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Prezentowane opracowanie – piąty zeszyt poświę-
cony biologii lęgowej ptaków Polski – opisuje gatunki 
ptaków szponiastych, Accipitriformes, oraz sokoły, 
Falconiformes.    

Wszystkie uwagi i wyjaśnienia dotyczące publi-
kacji zawarte są w zeszycie pierwszym, do którego 
odsyłam. Układ pracy pozostał niezmieniony.

To kompilacyjne opracowanie ma służyć pomocą 
w zorientowaniu się w biologii lęgowej interesującego 
czytelnika gatunku. Dołożyłem wszelkich starań, aby 
zeszyt bogato zilustrować, co ułatwi obserwowanie 
wielu procesów biologicznych, a zwłaszcza odpowied-
nią ich interpretację.

Zeszyt szósty planuję wydać w roku 2020; będzie 
poświęcony chruścielom oraz czaplowatym. 

Pragnę podziękować prof. Piotrowi Tryjanowskie-
mu, a także Michałowi Radziszewskiemu – za rady 
i wszelką pomoc merytoryczną, a Annie i Jakubowi 
Dolatowskim za pomoc w przeprowadzeniu żmudnych 
korekt.  

Pozostałe osoby, którym niezmiennie dziękuję, 
wymieniłem w zeszycie pierwszym. 

FOTOGRAFIE

W niniejszej publikacji znajduje się szereg foto-
grafii udostępnionych przez różnych fotografików na 
licencji Creative Commons (CC), czyli z uznaniem 
autorstwa i w sytuacji wykorzystania w celach nie-
komercyjnych. Każde w ten sposób pozyskane zdjęcie 
jest podpisane zgodnie z zaleceniami odpowiednich  
stron internetowych.  

Chciałbym podziękować osobom, które użyczyły 
swoich fotografii. Są to: Rainer Altenkamp, Rhona 
Anderson, Anguskirk, Jez B, Bear Paw Battlefield, 
Corine Bliek, Andrey Bokotey, Nicole Bouglouan, 
Tatiana Bulyonkova, Mario Caffi, Mar Cal, José Fran-
cisco Calvo, Sergey Cherenkov, Cezary Ćwikowski, 
Pierre Dalous, Laurent Demongin, Richard Diepstra-
ten, Digicla, Ignacio Santiago Garcia Dios, Iosto Do-
neddu, Pieter Edelman, Hermann Falknersokol, J.P. 
Fuentes, Christophe Gouraud, Stanislav Harvančík, 
Grzegorz Hebda, Frank Hecker, Josef Hlasek, V.P. 
Ilchuk, Johann Jaritz, Rudo Jureček, Kaputniq, Eric's 
Kestrels, Lior Kislev, Arie de Knijff, Cezary Korkosz, 
Juan Lacruz, Salvatore Lai, Silver Leapers, Andrzej 
Łukijańczuk, Juha Mäkeläinen, Willem van Manen, 
John Mason, Stephen Maudsle, Dave McLear, Werner 
Van Mele, David Merrett, Martin Mollet, Rich Mo-
oney, Tony Morris, Sandy&Ingrid Morrison, Mosrara, 
Nuno Mota, Muchaxo, Piet Munsterman, Joachim 
S. Müller, Nebirdsplus, NottsExMiner, Agnieszka  
i Damian Nowak, Maciej Pieńkosz, Michał Pola-
kowski, Agustín Povedano, Andrew Reding, Simon 

Redwood, Joan Roca, Parco dei Castelli Romani, 
Michel Royon, Toño Salazar, Imran Shah, Robert 
Shell, Marian Stój, Matti Suopajärvi, Jan Svetlik, 
Maciej Szymański, Mick Thompson, Richard Towell, 
Maciej Turzański, Radovan Václav, Ravi Vaidya, 
Vasily Vishnevsky, Ad Wittgen, Bartłomiej Woźniak, 
Sergey Yeliseev, Mark Zekhuis, Stanislav Zvyagintsev.

TABLICE OOLOGICZNE

Na tablicach oologicznych pokazano jaja w ich 
naturalnej wielkości, starając się oddać zmienność za-
równo ubarwienia, jak i kształtu. Fragmenty skorupki 
ukazujące jej porowatość oraz teksturę przedstawiono 
na dwa sposoby:

1. Powiększenie około 40-krotne ma ukazać po-
rowatość skorupki. Zdjęcia te wykonywano mikro-
skopem cyfrowym, w najszerszym miejscu skorupki. 

2. Fragment skorupki z najszerszego miejsca na 
jaju, w przypadkowym powiększeniu z mikroskopu 
cyfrowego, ma prezentować teksturę powierzchni 
skorupki. 

Fotografie pochodzą z następujących kolekcji:
1. Muzeum Instytutu Zoologii Polskiej Akademii 

Nauk w Warszawie.  
2. Muzeum Przyrodnicze Uniwersytetu Wro-

cławskiego.  
3. Instytut Systematyki i Ewolucji Zwierząt Pol-

skiej Akademii Nauk w Krakowie.  
4. Państwowe Muzeum Przyrodnicze Ukraińskiej 

Akademii Nauk we Lwowie. 
W trakcie kwerendy wykonano dokumentację 

fotograficzną około 7000 jaj (jaja, ich tekstura oraz 
rysunek na skorupce) oraz około 400 pełnych znie-
sień. Na podstawie tych fotografii wykonano tablice 
zamieszczone w tej książce. 

SKRÓTY I JEDNOSTKI MIARY

Oznaczenia i jednostki miary stosowane w zeszycie: 
A – długość jaja 
B – szerokość jaja 
G – ciężar jaja 
g – ciężar skorupki 
d – grubość skorupki
V – objętość jaja 
Rg – stosunek ciężaru skorupki do ciężaru jaja
RG – stosunek ciężaru jaja do ciężaru samicy
RW – stosunek ciężaru średniego lęgu do ciężaru samicy
n – liczebność próby
n.p.m. – nad poziomem morza wysokość
tys. – tysięcy
pullus – pisklę
juv. (juvenis) – osobnik młodociany 
p – par
mm – milimetr; cm – centymetr; m – metr
% – procent
oC – stopień Celsjusza 
ha – hektar
kg – kilogram; mg – miligram
ml – mililitr
mm2, cm2, m2, km2 – jednostki powierzchni
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Synonimy: pszczołojad pospolity, myszołów trzmielojad

Rozpowszechniony w całym kraju, ale bardzo 
nielicznie lęgowy, najwyższą liczebność osiąga we
wschodniej części kraju; liczebność oceniana jest na 
2700–4900 par.

Areał lęgowy obejmuję prawie całą Europę, na
wschód sięga po Azję Środkową i Morze Czar-
ne. Europejska populacja szacowana jest na 
110.000–140.000 par, najliczniej gnieździ się w Rosji 
60000–80000 par, Francji 10000–15000 par, Białorusi 
8000–11000 par, Szwecji 5200–8100 par, w Niem-
czech 4300–6000 par, Rumunii 5000–12000 par.
Gatunek monotypowy.

Preferuje dojrzałe starodrzewy, zarówno liściaste jak
i mieszane, poza tym różnorakie lasy w otoczeniu
terenów otwartych. Występuje z rzadka w drągo-
winach sosnowych lub świerkowych. W zwartych
drzewostanach niezbędna jest obecność polan i zrę-
bów, gdzie ptaki mogą polować. Zasiedla lasy o po-
wierzchni powyżej 2,5 km2, rzadko tylko – mniejszej.

ELEMENTY BIOLOGII ROZRODU 

System rozrodczy
Monogamiczny; pary tworzą się co najmniej na jeden 
sezon rozrodczy. Formowanie par rozpoczyna się 
prawdopodobnie na zimowiskach, a także później
– w trakcie wiosennej wędrówki lub po przybyciu 
na tereny lęgowe. Niektóre pary tworzą się na wiele 

lat. Więzi rodzinne zanikają w kilka tygodni po 
uzyskaniu lotności przez młode ptaki.

Dojrzałość płciowa 
Ptaki uzyskują ją w drugim lub trzecim roku życia.

Fenologia lęgów
Na terytorium lęgowym ptaki pojawiają się w końcu 
kwietnia lub na początku maja; składanie jaj rozpo-
czyna się od końca maja, a okres lęgowy kończy się 
w sierpniu (doniesienia ze Szwajcarii datują wylot
młodych na 7 września). Samiec przylatuje zwykle
2–10 dni wcześniej od samicy, ale czasami ptaki
pojawiają jednocześnie. 

Liczba lęgów 
Trzmielojad wyprowadza jeden lęg w roku, po-
wtarza lęgi po utracie, ale jedynie wtedy, jeśli jaja
uległy zniszczeniu w okresie ich składania lub co 
najwyżej na początku wysiadywania. Powtarzane
lęgi rozpoczynały się w 12–21 dni po stracie jaj, ale
zniesienia pojawiające się po 25 czerwca mają małe 
szansę powodzenia. 

Terytorializm 
Para zajmuje duże terytorium, które często jest 
wspólne dla kilku sąsiadujących ze par; bronią tylko 
niewielkiego areału w okolicy gniazda. Terytorium
łowieckie wynosi około 10 km2 (czasami może być 
jednak znacznie większe), ptaki odlatują na dystans 
do 7 km od gniazda. Przeciętne zagęszczenie wyno-
si kilka par/100 km2 (rzadko do 30 par/100 km2).

©Lior Kislev/Flickr.com

TRZMIELOJAD Pernis apivorus (LINNAEUS, 1758)
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W Polsce najwyższe zagęszczenie osiąga trzmielojad 
w dużych obszarach leśnych, np. w Puszczy Biało-
wieskiej 27 p/100 km2 lub, w Lasach Strzeleckich, 
30 p/80,4 km2 powierzchni leśnej. Odległość między 
gniazdami na obszarach o wyższym zagęszczeniu 
wynosi około 1,5 km (0,5–3 km, sporadycznie re-
jestrowano gniazda oddalone o 100 m), natomiast 
na obszarach o mniejszym – około 5 km (3–10 km); 
w Puszczy Białowieskiej – około 1 km (500–3000 
m). Samiec wybiera miejsce na gniazdo, najczęściej 
w brzeżnych partiach lasów, np. w Puszczy Białowie-
skiej gniazda znajdowały się około 1500 m (500–4000 
m) od skraju lasu. 

GNIAZDO 

Lokalizacja 
Umieszczone jest na drzewie, zarówno przy pniu, jak 
i na bocznych ga łę ziach, w środkowej i górnej części 
korony. Na Białorusi 66,7% gniazd znajdowało się 
na bocznych gałęziach, 30,3% w rozwidleniu pnia 
głównego i 3% przy pniu głównym (n=33). Prefe-
ruje rozłożyste drzewa liściaste, np. buki pospolite, 

i wówczas buduje gniazda na masywnych, bocznych 
gałęziach, byle tylko były dobrze osłonięte od góry 
zwisającymi gałęziami. Gniazda notowano je dnak 
i na wielu innych drzewach liściastych (np. lipie, 
dębie, klonie, olszy), jak i igla stych (np. na sośnie, 
świerku, jodle). W Puszczy Białowieskiej gniazda 
umieszczone były na olszy (21), świerku (20), lipie 
(7), klonie  (6), jesionie (3), brzozach (2) oraz grabie, 
osice i dębie – po 1 (n=62); na Pojezierzu Białoru-
skim 72,7% na świerkach, 15,2% na brzozach, 9,1% 
na osikach i 3% na czarnej olszy (n=33); natomiast 
w Finlandii – 89% na świerkach, 9% na sosnach 
(n=65); na północnym Uralu z 204 gniazd 102 ptaki 
ulokowały na sosnach, 46 na jodle, 17 na lipie, 15 na 
brzozie, 10 na dębach, po 2 na modrzewiach, osikach 
i klonach oraz 4 na innych gatunkach. Jeżeli to tylko 

Zaloty rozpoczynają się niedługo po przylocie na 

lęgowiska i trwają do lipca, samce wykonują ta-

niec także w okresie, gdy samice wysiadują jaja. 

Loty odbywają samce zazwyczaj w dni słoneczne 

i ciepłe, zwykle w odległości do 1,5 km od gniaz-

da, na wysokości 100-300 m. „Lot tokowy” samca 

polega na krążeniu na dużej wysokości i powtarza-

nym raz po raz wzbijaniu się w górę i chwilowym 

zawisaniu w najwyższym punkcie, przy czym ptak 

składa skrzydła prostopadle w górę i uderza nimi 

ponad grzbietem 4–6 razy (czasami nawet do 12 

razy), choć skrzydła niemal nie uderzają o siebie. 

Czynność tę powtarza wielokrotnie (30–40 razy), 

przez około 10 minut (do 30 minut). Niekiedy sa-

miec pikuje z dużej wysokości, z prawie złożonymi 

skrzydłami, lub opuszcza szpony. Podczas zalotów 

ptaki są ciche, rzadko tylko wydają krótkie okrzy-

ki. Do kopulacji dochodzi na gnieździe. 

Ułożenie ciała samca w czasie szczytowej fazy lotu toko-
wego:  od lewej początek, środek i koniec poszczególnych 
faz tej fazy lotu; linia oznacza średnie położenie osi ciała 
(Bijlsma 1986)

Gniazdo na buku (©Maciej Turzański)

Gniazdo (©Willem van Manen)
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gniazd, 17 pary użytkowały raz, 11 lęgów – dwu-
krotnie i jeden – trzykrotnie.

Kształt 
Dość duża kolista platforma. 

Konstrukcja 
Warstwa zewnętrzna gniazda składa się z dość 
cienkich gałązek, głów nie, choć nie zawsze, drzew 

Jajo w gnieździe (©Willem van Manen) Pełne zniesienie w gnieździe (©Vasiliy Vishnevskiy)

„Lot tokowy” samca (©Tomasz Cofta)

Schemat „lotu tokowego” samca w rewirze lęgowym (©Be-
lik 1987)

Gniazdo z jajami (©Bartłomiej Woźniak)

możliwe, nie buduje gniazd, ale zasiedla stare gniaz-
da wro ny si wej, my szo ło wa lub in nych ga tun ków 
ptaków. Zasiedlone obce gniazda to czasem  50–80% 
gniazd trzmielojada. W Puszczy Białowieskiej z 29 
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©Józef Hordowski
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©Józef Hordowski

pow. ok. 40x
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do ptaki ułamują z drzew i przynoszą w szponach 
lub dziobie, z odległości do 1,5 km. Stare gniazda 
są jedynie wyścielane. Często na gnieź dzie lub pod 
nim moż na zna leźć reszt ki pla strów os lub trzmie li.  

Czas budowy i udział płci 
Gniazdo budują oboje partnerzy, przy większym 
udziale samicy, głównie w godzinach porannych  
i przedpołudniowych. Budowa nowego gniazda trwa 
10–15 dni.

liściastych. Wy ściół ka jest na ogół skąpa i złożona 
z su chych traw z do miesz ką kory, strzę pów wełny, 
małych patyczków, porostów i liści. Obrzeże gniazda 
prawie zawsze (ale nie jest to regułą!) wy ło żo ne jest 
zielonymi gałązkami drzew li ścia stych (w naszej stre-
fie klimatycznej głównie osiki), ale także iglastych. 
Są one przez cały czas uzupełniane (nawet kilka razy 
dziennie), zwłaszcza wtedy, gdy w gnieździe znajdują 
się wyrośnięte młode. Nowe gniaz do może wyglądać 
z dołu jak gęsta kępa liści. Materiał na nowe gniaz-

Opierzony młody na gnieździe (©R. Altenkamp/Wikimedia 
Commons)

Opierzony młody ptak (©Marian Stój)

Pisklę (©Matti Suopajärvi/Flickr.com)

Młode przed wylotem (©Matti Suopajärvi/Flickr.com)

Pisklę z gniazdami os (©Bartłomiej Woźniak)Pisklęta (©Stanislav Harvančík/birdphotoworld.sk)



11

Zmienność geograficzna jaj
Kraj n A × B

Armenia 5 52,3 × 42,0

Belgia 87 51,10 × 41,25

Białoruś 19 50,21 × 40,41

Białoruś, Pojezierze 23 50,3 × 40,9

Czechy południowe 5 53,1 × 43,3

Czechy i Słowacja 14 50,66 × 40,80

Dania 18 51,0 × 41,8

Europa Środkowa 97 49,79 × 40,81

Francja 25 49,48 × 40,29

Szwecja 60 50,45 × 41,35

Ukraina 22 52,07 × 41,50

Wielka Brytania 28 50,34 × 41,14

Wielka Brytania 25 50,22 × 41,39

Rysunek
Skorupka przykryta jest w 85% rozmazanymi pla-
mami i chmurkami, w różnych od cie niach. Często 
trafiają się jaja o biegunie całkowicie zakrytym 
rozległą plamą lub drobno cętkowanym. Rzadziej 
obserwować można jaja z niewielką liczbą plam 
i dominującym tłem. 

Plamy powierzchniowe
Plamy są rdzawe, kasz ta no wo brą zo we, czerwonawe 
lub purpurowe. 

Rodzic z pisklęciem (©Stanislav Harvančík/birdphotoworld.sk)

Pisklęta – u góry świeżo wyklute (©Willem van Manen)

Wymiary 
Wielkość gniazda zależy od tego, jak jest ono sta-
re: gniazdo nowe – średnica zewnętrzna 35–70 cm, 
średnica wewnętrzna 25–30 cm, wysokość 25 cm; 
znacznie większe są gniazda użytkowane przez szereg 
lat – śred ni ca zewnętrzna 60–120 cm, średnica we-
wnętrzna 25–45 cm, wysokość 25–40 cm, głębokość 
5–14 cm. 

Wysokość nad ziemią 
Najczęściej na wysokości 8–18 m (4–28); w Puszczy 
Białowieskiej umiejscowione były średnio 19,4 m 
(13–20) nad ziemią (n=35), na Białorusi średnio 
15,5 m (5–25), w Czechach i Słowacji 18 m (n=22).

JAJA 

Kształt 
Równobiegunowe, niemal kuliste lub różnobieguno-
we, jajowate o tępym węższym biegunie. 

Tekstura 
Skorupka jest gładka, drobnoziarnista, prześwituje 
żółto lub zielonożółto, później brązowoczerwono.

Połysk 
Skorupka jest matowa lub z lekkim połyskiem.

Pory 
Pory, osadzone płytko, są dość jednolite w kształ-
cie, wyraźnie widoczne ale drobne, okrągłe lub 
eliptyczne.   

Barwa tła skorupki 
Tło skorupki jest zmienne, najczęściej białawe lub 
bladożółte. 
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Oomorfometria
długość (A)  51,5 mm (44,2–60,0)

szerokość (B)  41,3 mm (35,9–45,0)

ciężar (G)   49,0 g (40,0–54,0) 

ciężar skorupki (g)  3,58 g (2,47–4,73) 

grubość skorupki (d)  0,29 mm 

objętość (V)  45,9 cm3 

stosunek masy skorupki do ciężaru jaja (Rg) 7,3%

stosunek masy jaja do ciężaru samicy (RW)  6,2% 

stosunek ciężaru lęgu do ciężaru samicy (RG)   12,4%

największe jaja   60,0 × 41,0; 59,3 × 40,7 mm

   57,0 × 45,0; 54,4 × 44,6 mm

najmniejsze jaja   44,2 × 35,9; 46,0 × 41,5 mm

   51,0 × 36,4 mm

karłowate    34,6 × 29,5; 42,8 × 32,5 mm

Wielkość zniesienia 
2 jaja (1–3). Europa: średnio 1,8 jaja – 1 jajo × 25,5%; 
2 × 72,5%; 3 jaja × 2,0% (n=51 lęgów). Białoruś – 
średnio 1,9 jaja (n=20); Holandia – średnio 2,05 jaja 
(n=21); Rosja, północny Ural – średnio 1,9 jaja – 1 
jajo × 4 lęgi; 2 × 37 lęgów i 3 jaja × 1 lęg (n=42 lęgi).

Interwał 
Jaja znoszone są co 3–5 dni. 

Okres inkubacji 
Trwa 30–35 dni (37).

Udział płci 
Wysiadują oboje rodzice; zazwyczaj to samica po-
święca temu więcej czasu i wysiaduje w nocy.

Początek wysiadywania
Rozpoczyna się po zniesieniu pierwszego jaja. 

Identyfikacja lęgu
Trzmielojad buduje stosunkowo małe gniazdo, 
z dużą ilością zielonego materiału, ale zdarzają 
się gniazda bez przystrojenia. Otoczenie gniazda 
jest bardzo czyste, w przeciwieństwie do gniazd 
jastrzębia i myszołowa. W gnieździe regularnie 
można znaleźć resztki gniazd os lub trzmieli, które 
jednoznacznie wskazują gniazdo tego gatunku. Jaja 
podobne są do jaj sokoła wędrownego, który jednak 
nie wyściela gniazda zielonymi gałązkami. 

Typ gniazdowy
Pisklęta są gniazdownikami właściwymi.

Klucie
Wykluwają się asynchronicznie co 1–4 dni, w kolej-
ności znoszenia jaj. 

Zachowanie piskląt
Do 4–6 dnia życia odżywiane są prawie wyłącznie 
larwami trzmieli. Od 14–16 dnia pisklęta pobierają 
same i odtąd rodzice razem przynoszą pokarm; wcze-
śniej samica przynosi jedynie 10–15% pożywienia.

Młody przed wylotem z gniazda (©Willem van Manen)

Dorosły ptak w okresie rozrodczym (©Tomasz Cofta)
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Wzrost i rozwój 
Pałki piór pojawiają się około 15 dnia, pióra ciała 
rozwijai ją się około 18 dnia. Młody a
wicie opierzony po 34–36 dniach. 

Ubarwienie puchowe
Pierwszy puch jest drobny i rzad
głowie; głowa kremowa, plecy szar

ciała biały, brzuch i okolice odbytu – nagie. Drugi 
puch jest bardziej gęsty i krótszy, biały. Tęczówka 
jest ciemnobrązowa albo ciemnoszara.

Wymiary
Ciężar świeżo wyklutych pulli wynosi około 18 g. i

Zachowania rodzicielskie
Samica przebywa stale w gnieździe przez pierwsze
7–10 dni, samiec w tym czasie przynosi pokarm. 
Młode opuszczają gniazdo i przesiadują na pobliskich
gałęziach po 35 dniach życia. Rzadko zdarza się 
agresja między młodymi. Lotność uzyskują w wieku
40–48 dni, zwykle starsze pisklę kilka dni wcześniej 
opuszcza gniazdo. Samodzielne stają się po 75–100 
dniach. Jeszcze przez około dwa tygodnie po wylocie 
wracają do gniazda, gdzie rodzice przynoszą pokarm. 
Młode oddają kał na obrzeże gniazda, a rodzice 
przykrywają go zielonymi gałązkami. Samiec poma-
ga w karmieniu i, kiedy samica padnie, sam może
wychować młode. 

Efektywność lęgów
Produkcja młodych w tzw. dobrych latach wynosi
1,8 lotnego młodego/parę × rok, zaś w latach prze-
ciętnych – 1 młody.

Zachowanie rodziców przy gnieździe
Ptaki w okresie budowy gniazda i w początkowym 
okresie wysiadywania są bardzo płochliwe, ptak
spłoszony z gniazda zlatuje w dół i znika w gąszczu 

Ptaki dorosłe samica i samiec (©Tomasz Cofta)
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drzew. Czasami para demonstracyjnie krąży nad 
gniazdem i po odejściu intruza może robić to jeszcze 
długo. W końcowym okresie wysiadywania są bar-
dzo skryte – ptaki siedzą bardzo wytrwale, z reguły 
zlatują dopiero po uderzeniach w pień. Zaskoczona 
w gnieździe samica stroszy pióra na głowie i karku, 
czasami unosi skrzydła, zaś pisklęta syczą i dziobią.
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Ptak dorosły z przodu (©Tomasz Cofta)

Pisklę przed wylotem z gniazda (©Henryk Kościelny/henrykkoscielny.pl)
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Skrajnie nielicznie lęgowy, niemal wyłącznie na 
wschodzie Polski, liczebność oceniana jest na 3–7 
par.

Areał obejmuje południową, środkową i wschodnią 
Europę, środkową Azję do Indii, północną Afrykę 
i Azję Mniejszą. Europejska populacja oceniana 
jest na 17000–21000 par, najliczniej gnieździ się 
w Hiszpanii 10000–10500 par, Francji 2400–2900 
par, Turcji 1000–1500 par, Portugalii 800–1000 par,
Rosji 500–1000 par.
Gatunek monotypowy. 

Zasiedla tereny otwarte z rozsianymi małymi lasami
i pojedynczymi drzewami sąsiadująu cymi z mokra-
dłami, łąkami lub wrzosowiskami. Ważnym składni-
kiem środowiska są odkryte, nasłonecznione tereny 
z roślinnością kserotermiczną, gdzie liczne są płazy 
i gady. Gniazduje zarówno na nizinach, jak i w reglo-
wych lasach górskich (w Europie do prawie 3000 m
n.p.m.). Do założenia gniazda wystarczają mu nawet 
niewielkie lasy (do 25 ha). Na Białorusi 79% par 
gniazdowało w lasach sosnowych na torfowiskach. 

