte już jesienią!) 
· zewnętrzne sterówki gęściej prążkowane niż u ad (wymaga opatrzenia) 
· końce lotek pierwszorzędowych zwężające się, zaostrzone 
wiek po1: 
· trzeciorzędówki i wewnętrzne średnie pokrywy z ciemniejszym rysunkiem we wnętrzu 

pióra (nie zawsz dobrze widocznym), obwiedzione płowo 
· sterówki rzadziej prążkowane niż u juv (wymaga opatrzenia) 
· końce lotek pierwszorzędowych nie zwężające się, zaokrąglone 

UWAGA na osobniki wykazujące cechy wschodniego podgatunku N. a. orientalis.  
Mają one białe podbarkówki, pokrywy podskrzydłowe prawie bez prążkowania i znacznie 
słabiej prążkowane nasady sterówek. Skrajna lotka pierwszorzędowa jest u nich jednoli-
cie ubarwiona 

Zewnętrzne  
sterówki 

N.a.arquata N.a.orientalis 
Sterówki: środkowa i skrajna Spód skrzydła i skrajna  lotka pierwszorzędowa  

Rysunki z: Prater, A.J., Marchant, J.H. & J. Vuorinen. 1977. Guide to the identification and ageing of Holarctic waders. BTO 
Tring ;    Hayman, P., Marchant, J. & Prater, T. 1987. Shorebirds. An identification guide to the waders of the world. Chri-
stopher Helm, London;    Glutz von Blotzheim, U.N., Bauer, K.M. & Bezzel, E. 1975. Handbuch der Vögel Mitteleuropas. Vol. 6. 
Aula-Verlag, Wiesbaden. 


