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Prze lo ty za czy na jà si´ u nas zwy kle w lu -
tym, choç, gdy zi ma wcze Êniej ustà -
pi, nie któ re pta ki w´ dru jà na -

wet ju˝ pod ko niec stycz nia. Po ja wia jà si´ wte -
dy w Pol sce pierw sze czaj ki, skow ron ki i ˝u ra -
wie. Naj in ten syw niej pro ces ten prze bie -
ga w pierw szych dniach kwiet -
nia. Przez nasz kraj cià gnà w tym cza sie ty sià -
ce drob nych pta ków Êpie wa jà cych (na przy -
k∏ad czy ̋ y, dzwoƒ ców i zi´b), siew ko -
wych (brodê ców czy cza jek), g´ si. Mi gra -
cja wio sen na koƒ czy si´ w po ∏o wie ma -
ja, gdy z da le kich zi mo wisk do cie ra jà dzi wo -
nie, wil gi i kra ski. 

Nie wiel kie pta ki (wró blo we) za czy na jà w´ -
drów k´ do pie ro wte dy, gdy osià gnà pe -
wien spe cy ficz ny stan. Cho dzi o tak zwa -
ny „nie po kój mi gra cyj ny”, któ ry zwià za -
ny jest tak ̋ e ze zmia na mi me ta bo li -
zmu tych zwie rzàt. Pta ki co raz cz´ Êciej kie ru -
jà si´ wte dy w stro n´ ce lu w´ dró -
wek, by w koƒ cu nie oprzeç si´ sil nej po trze -
bie mi gra cji i wy star to waç. Po t´ gu -
jà ten stan wy d∏u ̋ a jà ce si´ z koƒ cem zi my dni. 

Cz´ sto prze lo ty od by wa jà si´ no cà. Wte -
dy pta ki sà mniej na ra ̋ o ne na ata ki dra pie˝ ni -
ków i przy ni˝ szych tem pe ra tu rach tra -
cà mniej wo dy. Do sko na le orien tu jà si´ w kie -
run ku swo ich w´ dró wek dzi´ ki ta kim „dro go -
wska zom” jak po ∏o ̋ e nie gwiazd czy ksi´ ̋ y -
ca. Ich wio sen ny po Êpiech na l´ go wi ska do pin -
gu je in stynk tow ne wy czu wa nie zbli ̋ a jà ce -
go si´ okre su l´ go we go. 

Przy ta kiej mo bi li za cji bo cia ny po ko nu -
jà 400 km dzien nie – dwu krot nie wi´ cej ni˝ za -

zwy czaj prze la tu jà je sie nià. Ma ∏e pta ki wio -
snà w´ dru jà prze ci´t nie do 200 km w cià gu do -
by, pod czas gdy je sie nià ten eta po wy dy -
stans by wa u nich dwa ra zy krót szy. Do prze by -
cia ty sià ca ki lo me trów po trze bu jà wi´c zwy -
kle naj wy ̋ ej ty go dnia, ale nie któ re z tych mi -
kru sów sà bar dziej wy trwa ∏e i bi jà pta sie re kor -
dy. Na przy k∏ad ro kit nicz ka po tra fi mi gro -
waç kil ka dni bez od po czyn ku, po ko nu jàc dy -
stans rz´ du 3000 ki lo me trów! Do te go wy czy -
nu mu si si´ jed nak wcze Êniej sta ran nie przy go -
to waç, gro ma dzàc za pa sy t∏usz czu od po wia da -
jà ce ob fi to Êcià ma sie jej cia ∏a.

Tem po w´ dró wek i ich do ce lo wa od le -
g∏oÊç w skraj nych wy pad kach mo gà byç za ska ku -
jà ce. Przy k∏a do wo je rzy ki – po tra fià le -
cieç z pr´d ko Êcià wi´k szà ni˝ nie je den sa mo -
chód oso bo wy. Osià ga jà na wet do 145 km na go -

dzi n´. Sà te˝ da le ko dy stan so wi w´ drow cy, ta -
cy jak ry bi twy po pie la te, po ko nu jà ce wio snà oko -
∏o 17 tys. ki lo me trów w dro dze z gren landz -
kich zi mo wisk na an tark tycz ne l´ go wi ska. Po -
dob ny dy stans prze la tu jà te go sa me go ro ku je sie -
nià, w dro dze na zi mo wi ska.

Czas pta sich w´ dró wek zbli ̋ a si´ wiel ki -
mi kro ka mi. W∏a Êci wie w nie któ rych re gio -
nach ju˝ si´ za czà∏, bo me te oro lo gicz ne nie spo -
dzian ki po tra fià wp∏y waç na mo dy fi ka cj´ pta -
sich oby cza jów. Dla te go war to na sta -
wiç uszu i zer kaç w nie bo, skàd la da chwi -
la uda si´ us∏y szeç pierw sze skow ron ki i do -
strzec for pocz ty cza jek. By je za ob ser wo -
waç, nie trze ba szu kaç przy rod ni czych za ka -
mar ków. Wy star czy pod nieÊç g∏o w´...
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Wiosenne
przeloty ptaków
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Pod ko niec ka˝ dej zi my wÊród
pta ków wi daç
i s∏y chaç wiel kie o˝y wie nie.
Wy czu wa jà in stynk tow nie
nad cho dzà cà wio sn´ 
– po r´ po wro tów 
na ĺ  go wi ska. Pta ki „Êpie szà”, 
by za ∏o ̋ yç ro dzi ny i wy cho waç
po tom stwo. To po wo du je, 
˝e wio snà prze lo ty prze bie ga jà
szyb ciej ni̋  je sie nià.