ELEMENTY BIOLOGII ROZRODU 

System rozrodczy
Gatunek monogamiczny; pary prawdopodobnie 
łączą się na wiele lat i są przywiązane do miejsca 
gniazdowania. Z zimowisk wracają zwykle oddzielnie, 

niekiedy jednak para ptaków przybywa razem. Po 
śmierci samicy samiec porzuca gniazdo, choć czasa-
mi może jeszcze kilka dni na nim siedzieć. W Azji
obserwowano, jak po śmierci jednego z partnerów
(we wczesnej fazie okresu lęgowego), drugi szybko 
połączył się w parę z innym ptakiem.

Dojrzałość płciowa 
Ptaki uzyskują ją wu wieku 3–4 lat.  

Fenologia lęgów
Okres lęgowy trwa od maja, a rzadziej od końca 
kwietnia do końca sierpnia. Na Śląsku ptaki poja-
wiają się przy gniazdach między 6 a 22 kwietnia. 
Składanie jaj następuje w pierwszej połowie maja, 
klucie piskląt, na Białorusi i Węgrzech, notowano od 
początku czerwca, a pisklęta opuszczały tam gniazda 
w drugiej połowie lipca i w sierpniu. 

Liczba lęgów 
Gadożer wyprowadza jeden lęg w roku, powtarza
niekiedy lęgi, ale jedynie wówczas, gdy zniesienie 
ulegnie zniszczeniu tuż po rozpoczęciu wysiadywa-
nia, np. w Turkmenistanie powtórzone zniesienie 
pojawiło się po 20–22 dniach po stracie jaja. 

Terytorializm 
Lęgnie się samotnie, a pary są silnie rozproszone; 
w optymalnych warunkach gniazda oddalone są 
o 2–10 km od siebie, rzadko około 1 km. Rewir ło-
wiecki ma zasięg do 5–6 km wokół gniazda, rzadko do 
10 km, a powierzchnia wynosi około 40 km2 (24–70 

©Ravi Vaidya/Flickr.com

GADOŻER Circaetus gallicus (J.F. GMELIN, 1788)

Synonimy: krótkoszpon, krótkoszpon gadożer, Circaetus ferox
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km2). Znany jest przypadek, z Puszczy Solskiej, gdy 
samiec gadożera codziennie latał w poszukiwaniu 
pokarmu na odległość  15–18 km od gniazda. Pary 
są bardzo przywiązane do swoich rewirów lęgowych 

i corocznie wracają na swoje terytorium. W Grecji 
odległość między gniazdami wynosiła średnio 2,7 
km (0,75–6,56); na Białorusi zagęszczenie wynosiło 
1–1,5 pary/1000 km2. Osobniki z sąsiedniej pary 
mogą być atakowane już w odległości około 1 km, 
choć rewiry niektórych par nakładają się na siebie. 
Młode niedojrzałe ptaki czasami zajmują rewiry na 
1–2 lata przed osiągnięciem dojrzałości rozrodczej 
(wyjątkowo mogą już wówczas budować skromne 
gniazdo).  

Zaloty rozpoczynają się zaraz po przy lo cie na 

lęgowisko i najbardziej intensywne są przez ko-

lejne dwa tygodnie, później słabną, choć można 

je obserwować także w środku lata, w okresie 

wysiadywania jaj, a nawet karmienia piskląt. 

Podczas zalotów para ptaków spędza wiele czasu 

w najbliższym otoczeniu gniazda, zaloty zwykle 

trwają krótko,  ale czasami mogą przedłużyć sie 

do 45 minut (zwłaszcza w przypadku nowopołą-

czonych par). Zaloty nie są zbyt widowiskowe;  

samiec może latać z wężem w dziobie, czasami 

podaje zdobycz samicy, ponadto ptaki wznoszą 

się i łagodnie opadają, przy różnicy wysokości 

lotu  5–10 m; opadając trzepoczą skrzydłami, poza 

tym długo krążą nad gniazdem. Z rzadka ptaki 

wydają donośne głosy lub demonstracyjnie pikują; 

obserwowano także jak unosiły skrzydła bardzo 

wysoko do góry i w parach, obok siebie, szybowały 

na duże odległości. Białe ubarwienie spodu skrzy-

deł, pojawiające się pulsacyjnie,  można dostrzec  

gołym okiem z odległości nawet 3 km. Do kopulacji 

dochodzi 4–5 razy dziennie, najczęściej w niedużej 

odległości od gniazda.

Fazy lotu „girlandowego” samca (Boudoint 1953, Cramp i Simmons 2004, zmodyfikowane)

Dorosły ptak w okresie lęgowym (©Sergey Yeliseev/Flickr.com)

Schemat lotów tokowych: 1. Tor lotu tokowego; 2 – lot „girlandowy”, z trzepotaniem skrzydeł; 3 – nurkujący ptak, widok 
z góry; 4 – wygląd z boku; 5 – wygląd z tyłu. Akrobacje powietrzne: 6 – beczka; 7 – dolny immelman; 8 –  korkociąg (Belik 
2009).
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GNIAZDO 

Lokalizacja 
W polskich warunkach gniazdo zlokalizowane jest 
zwykle w szczytowej części korony drzewa na jednej 
z bocz nych jej gałęzi, ale z boku jest zwykle osłonięte 
przez gałęzie i bardzo trudno wypatrzeć je z ziemi. 
Charakterystyczne dla gniazd gadożera jest to, że 
przez cały dzień jest ono wystawione na działanie 

promieni słonecznych. W środkowej Eu ro pie gniazda 
najczęściej znajdywano na sosnach, świerkach i dę-
bach. Na Białorusi 29 gniazd (83,3%) znajdowało 
się na sosnach, w ich wierzchołkowej części, rzadziej 
z dala od pnia głównego i na bocznych gałęziach. 
W innych rejonach świata gadożer buduje gniazda 
także na karłowatych drzewach, krzewach, półkach 
skalnych, a nawet na ziemi. Rzadko wy ko rzy stu-
je stare gniazda pta ków szponiastych lub kruka. 
Gniaz da zmienia prawie każdego roku, ale niekiedy 
użyt kuje je nawet do 30 lat. Czasami na niewielkim 
obszarze (2–3 ha), jedna i ta sama para buduje do 
7 małych gniazd, wielkości gniazda wrony siwej. 
Na Białorusi gniazda dzielił dystans od 30 m do 1,5 
km. Ptaki przystępują czasem do budowy nowego 
gniazda zaraz po przylocie z zimowisk. W okresie 
kiedy samica wysiaduje już jajo, samiec buduje cza-

2–3 dniowe pisklę (Boudoint 1953)

Karmienie przez samicę kilkudniowego pisklęcia (©Parco 
dei Castelli Romani, https://youtu.be/i8WiLge7bMQ)

Jajo w gnieździe (©Vasiliy Vishnevsky)

Położenie gniazd na drzewie – rybołowa i gadożera na 
Pojezierzu Białoruskim (Ivanovskij 2012) 

Samiec karmiący wysiadującą samicę (©Jose Francisco 
Calvo, https://youtu.be/tZSwWTeQ7zA)
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©Józef Hordowski
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©Józef Hordowski
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Wymiary 
Średnica zewnętrzna 45–70 cm (wyjątkowo 2 m), 
średnica we wnętrz na 35–50 cm; wysokość 20–50 
cm; głębokość 7–21 cm. Na Białorusi odnotowano: 
średnica zewnętrzna średnio – 65,6 cm, średnica 
wewnętrzna – 24,1 cm, głębokość – 4,5 cm. 

Wysokość nad ziemią
Przeważnie 8–20 m nad ziemią (2–32); na Białorusi 
średnio 10 m (5–17), najczęściej 5–11 m (55,1%;  
n=29 lęgów)

JAJA 

Kształt 
Różnobiegunowe owalne, o tępych i jednakowych 
biegunach, rzadko różnobiegunowe jajowate.  

Tekstura 
Skorupka jest gruboziarnista lub średnioziarnista, 
w dotyku nierówna i nieco chropowata, na biegunach 
często występują niewysokie guzki i zgrubienia.   

Połysk 
Świeże jaja są matowe, ale w miarę wysiadywania 
stają się lekko błysz czą ce. 

Pory 
Pory są dobrze widoczne i wyraźne, o kształcie 
zbliżonym do kulistego, płytkie i gęste.  

Barwa tła skorupki 
Sko rup ka jest czysto biała, czasami z żółtym od-
cieniem; niektórzy autorzy podają, że trafiają się 
jaja, które mają niewielkie brunatne blade namazy; 
jednak pochodzić one mogą od znajdujących się 
w wyściółce części roślin (np. sok z borówki) lub 
z piór samicy; skorupka prze świ tu je zielonkawożółto.  

sem dodatkowe gniazda, z których jedno posłuży za 
rok. Na Białorusi ptaki chętnie zasiedlały specjalnie 
przygotowane platformy.  

Kształt 
Płaska, zbliżona do okręgu platforma. 

Konstrukcja 
Warstwa zewnętrzna składa się z małych gałązek 
i patyków o długości 5–20 cm i średnicy 1–3 cm. 
Konstrukcja jest niezbyt zwarta, a w nowych gniaz-
dach może nawet prze świ ty wać. Wyściółkę stanowią 
drobne zielone gałązki, świeże liście, igły sosny lub 
inne części różnych roślin, niekiedy mech, gałązki 
wrzosu i jałowca. Ptaki donoszą materiał, np. zielone 
gałązki, także wtedy gdy pi sklę ta są już duże. Na 
Białorusi zielona wyściółka składała się w 61,5% 
z gałązek sosny, 30,8% – brzozy i 7,7% – świerka. 
Niekiedy w gnieździe można zauważyć i pióra. 
Gniazdo rozebrane po okresie lęgowym, we Francji, 
składało się m.in. z około 130 patyków, o łącznej 
masie około 1 kg, i z około 90 zielonych gałązek, 
o masie 0,42 kg. Tempo budowy wynosiło 3–20 ga-
łązek na dzień, a najdłuższa gałąź miała długość 110 
cm. Materiał na gniazdo ptaki zbierają głównie na 
ziemi, z wyjątkiem świeżych gałęzi, które odłamują 
z drzew i krzewów w pobliżu gniazda, i przynoszą 
w dziobie. W porównaniu do wielkości pta ka gniazdo 
jest stosunkowo małe.  

Czas budowy i udział płci 
Ptaki naprawiają stare gniazdo przez 2–3 ty go dnie 
po przy lo cie, zaś nowe, do lęgu powtórzonego, bu dują 
przez 4 dni; nowe pierwsze gniazdo budują znacz-
nie dłużej, nawet do 4 tygodni. Budują ptaki obu 
płci, z tym, że zwykle to samiec przynosi materiał,  
a samica konstruuje szkielet. Samiec w czasie budo-
wy przynosi także pokarm dla samicy.  

Dorosły i pisklę na gnieździe (©Jose Francisco Calvo, ht-
tps://youtu.be/dM9OeH6RKrs)

Młody połykający węża (©Parco dei Castelli Romani, ht-
tps://youtu.be/i8WiLge7bMQ)



21

Oomorfometria
długość (A)  73,5 mm (62,0–84,8)

szerokość (B)  57,8 mm (50,0–68,7)

ciężar (G)   135,0 g (105–180)

ciężar skorupki (g)  11,1 g (9,28–16,63)

grubość skorupki (d)  0,46 mm

objętość (V)  128,5 cm3

stosunek masy skorupki do ciężaru jaja (Rg) 8,2% 

stosunek masy jaja do ciężaru samicy (RW)  7,3%

stosunek ciężaru lęgu do ciężaru samicy (RG)    7,3%

największe jaja   84,8 × 61,4; 76,6 × 68,7 mm

najmniejsze jaja   62,0 × 55,0; 71,0 × 50,0 mm

Wielkość zniesienia 
W lęgu jest tylko 1 jajo (81 zniesień – Europa 
i Azja ), wy jąt ko wo znajdywano w gnieździe 2 jaja 
(być może od dwóch samic?); Grecja – na 52 lęgi 
we wszystkich znaleziono 1 jajo; Białoruś – także  

Zmienność geograficzna jaj
Kraj n A × B

Algieria 9 72,22 × 58,21

Białoruś 5 73,14 × 58,38

Białoruś, Witebsk 20 74,2 × 57,9

Indie 38 73,5 × 58,4

Turkmenistan 42 75,0 × 59,1

Turkmenistan, Bathyz 7 74,9 × 60,1

Turkmenistan, Kopetdag 28 75,45 × 57,55

Ukraina 13 73,99 × 58,25

Uzbekistan 4 75,25 × 58,32

Węgry 13 75,1 × 59,8

Młody karmiony przez samicę (©Mar Cal, https://youtu.be/YXqRW_O-tto)

1 jajo (n=20), Węgry – 1 jajo (n=13), Turkmenistan –  
1 jajo (n=35 lęgów).  

Okres inkubacji 
Trwa bardzo długo, 40–48 dni.

Udział płci 
Wysiaduje prawie wyłącznie  samica (samiec za-
zwyczaj przebywa na gnieździe krótko). Samiec 1–4 
razy dziennie przynosi jej pokarm. Samica opuszcza 
gniazdo średnio na około 3 godziny, wracając przy-
nosi świeże, zielone gałązki. 

Identyfikacja lęgu
Gniazdo jest małe i zwykle ulokowane w koronie 
drzewa. W gnieździe jedno duże, kuliste jajo, które 
jest największe wśród jaj ptaków drapieżnych; pisklę 
o szerokiej głowie, jaskrawych, pomarańczowych 
oczach i niebieskiej woskówce.   

Młody karmiony przez samicę (©Mar Cal, https://youtu.
be/YXqRW_O-tto)
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Typ gniazdowy
Pisklę jest gniazdownikiem niewłaściwym. 

Klucie
Na 2–3 dni przed wykluciem pisklęcia słychać z jaja 
ciche piski, a klucie następuje w ciągu 24–48 godzin.  

Zachowanie piskląt
Za nim pisklęta osiągną 3 tygodnie samica rozrywa 
im pokarm; starsze połykają go w całości. Podczas 

kontrolowania gniazd niektóre pisklęta są bierne  
i leżą na gnieździe, niektóre zaś ptaki są agresywne 
i dziobią wokoło. Samica przez pierwszy tydzień 
nocuje na gnieździe, a przebywa tam i za dnia o ile 
jest zła pogoda. 

Wzrost i rozwój 
Po 10–12 dniach pojawiają się pałki, najpierw na 
pokrywach, później na głowie i klatce piersiowej, 
zaś po 17 dniach zaczynają wyrastać lotki i sterów-
ki; kompletne upierzenie uzyskują w wieku około  
7 ty go dni. Młode latają po 70–85 dniach, ale gniazdo 

Wzrost i rozwój: a–f) od 1 dnia po wykluciu do 4 tygodnia; g) w 5 tygodniu życia; h) w wieku 6 tygodni; i) pisklę w wieku  
7 tygodni; j) w wieku 8 tygodni; k i l) w wieku 9 tygodni (©Devvratsinh Mori, Mori et al. 2017)

Młody tuż przed wylotem z gniazda (©Mar Cal, https://youtu.be/YXqRW_O-tto)
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mogą opuścić już w wie ku około 60 dni. Po wylocie 
jeszcze przez ja kiś czas rodzice opiekują się mło-
dy m. Rodzice specjalnie zachęcają młodego ptaka 
do opuszczenia gniazda, np. jeden z rodziców siada 
z pokarmem w dziobie na sąsiednim drzewie i głośno 
nawołuje, gdy podlot wyleci wówczas z gniazda, 
rodzic w nagrodę go karmi. 

Ubarwienie puchowe
Pierwszy puch jest biały i gęsty (jedynie na brzuchu 
i wokół oka puch brak). Drugi puch także jest biały, 
ale o niebieskawym odcieniu. Tęczówka  biała lub 
bladoszara; po około 5 tygodniach staje się żół ta. 
Dziób u podstawy jest żółty, na końcu ciemniejszy; 
skok i nogi są sza ra wo nie bie skie, szpony różowobiałe. 

Wymiary
Ciężar świeżo wyklutego pulli wynosi 110–120 g, 
zaś trzydniowego 130–150 g; długość dzioba 28 mm; 
długość skoku 34 mm. Przy wylocie z gniazda młode 
osiągają ciężar 1,6–1,8 kg. 

Zachowania rodzicielskie
Młodymi opiekują się oboje rodzice. Po wykluciu 
pisklęcia sa mi ca przez około dwa tygodnie prawie 
stale przebywa w gnieździe i zajmuje się młodym 
(opuszcza gniazdo najwyżej na pół godziny). Sa miec 
w tym cza sie przynosi jej pokarm, a ona podaje go 
pisklęciu. Póź niej po karm przynoszą oboje. 

Efektywność lęgów
Produkcja młodych wynosi 0,7 młodego/parę × rok, 
ale na Białorusi w latach 90. XX stulecia była wyższa 
i wynosiła 0,87 pisklęcia/parę, jednakże wcześniej, 
w latach 1981–1986, tylko 0,6 młodego. 

Zachowanie rodziców przy gnieździe
Ptaki wysiadują bardzo wytrwale, zwłaszcza pod 
koniec inkubacji. Ze względu na to, że gniazdo jest 
małe czasami widać z ziemi wystający ogon lub 

Ptak dorosły w okresie lęgowym (©Tomasz Cofta)

głowę ptaka. Spłoszony ptak szybuje nad gniazdem 
samotnie lub z partnerem, czasami głośno się odzy-
wając. W czasie długiego pobytu intruza w pobliżu 
gniazda rodzic może na nie szybko opaść i kontynu-
ować wysiadywanie. Stale niepokojona para łatwo 
porzuca gniazdo. 
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Bardzo nieliczny ptak lęgowy, głównie na wschodzie 
i północy kraju, lia czebność ocenia się na 2300–2700 
par, lokalnie może być gatunkiem średnio licznym. 
Zwarty areał obejmuje Karpaty Wschodnie, Beskidy, 
Lubelszczyznę i Nizinę Podlaską, rozproszone poje-
dyncze stanowiska znajdują się w środkowej Polsce 
i Wielkopolsce oraz na Opolszczyźnie. 

Europejska populacja oceniana jest na 16400–22100 
par, najliczniej na Białorusi 3200–3800 par, Łotwie 
3700 par, Rumunii 1700–3900 par, Litwie 1900–2800 
par, Ukrainie 500–1000 par, Słowacji 600–800 par. 
Występuje w środkowej, wschodniej i południowo–
wschodniej Europie, w Azji Mniejszej, na  Kaukazie, 
nad Morzem Kaspijskim oraz w północnym Iranie.
Gatunek monotypowy. 

Gniazduje najchętniej w starych kompleksach le-
śnych, zwłaszcza liściastych i mieszanych, które 
leżą w dolinach rzek i potoków, otoczonych łąkami, 
pastwiskami, mokradłami, nieużytkami, terenami 
rolniczymi – atrakcyjnych miejscach żerowania.
Istotnym elementem łowiska jest obecność w nim
wyższych punktów – czatowni, skąd ptaki mogą 
polować. Ważnym składnikiem siedliska lęgowego 
jest obecność starych drzew oraz penetracja tere-
nu przez człowieka. W Karpatach zasiedla przede 
wszystkim stare lasy jodłowe i bukowo–jodłowe, czę-
sto w trudno dostępnych jarach i dolinach potoków. 

Na Lubelszczyźnie wiele par gniazduje w niewielkich 
lasach położonych pośród intensywnie użytkowanych 
monokultur. W Polsce zakłada gniazda do 1500 m 
n.p.m.

ELEMENTY BIOLOGII ROZRODU 

System rozrodczy
Gatunek monogamiczny; pary tworzą się prawdo-
podobnie na wiele lat. Formowanie par rozpoczyna 
się już w pierwszym roku życia. Może tworzyć pary 
mieszane z orlikiem grubodziobym. 

Dojrzałość płciowa 
Ptaki uzyskują ją wu 4 lub 5 roku życia, zdarza się, 
zwłaszcza w przypadku samców, że przystępują do 
rozrodu w 3 roku życia.

Fenologia lęgów
Na lęgowiska ptaki powracają zwykle w pierwszej 
połowie kwietnia, niekiedy jednak już pod koniec
marca. Składanie jaj trwa od połowy kwietnia do 
końca maja; na północy Polski szczyt przystępo-
wania do lęgów następował między 21 kwietnia a 5
maja. Młode opuszczają gniazdo w lipcu i sierpniu. 

Liczba lęgów 
Orlik wyprowadza jeden lęg w roku, sporadycznie
powtarza lęgi po utracie jaj, o ile stało się to naj-
później we wczesnej fazie wysiadywania; niekiedy 
para buduje wówczas nowe gniazdo, do którego nie 
składa już jednak jaj, co najwyżej gniazdo to służy 
w kolejnym sezonie rozrodczym.

ORLIK KRZYKLIWY Clanga pomarina (C.L. BREHM, 1831)

Synonimy: orlik, Aquila pomarina, Aquila naevia

©Tomasz Cofta
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Terytorializm 
Jest silnie terytorialny i wykazuje duże przywią-
zanie do miejsca lęgowego. Ze względu na inten-
sywną obronę rewiru, poszczególne pary gniazdują 
w rozproszeniu, w optymalnych siedliskach 2–5 km 
od siebie, z rzadka bliżej – 200–500 m. Gniazda 
zmieniane są dość często. Te ry to rium gniaz do we 
to obszar w promieniu 0,5–1 km wokół gniaz da, 
łowieckie zaś – do 10 km. Średnia wielkość rewiru 
wynosi 5–15 km2 (w dobrych warunkach siedlisko-
wych), 20–30 km2 – w słabszych, a nawet 170 km2 
– w niesprzyjających; w Niemczech średnio 27 km2 
(5–34), na Łotwie – 11 km2 (7,9–23). Przeciętne za-
gęszczenie w Polsce wynosi 4–7 p/100 km2; najwyższe 
stwierdzono w Puszczy Białowieskiej – 11 p/100 
km2, oraz w Beskidzie Niskim – 14,3 p/100 km2. Na 
Lubelszczyźnie terytoria większości orlików zawie-
rały się w przedziale 500–2500 ha (95% obserwacji). 
Terytorium samca jest większe niż rewir samicy. 
W okresie wysiadywania na łowiskach spotyka się 
prawie wyłącznie samce, samice bowiem nie oddalają 
się od gniazda.

GNIAZDO 

Lokalizacja 
Umieszczone jest na drzewie, zwykle przy pniu głów-
nym lub w jego rozwidleniu, rzadziej na bocznych ga-
łęziach; w środkowej części korony, zwykle w połowie 
drzewa, tylko sporadycznie w części wierzchołkowej. 

Zaloty odbywają się przede wszystkim na wiosnę, 

wkrótce po przylocie (od początku kwietnia), 

a trwać mogą do sierpnia. Najintensywniejsze loty 

odbywają się w dni pogodne i słoneczne,wyko-

nywane są w parze lub pojedynczo, a najczęściej 

inicjuje je samiec. Ptaki zwykle krążą wysoko, 

wydając donośne krzyki i gwizdy, często jeden 

z z nich nurkuje ze złożonymi skrzydłami i leci 

lotem falistym (takie loty mogą się powtarzać wie-

lokrotnie). Niekiedy oba ptaki z pary lecą bardzo 

blisko siebie, czasami jeden z ptaków odwraca 

się na grzbiet i partnerzy na krótko sczepiają się 

szponami. Ponadto w lecąc poziomo wykonują po 

kilkakroć drgające ruchy skrzydłami. Do kopulacji 

dochodzi zwykle nieopodal gniazda. 

Lot tokowy orlika krzykliwego (Malchevsky i Pukinsky 1983). Opis: 1. kierunek i trajektoria lotu, 2. odcinek z lotem toko-
wym, 3. las, 4. nieużytki.  

Gniazdo orlika w lesie sosnowym (©Ad Wittgen/Freenatu-
reimages.eu)
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Orlik potrafi założyć gniazdo nawet w drzewostanie 
25–letnim, np. opierając je na jemiole rosnącej na 
brzozie omszonej. Niektóre osobniki specjalizują się 
w budowaniu gniazd w oddaleniu od pnia, sadowiąc 
je na kilku poziomych gałęziach czy też na „czar-
ciej miotle”. Gniazda zakłada na drzewach wielu 
gatunków (so sna, jodła, świerk, buk, dąb, klony) 
– w Puszczy Bia ło wie skiej (n=140): świerk – 49%, 
dąb – 31%, olsza – 14,0%, jesion – 6%; na Nizinie 

Północnopodlaskiej (n=379): świerk – 46%, olcha – 
23%, brzoza –13%, dąb – 12%; jesion, sosna, osika 
i lipa – łącznie 6%. Wykazuje pewną preferencję do 
zakładania gniazd na drzewach iglastych: świerkach 
i jodłach. Gniaz da znajdują się śred nio 350 m od 
skra ju lasu (10–3000 m). Często gniazda użytko-
wane są wielokrotnie (maksymalnie przez 17 lat), 
a para posiada na te ry to rium kilka gniazd. Niekiedy 
zajmuje duże gniazda innych ptaków (myszołowów, 
kruka, trzmielojada, kań, jastrzębia). Poza gniazda-
mi lęgowymi, ptaki te mogą budować tzw. gniazda 
frustracyjne. 

Kształt 
Płaska platforma, okrągła lub eliptyczna. Niektóre 
nowe gniazda umieszczone w rozwidleniu mają 
kształt małej czary. 

Lęg orlika (©Hermann Falknersokol/Flickr.com)

Gniazdo na sośnie (©Maciej Pieńkosz)

Gniazdo na sośnie (©Marin Stój) Gniazdo na modrzewiu (©Marian Stój)



27

pow. ok. 40x

©Józef Hordowski
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©Józef Hordowski

©Józef Hordowski

pow. ok. 40x
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Wymiary 
Średnica zewnętrzna 60–150 cm, średnica wewnętrz-
na 25–30 cm; wy so kość 40–150 cm; głębokość 5–12 
cm. Gniazdo nowe jest znacznie mniej sze.

Wysokość nad ziemią
Polska: Puszcza Białowieska – średnio 17,3 m 
(n=135); Nizina Pół noc no po dla ska – średnio 15,2 m 
(n=379; Białoruś średnio 13,8 m (3–30 m; n=224 
lęgów).

JAJA 

Kształt 
Różnobiegunowe, jajowate lub, czasami, prawie 
kuliste, mało wydłużone, o zmiennym zaostrzeniu 
węż sze go bieguna. 

Tekstura 
Skorupka jest średnioziar ni sta (rzadziej gruboziarni-
sta), gruba, a w dotyku nieco chropowata i nierówna.

Połysk 
Skorupka jest matowa, ale w miarę wysiadywania 
staje się nie co błysz czą ca.

Konstrukcja 
Podstawa gniazda składa się z długich (do 70 cm) 
i grubych paty ków oraz mocnych, nigdy nie zbutwia-
łych gałęzi (do 3 cm grubości); warstwa środkowa – 
z krótszych i cieńszych. Wy ściół ka jest skąpa i składa 
się z suchych traw, mchu, darni, kawałków kory, po-
je dyn czych pió rek, czasami dużej ilości su chych liści. 
W trakcie wy sia dy wa nia i wychowywania piskląt 
ptaki do ro słe przy no szą do gniazda zielone gałązki 
(brzozy, olchy, to po li, sosny, świerka), rzadko – sito-
wie lub trawy. Gniazdo jest płytkie, zwłaszcza przed 
wylotem młodych. Wiek drzew gniazdowych na 
Litwie, Łotwie wynosił średnio 90–100 lat (40–220); 
średnica pnia wynosiła zwykle 50–60 cm (24–121 
cm), sporadycznie spotykano gniazda na cienkich 
drzewach, o średnicy pni 20–30 cm. 

Czas budowy i udział płci 
Gniazdo budują lub naprawiają oboje rodzice przez 
oko ło 2 ty go dnie, czasami tylko przez 5–6 dni, 
głównie w godzinach rannych. Część par zaraz po 
przylocie przystępuje do naprawienia gniazda. 

Gniazdo (©Marian Stój)

Pisklę (©Marian Stój)

Gniazdo (©Bartłomiej Woźniak)

Pisklę (©Marian Stój)
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Plamy podpowierzchniowe
Są na ogół gęste, fioletowobrązowe, fio le to wo po pie-
la te, rdzawopopielate, jasnobrązowe.  

Oomorfometria
długość (A)  62,9 mm (53,3–70,6) 

szerokość (B)  50,7 mm (41,9–59,1) 

ciężar (G)   86,0 g (72,0–89,0) 

ciężar skorupki (g)  7,19 g (5,60–12,46) 

grubość skorupki (d)  0,4 mm 

objętość (V)  82,7 cm3 

stosunek ciężaru skorupki do ciężaru jaja (Rg) 8,9%

stosunek ciężaru jaja do ciężaru samicy (RW) 4,1%

stosunek ciężaru lęgu do ciężaru samicy (RG) 8,2%

największe jaja   70,6 × 52,0; 70,0 × 52,5 mm

    61,6 × 59,1; 66,2 × 56,0 mm

najmniejsze jaja   53,3 × 41,9; 57,1 × 45,2 mm

   55,6 × 46,7; 60,3 × 46,6 mm

Pierw sze jajo jest prawie zawsze większe od drugiego – pierw sze
 

64,1 × 51,6 (n=46), ciężar 87 g; drugie 61,8 × 49,8 (n=48), ciężar 79 g 

(Meyburg 1970).

Młody tuż przed wylotem z gniazda (©Marian Stój)

Pory 
Pory, płytkie i dobrze wi docz ne, są gę sto ułożone, 
okrągławe lub eliptyczne.  

Barwa tła skorupki 
Tło jest zmienne – najpospolitsze są jaja białe; tło 
może być też białordzawe lub brudnordzawe. 

Rysunek
Najczęstsze są jaja z rzadko rozmieszczonymi nie re gu-
lar ny mi plamami po wierzch nio wy mi oraz fioletowo-
brązowymi plamami głębokimi. Układ plam i stopień 
pokrycia jest także zmienny, np. na jednym z biegu-
nów tworzy się „czapeczka”, natomiast na drugim 
plam ki są skąpe w postaci kropek i kresek, niekiedy 
plamy głębokie są bardzo gęste, a powierzchniowe – 
rzadkie; czasami plamki są bardzo gęste i przykrywają 
całe tło; niekiedy występują duże powierzchniowe 
namazy, osadzające się w różnych frag men tach sko-
rupki. Czasami plamy są bardzo wyraźne, a niekiedy 
osadzone głębiej, wyblakłe i słabo widoczne.

Barwa rysunku
Najczęstsze są jaja z ciemnobrązowymi plamami, jak 
również czer wo nor dza we, brązowordzawe, rdzawe. 

Wyrośnięte pisklę (©Marian Stój)

Wyrośnięte pisklę  (©Marian Stój)

Zmienność geograficzna jaj
Kraj n A × B

Białoruś 16 64,14 × 50,30

Białoruś,  Pojezierze 39 63,0 × 50,2

Europa środ ko wa 24 63,21 × 51,17

Gruzja 24 62,8 × 49,0

Niemcy, Brandenburgia 17 61,7 × 49,7

Niemcy, północne 100 62,9 × 50,6

Polska 14 63,53 × 51,32

Polska, Beskid Niski 52 63,17 × 51,11

Polska, Nizina Północno-
podlaska

37 63,3 × 50,4

Rosja, północny Kaukaz 30 61,91 × 50,33

Rumunia 28 63,5 × 51,0

Słowacja wschodnia 46 61,8 × 49,8

Ukraina, Hu mań 43 65,0 × 51,7

Ukraina, Lwów i Kijów 16 62,84 × 50,50

Ukraina 20 63,5 × 50,4
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Wielkość zniesienia 
2 jaja (1–3). Europa średnio 1,83 jaja – 1 jajo  
× 17,6% lęgów; 2 jaja × 80,8% lęgów; 3 jaja × 1,6%  
lęgów (n=318 lęgów). 

Interwał 
Składane są w odstępach 3–4-dniowych, rzadko 
dłuższych – do 6 dni.

Okres inkubacji 
Trwa 38–41 dni, sporadycznie do 43 dni.

Udział płci 
Wysiaduje prawie wyłącznie samica, nie kie dy tylko 
samiec na krót ko ją zastępuje, np. w czasie zjadania 
przyniesionego przez niego pokarmu. Samiec regular-
nie kar mi samicę, która zazwyczaj zdobycz zjada bar-
dzo szybko i natychmiast wraca do wysiadywania.

Początek wysiadywania
Rozpoczyna się po zniesieniu pierwszego jaja. 

Identyfikacja lęgu
Identyfikacja gniazda, lęgu i piskląt ze względu na 
podobieństwo do innych gatunków ptaków szponia-

U góry ptak dorosły w locie, po prawej młodociany (©To-
masz Cofta)

stych jest trudna. Takie samo gniazdo budują, np. 
jastrząb lub myszołów. W gnieździe orlika znajduje 
się duża ilość zielonych gałązek. Jaja podobne są do 
jaj myszołowa. Pisklęta orlika grubodziobego nie 
posiadają na karku ochrowej (bladożółtej) plam-
ki, która zawsze występuje u orlika krzykliwego. 
Najpewniej można zidentyfikować gniazdo orlika 
krzykliwego po leżących prawie zawsze pod gniaz-
dem piórach dorosłych ptaków, które intensywnie 
pierzą się w tym okresie, lub na podstawie obserwacji 
ptaków dorosłych przy gnieździe. 

Typ gniazdowy
Pisklęta są gniazdownikami niewłaściwymi.

Klucie
W przypadku zniesień dwu– lub trzyjajowych pi-
sklęta wykluwają się asynchronicznie co 3–4 dni.

Zachowanie piskląt
Pokarm samica podaje pisklętom wprost do dzioba, 
ale młode od pierwszych dni życia po ły ka ją mniejsze 
ofiary  w całości, a samodzielnie rozrywają zdobycz 
od 50–60 dnia życia. Na około tydzień przed wylo-
tem młode mogą opuszczać gniazdo i wędrować po 
okolicznych gałęziach. Po wylocie jeszcze przez jakiś 
czas wracają do gniazda. 

Kainizm, starsze pisklę dziobie to wyklute później (©Lu-
belskie Towarzystwo Ornitologiczne)

Zmienność geograficzna zniesień
Kraj n

Białoruś 12 2,0

Białoruś, Puszcza Białowieska 35 1,83

Białoruś, Pojezierze 53 1,8

Grecja 41 1,63

Gruzja 17 1,88

Litwa 37 1,8

Polska 71 1,7

Polska, Nizina Północnopodlaska 48 1,8

byłe Prusy wschodnie 40 1,6

Rosja, północny Kaukaz 13 1,77

Słowacja 47 1,68

Ukraina 28 1,45

Węgry 72 1,74
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lejne 7–8 dni przebywa tu coraz rzadziej, ale stale 
jest obecna w najbliższym sąsiedztwie, skąd może 
lustrować całą okolicę. Samiec do gniazda przy no si 
zdobycz prze cięt nie 4 (1–13) razy dziennie. 

Efektywność lęgów
Chociaż pra wie zawsze klują się dwa pi sklę ta, tylko 
jedno utrzy mu je się przy życiu (ka inizm), bar dzo 
rzadko, w niecałych 2% przy pad ków, wy la tują  
z gniaz da dwa młode. Pisklęta są niezwykle agresyw-
ne w stosunku do siebie (atakują każdy poruszający 
się obiekt w promieniu około 50 cm); zwykle starsze 
pisklę dominuje nad młodszym i uniemożliwia mu 
pobieranie pokarmu. Agresja między pisklętami 
całkowicie wygasa, kiedy pisklęta osiągają wiek 2–3 
tygodni, ale zwykle zmniejsza się już po 7 dniach. 
Sukces lęgowy wynosi 24–75%, produkcja mło dych 
to średnio około 0,6 młodego/parę × rok. Na Lu-
belszczyźnie na sukces lęgowy istotny wpływ miało 
zachowanie samic – samice przebywające zazwyczaj 
w sąsiedztwie gniazda (do 300 m) miały wyższy suk-
ces lęgowy w odróżnieniu od samic, które żerowały 
z dala od gniazda. Sukces lęgowy zależy także silnie 
od warunków pokarmowych ale znacznie słabiej – 
od pogody.

Zachowanie rodziców przy gnieździe
Samica wysiaduje dość ostrożnie i zlatuje z gniazda, 
zwłaszcza w początkowej fazie wysiadywania, dość 
wcześnie, gdy zbliża się doń człowiek. Pod koniec 
wysiadywania siedzi twardo i odlatuje dopiero po 
uderzeniu w pień lub przy wspinaniu do samego 
gniazda. Wysiadujący jaja ptak jest praktycznie nie-
widoczny na gnieździe, zwykle poza krawędź gniazda 
wystaje tylko głowa, rzadko końce skrzydeł i ogon. 

Źródła informacji
Abuladze A. 1996. Lesser Spotted Eagle in Georgia. [w:] Meyburg 

B.–U., Chancellor R.D. (red.). Eagle Studies. World Working Group 

on  Birds of Prey. Berlin, London & Paris, ss. 349–355.

Belik V.P., Vali U., Babkin I.G. 2008. Lesser Spotted Eagle in Northern 
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Siedlisko orlika krzykliwego na Pogórzu Przemyskim (©Józef Hordowski)

Wzrost i rozwój 
Latają po około 60 dniach, czasami jednak wcze śniej, 
po 50 dniach. Ro dzi ce opie ku ją się mło dy mi jeszcze 
przez 39–49 dni po ich wy lo cie z gniaz da, ale karmi 
je głów nie sa miec, a samica tylko sporadycznie. Pió ra 
za czy na ją im wy ra stać około 20 dnia, a opierzone 
są w wieku około 60 dni. Pisklęta rosną stosunkowo 
wolno, 15 dnia życia mają ciężar około 550 g, 40 dnia 
– około 1480 g, a przed wylotem – 1900 g.  

Ubarwienie puchowe
Pierwszy puch jest szarawobiały, na głowie i ple-
cach o brą zo wym od cie niu; dru gi puch roz wi ja się 
w drugim ty go dniu i jest znacznie jaśniejszy, nieco 
ciem niej szy na gło wie; pokrywa cia ło cał ko wi cie 
w trzecim tygodniu. Tęczówka jest czar no brą zo wa, 
dziób czarny, wo sków ka i nogi ró żo we; nogi stop-
niowo stają się żółte. 

Wymiary
Ciężar piskląt po wykluciu wynosi około 70 g. 

Zachowania rodzicielskie
Młode kar mio ne są przez samicę, która do 7 dnia 
życia piskląt stale przebywa na gnieź dzie; przez ko-

Dwa pisklęta – rzadkość w gnieździe orlika (©Marian Stój)
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Skrajnie nieliczny ptak lęgowy północno–wschodniej 
części kraju; populacja jest oceniana na 12–20 par. 
Na początku XXI w. stałym miejscem gniazdowania 
została Kotlina Biebrzańska, nieregularnie gniazduje 
na obrzeżu Puszczy Białowieskiej, w Kampinowskim 
Parku Narodowym i na Lubelszczyźnie. 

Zasiedla środkową i wschodnią Europę, następnie 
dalej szerokim pasem, aż do Pacyfiku. Izolowane 
stanowiska stwierdzono w Kazachstanie, północnych 
Indiach i Iranie. Gniazduje głównie na nizinach, ale 
niekiedy zakłada gniazda do 1000 m n.p.m. W Eu-
ropie jest bardzo nieliczny, a jego populację szacuje 
się na 800–1000 par, najliczniej gnieździ się w Rosji 
600–800 par i na Białorusi 120–160 par, poza tym 
na Ukrainie 30–45 par oraz w Estonii 5–10 par.A
Gatunek monotypowy.

Siedliskiem lęgowym są bagienne i szerokie doliny 
większych rzek porośnięte nie do stęp ny mi lasami 
liściastymi (olsy, łęgi, brzeziny, grądy). Na Białorusi 
zasiedla kompleksy leśne z rozległymi bagnami i mo-
czarami w dolinach nizinnych rzek, gdzie lokalnie jest 
liczniejszy od orlika krzykliwego. W porównaniu do 
orlika krzykliwego występuje na obszarach bardziej 
wilgotnych. W Kotlinie Biebrzańskiej najmniejszy 
zasiedlony las miał 5,2 km2, zaś największy – 35 km2, 
a większość rewirów zlokalizowana była w rozległych 
drzewostanach rosnących na gruntach podmokłych. 
W międzyrzeczu Wołgi i rzeki Ural głównym siedli-
skiem były podmokłe lasy (98%), przede wszystkim 
z przewagą olszy czarnej (71%). Tylko nieco ponad 

5% par gniazdowało w suchych lasach na zboczach 
dolin rzecznych. Jeśli orliki gniazdują w suchych 
siedliskach, miejscami ich żerowania są podmokłe 
otwarte przestrzenie, głównie torfowiska niskie lub 
zalewowe łąki.

ELEMENTY BIOLOGII ROZRODU 

System rozrodczy 
Gatunek monogamiczny; pary łączą się prawdopo-
dobnie na wiele lat, ale zdarza się że samice kopulują 
z samcami z sąsiedztwa. Tworzy pary mieszane 
z orlikiem krzykliwym. Według rosyjskich danych 
nawet 20–30% par, to związki mieszane C. clanga 
×C. pomarina.   

Doj rza łość płcio wa 
Osiągają ją ptaki w wieku 4–5 lat.

Fenologia lęgów
Okres lęgowy w pół noc no–wschodniej Pol sce trwa 
od początku kwiet nia do końca sierpnia, naj wię cej 
jaj ptaki s kła dają w trzeciej dekadzie kwietnia lub 
na początku maja. Pisklęta klują się pod koniec 
maja lub na początku czerwca, zaś ostatnie w końcu 
tego miesiąca, a wylatują od 20 lipca do 26 sierpnia. 
Zwykle samiec przybywa na terytorium kilka dni 
wcześniej niż samica. 

Liczba lęgów 
Wywodzą jeden lęg w roku, wyjątkowo powtarzają 
lęgi po utracie jaj we wcze snym okresie wysiadywania. 

ORLIK GRUBODZIOBY Clanga clanga (PALLAS, 1811)

Synonimy: Aquila clanga

© Lior Kislev
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Terytorializm 
Zwykle gniazduje w silnie roz pro szo nych pa rach; 
w Kotlinie Biebrzańskiej gniazda były od siebie 
oddalone o około 8 km (3–18), wyjątkowo znajdo-
wały się bliżej siebie; rewir liczył przeciętnie 24 km2 
(17–30). Rewir ło wiec ki sięga do 8 km (sporadycznie 
nawet 21 km)od gniaz da (powierzchnia 15–30 km2). 
Zagęszczenie lęgowe na Białorusi wynosiło 1,7–2,5 
p/100 km2, miejscami było większe, np. 4 pary na 
38 km2. Ptaki mogą jeden i ten sam rewir mogą 
być zajmowane przez dziesiątki lat. Pewna frakcja 
ptaków wraca tak późno z zimowisk, że nie ma 
czasu na odbycie lęgu. Ptaki te zajmują rewir, od-
budowują gniazdo, ale nie składają jaj; część par nie 
przystępuje do rozrodu, przypuszczalnie z powodu 
braku pokarmu. 

GNIAZDO 

Lokalizacja 
W Kotlinie Biebrzańskiej gniazda znajdują się na 
drzewach, do których ptaki mogą swobodnie dole-
cieć. Umiejscowione były prze waż nie w rozwidleniu 

głów ne go pnia, poza tym na bocznych gałęziach lub 
opar te o pień drzewa. Niekiedy znajdowały się na 
samym czubku, np. ułamanej sośnie lub w różnego 
rodzaju „czarcich miotłach”. Na gniazda wybierane 
są drzewa w wieku powyżej 60 lat. Gniazda po-
łożone były około 300 m od skraju lasu, czasami 
bliżej (70–800 m). Para posiada na te ry to rium 
kilka innych gniazd (odległych od siebie o 50–700 
m) i co rocz nie gniaz duje w którymś z nich, choć za-
zwyczaj ma jed no ulubione. W Rosji w międzyrzeczu 
Wołgi i rzeki Ural gniazda znajdowały się średnio 
510 m od skraju lasu (100–2100 m); znajdywano 
tam gniazda ulokowane na pojedynczych i niskich 
drzewach wśród rozległych bagien. Z reguły orliki 
same budują gniazda, ale mogą zaj mo wać gniazda 
ptaków innych gatunków: orlika krzykliwego, ja-
strzębia, bielika, kruka. W Ko tli nie Bie brzań skiej 
stwier dzo no gniazda na następujących drzewach: 
ol sza szara – 54,4%, brzo za omszona – 38,9%, lipa 
drobnolistna – 2,2%, dąb szypułkowy – 2,2%, osi-

Loty tokowe rozpoczynają się zaraz po przylocie 

ptaków na lęgowisko. Wykonują one loty to-

kowe zarówno w centrum rewiru, jak i na jego 

obrzeżach. Są one prawie takie same jak u orlika 

krzykliwego. Ptak lub częściej oba ptaki z pary 

wznoszą się wysoko (do kilkuset metrów), krążą po 

dużych okręgach, następnie pikują ze złożonymi 

skrzydłami w dół, by ponownie falistym lotem 

wzbić się do góry; powtarza się to wielokrotnie. 

Loty tokowe trwają przez cały sezon rozrodczy, 

ale tylko w dni słoneczne, kiedy powstają prądy 

wznoszące. Bardzo rzadko ptaki sczepiają się 

i wirują w trakcie spadania z dużej wysokości.  

Zdarza się, że tokują także ptaki nielęgowe. Do 
kopulacji dochodzi na drzewie.  

Lot tokowy (©Tomasz Cofta)

Dorosły ptak w okresie rozrodczym  (©Tomasz Cofta)
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ka – 1,1 % oraz na ziemi – 1,1% (n=90); gniazda 
znajdywano także na świerkach, ale we wszystkich 
przypadkach zajmowały je pary mieszane z orlikiem 
krzykliwym. W Rosji koło Tuły: dęby 100% (n=14); 
Rosja, w międzyrzeczu Wołgi i Uralu – najliczniej 
olcha – 48,2%, sosna – 23,3%, brzoza – 10,1% (łącz-
nie liściaste 68,7%, a iglaste 31,3%; n=83); Rosja, 
zachodnia Syberia – najliczniej sosna – 50,6% oraz 
brzoza – 44,8% (n=171). Zdarzają się gniazda na ska-
łach, ni skich krze wach lub wręcz na zie mi. Niektóre 
gniazda mogą być wykorzystywane przez wiele lat 
z rzędu, inne tylko przez jeden sezon. W przypadku 
straty lęgu w następnym sezonie rozrodczym para 
zazwyczaj buduje nowe gniazdo. 

Kształt 
Płaska platforma o kolistym lub owalnym kształcie. 

Konstrukcja 
Warstwa zewnętrzna zbudowana jest z dość grubych 
i sprężystych gałęzi, o śred ni cy do 2 cm (brzozy, 
olchy, sosny); wyściółka zaś składa się z liści, traw, 
darni, kawałków kory, trafiają się także trzciny lub 
inna rośliny wodne, od cho dy koń skie, puch i poje-
dyncze pióra orlika grubodziobego. Przez cały okres 
lęgowy ptaki przy no szą stale nowe zielone gałązki 
drzew różnych gatunków; w Kotlinie Biebrzańskiej 
były to gałązki brzozy, olchy i świerka, rzadko 
sosny, oraz źdźbła traw i turzyc oraz gałązki jemio-
ły. W pierwszych 2–3 tygodniach po wykluciu się 
piskląt, pomiędzy karmieniami, samica często lata 
na pobliskie drzewo, łamie tam gałęzie i przynosi 
je do gniazda (czyni to nawet kilkanaście razy). 
W gnieździe można znaleźć liczne resztki gryzoni, 
zwłaszcza związanych ze środowiskiem wodnym, 
płazów bezogonowych i gadów, rzadko większych 
ofiar (kun, wiewiórek, kaczek, brodźców). 

Czas budowy i udział płci 
Gniazdo budują oboje rodzice.

Wymiary 
Gniazdo nowe – średnica zewnętrzna około 70 cm, 
zaś stare 75–150 cm; śred ni ca wewnętrzna 30 cm 
(27–35), wysokość 36–100 cm, głębokość 7 cm (2–11).

Wysokość nad ziemią
Zwykle gniazda umieszczane są wysoko: Polska, 
Kotlina Biebrzańska – średnio 11,2 m (4,5–17; n=18 
gniazd), Rosja, międzyrzecze Wołgi i Uralu – średnio 
9,6 m (4–20; n=83); Rosja, Tuła – średnio 14,7 m 
(n=14); Rosja, zachodnia Syberia – średnio 7,2 m 
(n=157). Na Białorusi, jak i w Rosji, gniazda znaj-
dują się czasami na drzewach rosnących w wodzie 
i wtedy zwykle nisko – 4–8 m nad wodą, dlatego 
w miejscach suchych średnia wysokość umieszczenia 
gniazda w międzyrzeczu Wołgi i Uralu wynosiła 
średnio 15,8 m, zaś w miejscach podmokłych śred-
nio 9,2 m. 

JAJA 

Kształt 
Różnobiegunowe, jajowate, mało wydłużone, 
o zmiennym zaostrzeniu bie gu na.

Zmienność jaj w obrębie zniesienia (©Józef Hordowski)

Zmienność jaj w obrębie zniesienia (©Vasily Vishnevsky)

Zmienność jaja w obrębie zniesienia (©Vasily Vishnevsky)
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©Józef Hordowski

pow. ok. 40x
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©Józef Hordowski

pow. ok. 40x
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© Lior Kislev; ptak młodociany

Tekstura 
Skorupka jest chropowata, szorstka i gru bo ziar ni-
sta lub średnioziarnista, często występują wzdłużne 
rowki.

Połysk 
Po zniesieniu jaja są matowe, dopiero w trakcie 
wysiadywania stają się nieco błyszczące; skorupka 
prześwituje jasnozielono.

Pory 
Pory są gęste i dobrze widoczne, zróżnicowane, 
w kształcie – okrągłe i płaskie.  

Barwa tła skorupki 
Skorupka jest matowobiała lub kredowobiała. 

Rysunek 
Jajo pokryte jest zwykle nielicznymi plamkami, 
często plamek prawie brak lub jaja są czysto białe. 
Niekiedy plamki skupiają się i tworzą nieregularne 
namazy, średnicy do 2 cm, lub cza pecz kę w jednym 
z biegunów. Trafiają się jaja pokryte niewielką liczbą 
jaskrawoczerwonych plamek. 

Barwa rysunku
Plamki są ciem no brązowe, bladoczerwone,  szara-
woczerwone, rzadko rdzawe.

Plamy podpowierzchniowe
Plamki głę bo kie są po pie la to sza rze lub szarawofio-
letowe. 

Ptak młodociany (©Tomasz Cofta)

Oomorfometria
długość (A)  67,5 mm (60,5–74,6)

szerokość (B)  54,0 mm (50,5–58,0)

ciężar (G)   104,6 g (88–123) 

ciężar skorupki (g)  11,0 g (7,04–13,89) 
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Zmienność geograficzna jaj
Kraj n A × B

Białoruś, Pojezierze 7 65,8 × 52,0

Rosja, południe i Za kau ka zie 56 68,23 × 54,15

Rosja, Nizina Mieszczorska 12 67,26 × 53,02

Rosja, region Wołga–Ural 20 68,88 × 54,40

Ukraina 20 67,10 × 53,20

Zmienność geograficzna zniesień
Kraj n

Białoruś, Pojezierze Białoruskie 6 1,83

Rosja, zachodnia Syberia 9 2,0

Rosja, Nizina Mieszczorska 11 1,73

Rosja, międzyrzecze Wołgi i Uralu 10 2,0

grubość skorupki (d)  0,53 mm 

objętość (V)  101,0 cm3 

stosunek ciężaru skorupki do ciężaru jaja (Rg) 10,0% 

stosunek ciężaru jaja do ciężaru samicy (RW) 4,2% 

stosunek ciężaru lęgu do ciężaru samicy (RG)  8,5% 

największe jaja   74,6 × 55,6; 74,4 × 58,0 mm

   71,9 × 56,0; 70,6 × 56,3 mm

najmniejsze jaja   60,5 × 51,5; 63,0 × 50,5 mm 

   62,8 × 51,1; 67,6 × 50,8 mm

Wielkość zniesienia 
2 jaja (1, tylko sporadycznie 3). Rosja, Nizina 
Mieszczorska – 1 jajo × 15,8% lęgów, 2 jaja × 84,2% 
(n=11).

Interwał 
Jaja znoszone są co 3–4 dni.

Okres inkubacji 
Trwa 41–44 dni. 

Udział płci 
Wysiaduje tylko samica, choć według części ornito-
logów w jakimś stopniu pomaga jej sa miec, który 
regularnie ją karmi i pilnuje gniazda. Część ptaków 
przestaje wysiadywać drugie jajo, gdy tylko pojawi 
się pierwsze pisklę.   

Początek wysiadywania
Rozpoczyna się od pierw sze go jaja. 

Identyfikacja lęgu
Gniazdo jest podobne do gniazd innych tej wiel-
kości ptaków szponiastych. Również jaja są nie 

do odróżnienia. Pisklęta orlika grubodziobego są 
ciemne, zaś orlika krzykliwego białe. Opierzone 
młode ptaki można odróżnić po zestawie cech: 
młody orlik grubodzioby ma pokrywy nadogonowe 
z dużymi i jasnymi zakończeniami, a wewnętrzne 
części chorągiewki  czarne lub prawie czarne. Na 
pierwszych lotkach drugorzędowych widać u niego 
wąskie prążki, zanikające w części zewnętrznej, a tył 
jego głowy jest jednolicie ciemny. Sterówki mają 
szare zakończenia, które stopniowo rozmywają się 
w kierunku nasady ogona. Typowy orlik krzykliwy 
ma prążkowane, jasno zakończone sterówki, które 
kontrastują z resztą piór, zaś prążkowanie lotek 
drugorzędowych jest wyraźne i nie rozmywa się. 
Na potylicy u orlika krzykliwego i często u jego 
mieszańców widać wyraźną jasną plamę (patrz opis  
orlika krzykliwego). Ze względu na krzyżowanie się 
obu orlików (krzykliwego i grubodziobego) należy 
zachować szczególną ostrożność w oznaczaniu lęgu 
i gniazda. 

Typ gniazdowy
Pisklęta są gniazdownikami niewłaściwymi.

Klucie
Wykluwają się asynchronicznie; drugie pisklę pojawia 
się w 2–7 dni po starszym. 

Zachowanie piskląt
Pierwsze wyklute pisklę do czasu pojawienia się 
drugiego siedzi spokojnie w środku gniazda. Później 

Karmienie pisklęcia (©Stanislav Zvyagintsev/http://foto-birds.ucoz.ru)
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staje się agresywne, regularnie nęka i dziobie młod-
sze, aż je zabije (kainizm). Walka piskląt odbywa się 
w obecności samicy, która nie interweniuje. Zwykle 
padłe pisklę służy jako pokarm dla starszego pisklę-
cia. Agresja między pisklętami trwa aż do momentu, 
gdy w ich upierzeniu zaniknie puch. Samica karmi 
głównie starsze, bardziej aktywne pisklę. Młodsze 
pisklę ginie w pierwszych 7 dniach życia, tylko wy-
jątkowo  – później. Im dalej na wschód, w centrum 
areału lęgowego, liczba gniazd z odchowanymi 2 mło-
dymi znacząco wzrasta: w Baszkirii wynosi około 25%, 
w zachodniej Syberii – 44%, a na Ałtaju aż 64,3%. 

Wzrost i rozwój 
W wieku 8 tygodni pisklęta intensywnie machają 
skrzydłami i podlatują na gnieździe. Opuszczają 
gniazdo po 52–57 dniach, rzadko później – do 67 
dnia, a samodzielne stają się po następnych 20–30 
dniach i wówczas opuszczają rodziców, udając się na 
wędrówkę. Młode w chwili wylotu ma ciężar około 
2000–2200 g; po opuszczeniu gniazda często wraca 
do niego przez pierwsze kilka dni. Gdy pisklęta są 
już duże to głośno nawołują o pokarm, słychać je 
wtedy z dużej odległości.  

Ubarwienie puchowe
Pierwszy puch jest najczęściej ciemny – szarawobiały 
lub brązowoszary; drugi szarawobiały, rozwija się po 
około 3 tygodniach; tę czów ka jest brązowa, dziób 
czarny, woskówka żółta (patrz: opis piskląt orlika 
krzykliwego). 

Ptaki dorosłe w locie (©Tomasz Cofta); u góry i po prawej.

Lęg (© Karyakin I.V., 2008)

Zachowania rodzicielskie
Oboje rodzice zajmują się młodymi. Przez pierwsze 
2–3 tygodnie samica stale przesiaduje na gnieździe 
i ochrania młode przed słońcem lub deszczem. 
Samiec w tym czasie poluje i dostarcza pokarm. 
Samica rozrywa pokarm i małe kęsy podaje pi-
sklętom. Później poluje także samica, która dba 
o higienę gniazda i wynosi z niego wypluwki, pióra 
oraz resztki pokarmu.

Efektywność lęgów
Sukces lęgowy wynosi około 60% (40–75%); produk-
cja młodych 0,6–0,8 młodego/parę × rok. W Polsce 
w ciągu 38 lat obserwacji 135 lęgów nigdy nie stwier-
dzono, by odchowały się dwa pisklęta. 

Zachowanie rodziców przy gnieździe
Niepokojone ptaki łatwo porzucają gniazdo, zwłasz-
cza w trakcie jego budowy lub we wczesnym okresie 
wysiadywania. Samica, niepokojona na gnieździe, 
opuszcza je, gdy zbliżający się intruz, jest jeszcze 
daleko i zazwyczaj siada na drzewie, w pewnym 
oddaleniu. Przy długotrwałym przebywaniu intru-
za w okolicy gniazda samica zaczyna się niepokoić  
i wydaje donośny głos, a czasami lata nad gniaz-
dem. Samiec w trakcie wysiadywania prawie stale 
przebywa w okolicy gniazda i chroni je przed nie-
bezpieczeństwem. 

Źródła informacji
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clanga oraz ich mieszańców z orlikiem krzykliwym Aquila pomarina 
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Pisklęta (©Karyakin I.V., 2008)
Hybryda C. pomarina×C. clanga (©Cezary Korkosz/ceza-
rykorokosz.pl)

Dorosły i młody na gnieździe (©Stanislav Zvyagintsev/http://foto-birds.ucoz.ru)
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Synonimy: orzeł zwyczajny, Aquila fulva

Skrajnie nielicznie lęgowy w Karpatach i lokalnie 
na niżu, np. w Biebrzańskim Parku Narodowym; 
populacja krajowa oce nia na jest na 27–30 par. 
Najliczniej gniazduje w Bieszczadach, Górach Sa-
nocko–Turczańskich i Beskidzie Niskim.

Holarktyka. Europejska populacja oceniana jest 
na 9300–11200 par, najliczniej gniazduje w Turcji 
2000–3000 par i Hiszpanii 1500–1800 par, ponadto 
w Norwegii 1200–1500 par, Rosji 500–1000 par, 
Szwecji 550–800 par. 
Gatunek politypowy.

• chrysaetos (LINNAEUS, 1758) — Europa, z wyjątkiem 

półwyspu Pirenejskiego, północno–zachodnia i środkowa 

Azja po Jenisej i Ałtaj

• kamtschatica SEVERTSOV, 1888 — północno–wschodnia 

Azja, od doliny Jeniseju i Mongolii po Kamczatkę i północ-

no–wschodnie Chiny

• japonica SEVERTSOV, 1888 — Korea, Japonia

• daphanea SEVERTSOV, 1873 — góry środkowej Azji, od 

Pamiru po środkowe Chiny

• homeyeri SEVERTSOv, 1888 — półwysep Pirenejski, pół-

nocna Afryka, duże wyspy na Morzu Śródziemnym, Bliski 

Wschód, Kaukaz, Iran, wschodni Uzbekistan

• canadensis (LINNAEUS, 1758) — Kanada, zachodnie Stany 

Zjednoczone.

W Polsce zasiedla rozległe obszary leśne, na pogórzu 
i w górach, urozmaicone dużymi po la na mi, do li na mi 
rzek i łą ka mi, zwykle sła bo penetrowane przez ludzi, 
z ekstensywną gospodarką rolną; wykorzystywane 
jako łowiska. W wysokich górach zasiedla półki 
skalne, a tereny żerowiskowe to piętro turni i hal. 
Na nizinach preferują tereny podmokłe i bagna oraz 
wrzosowiska. Istotnym elementem terytorium lęgo-
wego są uschnięte drzewa, które ptaki wykorzystują 
jako miejsce odpoczynku i punkty obserwacyjne. 
Lęgowy do wysokości około 5500 m n.p.m.; w Szwaj-
carii na 123 gniazda 11 zaobserwowano między 1000 
a 1300 m; 93 między 1300 a 1900 m; zaś pozostałe 
– powyżej 1900 m n.p.m.

ELEMENTY BIOLOGII ROZRODU 

System rozrodczy 
Gatunek monogamiczny, para ptaków łączy się 
na wiele lat, czasami na całe życie (sporadycznie 
stwierdzono poligynię). Po stracie partnera, np. na 
początku pory lęgowej, ptak pozostały przy życiu 
może łączyć się z innym, i to szybko, zaledwie w cią-
gu kilku dni. Dość często związki rozpadają się, jeżeli 
w danym sezonie para nie wyprowadzi młodych. 
Pary mogą kształtować się już od 1–2 roku życia, 
najczęściej wówczas, gdy jeden z partnerów posiada 
już ustalone terytorium. W przypadku niedoboru 
pokarmu, ptaki w ogóle nie przystępują do lęgu.  

©Anguskirk/Flickr.com

ORZEŁ PRZEDNI Aquila chrysaetos (LINNAEUS, 1758)
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Doj rza łość płcio wa 
Ptaki uzyskują ją w 4–5 roku życia. Zdarzają się 
jednak pary lęgowe, w których obydwoje lub jedno 
z partnerów – nosi szatę młodocianą. Samce zwykle 
przystępują do lęgów później niż samice, ich bowiem 
zasadniczą rolą jest zdobywanie pożywienia.

Fenologia lęgów
Okres lęgowy trwa od połowy marca do sierpnia. 
Składanie jaj następuje w drugiej połowie marca. 

Wylot młodych  w drugiej połowie lipca lub na 
początku sierpnia. Termin przystępowania do lę-
gów uzależniony jest od surowości zimy i obfitości 
pokarmu. 

Liczba lęgów 
Para wyprowadza jeden lęg w roku, po jego znisz-
czeniu, nie powtarza składania jaj. 

Terytorializm 
Gniazduje zwykle w znacznym roz pro sze niu, dlatego 
rewiry są duże, do 50–200 km2, choć para z reguły 
użytkuje jedynie 10–25 km2. Rzadko spo ty ka się 
gniaz da oddalone od siebie o 3–4 km, a w warun-
kach środkowej Europy jest to zwykle 12 km (7–25); 
w polskich Karpatach – 10,5 km (5,2–17); w Finlan-
dii – średnio 10 km (3,8–22,9); w Rosji, w optymal-
nych siedliskach, gniazda znajdowały się co 5 km 
(3–8). Terytoria ło wiec kie mogą za cho dzić na sie-
bie, ale poszczególne pary minimalizują ewentualne 

Zaloty rozpoczynają się w ciepłe dni, począwszy 

od lutego. Najczęściej samiec – lub oba ptaki 

wzbija się wysoko i szybują nad rewirem lęgo-

wym, następnie pikują, ze złożonymi skrzydłami, 

by ponownie wzbić się w górę. Zachowanie takie 

powtarza się wielokrotnie i odbywa się najczę-

ściej na granicy rewiru, a nie w pobliżu zajętego 

gniazda. Zaloty są też informacją dla sąsiednich 

par o zajęciu danego terytorium. Poza tym para 

może sczepić się szponami i spadać w dół, by tuż 

nad ziemią się rozczepić i ponownie rozpocząć 

taniec (powtarza się to 5–6 razy). Niekiedy samiec 

w obecności samicy upuszcza ze szponów zdobycz 

(rzadziej gałązkę), którą ponownie podejmuje, 

pikując w dół. Do kopulacji dochodzi na drzewie 

lub na ziemi. 

Loty tokowe „girlandowe” 
orła przedniego. A. lot falisty 
– ptak pikuje, a potem wznosi 
się do góry, niekiedy energicz-
nie trzepocząc skrzydłami; B. 
lot wahadłowy (tylko z rzadka 
obserwowany) tokujący ptak 
pikuje, a następnie wznosi 
się i jednocześnie odwraca na 
plecy. Oba warianty powta-
rzane są wielokrotnie (Berg 
1987).

Gniazdo z pełnym lęgiem (©Kaputniq/Flickr.com)

Kopulacja (©Matti Suopajärvi/Flickr.com)
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konflikty. Zagęszczenie lęgowe w polskich Karpatach 
wynosi 0,4–0,9 p/100 km2. Para przebywa zwykle 
na terytorium lę go wym przez cały rok lub pojawia 
się tutaj w pierwszej połowie lutego. 

GNIAZDO 

Lokalizacja 
W Polsce, gniazda lokowane są zwykle w podszczy-
towej części dużych i starych drzew (90–120-letnich), 
rzadko na występach lub wnękach skal nych. Znajdu-
je się ono przy pniu głównym lub w jego rozwidleniu, 

Główne miejsca lokalizacji gniazd na drzewach w Szwecji  
(Tjernberg 1983)

Gniazdo na drzewie (©Marian Stój)

Gniazdo na skale (©dr Michel Royon/Wikimedia Commons) Budowa gniazda (©www.looduskalender.ee)

73,5% 13,0%

4,3% 9,2%
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©Józef Hordowski

pow. ok. 40x
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©Józef Hordowski
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drzewach niż na skałach. W Rosji gniazda znajdy-
wano najczęściej na wysokich sosnach i modrzewiach 
– na Uralu na 330 znalezionych gniazd – 206 znajdo-
wało się na drzewach, 97 na wieżach i 12 na skałach; 
w Szwecji 98,5% gniazd na kilkusetletnich sosnach. 
Bardzo chętnie zasiedlają orły wieże triangulacyjne 
lub przeciwpożarowe, zwłaszcza na obszarach, gdzie 
stare drzewa są intensywnie wycinane. Chętnie 
zajmują sztuczne gniazda skonstruowane przez 
człowieka. Gniazda na skałach znajdują się zwykle 
w górnej, co najwyżej – środkowej części pionowej 
skały, zwykle osłonięte od góry występem skalnym. 
Każda para posiada zazwyczaj (ale nie zawsze) kilka 
zapasowych gniazd (2–4, rzadko do 14), położonych 
w odległości 0,7–2 km od siebie. Nie któ re pary mogą 
jedno gniazdo użytkować przez wiele lat, choć co-
roczne zmia ny gniazd są zja wi skiem nor mal nym. 
Każdej wiosny para poprawia 2–3 gniaz da. Zajmują 
czasami duże gniazda ptaków, np. bociana czarnego, 
orlików. Nowe gniazdo budują zwykle w przypadku, 
gdy w poprzednim sezonie para była niepokojona lub 
nie udało się jej wyprowadzić młodych. W Ameryce 
Północnej jedynie około 10% gniazd budują orły 
każdego roku od nowa. 

Kształt 
Kolista lub owalna platforma z gałęzi i innych 
materiałów.

lub rzadko na bocznych konarach, gniazdo musi po-
siadać dogodną drogę do- i odlotu. Spośród 42 gniazd 
na terenie Polski – 33 posadowione były przy pniu,  
5 w rozwidleniu pnia głównego, 2 pod wygiętym 
wierzchołkiem drzewa i 2 na bocznym konarze;  
8 gniazd znajdowało się na tzw. czarciej miotle. 
Z 56 gniazd na terenie Karpat – 89% umieszczonych 
było na jodłach, pozostałe na bukach, modrzewiach, 
a jedno na skale. Średni obwód pni tych drzew wyno-
sił 225 cm (147–380; n=44). Również poza granicami 
Polski orły przednie cześciej umieszczają gniazda na 

Pełne zniesienie (©Frank Hecker)

Gniazdo na jodle w Bieszczadach (©Marian Stój)

Niezwykłe gniazdo naskalne, stan Montana (©David Ellis)
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Zmienność geograficzna jaj
Kraj n A × B

Ameryka Północna 100 75,3 × 58,5

Alpy 35 76,4 × 58,0

Białoruś 7 73,16 × 56,73

Białoruś 22 71,8 × 56,5

Czechy i Słowacja 7 76,90 × 58,80

Grecja 14 72,91 × 58,54

Hiszpania 42 75,15 × 58,76

Indie 10 77,1 × 61,7

Polska, Beskid Niski 18 75,83 × 57,89

Skandynawia 45 74,60 × 58,20

Szwecja 70 73,45 × 58,41

Uzbekistan 31 74,92 × 57,34

Wielka Brytania, Szkocja 100 77,02 × 59,48

Wielka Brytania 14 72,91 × 58,54

homeyeri 58 74,6 × 58,8

daphanea 19 75,6 × 59,3

Zmienność geograficzna zniesień
Kraj n

Ameryka Północna 332 1,99

Białoruś, Pojezierze 28 2,0

Finlandia 125 1,95

Polska 19 2,16

Polska, Beskid Niski 13 1,85

Szwajcaria 26 1,88

Wielka, Brytania Szkocja 82 1,91

od jesieni,  po przepierzeniu się, a na około 30 dni 
przed złożeniem jaj donoszą miękkie materiały, 
którymi wyściełają wnętrze gniazda. 

Czas budowy i udział płci 
Budują oboje rodzice, z tym że udział samicy jest 
zazwyczaj większy; budowane jest głównie w okresie 
4–8 tygodni przed złożeniem jaj. 

Wysokość nad ziemią
Polska (Karpaty) –  średnio 20 m (11–28) nad ziemią 
(n=43); Białoruś – średnio 19,5 m (10–25; n=61). 

Wymiary 
Gniazda nadrzewne: średnica zewnętrzna 160 cm 
(100–180); średnica wewnętrzna 50 cm (45–60); wy-

Pisklę (©John Mason)

Konstrukcja 
W podstawie znajdują się grube, suche gałęzie i pa-
tyki (średnicy 2–4 cm, długości do 2 m), stopniowo 
ku wnętrzu gniazda – coraz to cieńsze (średnicy do 
1,5 cm). Wymiary gałęzi z 12 gniazd (w Arizonie): 
średnia długość 58,4 cm (7,6–177,8); średnica 1,2 cm 
(0,4–5,3), ciężar 64,2 g (5–820). Wyściółka składa 
się z traw, darni, mchów, ziemi, dużej ilości liści, ga-
łązek drzew iglastych, wrzosów, jałowców, niekiedy 
włosia, sierści, dużych porostów. W gnieździe można 
znaleźć wytwory współczesnej cywilizacji – druty, 
folie, sznurki. Zielone gałązki drzew liściastych 
i iglastych donoszone są w okresie wysiadywania jaj 
oraz w okresie wychowywania piskląt. W przypadku 
braku drzew w sąsiedztwie, gniazdo składa się prawie 
wyłącznie z drobnych gałązek, wrzosów i paproci. 
Corocznie gniazdo staje się wyższe o około 10 cm. 
Gałęzie na gniazdo ptaki zrywają wprost z drzew. 
Materiał mogą dodawać przez cały rok, począwszy 

Świeżo wyklute pisklę na gnieździe (©Johann Jaritz/Wiki-
media Commons)
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sokość 95 cm (40–160) (rzadko do 400 cm); głębokość 
6–10 cm; największe gniazdo stwierdzone na drzewie 
w Szwecji w latach 70. XX stulecia miało wysokość 
450 cm, a jego masa wynosiła kilkaset kilogramów; 
gniazdo na skale w Sun River w Ameryce Północnej 
miało aż 610 cm wysokości, przy 259 cm szerokości.

JAJA 

Kształt 
Różnobiegunowe, jajowate; o mało wydłużonym 
i tępym cieńszym bie gu nie.  

Tekstura 
Skorupka jest mocna, gruboziarnista, w dotyku dość 
szorstka, niekiedy z bruzdami (zwłaszcza na tępym 
biegunie) lub guzkami, prześwituje ciemnozielono. 

Połysk 
Skorupka jest matowa, ale w miarę wysiadywania 
zaczyna nieco błyszczeć; jednocześnie na jajach 
pojawiają się zabrudzenia i plamy. 

Pory 
Są wyraźnie widoczne, duże, okrągłe lub eliptyczne.

Barwa tła skorupki 
Tło skorupki jest białe, białawożółte lub brązowo-
-rdzawe. 

Rysunek 
Jajo pokrywają nieliczne zazwyczaj plamy, skupione 
na tępym, rzadziej – ostrym końcu. Oprócz dużych 
plam, na skorupce znajdują się delikatne, stosunkowo 
równomiernie rozmieszczone drobne kropki i cętki. 
Trafiają się jaja z dużymi namazami, za kry wa ją cymi 
prawie całe tło. Rzadko opisywano jaja całkowicie 
białe bez rysunku. W jednym zniesieniu mogą być 
jaja zarówno mocno, jak i słabo plamkowane. 

Proces klucia piskląt (Ellis 1979)

Młode na gnieździe (©Marian Stój)

Pisklę na gnieździe (©Marian Stój) Pisklę na gnieździe (©Marian Stój)
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Młody przed wylotem z gniazda (©Marian Stój)

Interwał 
Jaja składane są w odstępach 3–4-dniowych, ale 
czasami co 7–10 dni.

Okres inkubacji 
Trwa średnio 43 dni (41–45). Plama lęgowa poja-
wia się u obu płci, z tym że u samicy jest znacznie 
rozleglejsza. 

Udział płci 
Wysiaduje głównie samica (80–85% czasu wysiady-
wania), samiec może ją zastępować okazjonalnie, 
w godzinach południowych; tylko sporadycznie oboje 
rodzice poświęcają tyle samo czasu na wysiadywanie. 
Samiec karmi samicę poza gniazdem, średnio raz na 
3 dni, lub poluje ona sama. 

Początek wysiadywania
Rozpoczyna się po zniesieniu pierw sze go jaja. 

Identyfikacja lęgu
Orły przednie zwykle budują bardzo duże gniazda, 
jednakże nowe założone gniazdo może przypomi-
nać gniazdo orlików, bociana czarnego, a nawet 
myszołowa. Pod drzewem gniazdowym dość często 
znajdują się kości większych ofiar, czego nie spotyka 
się w przypadku gniazd orlików czy myszołowów. 
Jaja są duże, wielkością dorównują im tylko jaja 
bielika, które są jednak zupełnie białe. Pisklęta są 
zdecydowanie większe od piskląt innych ptaków 
szponiastych (z wyjątkiem młodych bielika), a po 
częściowym opierzeniu mają charakterystyczne białe 
plamy na skrzydle, widoczne dopiero po ich rozło-
żeniu, i szeroką, białą nasadę ogona. 

Typ gniazdowy
Pisklęta są gniazdownikami niewłaściwymi. 

Pisklęta, Alaska (©Mick Thompson/Flickr.com)

Barwa rysunku
Plamy są rdzawoczerwone, brązowordzawe, rzadziej 
jasnofioletowe lub popielate. 

Plamy podpowierzchniowe
Plamy głębokie są szaropopielate lub blado rdza-
wobrunatne. 

Oomorfometria
długość (A)  74,5 mm (68,5–88,9)

szerokość (B)  58,0 mm (51,0–66,0)

ciężar (G)   142,0 g (103–160)

ciężar skorupki (g)  14,72 g (11,05–18,95)

grubość skorupki (d)  0,60 mm

objętość (V)  131,2 cm3

stosunek ciężaru skorupki do ciężaru jaja (Rg) 10,4%

stosunek ciężaru jaja do ciężaru samicy (RW) 2,8%

stosunek ciężaru lęgu do ciężaru samicy (RG)  5,5%

największe jaja   88,9 × 66,0; 83,0 × 61,2 mm

   81,0 × 62,0 mm

najmniejsze jaja   68,5 × 56,8; 77,6 × 51,0 mm

   68,9 × 56,0; 71,3 × 52,5 mm

Skorupka: Szkocja – ciężar w latach 1848–1946 – 14,37 g, w latach 

1947–1967 – 13,19 g; grubość skorupki przed stosowaniem DDT 

niewiele różniła się od grubości skorupki jaj zebranych po 1947 r. 

(Kochert 2002). 

Wielkość zniesienia 
2 jaja (1–3). Europa: średnio 1,95 jaja – 1 jajo  
× 11,0% lęgów; 2 × 82,5% lęgów; 3 jaja × 6,5% 
lęgów (n=309). 
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Klucie
Wykluwają się asynchronicznie w 4–6-dniowych 
odstępach. Odgłosy z jaj słychać na 50 godzin przed 
kluciem. Obserwowano samice, które pomagały pi-
sklętom wydobyć się z jaj. Puch wysycha po około 
2 godzinach po wykluciu. 

Zachowanie piskląt
Pisklęta maja otwarte oczy i otwory uszne, ale ich 
zdolności ruchowe są ograniczone. Dobrze widzą 
po około 7 dniach. Często stwierdza się  zjawisko 
kainizmu. Odchody już od pierwszych dni życia 
wydalane są poza koronę gniazda. 

Wzrost i rozwój 
Po wykluciu pisklęta mają ciężar około 100 g, zaś 
do 10 dnia zwiększa się on do 500 g, maksymalny 
ciężar uzyskują po 50–60 dniach; ćwiczenia skrzydeł 

rozpoczynają w 7 tygodniu życia. Przez pierwsze 
10 dni pisklęta siedzą na dnie gniazda, między 17 
a 20 dniem zaczynają stawać na nogach. Pisklęta 
zaczynają jeść samodzielnie w wieku 34–37 dni, 
a skutecznie rozrywają pokarm w 45–55 dniu ży-
cia. Młode przebywają w gnieź dzie 65–80 dni, ale 
w latach ubogich w pokarm okres ten się wydłuża. 
Przez około 3–4 miesiące po wylocie przebywają na 
ogół w pobliżu gniazda i są karmione przez ro dzi ców.  

Ubarwienie puchowe
Pierwszy puch jest biały lub białoszary, z ciemnymi 
za koń cze nia mi, ciem niej szy na wierzchniej stronie 
ciała. Drugi roz wi ja się od około 6 dnia i całkowicie 
wy ra sta do 15 dnia życia, jest dłuższy i gęściejszy, 

Ptak młodociany w locie (©Tomasz Cofta)

Dorosły ptak (©Tomasz Cofta)

Rodzina na gnieździe (©Stanislav Harvančík/birdphotoworld.sk)
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koloru śmie tan ko wo bia łe go; lotki za czy na ją wyra-
stać około 11 dnia, a pełne upie rze nie pojawia się 
po 8 tygodniach. Tę czów ka jest ciem no brą zo wa lub 
brązowa; dziób czarny, wo sków ka po wykluciu jest 
cielista, później staje się żółta. Nogi bladożółte, póź-
niej czysto żółte. Pazury są nieco bledsze niż nogi, 
zaczynają czernieć w wieku 1–3 ty go dni.

Wymiary
Ciężar świeżo wyklutych pulli wynosi średnio 110,6 
g (105–115, n=7).

Zachowania rodzicielskie
Przez pierwsze 14 dni samica prawie stale ogrzewa 
i karmi pi sklę ta (samiec czyni to sporadycznie);  
mniej więcej do 5 tygodnia życia regularnie ogrzewa 
pisklęta i chroni je przed słońcem, wiatrem i desz-
czem. Później są już wystarczająco okryte piórami 
i puchem, aby utrzymać stałą temperaturę ciała. 
Samica nocuje na gnieździe do 17–42 dnia życia 
piskląt. Rola samca sprowadza się do dostarczania 
pożywienia. Później oboje rodzice polują i przyno-
szą pokarm do gniazda, na ogół samica ma w tym   
większy udział. W pierwszych tygodniach samiec 
dostarcza pokarm średnio 1,5 raza dziennie. W wieku 
6–8 tygodni rodzice pojawiają się w gnieździe średnio 
2,6 raza na dzień, a podczas dwóch ostatnich tygodni 
liczba karmień spada do 1,6 dziennie. 

Efektywność lęgów
Sukces lęgowy wynosi około 60%, pro duk cja mło-
dych 0,6–0,8 młodego/parę × rok. Kluczową rolę 
w sukcesie rozrodczym odgrywają umiejętności 
samca w zdobywaniu i dostarczaniu pokarmu, bo 
to on w ciągu pierwszych dwóch tygodni dostarcza 
80–90% pożywienia. Sukces zależy także od obec-
ności w okolicy nielęgowych orłów; w im mniejszym 
stopniu zakłócają lęgi, tym sukces jest większy. 
Starsze pisklę jest bardzo agresywne w stosunku 
do młodszego (zjawisko kainizmu) i tylko w około 
20% pomyślnych lęgów wylatują z gniazda 2 mło-
de. W polskich Karpatach na 53 obserwowane lęgi 
tylko w 4 przypadkach stwierdzono wyprowadzenie 
2 młodych. Agresywne interakcje między pisklętami 
słabną po około 2 tygodniach, ale sporadycznie mogą 
trwać aż do wylotu z gniazda.

Zachowanie rodziców przy gnieździe
Na ogół samica wysiaduje dość wytrwale; gniazdo 
opuszcza zwykle niepostrzeżenie i odlatuje między 
gałęziami na pewną odległość. Czyni to wtedy, gdy 
zbliżający się człowiek jest w odległości około 200 
m; czasami jednak dopuszcza obserwatora pod samo 
gniazdo i zrywa się dopiero po uderzeniu w pień lub 
głośnym nawoływaniu; by, zwykle wysoko, krążyć 
nad gniazdem (czasami przyłącza się do niej samiec). 
Po wykluciu piskląt staje się jeszcze bardziej skryta 
i ostrożna.

Młody przed wylotem z gniazda, Ameryka Północna (©Rhona Anderson/Flickr.com)
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Synonimy: orzełek włochaty, Aquila pennata, Falco pennatus

Skrajnie nieliczny ptak lęgowy na wschodzie kraju; 
od ponad 30 lat brak już niezbitych dowodów gniaz-
dowania. Nieregularność lęgów wynika z położenia 
naszego kraju na skraju zasięgu lęgowego. Pewne 
miejsca gniazdowania znajdowały się na północnym 
Podlasiu, zwłaszcza w Puszczy Białowieskiej i Ba-
gnach Biebrzańskich, oraz na Pojezierzu Łęczyńsko–
Włodawskim, Roztoczu i w Bieszczadach.  

Zasiedla Europę południową: od Półwyspu Pire-
nejski i Balearów po północno–wschodnią Francję 
oraz Europę południowo–wschodnią i Bałkany, 
Węgry, Słowację, Polskę, Białoruś, Ukrainę oraz 
południową część Rosji europejskiej. Ponadto wy-
stępuje w Afryce oraz środkowej i południowej Azji. 
Europejska populacja oceniana jest na 21000–30000 
par, najliczniej gnieździ się w Hiszpanii 18000–19000 
par, Rosji 1000–1900 par, Portugalii 1600–4000 par, 
Turcji 300–2000 par, Francji 500–800 par. 
Gatunek monotypowy.

W Polsce spotykany był na skraju starych drze-
wostanów liściastych i mie sza nych, stykających się 
z te re na mi otwartymi – polanami, polami i łąkami, 
nie użyt ka mi, z reguły podmokłymi lub wilgotnymi, 
na których ptaki zwykły żerować. Na Lubelszczyźnie 
spotykany był nieopodal kolonii susłów. Poza tere-
nami nizinnymi zasiedlał także pogórza i góry, np. 
Bieszczady. We wschodniej części Europy gnieździ 

się zwykle na skraju lasów położonych na mokra-
dłach, rzadziej w lasostepie lub wewnątrz rozległych 
lasów, zaś na południu – w dużych i zwartych lasach 
sosnowych, rzadziej w niewielkich lasach rosnących 
w krajobrazie rolniczym. Gniazduje do wysokości 
2400 m n.p.m.

ELEMENTY BIOLOGII ROZRODU 

System rozrodczy 
Gatunek monogamiczny, pary tworzą się zapewne 
na wiele lat, ale wynika to ra czej z przywiązania 
ptaków do miejsca lęgowego. W Hiszpanii zmiana 
partnerów następowała u 10–15% ptaków lokalnej 
populacji. Obserwowano polygynię, gdzie druga sa-
mica przynosiła materiał n=a gniazdo i pomagała 
w wysiadywaniu jaj, ale nie karmiła piskląt. Do 
kojarzenia par dochodzi zwykle przed rozpoczęciem 
sezonu lęgowego, ale obserwowano formowanie par 
nawet pod koniec poprzeniego sezonu rozrodczego.

Doj rza łość płcio wa 
Do rozrodu przystępują ptaki najwcześniej w trzecim 
roku życia. 

Fenologia lęgów
Do lęgów przystępują w 3–4 tygodnie po przylocie. 
Okres lęgowy trwa od końca kwietnia/początku 
maja do końca sierpnia. Jaja składane są w połowie 
maja; w Hiszpanii szczyt składania jaj przypadał na 
trzecią dekadę kwietnia. Młode wylatują z gniazda 
pod koniec lipca i na początku sierpnia.

©Muchaxo/Flickr.com

ORZEŁEK Hieraaetus pennatus (J.F. GMELIN, 1788)
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Liczba lęgów 
Orzełki wyprowadzają jeden lęg w roku, brak wiado-
mości o powtarzaniu lęgu w przy pad ku jego utraty. 

Terytorializm 
Gniaz da w opty mal nych warunkach znajdują się 
1–4 km od siebie, zazwyczaj jednak około 2 km, ale 
sporadycznie ptaki mogą gniazdować znacznie bli-
żej, 100–200 m od siebie; w Hiszpanii 1300–2500 m. 
Terytorium gniazdowe jest niewielkie, w promieniu  
300–500 m wokół gniazda, ale łowieckie większe 
– 5–6 km. W Puszczy Białowieskiej zagęszczenie 
wynosiło około 0,6 p/100 km2; w Rosji jest znacznie 
wyższe, np. na 4 km2 znaleziono 5 gniazd; w Hisz-
panii – do 46 p/100 km2.

GNIAZDO 

Lokalizacja 
Gniazdo buduje na drzewie, zwykle w górnej czę-
ści korony, rzadziej na stromej skale lub urwisku 
(zwykle wówczas, gdy brak od po wied nich drzew, 
np. w Maroku). Znajduje się ono zazwyczaj przy 
pniu głównym lub w jego rozwidleniu. Para zwykle 
posiada na swym terytorium więcej niż jedno gniazdo, 
ale z reguły użytkuje to samo przez wiele lat z rzę-
du, nawet do 20 lat. Zakłada gniazda w ko lo niach 
czapli, jak również zajmuje gniazda innych ptaków 
szponiastych (kani, myszołowów, orlików, jastrzębi, 

Wkrótce po powrocie z zimowisk ptaki przystępują 

do zalotów. Wykonują pojedynczo lub w parze 

loty godowe, podczas których spiralnie wznoszą 

się wysoko, by krążyć nad rewirem (nawet do 800 

m nad ziemią), następnie jeden z nich ze złożo-

nymi skrzydłami pikuje i intensywnie nawołując, 

ponownie wzbija się w górę. W czasie lotu ptaki 

przechylają się z boku na bok. Czynność tę mogą 

wykonywać wielokrotnie, niekiedy nawet przez 

30 minut. 

Lot tokowy (Cramp i Simmons 2004, zmodyfikowane)

Gniazdo z pełnym zniesieniem (©Vasily Vishnevsky)

Gniazda i lęgi ptaków pochodzących z Rosji (©Karyakin I.V, 

2007)
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bociana czarnego). Trzy gniazda znalezione w Puszczy 
Bia ło wie skiej znajdowały się w łęgach i grądach, na 
olszy, lipie i dębie; w europejskiej części Rosji gniazda 
znajdowały się przeważnie na drzewach iglastych, 
a w przypadku – na drzewach dowolnego gatunku; 
w części azjatyckiej głównie na topolach, modrzewiach 
i sosnach; w Hiszpanii głównie na sosnach, rzadziej 
dębach korkowych i bukach oraz eukaliptusach. 
Gniazda lokowane są nie dalej jak 500 m od brzegu 
lasu, jednak najczęściej w odległości 20–150 m. 

Kształt 
Okrągłe lub owalne, z niewielkim zagłębieniem po-
środku, z upływem czasu staje się prawie płaskie.  

Konstrukcja 
W podstawie znajdują się gałęzie i grube patyki (do 
2 cm średnicy), stopniowo do wnętrza gniazda – sta-
ją się coraz cieńsze; wyściółka złożona jest z traw, 
mchu, darni, łyka, suchych liści. W trakcie wysiady-
wania i wy cho wywania młodych ptaki przynoszą do 
gniazda zielone gałązki, zarówno drzew liściastych, 
jak i iglastych, oraz świeże trawy i liście; najwięcej 
takich zielonych części donoszą w trakcie wysiady-
wania jaj. Gałęzie ptaki łamią wprost na drzewie 
lub zbierają z ziemi. Stare gniazda zawierają sporo 
zgniłych gałęzi i darni. 

Czas budowy i udział płci 
Oboje rodzice budują nowe gniazdo lub poprawiają 
stare, ale znacznie większy udział w tym ma samica. 
Budowa nowego gniazda trwa około 2 tygodni. 

Wysokość nad ziemią
Gniazdo znajduje się na wysokości 5–27 metrów, 
przeważnie 8–15 m; Hiszpania – średnio 12,5 m 
(6–25, n=15); Rosja, region Ałtajsko–Sajański – 
średnio 10 m (4–20, n=76); na stepie na niskich 
krzewach, 1–2 m nad ziemią.

Gniazdo z młodymi (©J.P. Fuentes/photaki.com)

Młode przed wylotem z gniazda (©Juan Lacruz/Flickr.
com)



58

pow. ok. 40x

©Józef Hordowski
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Fazy rozwoju piskląt (©Karyakin I.V, 2007)

 2–3 dniowe

 6–8 dniowe

 8–9 dniowe

 25–27 dniowe

Wymiary 
Średnica zewnętrzna 90 cm (55–120, maks. 250 
cm); średnica wewnętrzna 23 cm (15–33); wy so kość 
18–100 cm (rekordowo – 170 cm); głębokość 6 cm 
(2–13). Stare gniazda są znacznie więk sze. 

JAJA 

Kształt 
Różnobiegunowe i pękate.  

Tekstura 
Skorupka jest drobno– i średnioziarnista, w dotyku 
nierówna, niekiedy z wapnistymi grudami i bruzda-
mi; prześwituje niebieskawozielono.  

Połysk 
Jaja prawie bez połysku, ale w miarę wysiadywania 
zaczynają błyszczeć, zwłaszcza w ostatniej jego fazie. 

Pory 
Są wyraźnie widoczne, duże, zwykle okrągłe lub 
eliptyczne, 

Pisklę (©José Francisco Calvo, https://youtu.be/fetVS3e--Fs)

Pisklęta karmione przez samicę (©José Francisco Calvo, 
https://youtu.be/fetVS3e--Fs)
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Zmienność geograficzna jaj
Kraj n A × B

Afryka płd. 10 54,6 × 44,0

Hiszpania i Maroko 65 54,30 × 43,62

Hiszpania 113 54,73 × 44,26

Rosja, międzyrzecze Wołgi 
i Uralu

9 54,3 × 44,3

Rosja, rejon Ałtajsko–Sa-
jański

17 56,55 × 46,89

Ukraina, Humań 97 56,4 × 45,6

Ukraina 43 56,3 × 45,4

Uz be ki stan 35 58,28 × 45,69

Zmienność geograficzna zniesień
Kraj n

Hiszpania, Katalonia 23 1,96

Hiszpania, Avilla 49 1,78

Rosja, Ural/Syberia 30 2,0

Ukraina 16 2,06

Uzbekistan 30 1,87

Barwa tła skorupki 
Tło jest białe, ze słabym niebieskawozielonym lub 
zielonkawym odcieniem.

Rysunek 
Rysunek na skorupce jest bardzo zmienny: od czysto 
białych skorupek lub jaj pokrytych niewielką ilością 
kresek i kro pek po jaja z roz le głymi plamami i na-
mazami pokrywającymi jeden z biegunów lub prawie 
całe tło. Poza tym plamki na jajach pochodzą często 
od zie lo nych liści, leżących na dnie gniazda, lub od 
wysiadującej samicy.

Barwa rysunku
Plamy są brązowo żół ta we lub brązowoczarne. Tra-
fiają się jaja i z mocnymi bladoczerwonymi plamami, 
i całkowicie białe.

Plamy podpowierzchniowe
Plamy głębokie są fioletowoszare, czasami prawie 
niewidoczne. 

Oomorfometria
długość (A)  55,0 mm (50,0–62,2)

szerokość (B)  45,0 m (39,6–50,0)

ciężar (G)   62,0 g (50–68,4)

ciężar skorupki (g)  5,01 g (4,0–7,06)

grubość skorupki (d)  0,35 mm

objętość (V)  57,5 cm3

stosunek ciężaru skorupki do ciężaru jaja (Rg) 10,4%

stosunek ciężaru jaja do ciężaru samicy (RW) 2,8%

stosunek ciężaru lęgu do ciężaru samicy (RG) 5,5%

największe jaja   62,2 × 46,3; 60,7 × 50,0 mm

   61,9 × 48,3; 59,2 × 48,6 mm

najmniejsze jaja   50,0 × 46,0; 54,3 × 39,6 mm

   51,5 × 41,9; 53,8 × 41,3 mm

Wielkość zniesienia 
2 jaja (1–3). Europa/Azja – 1 jajo × 7%, 2 × 86%, 
3 jaja × 7% lęgów (n=43 lęgi).

Interwał 
Jaja składane są w odstępach 2–4-dniowych. 

Pisklęta (© José Francisco Calvo, https://youtu.be/fetVS3e--Fs) Młode przed wylotem (© José Francisco Calvo, https://youtu.

be/fetVS3e--Fs)

Pisklę wydalające ekskrementy poza gniazdo (©Ignacio 
Santiago Garcia Dios, https://youtu.be/tMRCKqm90sg)
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Okres inkubacji 
Trwa 35–38 dni.

Udział płci 
Wysiaduje samica, rzadko zastępuje ją samiec. Sa-
mica sama poszukuje po ży wie nia lub karmi ją sa-
miec. Po rozpoczęciu wysiadywania samica zaczyna 
pierzyć lotki. 

Początek wysiadywania
Rozpoczyna się po zniesieniu pierwszego jaja.

Identyfikacja lęgu
Wygląd gniazda, jego konstrukcja, jak i cały lęg są 
podobne do gniazd i lęgów innych ptaków szponia-
stych tej wielkości. Pod gniazdem mogą leżeć pióra 
z pierzących się ptaków i wówczas można pokusić 
się o oznaczenie gatunku, choć zmienność ubarwienia 
dorosłych utrudnia identyfikację. Typowe jaja są 
białe, podobne do jaj jastrzębia, bielika lub gadożera. 
Pewność identyfikacji dać może praktycznie tylko 
obserwacja ptaków dorosłych na gnieździe.

Typ gniazdowy
Pisklęta są gniazdownikami niewłaściwymi.

Klucie
Wykluwają się asynchronicznie, w ciągu 2–3 dni.

Zachowanie piskląt
Pisklęta klują się półślepe i przez pierwsze kilka dni 
leżą w bezruchu, ogrzewane przez samicę.

Wzrost i rozwój 
Pisklętom pokarm podawany jest do 20 dnia życia, 
mniej więcej po 25 dniu młode potrafią same roz-
rywać zdobycz, a po 35 dniach zaczynają ćwiczyć 
skrzydła. Opuszczają gniazdo po 50–54 dniach (rzad-
ko do 63 dni), a samodzielne stają się po następnych 
2–4 tygodniach. Lotki zaczynają wyrastać około 
10 dnia, po 40 dniach ciało jest w pełni opierzone; 
po 45–47 dniach młode rozpoczynają spacery po 
okolicznych gałęziach. Po wylocie z gniazda młode 
trzymają się dorosłych przez kilka tygodni. 

Ubarwienie puchowe
Pierwszy i drugi puch są zmienne, od białego po 
szary i rudo- albo rdzawobrązowy. Tęczówka jest 
ciemnoszara; dziób czarny na końcu, u nasady z nie-
bieskim za bar wie niem, stopniowo staje się żółty; 
woskówka i zajady zie lo no sza re, nogi mają żółte, 
zaś pazury – czarne.

Wymiary
Ciężar świeżo wyklutych pulli  wynosi około 46 g.

Zachowania rodzicielskie
Młodymi opiekują się oboje rodzice. Przez pierwsze 
1,5–2,5 tygodnia samica 80–100% czasu spędza 
w gnieździe, a pokarm do star cza samiec; później 
oboje karmią młode. 

Efektywność lęgów
Produkcja młodych wynosi 1,4–1,5 młodego/parę 
× rok. Często starsze pisklę zabija młodsze, ale jest 
to tzw. fakultatywny kainizm i nie zawsze ataki 
prowadzą do śmierci młodszego pisklęcia.

Zachowanie rodziców przy gnieździe
Zwykle samica schodzi z gniazda przed zbliżającym 
się obserwatorem, gdy ten jest jeszcze daleko, by 
krążyć w powietrzu w pewnej odległości; niekiedy 
dołącza do niej samiec. 
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Nieliczny, lokalnie średnio liczny ptak lęgowy niżu, 
liczebność szacowana jest na 6600–7100 par, najlicz-
niej notowany w pasie pojezierzy, na Polesiu oraz 
w dolinach większych rzek.

Europejska populacja oceniana jest na około 
90000–184.000 par, najliczniej gnieździ się w Rosji 
40000–60000 par, na Ukrainie 13000–24000 par, Bia-
łorusi 6000–9000 par, w Niemczech 7500–10000 par.
Gatunek politypowy.

• aeruginosus (LINNAEUS, 1758) — Europa, Bliski Wschód 

po środkową Azję

• harterti ZEDLITZ, 1914 — północno–wschodnia Afryka.

Zasiedla łany trzciny pospolitej i innych wysokich 
roślin wodnych (pałka, oczerety itp.), wokół stawów, 
jezior, starorzeczy, glinianek lub in nych zbior ni ków 
wod nych, ponadto zalewy nadmorskie, ujścia rzek, 
moczary, podmokłe łąki z trzciną i wi kli ną, torfo-
wiska. Coraz czę ściej spo ty ka ny jest w krajobrazie 
rolniczym, gdzie zasiedla nie wiel kie trzcinowiska, 
rowy melioracyjne, śródpolne oczka wodne, a na wet 
łany zbóż i rzepaku. W krajobrazie rolniczym Wiel-
kopolski 37% par gniazdowało na torfiankach, 27% 
na śródpolnych oczkach wodnych, 22% w dolinach 
rzek, 10% na jeziorach i 2% na stawach rybnych; na 
Śląsku zaś 53% na stawach, 9% na jeziorach i 17% 
na śródpolnych torfowiskach i mokradłach. 

ELEMENTY BIOLOGII ROZRODU 

System rozrodczy
Gatunek zwykle monogamiczny, jednak regularnie 
tworzy związki poligyniczne (z udziałem 2–4 samic; 
na stawach w Miliczu dotyczyło to około 4% samic). 
Para w zwią z kach mo no ga micz nych formuje się 
z reguły na je den sezon, ale czasami związek może 
trwać wiele lat. Kształ to wa nie par roz po czy na się już 
w pierwszym roku życia, na zimowisku, od stycznia, 
ale w więk szo ści przy pad ków za cho dzi to podczas 
wędrówki i na lę go wiskach. Naj czę ściej jako pierw-
szy na rewir lęgowy przybywa samiec (ale nie jest to 
regułą), około 2 tygodnie później przylatują samice.

Doj rza łość płcio wa 
Uzy sku ją ją ptaki w wieku 2–3 lat. 

Fenologia lęgów
Powrót z zimowisk rozpoczyna się w połowie marca, 
ale najwięcej ptaków wraca na początku kwietnia. 
Na Śląsku składanie jaj następowało w trzeciej deka-
dzie kwietnia, zaś na wschodzie Polski pomiędzy 26 
kwietnia a 7 maja. Ma to miejsce około 20 dnia po 
powrocie z zimowisk. W zachodniej Polsce najwcze-
śniejsze lęgi stwierdzono 8 kwietnia, na wschodzie 
– 14 kwietnia. Młode wylatują z gniazd najpóźniej 
na początku sierpnia. 

Liczba lęgów 
Błotniak stawowy wyprowadza jeden lęg w roku, 
powtarza lęgi, o ile jaja uległy zniszczeniu we wcze-
snym etapie inkubacji. 

BŁOTNIAK STAWOWY Circus aeruginosus (LINNAEUS, 1758)

©Richard Diepstraten
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Terytorializm 
Gniazduje samotnie, czasami, w siedliskach o od-
powiednich zasobach pokarmowych, może tworzyć 
niewielkie, luźne grupy lę go we (półkolonie) złożone 
z kilkunastu par (od le głość między gniazdami wynosi 
około 20 m). W związkach po li gynicz nych gniazda 
oddalone są od siebie o 50–300 m. Terytorium bronią 
w promieniu 100–300 m wo kół gniazda, choć loty 
żerowiskowe wykonują do 4–5(–8) km od gniazdo. 
Na Stawach Milickich terytorium wynosiło mini-
mum 27 ha, a cała przestrzeń życiowa – około 160 
ha. Bardzo wysokie zagęszczenie (2,6–7,3 p/km2)

Zaloty mają miejsce nad rewirem lę go wym,  

a w miejscach dużych skupień błotniaków mogą 

odbywać się wspólnie.  Najintensywniej trwają  

do czasu znoszenia jaj, później są coraz rzadsze, 

przygodnie można je zobaczyć nawet na jesiennej 

wędrówce. Samiec wzbija się wysoko nad ziemię 

(nawet do 1 km), pokrzykuje, a potem gwałtownie  

pikuje, by znów się, po łuku, wzbić. Ptaki wyko-

nują też przewroty, korkociągi, pozorowane ataki, 

przekazywaniu pokarmu przez samca samicy itp. 

Zaloty wykonywane są głównie w dni pogodne w 

odległości do 1 km od miejsca przyszłej lokaliza-

cji gniazda.  Lot kończy się zwykle lądowaniem 

w rewirze, najczęściej w potencjalnym miejscu 

budowy gniazda.

Moment przekazywania pokarmu samicy przez samca

©Richard Diepstraten

©Richard Diepstraten

©Richard Diepstraten Samiec z materiałem gniazdowym (©Jan Svetlik/Flickr.com)

Samica z materiałem gniazdowym (©Radovan Václav/Flic-
kr.com)
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stwierdzono na torfowiskach węglanowych w okoli-
cach Chełma. W Wielkiej Brytanii w czasie zalotów 
para zajmowała obszar o powierzchni 500–600 ha, 
po opuszczeniu młodych – do 1400 ha. Zdarza się, że 
i ptaki pierw szo rocz ne zajmują te ry to rium i bronią 
go. Powroty do miejsca urodzenia stwierdzono u 5–9% 
obrączkowanych ptaków. W Niemczech, na obszarze 
o promieniu 50 km – 68% ptaków pochodziło z tego 
właśnie terenu. 

GNIAZDO 

Lokalizacja 
Gniazdo znajduje się nad wodą, ulokowane w wy-
sokiej roślinności szuwarowej i bagiennej, zwy kle 
w miej scach płytkich, na wyspach, kępach, ściętych 
pniakach, a na terenach zalewowych niekiedy na 
krzewie lub nawet na niskim drzewie (na wysokości 
do 2 m). W polskich warunkach zdecydowana więk-
szość gniazd znajduje się w gęstwinie trzciny po-
spolitej i pałki wodnej. Zjawiskiem coraz częst szym 
jest bu do wa gniazd z dala od wody, np. w zbożach, 
uprawie koniczyny, rzepaku, na suchych łąkach. 

Kształt 
Płytka platforma z roślin, kształtem zbliżona do 
koła. 

Konstrukcja 
Podstawa gniazda zbudowana jest zwykle z grub-
szych, długich gałązek, długości do 150 cm i grubości 
do 1,6 cm (głównie olchy, wierzby, brzozy); część 
środkowa składa się z suchych części różnych roślin 
wodnych, najczęściej trzciny; wyściółka zaś przede 
wszystkim z liści lub suchych kwiatostanów trzcin 
i tataraku. Konstrukcja jest dość płaska, o niere-
gularnych kształ tach, a delikatny materiał sterczy 
na boki, a wewnątrz jest powyginany. Materiał na 
podstawę jest często rzucany z góry na miejsce 
budowy gniazda. Gniaz da zlokalizowane w zbożach 
zbudowane są ze źdźbeł, głównie żyta. Nie kie dy 
ptaki do no szą materiał gniazdowy, z reguły zielone 
gałązki, także w okresie wychowywania piskląt; 
w okresie gniazda stają się płaskie. 

Czas budowy i udział płci 
Budowa gniazda trwa 6–10 dni, a materiał ptaki 
zbierają w promieniu 20–300 m od gniazda. Gniazda 
w lęgach powtórnych budowane są krócej, 2–4 dni. 

Gniazdo z pełnym zniesieniem (©Josef Hlasek)

Gniazdo z pełnym zniesieniem (©Andrey Bokotey)

Gniazdo z pełnym zniesieniem (©Michał Polakowski) Pierwsze pisklę (©Mario Caffi)
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©Józef Hordowski



66

©Józef Hordowski

pow. ok. 40x
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Pory 
Pory są gęste i dobrze widoczne.  

Barwa tła skorupki 
Świeże jaja są białe, z odcieniem zielonkawym lub 
nie bie ska wym, po kilku dniach wysiadywania stają 
się brudnoszare, zazwyczaj z brunatnymi plamkami, 
pochodzącymi od piór wysiadującego ptaka. 

Rysunek 
Rzadko na skorupce niewielkie żół ta we lub czerwow-
nawobrązowe plamki. 

Oomorfometria
długość (A)  50,0 mm (38,3–57,1)

szerokość (B)  38,6 mm (26,6–42,5)

ciężar (G)   40,0 g (29,0–50,1)

ciężar skorupki (g)   3,40 g (1,99–4,45)

grubość skorupki (d)  0,32 mm

objętość (V)  38,9 cm3

stosunek ciężaru skorupki do ciężaru jaja (Rg) 8,5% 

stosunek ciężaru jaja do ciężaru samicy (RW) 5,5%

stosunek ciężaru lęgu do ciężaru samicy (RG) 25,5%

największe jaja   57,1 × 41,9; 55,0 × 41,3 mm

   52,2 × 41,6; 54,5 × 42,5 mm

   54,0 × 38,0; 53,0 × 41,0 mm

najmniejsze jaja   45,0 × 35,0; 46,9 × 34,5 mm

   41,3 × 35,0; 49,0 × 26,6 mm

   36,0 × 29,5; 36,4 × 28,6 mm

Zmienność międzyroczna objętości jaj
Polska – objętość jaj w roku 2005 – średnio 37,70 
cm3 (n=121), 2006 – 35,39 cm3 (n=108), 2007 – 36,93 
cm3 (n=64), 2008 – 35,88 cm3 (n=35 jaj).

Wielkość zniesienia 
4–6 jaj (2–12). Europa: średnio 4,7 jaja – 2 jaja  
× 2,0% lęgów; 3 × 9,8%; 4 × 29,5%; 5 × 40,4%;  
6 × 15,4%; 7 × 2,2%; 8 × 0,4%; 9 × 0,3%; 10 jaj 
i więcej × 0,1% (n=787 lęgów). Zniesienia liczące 
ponad 9 jaj pochodzą od dwu samic.

Gniazdo budują wspólnie samiec i sa mi ca, ale we-
dług niektórych autorów sam ce budują tylko tzw. 
gniazda dodatkowe (platformy).

Wymiary 
Średnica zewnętrzna 75 cm (50–100); średnica we-
wnętrzna 23 cm (15–35); wysokość 35 cm (20–70); 
głębokość 6 cm (3–8). Gniazda na wodzie są z reguły 
wysokie, mają do 50–70 cm. Obserwowano budo-
wanie no we go gniazda na zeszłorocznym, a jego 
wysokość doszła wówczas do 150 cm. 

JAJA 

Kształt 
Różnobiegunowe, jajowate, mało wydłużone, o tę-
pym węższym bie gu nie.  

Tekstura 
Skorupka jest gładka, delikatna w dotyku, pokrywają 
ją wapienne grudki; prześwituje zielonawoniebiesko.  

Połysk 
Skorupka jest ze słabym połyskiem lub matowa.

Samica w locie nad rewirem (©Jan Svetlik/Flickr.com)

Pisklęta – widoczne różnice w wieku (©Mario Caffi)
Pisklęta – widoczne różnice w wieku (©Stanislav Zvyagint-
sev/http://foto-birds.ucoz.ru)
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Zmienność geograficzna jaj
Kraj/podgatunek n A × B

Belgia/Francja 49 48,5 × 37,6

Białoruś 93 49,24 × 38,37

Czechy płd. 31 50,0 × 38,1

Czechy i Słowacja 105 49,10 × 37,69

Dania 61 51,6 × 38,1

Hiszpania 27 48,62 × 38,13

Holandia 150 50,8 × 39,2

Grecja 14 49,8 × 38,2

Kazachstan, międzyrzecze 
rzek Wołgi i Uralu

6 52,6 × 39,2

Polska, Śląsk 544 48,90 × 38,17

Polska, Lubelskie 328 48,60 × 38,36

Rosja, dolny Don 37 48,85 × 37,87

Rosja, Kraj Stawropolski 29 49,55 × 38,74

Rosja, Krasnojarsk 26 50,23 × 38,83

Rosja, Nizina Ocko-Dońska 39 49,8 × 37,9

Rosja, Mordowia 51 49,2 × 38,5

Szwecja 77 49,91 × 38,72

Ukraina 110 49,66 × 38,05

Ukraina, Humań 14 51,3 × 39,0

Ukraina, Krym 80 49,25 × 38,80

podgatunek harterti 34 48,9 × 38,2

Zmienność geograficzna zniesień
Kraj n

Czechy 43 4,13

Białoruś, Pojezierze 36 4,19

Finlandia 73 4,66

Holandia, Lauwersmeer 397 4,59

Holandia, Flevoland 590 4,68

Niemcy, Schle swig–Holstein 53 4,49

Niemcy wsch. 120 4,4

Polska, Śląsk 235 5,01

Polska, Lubelskie 70 4,69

Rosja, Kraj Stawropolski 22 4,36

Rosja, Nizina Ocko-Dońska 10 5,0

Rumunia 103 4,20

Szwecja 43 5,07

Wielka Brytania 114 4,61

Zmienność sezonowa wielkości zniesienia
Polska: zniesienie z początku se zo nu – 5,6 jaja, ze 
środka – średnio 5,0 jaj, z końca – średnio 4,4 jaja; 
Holandia z kwietnia – średnio 3,36 jaja (n=14), ma-
jowe – średnio 4,51 jaja (n=76), czerwcowe – średnio 
4,14 jaja (n=28).

Zmienność międzylęgowa wielkości zniesienia
Polska: pierwszy lęg – średnio 5,01 jaja (n=235), lęgi 
powtórzone – średnio 4,35 jaja (n=17); Finlandia 
pierwszy lęg – średnio 4,7 jaja (n=73), lęgi powtó-
rzone – średnio 4,0 jaja (n=6 lęgów).

Interwał 
Jaja składane są najczęściej w dwudniowych odstę-
pach (–5 dni). 

Okres inkubacji 
Trwa 30–36 dni.

Udział płci 
Wysiaduje prawie wyłącznie samica, choć są donie-
sienia o wysiadywaniu przez samca.

Początek wysiadywania
Rozpoczyna się po zniesieniu pierwszego, czasami 
– 2–3 jaja. 

Samica z pisklętami (©Stanislav Harvančík/birdphoto-
world.sk)

Portret młodego ptaka (©Stanislav Harvančík/birdphoto-
world.sk)
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Identyfikacja lęgu
Gniazdo i jaja błotniaka stawowego są podobne do 
gniazd i lęgów dwóch pozostałych gatunków błot-
niaków. Dlatego najlepszym sposobem określenia, 
do jakiego gatunku należy dany lęg, jest obserwacja 
pary ptaków, noszących materiał gniazdowy lub po-
karm, ptaków zaniepokojonych lub przeganiających 
drapieżniki.  

Typ gniazdowy
Pisklęta są gniazdownikami niewłaściwymi.

Klucie
Młode wykluwają się asynchronicznie, cza sa mi 
pierw sze 2 lub 3 pisklęta mogą kluć się razem. 
Przeciętnie pisklęta z 5-jajowego zniesienia klują się 
w czasie 7–8 dni. 

Zachowanie piskląt
W wieku 12 dni karmione są 3–4 razy dziennie, 
w wieku 20–30 dni – do 4–5 razy. Młode zaczynają 
opuszczać gniazdo około 30 dnia życia. Po wylocie 
rodzina jeszcze przez 3–7 tygodni przebywa w są-
siedztwie rewiru lęgowego.   

Wzrost i rozwój 
Samce, jako że są lżej sze – latają po 37–39 dniach, 
zaś samice później, po 41–44 dniach.  

Ubarwienie puchowe
Pierwszy puch jest krótki, skąpy, biały na głowie 
i spodniej stronie ciała; skóra w miejscach nagich 
jest ró żo wa. Drugi puch jest długi i obfitszy, w po-
dobnym kolorze – o żółtawym odcieniu. Tęczówka 
jest ciem no brą zo wa; gór na szczę ka czarna; żu chwa 
różowocielista; nogi różowe.

Wymiary
Ciężar świeżo wy klu te go pulli wynosi 22–32 g.

Zachowania rodzicielskie
Oboje rodzice opiekują się młodymi, ale robi to 
przede wszystkim samica, która przez pierwsze 5–14 
dni stale przebywa w gnieź dzie; samiec początkowo 
tylko przynosi po karm i podaje go sa mi cy w locie, 
tylko z rzadka rzuca na gniazdo. Pisklęta karmione 
są przez samicę, która po da je im pokarm do dzioba, 
póź niej – kładzie na brzegu gniazda. Samiec zwykle 
pierwszy opuszcza gru pę rodzinną, niekiedy już wte-
dy, kiedy samica sama zaczyna przynosić pokarm 
do gniazda. 

Efektywność lęgów
Pro duk cja mło dych u par mo no ga micz nych wynosi 
2–3 mło de go/parę × rok, w związ kach poligynicz-
nych 1,7 mło de go × rok. Najmłodsze pisklę zwykle 
nie wytrzymuje konkurencji i ginie, ale zależy to od 
dostępności pokarmu w danym sezonie i wielkości 
zniesienia. W wyjątkowych przypadkach para może 
wychować 6 młodych. 

Zachowanie rodziców przy gnieździe
Ptaki są wrażliwe na niepokojenie i łatwo porzucają 
gniazdo, zwłaszcza we wczesnym etapie jego budo-
wania lub na początku wysiadywania jaj. Z gniazda 
odlatują wówczas, gdy zbliżający się człowiek (in-

Samica w okresie lęgowym – widok z przodu (©Tomasz Cofta)

Portret młodocianego ptaka (©Radovan Václav/Flickr.com)
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Samiec w okresie lęgowym (©Tomasz Cofta)

Samica w okresie lęgowym (©Tomasz Cofta)

truz) jest odległy o kilkadziesiąt metrów; po spłosze-
niu oba ptaki krążą w pobliżu gniazda. Pod koniec 
wysiadywania samica siedzi bardziej wytrwale.  
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Skrajnie nielicznie lęgowy na niżu, liczebność w la-
tach 90. XX stulecia oceniono na 30–40 par, obecnie 
najprawdopodobniej w Polsce już nie gniazduje. 
Ostatnie znane stanowisko pochodzi z Bagien Bie-
brzańskich, gdzie obserwowano samicę z materiałem 
na gniazdo. Największe skupienia lęgowych ptaków 
były na Pomorzu Zachodnim i w Wielkopolsce.   

Europejska populacja oceniana jest na 32000–59000 
par, najliczniej gnieździ się w Rosji 20000–40000 par, 
7800–11200 par, Finlandii 1500–3500 par. Liczebność 
w całej Europie uległa silnemu spadkowi.
Gatunek monotypowy. 

W Polsce gniazdował w otwartym krajobrazie, 
z dużą ilością łąk i podmokłych obszarów w dolinach 
dużych rzek, wokół dużych zbior ni ków wodnych,  
w nieckach jezior, poza tym na rozległych torfowi-
skach z krzewami i małymi drzewami. Stwier dzo no 
lęgi w kra jo bra zie rolniczym, zwłaszcza w zbożach. 
Poza granicami Polski gniazduje regularnie na pola-
nach położonych w większych kompleksach leśnych,  
w lasostepie, na łąkach górskich i suchych wydmach.  

ELEMENTY BIOLOGII ROZRODU 

System rozrodczy 
Częściowo monogamiczny, zwłaszcza wtedy, gdy 
ptaki gniaz du ją na izolowanych stanowiskach. 

W niektórych populacjach istnieje silna ten den cja do 
tworzenia związków poligynicznych. Roczne samce 
tworzą z re gu ły związki monogamiczne, natomiast 
starsze mogą mieć nawet do 7 sa mic, zwykle jednak 
3–4 partnerki. W haremie samce dbają o niektóre 
samice regularnie, zaś przy innych prawie się nie 
pojawiają. Pary tworzą się na jeden sezon. Do ko-
jarzenia par dochodzi głównie na lęgowisku.

Doj rza łość płcio wa 
Uzyskują ją ptaki w 2–3, tylko z rzadka w pierw szym 
roku życia. Na Orkadach w pierwszym roku życia 
do lęgów przystępowało 31% samców i 26% samic, 
w drugim roku życia – 62% samców i 69% samic,  
a 7% samców i 5% samic jeszcze później. 

Fenologia lęgów
Ptaki na miejsca lęgowe wracają w drugiej połowie 
marca i w kwietniu; okres lęgowy trwa od końca 
kwietnia do lipca, natomiast składanie jaj przypada 
zwykle na okres od połowy maja do połowy czerwca.   

Liczba lęgów 
Ptaki wyprowadzają jeden lęg w roku, powtarzają 
lęgi po stracie jaj. 

Terytorializm 
Zazwyczaj gniazduje sa mot nie (terytorium gniaz-
do we wynosi 5–15 ha, łowieckie jest większe, nawet 
do 10 km2 wokół gniazda); czasami tworzy luźne, 
niewielkie kolonie (do 10 par), zwłaszcza w lata za-
sobne w pokarm – gniazda są wówczas oddalone są 
zwykle o 50 m jedno od drugiego, ale wyjątkowo leżą 

BŁOTNIAK ZBOŻOWY Circus cyaneus (LINNAEUS, 1766)

©Tomasz Cofta
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nawet o 0,5 m od siebie. W optymalnych warunkach 
gniazda dzieli dystans około 1 km. Na Orkadach 
zagęszczenie lęgowych samców wynosiło 2,9–6,1/10 
km2, zaś samic – 6,9–12,2/10 km2. Wyboru rewiru 
dokonuje samiec, terytorium wokół gniazda broni 
zazwyczaj samica, zaś samiec – zarówno obszaru przy 
gnieździe, jak i dalej od niego. Młode ptaki przy-
wiązane są do miejsca urodzenia i np. na Orkadach 
ponad 50% wraca w rejon urodzenia.  

GNIAZDO 

Lokalizacja 
Gniazdo zakłada na ziemi, często na terenie podmo-
kłym, wrzosowisku, rzadziej w krajobrazie rol ni czym, 
w niskim młodniku lub wręcz w lesie, np. świerko-
wym. Zlokalizowane jest w gę stych za ro ślach (ma li n, 
je ży n), pod krzewem (wierzbą, brzozą, wrzosem, 
olchą), w trzcinach, oczeretach, wśród pałki wodnej 
lub innych ro ślin  wod nych, na dnie wyschniętego 

stawu, mię dzy kę pa mi tu rzyc lub traw, w zbożu. 
Zwykle jest osłonięte wysokimi roślinami. Miejsce 
pod budowę gniazda wybiera zazwyczaj samica, 
rzadziej samiec, jednak przy jej akceptacji. Stare 
gniazda wykorzystywane są sporadycznie.  

Kształt 
Płaska platforma z roślin zazwyczaj o nieregularnym 
kształcie.

Tuż po przylocie ptaki odbywają zaloty, które obok 

rytualnego karmienia są jednym z kryteriów wy-

boru partnera. Zaloty trwają zwykle do czerwca. 

Widowiskowe loty tokowe składają się z serii fa-

listych lotów. Ptak wznosi się na wysokość kilku-

dziesięciu metrów i gwałtownie spada, obracając 

się równocześnie wokół własnej osi. Czasami ptaki 

wspólnie krążą na dużych wysokościach, wyko-

nują beczki, przechylają w locie na boki unosząc 

przy tym wysoko skrzydła; te faliste loty mogą   

powtarzać wielokrotnie w ciągu dnia. Ponadto 

samiec przekazuje samicy w locie zdobycz, czasa-

mi gałązkę lub inny materiał. Kopulacja odbywa 

się na ziemi, najczęściej po rytualnym karmieniu, 

zwykle blisko gniazda. 

Tokujący samiec (Cramp, Simmons 2004, zmodyfikowane)

Samiec przekazujący pokarm samicy (©Piet Munsterman/
freenatureimages.eu)
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Konstrukcja 
Podstawa gniazda zbudowana jest z różnej długości 
gałęzi (wierzby, olchy, wrzosu, brzozy, niekiedy sosny 
lub świerka). Warstwa środkowa składa się z długich 
traw, trzciny, słomy, niekiedy drobnych gałązek; 
w wyściółce mogą pojawiać się pióra wysiadującej 
samicy. Niekiedy wyściółka składa się z jednego tylko  
rodzaju materiału, np. liści paproci. Konstrukcja 
jest zwar ta i dość regularna, zwłasz cza wtedy, gdy 
gniazdo znajduje się w miejscu suchym; w pod-
mokłym – jest mniej regularna i materiał sterczy 
na boki, a na obrzeżu jego elementy są wyginane. 
Podstawa gniazda w miejscu suchym jest stosun-
kowo niewielka, natomiast w podmokłym bardziej 
rozbudowana. Ptaki donoszą materiał w okresie 
wysiadywania jaj i wychowywania piskląt. W czasie 
długotrwałych deszczów ptaki donoszą materiał 
częściej niż w okresach suszy. Materiał przynoszą 
w szponach i w dziobie.  

Czas budowy i udział płci 
W 90–95% przypadków to samiec inicjuje budowę 
gniazda, przynosząc niewielką ilość materiału budul-

cowego. Później buduje głównie samica, choć samiec 
może donosić materiał przez cały okres budowy 
gniazda; materiał zbierany jest w promieniu do 200 
m od gniaz da. Budowa trwa 7–15 dni, a w lęgach 
powtarzanych tylko 1–2 dni, a nawet tylko kilka 
godzin. Gniazdo budowane jest w ciągu całego dnia, 
ale najintensywniej między 8.00 a 13.00. 

Wymiary 
Średnica zewnętrzna 40 cm (30–80); średnica we-
wnętrzna 19 cm (15–27); głębokość 5 cm (3–8). Wy-
sokość gniazda zmienia się stosownie do lokalizacji 
i wynosi 5–7 cm w miejscach suchych, a do 45 cm na 
terenie pod mo kłym. Gniazdo spłaszcza się podczas 
wysiadywania i wychowywania piskląt.

JAJA 

Kształt 
Różnobiegunowe, jajowate, mało wydłużone, o tę-
pym węższym biegunie, pękate.  

Tekstura 
Skorupka jest mocna, na ogół gładka, czasami pokry-
ta wapiennymi grudkami – wówczas jej powierzchnia 
jest szorstka; prześwituje niebieskawozielono.  

Gniazdo z pełnym zniesieniem (©Josef Hlasek)

Pełne zniesienie (©Józef Hordowski)

Gniazdo z pisklętami (©Bear Paw Battlefield/Flickr.com)
Samica obracająca jaja (©Stanislav Zvyagintsev/http://foto-
-birds.ucoz.ru)
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©Józef Hordowski
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©Józef Hordowski

pow. ok. 40x
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Oomorfometria
długość (A)  46,0 mm (40,0–53,9)

szerokość (B)  36,0 mm (31,9–40,0)

ciężar (G)   31,0 g (23–42)

ciężar skorupki (g)  2,45 g (1,69–3,63)

grubość skorupki (d)  0,27 mm

objętość (V)  28,8 cm3

stosunek ciężaru skorupki do ciężaru jaja (Rg) 7,9%

stosunek ciężaru jaja do ciężaru samicy (RW) 6,0%

stosunek ciężaru lęgu do ciężaru samicy (RG) 28,0%

największe jaja   53,9 × 38,3; 52,1 × 38,0 mm

   49,5 × 40,0; 50,0 × 39,8 mm

najmniejsze jaja   40,0 × 32,0; 41,0 × 35,0 mm

   41,0 × 31,9; 42,0 × 33,0 mm

anormalne   26,5 × 21,0; 28,5 × 22,5 mm

   56,3 × 40,5 mm

Wielkość zniesienia 
4–6 jaj (3–9), zniesienia większe pochodzą od dwóch 
samic. Europa: 2 jaja × 1,0%; 3 × 15,2%; 4 × 26,9%; 
5 × 42,1%; 6 × 10,7%; 7 × 3,4%; 8 × 0,7% (n=290 
lęgów). Wielka Brytania, Orkady – 3 jaja × 9,7% 

Połysk 
Skorupka słabo połyskuje, ale pod koniec wysia-
dywania staje się błyszcząca (z wyjątkiem jaj naj-
brudniejszych).  

Pory 
Pory są wyraźnie widoczne, okrągłe i płytkie, za-
zwyczaj równomiernie rozmieszczone na skorupce.  

Barwa tła skorupki 
Świeże jaja są niebieskawobiałe lub zielonkawe, po 
2–4 dniach tracą niebieskawy odcień i przybierają 
od wyściółki i zabrudzonych piór oraz nóg samicy  
– ko lor brudnoszary.

Rysunek i barwa 
Rzadko trafiają się jaja pokryte kilkoma czerwonobrą-
zo wy mi plamkami i kreskami lub jaja z dużymi sza-
rymi lub czerwonawymi na ma za mi. 

Gniazdo z pisklętami (©Sergey 
Cherenkov)

Karmienie (©Stanislav Zvyagintsev/http://foto-birds.ucoz.ru)
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Zmienność geograficzna zniesień
Kraj n

Francja 40 4,15

Holandia 101 4,56

Niemcy 53 4,7

Norwegia 58 4,36

   w latach plagi gryzoni  43 4,69

   w latach „ubogich” 15 3,4

Szkocja 27 4,70

Wielka Brytania 29 4,7

Wielka Brytania, Or ka dy 701 4,71

jest obserwacja pary ptaków, noszących materiał 
gniazdowy lub pokarm, ptaków zaniepokojonych 
lub przeganiających drapieżniki.  

Typ gniazdowy
Pisklęta są gniazdownikami niewłaściwymi.

Klucie
Wykluwają się asynchronicznie, zwykle w przeciągu 
24 godzin; cały lęg wykluwa się w ciągu 5–6 dni,  
a rzadziej – 10–11 dni, a kolejne pisklęta klują się 
co 1–3 dni. 

Zachowanie piskląt
Po 10 dniach pisklęta we własnej obronie kładą 
się na plecy i intensywnie wymachują szponami. 
Po 13 dniach młode stoją już pewnie na gnieździe 
lub w najbliższym otoczeniu, a 2–4 dni później są 
całkowicie sprawne i zaczynają opuszczać gniazdo 
i wędrować po najbliższej okolicy, tworząc tunele 
wśród gęstej roślinności.

Wzrost i rozwój 
Lotki rozwijają się począwszy od 6–7 dnia, pierw sze 
pióra okry wo we ukazują się około 15 dnia; pisklęta 
są całkowicie są opie rzo ne po 30–35 dniach; oczy 
otwierają w 1–2 dniu życia, czasami już w kilka 
godzin po wykluciu. Lotność uzyskują po 32–42 
dniach, zwykle samce wcześniej niż samice. Cał-
kowitą samodzielność osiągają w kilka tygodni po 
wylocie z gniaz da i wówczas najczęściej opiekuje się 
nimi tylko samica.   

Ubarwienie puchowe
Pierwszy puch jest krót ki, prze waż nie dość gę sty, 
ską py na brzu chu, a na bokach głowy, szyi, ple cach 
i skrzy dłach jest biały z żół ta wym za bar wie niem; 
oko otacza wąski ciemny brą zo wy pier ścień. Dru gi 
puch jest dłuż szy; wierzch ciała żół to brą zo wy, spód 

Zmienność geograficzna jaj
Kraj n A × B

Białoruś 11 42,85 × 33,90

Czechy płd. 10 47,5 × 36,9

Czechy i Słowacja 64 45,74 × 36,03

Kanada, Nowy Brunszwik 125 45,98 × 35,58

Kanada, Alberta 16 45,6 × 36,2

Luksemburg 13 43,23 × 34,71

Niemcy 80 45,34 × 35,49

Rosja, Mordowia 16 46,17 × 35,50

Stany Zjednoczone 84 46,6 × 36,4

Szwecja 83 46,52 × 36,24

Wielka Brytania 100 46,23 × 36,13

Wielka Brytania, Orkady 901 46,30 × 34,60

lęgów; 4 × 28,2%; 5 × 45,8%; 6 × 13,7%; 7 × 2,3%; 
8 jaj × 0,3% zniesień (n=701 lęgów). 
Związki poligyniczne: jednoroczny samiec i samica 
znoszą średnio – 4,8 jaja, 2-letni samiec i pierwsza 
samica średnio – 4,6 jaja, 2–4-letnia samica średnio 
4,7 jaja oraz 5–6-letnia samica średnio 4,5 jaja. 

Zmienność międzyroczna wielkości zniesienia
W latach 1975–1981 na Orkadach średnia wielkość 
zniesienia wahała się od 4,39 do 5,04 jaja. 

Zmienność sezonowa wielkości zniesienia
Wielka Brytania – pierwsza dekada maja – średnio 
4,55 jaja (n=27); druga dekada maja – 4,67 jaja 
(n=76); trzecia dekada maja – 4,46 jaja (n=42); 
czerwiec – 4,0 jaja (n=12 lęgów).

Interwał 
Składane są w odstępach 1–3-dniowych (rzadko 
większych), zwykle co 48 godzin.

Okres inkubacji 
Trwa 29–31 dni dla jednego jaja, a całe zniesienie 
wysiadywane jest przez 29–40 dni. 

Udział płci 
Wy sia du je przede wszystkim samica, rzadko samiec, 
który regularnie ją karmi. 

Początek wysiadywania
Rozpoczyna się po zniesieniu od 1 do 4 jaj, zwykle 
począwszy od zniesienia drugiego jaja; większość 
samic rozpoczyna inkubację, choćby przerywaną, 
już następnego dnia po zniesieniu pierwszego jaja. 

Identyfikacja lęgu
Gniazdo i jaja błotniaka zbożowego są podobne do 
jaj i lęgów dwóch pozostałych gatunków błotniaków. 
Dlatego najlepszym sposobem identyfikacji lęgu 
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Zachowanie rodziców przy gnieździe
Ptaki, niepokojone przy gnieździe, w większości przy-
padków aktywnie go bronią, atakując z krzykiem 
i imitując atak, zniżając często lot nad człowiekiem 
lub drapieżnikiem. Czasami samica wysiaduje tak 
wytrwale, iż wylatuje intruzowi spod nóg.

Pisklę (©Stanislav Zvyagintsev/http://foto-birds.ucoz.ru)

ciała bla do żół ta wy, brzuch biały. Tę czów ka jest 
ciem no brą zo wa, póź niej z szarawym od cie niem; 
nogi cie li sto ró żo we, potem – żółte, zmiana następuje 
około 7 dnia życia. 

Wymiary
Średnia masa świeżo wyklutego pulli wynosi 19,8 g 
(n=24); ciężar młodych tuż przed wylotem wynosi 
400–540 g. Średnio najstarsze pisklę w pierwszych 
dniach życia jest około 2,5 razy cięższe od najmłod-
szego. Przy wylocie samice są średnio o 32% cięższe 
od samców.

Zachowania rodzicielskie
Młodymi opiekuje się samica, która przez pierwsze 
10–15 dni stale z nimi przebywa. Skorupki samica 
wynosi poza obręb gniazda, czasami je zjada. Samiec 
przynosi pokarm, który samica początkowo rozrywa  
i podaje pisklętom do dzioba; później oboje rodzice 
polują, ale tylko samica karmi mło de, zaś samiec 
od około 20 dnia zrzuca zdobycz z niskiej wysokości 
wprost do gniazda. W Holandii do 10 dnia życia 
piskląt samiec przynosił 82% pokarmu, między 10 
a 20 dniem ich życia – samiec przynosił 54% pokar-
mu, po 20 dniu samiec 41%, zaś samica 49%. Około 
30–40% samców opuszcza samicę i lęg jeszcze przed 
uzyskaniem lotności przez młode.

Efektywność lęgów
Produkcja młodych: związ ki mo no ga micz ne około 
2,3–2,6 mło de, po li gynicz ne – około 1,5 mło de go/
parę × rok.

Samica w okresie lęgowym (©Tomasz Cofta)
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Lokalnie nieliczny, zwykle bardzo nieliczny ptak 
lęgowy niżu, liczebność oceniono na 2700–4300 par;
większość z nich gniazduje we wschodniej i środkowej 
części kraju. W ostatnich latach zanotowano wzrost 
liczebności.

Zasiedla Europę, poza jej północnymi i południowy-
mi obszarami, ponadto środkową Azję i północno–za-
chodnią Afrykę. Europejska populacja oceniana jest 
na 54000–92000 par, najliczniej gnieździ się w Rosji 
20000–35000 par, na Ukrainie 15000–24000 par, we 
Francji 3800–5100 par, na Białorusi 3000–5000 par, 
w Hiszpanii 6000–7500 par. 
Gatunek monotypowy.

Typowym siedliskiem lęgowym są rozległe torfowi-
ska niskie, porośnięte krzewami i łanami trzcin oraz 
pokrzywami, wilgotne łąki, doliny rzeczne, płytkie
obrzeża jezior oraz innych zbiorników wodnych 
porośnięte roślinnością szuwarową, zwłaszcza wy-
sokimi turzycami. Obecnie coraz częściej spotykany 
jest w mozaikowym krajobrazie rolniczym, gdzie do
założenia gniazd wykorzystuje uprawy zbóż, koniczy-
ny i rzepaku, np. na Podlasiu nawet do 80% gniazd

zlokalizowanych było w oziminach. Warunkiem 
występowania jest obecność na terytorium lęgowym 
niskiej roślinności, co ułatwia polowanie. 

ELEMENTY BIOLOGII ROZRODU 

System rozrodczy
Jest z reguły gatunkiem monogamicznym, a pary 
tworzą się na jeden sezon. W niektórych populacjach 
występują regularnie poligynia, a wyjątkowo po-
liandria. Najczęściej samiec łączy się z inną samicą,
gdy „pierwsza” wysiaduje jaja. Niektóre ptaki mogą 
powracać na te same lęgowiska, co wynika raczej 
z przywiązania do terenu rozrodczego niż z więzi
partnerskich. Samce z reguły pojao wiają się kilka dnia
wcześniej niż samice, tylko z rzadka ptaki pojawiają 
się w parach. Do formowania par, które trwa 3–4 
tygodnie, dochodzi już na lęgowiskach. Samica jest
wówczas regularnie dokarmiana przez samca, który 
podaje jej pokarm w locie (rzadziej na ziemi).

Dojrzałość płciowa 
Uzyskują ją samice wu drugim, a samce w trzecim
roku życia. Młodsze ptaki czasami próbują przystę-
pować do lęgów, które zwykle kończą się bez sukcesu. 

Fenologia lęgów
Na lęgowiska w Polsce ptaki wracają od końca
pierwszej do trzeciej dekady kwietnia. Większość par 
rozpoczyna lęgi między 6 a 30 maja, 1/3 samic składa 
pierwsze jajo między 15 a 20 maja. Jaja w lęgach
powtarzanych po utracie pierwszego lęgu składane 
są pod koniec maja i w czerwcu.

©Tomasz Cofta

Synonimy: błotniak popielaty

BŁOTNIAK ŁĄKOWY Circus pygargus (LINNAEUS, 1758)
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Liczba lęgów 
Ptaki wyprowadzają jeden lęg, powtarzają zniesienia 
po utracie jaj, o ile nastąpiło to we wczesnym okresie 
wysiadywania.

Terytorializm 
Gniazduje pojedynczo lub tworzy niewielkie (do 
30 par), luźne grupy gniazdowe (dystans między 
gniazdami wynosi wówczas 10–300 m). Na Podlasiu 
prawie 60% par gniazdowało pojedynczo, a pozostałe 
tworzyły luźne skupienia, liczące do 14 gniazd. Te-

Zaloty mają miejsce zwykle nad rewirem lęgowym, 

rzadko ptaki odlatują dalej. Najintensywniejsze są 

w dni słoneczne. Partnerzy we dwoje lub samotnie 

krążą wysoko nad ziemią, czasami kilka ptaków 

równocześnie. Para ptaków wznosi się wysoko,  po 

dużych kręgach, samiec zwykle krąży nieco wyżej, 

nawet do pułapu 1 km nad ziemią. Ptaki nurkują 

gwałtownie i ponownie wznoszą się, obracając się 

przy tym  na boki, ponadto samiec jak najszerzej 

rozpościera ogon; czasami ptaki głośno się nawo-

łują. Niekiedy samiec ceremonialnie przekazuje 

samicy pokarm. 

Kopulująca para ptaków (©Andrzej Łukijańczuk)

Para w trakcie zalotów (©Andrzej Łukijańczuk)

Samiec przekazujący pokarm samicy (©Andrzej Łukijań-
czuk)

Samica z materiałem gniazdowym (©Andrzej Łukijańczuk)

Gniazdo w łanie zboża (©V.P. Ilchuk)
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rytorium łowieckie jest duże (maks. do 26 km wokół 
gniazda), w prze ci wień stwie do te ry to rium gniazdo-
wego (zwykle do 300 m wo kół gniazda), ale ptaki 
bronią tylko obszaru w promieniu kilku/kilkunastu 
metrów od gniazda. Pod Chełmem gniazduje w za-
gęszczeniu 30 p/10 km2, na Podlasiu 3,8–4,3 p/100 
km2, w Wielkopolsce 0,4–1,3 p/100 km2. W zachod-
niej Europie rejestrowano skupienia, np. 20 gniazd 
na powierzchni 2–3 ha lub 3 gniazda na plantacji 
drzew iglastych o powierzchni 0,6 ha. Zagęszczenie 
zależy od lokalnej obfitości żerowisk; w lata bogate 
w pokarm może być dwukrotnie liczniejsze. 

GNIAZDO 

Lokalizacja 
Umieszczone jest na ziemi, w wysokiej trawie, trzci-
nie lub szuwarach, na wrzosowisku, w młodnikach, 
ostatnio co raz częściej bezpośrednio na ziemi w zbo-
żach itp. (głównie uprawy żyta, rzadziej jęczmienia, 
psze ni cy oraz rzepaku), wyjątkowo na wydmach lub 
w luźnym, niskopiennym lesie. Niekiedy gniazda 
znajdują się do 0,5 m nad ziemią na kępie traw lub 
na niskim krzewie. W dolinie Biebrzy i na Polesiu 
Lu bel skim zakłada gniazda najczęściej w za ro ślach 
wierzby rokity i brzozy ni skiej oraz w szuwarach kło-
ci wiechowatej; w dolinie Wisły na dużych wy spach, 
wśród roślin zielnych i krzewów wikliny. Optymalna 
dla ptaków wysokość roślinności w otoczeniu gniazda 
wynosi około 1 m. 

Gniazdo z pełnym zniesieniem (©Josef Hlasek) Gniazdo z pełnym zniesieniem (©V.P. Ilchuk)

Lot tokowy samca (©Tomasz Cofta)
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Kształt 
Gniazdo ma regularny okrągławy kształt, płaskie
lub z płytkim zagłębieniem. 

Konstrukcja 
Warstwa zewnętrzna składa się z gałązek wierzby,
brzozy, olchy, wrzosu (długości 8–30 cm, rzadko nawet 
do 100 cm, średnicy do 2 cm), wnętrze zaś wyście-
lone trawami, trzciną, turzycami, skrzypami, słomą 
i suchymi częściami innych roślin. Niekiedy między 
podstawą gniazda a wyściółką zaznacza się cienka 
warstwa liści i trzciny. Materiał wewnątrz gniazda 
jest wyginany, a całość jest zwarta. W czasie wycho-
wywania piskląt gniazdo staje się zupełnie płaskie.  

Czas budowy i udział płci 
Gniazdo buduje przede wszystkim samica, bardzo
rzadko także i samiec przynosi materiał i kładzie na
gnieździe. Budowa trwa 4–5 dni. 

Wymiary
Średnica zewnętrzna 32 cm (20–80), średnica
wewnętrzna 15 cm (12,5–27), wysokość 3–10 cm, 
głębokość 4 cm (3–6,5).

JAJA 

Kształt 
Różnobiegunowe, jajowate, mało wydłużone, o tę-
pym węższym biegunie lub równobiegunowe, wtedy 
owalne, o tępych biegunach.

Tekstura 
Skorupka jest stosunkowo cienka, gładka i drobno-
ziarnista, prześwituje niebieskawozielono, czasami 
na biegunach występują wapniste grudki.

Połysk
Skorupka połyskuje, w trakcie wysiadywania nabiera
intensywnego blasku. 

Pory 
Pory są rozmieszczone równomiernie, dość dobrze 
widoczne, wyraźne, okrągłe i płaskie. 

Barwa tła skorupki 
Tło skorupki jest białe z lekkim zielonkawoniebie-
skim odcieniem, rzadziej białawożółte lub białozie-
lonkawe. Po kilku dniach wysiadywania jaja stająa
się brudne i przybierają koa lor szarawy. 

Rysunek
Najczęściej jaja są pozbawione plamek, rzadko tra-
fiają się jaja z rdzawobrązowymi i rdzaworóżowymi 
cętkami. Opisywano także jaja zielonkawobiałe,
pokryte drobnymi nitkami i rdzawymi kropeczkami.

Świeżo wyklute pierwsze młode (©V.P. Ilchuk)

Świeżo wyklute drugie młode (©V.P. Ilchuk)

Samica w szacie godowej (©Tomasz Cofta)
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pow. ok. 40x

©Józef Hordowski
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Zmienność objętości jaj zależna od wielkości lęgu
Hiszpania – lęg 1-jajowy – średnio 21,75 cm3 (n=3), 
2-jajowy – 22,75 cm3 (n=3), 3-jajowe – 22,84 cm3 
(n=13), 4–jajowe – 22,40 cm3 (n=12), 5-jajowe – 
26,33 cm3 (n=4 jaja).

Wielkość zniesienia 
4–5 jaj (3–10); zniesienia powyżej 10 jaj należą do 
dwóch samic. Polska, Podlasie 2 jaja × 7,9% lęgów; 3 
× 29,7%; 4 × 48,5%; 5 × 10,9%; 6 jaj × 3,0% (n=101 
lęgów); Hiszpania 2 jaja × 1,1% lęgów; 3 × 12,4%; 4 
× 44,0%; 5 × 38,0%; 6 × 3,8%; 8 jaj × 0,8% (n=266 
lęgów); Europa średnio 4,2 jaja, i tak: 2 jaja x 3,0% 
lęgów; 3 x 19,8%; 4 x 42,7%; 5 x 27,0%; 6 x 4,7%; 7 
x 1,2%; 8 jaj i powyżej 1,6% (n=987 lęgów). Średnia 
wielkość zniesienia wzrasta od południa na północ 
zachodniej Palearktyki. 

Oomorfometria
długość (A)  41,7 mm (36,0–49,6)

szerokość (B)  32,5 mm (29,5–38,8)

ciężar (G)   23,9 g (19–29)

ciężar skorupki (g)   2,00 g (1,61–2,89)

grubość skorupki (d)  0,24 mm

objętość (V)  22,7 cm3

stosunek ciężaru skorupki do ciężaru jaja (Rg) 8,3%

stosunek ciężaru jaja do ciężaru samicy (RW) 6,5%

stosunek ciężaru lęgu do ciężaru samicy (RG) 29,2%

największe jaja   49,6 × 35,7; 46,5 × 32,5 mm

   46,0 × 35,6; 44,0 × 36,0 mm

   42,5 × 37,5; 43,8 × 36,0 mm

najmniejsze jaja   36,0 × 31,8; 37,0 × 30,2 mm

   41,5 × 29,6; 36,7 × 30,0 mm

   37,0 × 30,0 mm

Zmienność międzyroczna objętości jaj
Hiszpania, rok 1990 – średnio 23,43 cm3 (n=53), rok 
1991 – średnio 22,17 cm3 (n=32 jaja); Polska, lata 
1990–1995 – 24,81 cm3 (n=161), lata 2003–2012 – 
23,74 cm3 (n=244 jaja).

Młody ptak (©Andrzej Łukijańczuk)

Pisklęta w gnieździe (©Andrzej Łukijańczuk)

Etapy rozwoju piskląt 
(Krupiński et al. 2014)  
rys. M. Skakuj
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Zmienność geograficzna jaj
Kraj n A × B

Armenia 16 42,78 × 34,22

Belgia 101 41,70 × 33,45

Białoruś 67 41,87 × 33,47

Czechy i Słowacja 22 42,01 × 34,14

Dania 21 42,3 × 33,0

Francja/Hiszpania 1292 41,5 × 33,1

Holandia 82 41,10 × 32,50

Hiszpania 85 41,23 × 32,92

Kazachstan, Naurzum 30 40,6 × 32,5

Luksemburg 11 42,10 × 33,45

Niemcy, Brandenburgia 44 41,90 × 33,60

Niemcy zach. 77 41,28 × 33,25

Polska, Chełm lata 1990–1995 161 42,5 × 33,7

Polska, Chełm lata 1990–1995 244 41,7 × 33,5

Rosja, dolny Don 23 41,37 × 32,94

Rosja, Mordowia 18 41,93 × 32,73

Rosja, Kraj Stawropolski 22 42,15 × 32,90

Szwecja 15 41,65 × 32,89

Ukraina 27 42,1 × 34,0

Zmienność geograficzna zniesień
Kraj n

Anglia 227 4,02

Białoruś 16 4,75

Czechy i Słowacja 19 4,2

Francja, Wandea 101 3,75

Francja, Charente-Maritime 200 2,8–4,39

Francja, Deux-Sèvres 143 4,28

Hiszpania, Madryt 215 3,93

Hiszpania, Ciudad Real 120 4,30

Hiszpania, Castellón 266 4,34

Holandia 112 4,2

Kazachstan 50 4,44

Niemcy 136 4,3

Polska, Chełm 118 4,09

Polska, Podlasie 101 4,71

Portugalia, Evora 36 3,97

Portugalia, Castro Verde 11 2,82

Rosja, Kraj Stawropolski 10 4,5

Włochy, Emilia-Romana 61 3,70

Zmienność sezonowa wielkości zniesienia
Holandia – w maju średnio 3,66 jaja (n=27); 
w czerwcu średnio 4,02 jaja (n=25 lęgów).

Zmienność międzyroczna wielkości zniesienia
Polska: rok 2005 – średnio 3,75 jaja (n=4), rok 
2006 – 3,85 jaja (n=7), rok 2007 – 3,77 jaja (n=18), 
rok 2008 – 3,78 jaja (n=14), rok 2009 – 3,59 jaja 
(n=27), rok 2010 – 3,93 jaja (n=16) i 2011 – 3,46 
jaja (n=15 lęgów); Hiszpania, w latach 1989–2003 
wielkość zniesień wahała się średnio od 4,13 do 4,67, 
średnio 4,34 jaja. 

Interwał 
Jaja składane w odstępach 1–2(3–4)-dniowych. 

Okres inkubacji 
Wy sia dy wa nie jed ne go jaja trwa 28–29 dni (27–30), 
zaś całego zniesienia nawet do 40 dni. Sa miec karmi 
wy sia du ją cą samicą 5–6 razy dziennie.

Udział płci 
Wysiaduje prawie wyłącznie samica, sa miec przy-
pad ko wo zastępuje ją w czasie krótkotrwałej nie-
obecności samicy w gnieździe. 

Początek wysiadywania
Rozpoczyna się od zniesienia pierwszego jaja, tylko 
z rzadka – od drugiego. 

Opierzone młode (©Andrzej Łukijańczuk)
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Opierzone młode (©Andrzej Łukijańczuk)
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Identyfikacja lęgu
Jaja błotniaka łąkowego są przeciętnie mniejsze niż 
jaja błotniaka zbożowego, jednakże rozróżnienie jaj 
obu gatunków jest niekiedy niemożliwe. Jedynym 
pewnym sposobem jest obserwacja tokującej oraz 
noszącej materiał gniazdowy pary ptaków. 

Typ gniazdowy
Pisklęta są gniazdownikami niewłaściwymi.

Klucie
Wykluwają się asynchronicznie w 1–2-dniowych 
odstępach, rzadko dłuższych. 

Zachowanie piskląt
Po trzech tygodniach młode mogą opuszczać gniazdo 
i pe ne tro wać okolicę gniazda, tworząc wśród roślin 
przej ścia i tunele. 

Wzrost i rozwój 
Młode przebywają w gnieździe 26–32 dni, latają po 
35–40 dniach (32–42), sa mo dziel ne stają w 10–16 dni 

później. W tym czasie usiłują przejmować zdobycz 
od rodziców bezpośrednio w locie. Rodzina zwykle 
prze by wa ra zem, na wet jeżeli młode są już cał ko-
wi cie sa mo dziel ne. 

Ubarwienie puchowe
Pierwszy puch jest krótki, atłasowy, gęsty na wierz-
chu cia ła, na spodzie rzad ki – biały, o żółtawym 
odcieniu, zwłaszcza na skrzy dłach. Dru gi puch uka-
zu je się po około 7 dniach, jest dłuższy, gęściejszy 
i weł ni sty, biały, mieniący się na karku, ple cach 
i skrzydłach. Lotki i sterówki pojawiają się po 7 
dniach, a całe upierzenie rozwija się między 2 a 4 
tygodniem. Tęczówka jest ciem no brą zo wa; dziób 
ro go wy; nogi bla do żół ta we; pazury bladoszare, stają  
się czarne po około 2 ty go dniach. 

Wymiary
Ciężar świeżo wyklutych pulli wynosi około 15 g.

Zachowania rodzicielskie
Mło dy mi opie ku je się tyl ko sa mi ca. Przez pierw sze 

Samica z pisklętami (©Stanislav 
Harvančík/birdphotoworld.sk) 
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2–3 tygodnie samica stale prze by wa na gnieź dzie, 
a samiec przy no si jej po karm, który przekazuje jej 
w locie, opodal gniazda. W przypadku, gdy samiec 
jest poligyniczny, to zaopatruje dwie samice. Póź-
niej oboje rodzice przy no szą pokarm i coraz częściej 
pozostawiają zdobycz w całości na gnieździe lub na 
dodatkowo zbudowanych platformach. 

Efektywność lęgów
Pro duk cja młodych wynosi około 2,3 młodego/parę 
× rok.

Zachowanie rodziców przy gnieździe
Podobnie jak u błotniaka zbożowego samica wy-
siaduje wytrwale i nieustępliwie. Spłoszona krąży 
nad człowiekiem lub drapieżnikiem zwykle razem 
z samcem, często wydając głośne okrzyki, jednakże 
intruza nie atakuje. Przed zbliżającym się człowie-
kiem samica ucieka, gdy jest on oddalony o około 
3–5 m. Samiec z reguły przy no si po karm aż do wy-
lo tu mło dych z gniaz da, póź niej opie ku je się nimi 
naj czę ściej sa mi ca. Wy jąt ko wo, pod czas nie obec no ści 
sa mi cy, samiec kar mi pi sklę ta. Sa miec może sam 
wy cho wać młode, jeżeli samica padnie.
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Samiec (©Andrzej Łukijańczuk)
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Lokalnie nieliczny, zwykle średnio liczny ptak lęgo-
wy, równomiernie rozmieszczony w kraju; liczebność 
ocenia się na 20500–39000 par. 

Europejska populacja szacowana jest na 403.000–
582.000 par, najliczniej gnieździ się w Rosji 160.000–
180.000 par, Wielkiej Brytanii 35000 par, Francji 
26000–42000 par, Szwecji 15000–20000 par. 
Gatunek politypowy.

• nisus (LINNAEUS, 1758) — Europa do południowo–za-

chodniej Syberii, północny Iran, południowo–zachodni 

Turkmenistan

• nisosimilis (TICKELL, 1833) — północno–zachodni i środ-

kowa Syberia do Ałtaju, północne Chiny, Japonia

• dementjevi STEPANYAN, 1958 — góry: Pamir, Ałtaj, Tien 

Szan

• melaschistos HUME, 1869 — wschodni Afganistan, Hima-

laje do zachodniej prowincji Syczuan w Chinach

• wolterstorffi O. KLEINSCHMIDT, 1901 — Korsyka, Sardynia

• punicus VON ERLANGER, 1897 — północno–zachodnia 

Afryka

• granti SHARPE, 1890 — Madera, Wyspy Kanaryjskie.

Zasiedla głównie młodsze drzewostany, 40–80-let-
nie, najchętniej drągowiny sosnowe lub świerkowe. 
Jednakże gniazduje także w starych grądach czy 
buczynach, gdzie znajdują się płaty ze świerkiem 
lub sosną. Unika wnętrz rozległych lasów, zasiedlając 
zazwyczaj ich skraje. Rzadko spotykany w zadrze-

wieniach śródpolnych, starych borach. W ostatnich 
latach chętnie gniazduje w laskach na obrzeżach 
miast, a nawet większych osiedli. W górach gniazduje 
w pobliżu terenów otwartych, zwłaszcza w dolinach 
i przy większych polanach. Gniazda znajdywano do 
górnej granicy lasu (980 m n.p.m.). 

ELEMENTY BIOLOGII ROZRODU 

System rozrodczy 
Gatunek monogamiczny, rejestrowano przypadki 
poligynii. Pary łą czą się na jeden sezon, a formują się 
do trzech miesięcy przed okresem lę go wym. Zdarzają 
się pary mieszane z krogulcem krótkonogim.  

Doj rza łość płcio wa 
Do lęgów przystępuje w 2–4 roku życia, rzadko 
wcześniej (około 15% po pu la cji). 

Fenologia lęgów
Stare ptaki zajmują rewiry w marcu lub na początku 
kwietnia, młode później. Znoszenie jaj następuje 
w drugiej połowie kwietnia i w maju, najczęściej na 
początku maja, lęgi powtarzane w Niemczech od-
bywały się od początku czerwca do początku lipca. 
Okres lęgowy kończy się w sierpniu.

Liczba lęgów 
Wyprowadza jeden lęg w roku, powtarza lęgi po 
utracie jaj, gdy lęg straci we wczesnym okre sie wy sia-
dy wa nia. Powtórny lęg zakłada zazwyczaj w innym 
gnieździe lężącym w odległości kilkaset metrów od 
pierwszego gniazda.  

KROGULEC Accipiter nisus (LINNAEUS, 1758)

©Sergey Yeliseev
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Terytorializm 
Gniazduje w rozproszonych parach, a dystans mię-
dzy gniazdami wynosi co najmniej 1000 m, wyjąt-
kowo jedynie 20 m. Para ptaków zajmuje z reguły 
to samo terytorium przez wie le lat. W Puszczy Bia-
łowieskiej gniazda sąsiadujących par oddalone były 
od siebie o około 2 km (1,1–3,3 km). Terytorium 
gniazdowego broni w promieniu 500–700 m wokół 
gniaz da, łowieckiego do 7 km (6–14 km2). Notowany 
w za gęsz cze niu 1–5 par/100 km2 la su, rzadko do 20 
p/100 km2, choć sporadycznie nawet do 6 p/10 km2. 
Prawdopodobnie część par cały czas przebywa w po-
bliżu swojego rewiru. Zarówno samiec jak i samica 
może zająć terytorium jako pierwszy ptak. 

GNIAZDO 

Lokalizacja 
Umieszczone jest na drzewie, zwykle na młodych 
drzewach iglastych, głównie świer kach i sosnach, 

a także na jodłach i modrzewiach; 
w środkowej lub górnej części gęstwi-
ny koron, przy pniu głównym, rzadko 
na bocznych konarach, (tak zwykle 
na drzewach liściastych). Czasami 
zakłada gniazdo na drzewach li ścia-
stych, takich jak olcha, brzoza, dąb, 
klon, grab i buk. Co roku para buduje 
nowe gniazdo, ale znacz na część par 
wy ko rzy stu je jako podstawę sta re 
gniaz da só jek, wron (siwej i czarnow-
rona), kruków, grzy wa czy, wiewiórek, 

Zaloty rozpoczynają się tuż po zajęciu rewiru. 

Natomiast w przypadku ptaków zimujących ob-

serwowano je w ciepłe dni, w styczniu i lutym. 

W locie tokowym oboje partnerzy wznoszą się 

wysoko i krążą nad terytorium, następnie nur-

kują i znowu wznoszą, powtarzając ten manewr 

wielokrotnie. Czasami samiec „spada” na samicę, 

która umyka w ostatniej chwili. Ptaki stroszą  

w locie pokrywy podogonowe i głośno się nawołu-

ją. Ponadto z wolna uderzają skrzydłami, unosząc 

je wysoko ponad grzbiet. Czasami ptaki uganiają 

się między drzewami i koronami drzew (pokrywy 

podogonowe są przy tym idoczne). Zaloty trwają 

zwykle krótko, 5-10 minut, z rzadka dłużej. Dość 

często ptaki odzywają się w duecie, zwłaszcza rano 

i podczas budowy gniazda. Do kopulacji dochodzi  

w pobliżu gniazda (2–3 razy dziennie, trwa 20-30 se-

kund), bardzo rzadko na gnieździe. Niekiedy samiec 

przynosi samicy zdobycz i przekazuje na drzewie.

Zachowanie samca i samicy przed kopu-
lacją; 1. Samiec ląduje obok samicy,  
2. Samica wydłuża ciało i przyjmuje 
charakterystyczną pozycję,  
3. Kopulacja (Ortlieb 1987)

Kompletne zniesienie (©Józef Hordowski)
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któ re przysposabia. Drze wo z gniazdem znajduje się 
naj czę ściej w miej scu nieco otwar tym, tj. w pobliżu 
przecinki leśnej, dróg, strumyka lub też w luźnym 
drzewostanie. W Puszczy Bia ło wie skiej 87% gniazd 
znajdowało się na świerkach, resz ta na sosnach. 
W Niemczech zdecydowaną większość gniazd znajdo-
wano na świerkach, następnie na sosnach, ale także 
na mo drzewiach. Znane są przypadki zakładania 
gniazd na osłoniętych od góry półkach skalnych. 
Pary z wieloletnich związków posiadają w rewirze 
kilka (do 7) starych, niekiedy zniszczonych gniazd. 
Wyjątkowo na jednym drzewie znajdowały się 2 
gniazda krogulca (stare i nowe). 

Kształt 
Płytka platforma, z wystającymi bezładnie na boki 
gałązkami. Kształt zwykle ma kolisty. 

Główne sposoby przekazywania pokarmu samicy przez samca. a. samiec z oskubaną zdobyczą wabi samicę, b. samica pojawia 
z nagła, c. przejęcie pokarmu przez samicę i zachowanie samca (Ortlieb 1987)

Gniazdo z pełnym lęgiem (©Frank Hecker)

Gniazdo z pierwszym jajem (©Maciej Pieńkosz)

Gniazdo (©Maciej Pieńkosz)

Konstrukcja 
Gniazdo zbudowane jest głównie z cienkich i długich 
(30–60 cm) gałązek sosny, świerka, modrzewi, które 
bezładnie sterczą na boki lub zwisają; przekładane 
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©Józef Hordowski

pow. ok. 40x
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©Józef Hordowski

pow. ok. 40x
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Gniazdo budowane jest głównie rankiem. Materiał 
ptaki przynoszą w szponach i dziobie.

Czas budowy i udział płci 
Buduje samiec i samica, z tym że udział partnerów 
u poszczególnych par jest różny. Rzadko para przy-
stępuje do budowy gniazda już na 2 miesięce przed 
złożeniem jaj. Gniazdo ptaki budują nawet 30 dni 
przed znoszeniem jaj, zwykle jednak z wyprzedze-
niem 10–15 dni.

niekiedy trawami. Najczęściej brak ja kiej kol wiek 
wyściółki, a na dnie gniazda znajdują się drobne 
patyczki lub próchno, czasami łuski kory sosnowej 
lub innych drzew iglastych (do kilkudziesięciu sztuk), 
czasami kory brzozy, oraz trawy. Zielonych gałązek, 
w odróżnieniu od gniazda jastrzębia, praktycznie 
w gnieździe nie ma. Jedynie czasami ptaki przynoszą 
jedną, świeżą gałązkę świerka lub sosny. Zbadane 
gniazdo składało się z 1657 gałęzi świerka, 153 gałęzi 
drzew liściastych i 29 łusek kory. W okresie wy cho-
wywania piskląt gniazdo staje się zupełnie płaskie. 
Gałęzie na gniazdo ptaki łamią najczęściej dziobem 
wprost na drzewie, tylko z rzadka podnoszą z ziemi. 

Gniazdo z pełnym lęgiem (©Mario Caffi)

Gniazdo z pełnym lęgiem (©John Mason/Flickr.com)

Gniazdo na modrzewiu (©Maciej Turzański) Pełny lęg (©Bartłomiej Woźniak)
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Wysokość nad ziemią
Polska: średnio 8,1 m (3,1–15) (n=104); Polska, okolice 
Łodzi – średnio 11,1 m (6–19) (n=63); Czechy i Sło-
wacja: średnio 8,8 m (n=67 gniazd). Większość gniazd 
znajduje się na wysokości 5–10 m (2–30), gniazda na 
drzewach liściastych znajdują się nieco niżej. 

Klucie piskląt (©Mario Caffi)

Zmienność geograficzna zniesień
Kraj/Region n

Białoruś, Pojezierze 11 4,81

Czechy i Słowacja 59 4,7

Dania 125 4,68

Niemcy, Turyngia 97 4,3

Polska 8 5,0

Wielka Brytania 729 4,9

Zmienność geograficzna jaj
Kraj/Region n A × B

Algieria i Maroko 19 42,03 × 65,33

Armenia 14 39,4 × 32,7

Belgia 212 39,35 × 42,35

Białoruś 27 39,59 × 32,37

Białoruś południowa 16 39,7 × 31,7

Białoruś, Pojezierze 30 40,1 × 32,4

Czechy południowe 20 40,8 × 33,0

Czechy i Słowacja 101 40,54 × 32,49

Dania 104 39,7 × 33,4

Dania, wyspa Zelandia 31 40,6 × 32,6

Dania, Jutlandia 22 38,5 × 32,3

Himalaje 60 39,1 × 32,6

Holandia 51 39,4 × 31,6

Indie, podgat. melaschistos 60 39,1 × 32,6

Madera, podgat. granti 8 39,1 × 32,1

Niemcy, Brunszwik 78 40,1 × 32,8

Polska 36 39,59 × 32,31

Polska, Beskid Niski 34 40,21 × 32,46

Rosja, Nizina Mieszczorska 19 39,94 × 32,86

Rosja, Stawropol 11 40,60 × 33,14

Rosja, europejska część 23 39,80 × 31,90

Szwecja 193 40,50 × 32,60

Ukraina 65 39,62 × 31,83

Ukraina, Humań 13 40,0 × 32,0

Uzbekistan 28 41,14 × 33,31

Wielka Brytania 524 38,96 × 31,27

podgatunek nisosimilis 31 40,1 × 31,6

podgatunek melaschistos 48 40,2 × 32,8

Wymiary 
Średnica zewnętrzna 50 cm (15–90), średnica we-
wnętrzna 17 cm (10–22), wysokość 21 cm (8–30), 
głębokość 7 cm (2–15).

JAJA 

Kształt 
Równobiegunowe, niemal kuliste, lub różnobiegu-
nowe, jajowate, nieznacznie wydłużone, o tępym 
cieńszym biegunie.  

Tekstura 
Skorupka jest dość gruba, drobnoziarnista, w dotyku 
gładka; prześwituje niebieskawozielono. 

Połysk 
Skorupka na świeżych jajach jest matowa, ale w mia-
rę wysiadywania staje się błyszcząca.

Pory 
Pory trudno dostrzec, zwłaszcza na świeżych jajach 
– bardzo drobne, okrągłe i płaskie. Zagęszczenie 
porów wynosi 60–93 na cm2.   

Barwa tła skorupki 
Tło skorupki ubarwione zmiennie: najczęściej białe 
(z zielonkawym lub niebieskawym od cie niem), nie-
bieskawobiałe, jasno nie bie ska wo zie lo ne lub kaszta-

Starsze pisklęta (©Rich Mooney/Flickr.com)
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nowobrązowe. Trafiają się jaja o fioletowym lub sza-
robiałym tle lub cał ko wi cie białe, bez plamkowania. 

Rysunek
Intensywność występowania plamek jest wyjątko-
wo zmienna, najczęściej jajo upstrzone jest dużymi 
plamami, z domieszką drobnych; plamy są skupione 
i tworzą często obrączkę przez środek jaja lub na 
jednym z jego bie gu nów, podczas gdy pozostała część 
jest czysta. Mniej częste są jaja z drobnymi plamkami 
jednostajnie rozmieszczonym na całej powierzchni 
skorupki, tak intensywnie, że nie widać tła. Plamy są 
z reguły duże i nieregularne. Znie sie nia mogą się róż-
nić intensywnością występowania plamek i ich barwą.

Barwa plamek
Zazwyczaj plamy są czekoladowobrązowe, brązowa-
we, fioletowobrązowe lub rdzawobrunatne.

Plamy podpowierzchniowe
Plamy głę bo kie są fioletowoszare lub jasnoszare. 

Wielkość zniesienia 
4–6 jaj (3–7), zniesienia liczące powyżej 7 jaj należą 
do dwu samic. Europa: średnio 4,9 jaja – 1 jajo × 
0,1% lęgów; 2 × 0,3%; 3 × 3,6%; 4 × 23,8%; 5 × 52,5%; 
6 × 18,3%; 7 jaj × 1,5% (n=1088 lęgów). 

Zmienność sezonowa wielkości zniesienia
Niemcy, Nadrenia, majowe – średnio 4,6 jaja (n=29); 

czerwcowe – 3,9 jaja (n=8); Wielka Brytania: pierw-
szy lęg – średnio 5,0 jaj; powtórny  – średnio 3,8 jaja 
(n=100 lęgów). 

Zniesienie w zależności od wieku samicy
Pierwszoroczne – śred nio o 0,6 jaja mniej niż starsze.

Oomorfometria 
długość (A)  40,0 mm (34,0–48,0)

szerokość (B)  32,0 mm (28,4–36,4)

ciężar (G)   22,5 g (19–29)

ciężar skorupki (g)  1,78 g (1,25–2,24)

grubość skorupki (d)  0,25 mm 

objętość (V)  21,4 cm3 

stosunek ciężar skorupki do ciężaru jaja (Rg)   7,9%

stosunek ciężar jaja do ciężaru samicy (RW)   9,8%

stosunek ciężar lęgu do ciężaru samicy (RG)  47,9%

największe jaja   48,0 × 33,0; 43,5 × 36,4 mm

   46,7 × 35,0; 45,5 × 36,0 mm

najmniejsze jaja    34,0 × 28,3; 35,0 × 28,4 mm

   38,2 × 29,8; 34,4 × 31,1 mm

anormalne   31,0 × 25,0; 20,7 × 19,4 mm

Interwał 
Jaja składane są w odstępach 2–3–dniowych, zwykle 
rankiem.

Okres inkubacji 
Trwa 33 dni (31–36), a całe zniesienie 39–42 dni. 

Udział płci 
Wy sia du je tylko samica, ale samiec przynosi jej po-

Kilkunastodniowe pisklęta (©R. Altenkamp/Wikimedia Commons)
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karm 2–4 razy dzien nie. Pokarm zdobywa nie dalej 
jak 100 m od gniazda.

Początek wysiadywania
Rozpoczyna je po zniesieniu ostatniego jaja w lęgach 
3–4–jaj owych i od czwartego jaja w zniesieniach 
większych.

Identyfikacja lęgu
Konstrukcja gniazda podobna jest do konstrukcji 
gniazd innych ptaków szponiastych; jest ono jed-
nak znacznie mniejsze, np. od gniazda myszołowa. 
Oznaczenie gniazda na podstawie jego lokalizacji 
na drzewie przypomina lokalizację gniazd ptaków 
średniej wielkości, np. pustułki czy sójki. Mniej wię-
cej w tydzień po rozpoczęciu wysiadywania samica 
zaczyna się pierzyć i w gnieździe można znaleźć 
wiele piór. Inaczej niż u jastrzębia brak w gnieździe 
zielonych gałązek drzew, same zaś jaja są bardzo 
charakterystyczne i raczej trudno je pomylić z jajami 
innych ptaków tej wielkości w Polsce.  

Typ gniazdowy
Pisklęta są gniazdownikami niewłaściwymi.

Klucie
Wykluwają się asynchronicznie, a w zniesieniach 
liczących powyżej 4 jaj – synchronicznie.

Zachowanie piskląt
W pierw szym ty go dniu karmione są około 6 razy 
dziennie, w trzecim – 8 razy i tuż przed wy lo tem – 
10 razy; wtedy poluje już także samica. 

Wzrost i rozwój 
Do 4–5 dnia pisklęta rozwiją się dość wolno, dopiero 
przez kolejne 10 dni intensywnie przybierają na cię-
żarze, by później prawie zatrzymać się w rozwoju; 
między 5 a 15 dniem ich ciężar wzrasta z około 35 
g do 130 g. Lotki i sterówki ukazują się w 14–16 
dniu, a pióra okrywowe w 16–18 dniu. Od 21 dnia 
młode same pobierają po karm; jeżeli samica padnie 
wcześniej, to samiec porzuca lęg. Młode zaczynają 
przesiadywać na najbliższych gałązkach od 24 dnia. 
Po wylocie rodzina trzyma się razem przez 3–4 tygo-
dnie i oboje rodzice karmią młode. Latają po 24–30 
dniach, samce wcześniej niż samice, również samce 
jako pierw sze opuszczają grupę ro dzin ną. Samodziel-
ne sta ją się w 20–30 dni po opuszczeniu gniazda. 

Ubarwienie puchowe
Pierwszy puch krótki i biały, drugi, który zaczyna 
wy ra stać w 7–8 dniu, jest dłuż szy i biały, na grzbie-
cie z kremowym od cie niem. Tę czów ka jest szara lub 
zie lo na wo sza ra. 

Wymiary
Ciężar świeżo wyklutego pulli wynosi 13–15 g.

Ptaki dorosłe w locie:  
u góry samica, u dołu  
samiec (©Tomasz Cofta)
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Zachowanie rodziców przy gnieździe
Ze względu na to, że gniazdo jest stosunkowo głę-
bokie, samica siedzi w nim ukryta po ramiona i jest 
mało widoczna. Na gnieździe jest ostrożna, zwykle 
zlatuje, gdy zbliża się człowiek, i następnie krąży 
w pobliżu; czasami siada w niedużej odległości 
i głośno nawołuje. Gniazda nie broni. Gdy gniazdo 
jest małe, z dołu widać ogon wysiadującej samicy.
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Dorosły na gnieździe  
(©Cezary Korkosz 
/cezarykorkosz.pl)

Zachowania rodzicielskie
Młodymi opiekuje się i karmi je tylko samica. Przez 
pierwsze 7–8 dni stale prze by wa na gnieździe, a od 
12–15 dnia – tylko w przypadku deszczu lub innych 
niekorzystnych czynników atmosferycznych; stale 
przebywa jednak w okolicy gniazda. Przez pierwsze 
3 tygodnie samiec dostarcza samicy oskubany już 
po karm, a ona podaje go młodym i pożywia się nim 
sama. Zdobycz podawana jest w specjalnym miejscu, 
na ciche wołanie samca, a sposób przekazania zdo-
byczy jest zrytualizowany. Samiec w czasie posilania 
się samicy pilnuje zwykle gniazda. Później i samica 
zaczyna już polować. 

Efektywność lęgów
Produkcja młodych wynosi przeciętnie 2–3 młode/
parę × rok. 

Oskuby krogulca pod gniazdem (©Maciej Turzański)
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JASTRZĄB Accipiter gentilis (LINNAEUS, 1758)

Nieliczny, miejscami bardzo nieliczny ptak lęgowy, 
liczebność oce nia na jest na 4700–6200 par. Wystę-
puje równomiernie na terenie całego kraju. 

Europejska populacja szacowana jest na 160.000–
220.000 par, najliczniej gnieździ się w Rosji 90000–
110.000 par, w Niemczech 11000–16000 par, na 
Ukrainie 6000–10000 par, w Szwecji 4500–11000 par, 
w Rumunii 4000–8000 par, we Francji 4600–5000 par, 
w Finlandia 4200–4600 par. 
Gatunek politypowy.

• buteoides (MENZBIER, 1882) — północno–wschodnia Eu-

ropa, północno–zachodnia i środkowa oraz północna Syberia 

do doliny Leny,

• albidus (MENZBIER, 1882) — północno–wschodnia Syberia 

od doliny Leny na wschód do Kamczatki,

• schvedowi (MENZBIER, 1882) — południowy Ural i połu-

dniowo–zachodnia Syberia do Wysp Kurylskich i Sachalinu 

oraz północne Chiny,

• fujiyamae (SWANN ET HARTERT, 1923) — Japonia,

• gentilis (LINNAEUS, 1758) — od środkowej i północnej 

Europy do południowej i środkowej europejskiej części Rosji,

• marginatus (PILLER ET MITTERPACHER, 1783) — Włochy, 

Bałkany, do Kaukazu i północnego Iranu,

• arrigonii (O. KLEINSCHMIDT, 1903) — północne Maroko, 

Półwysep Pirenejski, Korsyka, Sardynia,

• atricapillus (A. WILSON, 1812) — północna Ameryka,

• laingi (TAVERNER, 1940) — południowo–zachodnia Ka-

nada,

• apache VAN ROSSEM, 1938 — południowo–zachodnie Stany 

Zjednoczone, północno–zachodni Meksyk.

Nie przejawia specjalnych preferencji siedliskowych, 
gniaz du jąc zarówno w lasach liściastych i iglastych, 
zadrzewieniach śródpolnych, jak i wewnątrz rozle-
głych kompleksów leśnych; w Puszczy Białowieskiej 
gniazda znajdowały się w odległości 125–2100 m 
od skraju lasu; w większych kompleksach leśnych 
zasiedla zwykle ich brzeżne partie. Czasami zakłada 
gniazda w kę pach śród pol nych czy zagajnikach lub 
wręcz na obrzeżach dużych miast.

ELEMENTY BIOLOGII ROZRODU 

System rozrodczy 
Monogamiczny, pary tworzą się co najmniej na 
jeden sezon lęgowy, choć pary osiadłe łą czą się na 
wiele lat. Zwykle w naszych warunkach przebywa 
w rejonie rewiru przez cały rok. Formowanie się par 
trwa przez cały rok. 

Doj rza łość płcio wa 
Uzyskują ją ptaki w wieku 2–3 lat, rzadko wcześniej, 
np. w latach obfitości pokarmu. 

Fenologia lęgów
Początek budowy gniazda w sprzyjających warun-
kach może przypadać już na początek marca (gniaz-
da „zimowe” buduje jeszcze wcześniej); zaś składanie 
jaj następuje od początku kwietnia (sporadycznie 
nawet pod koniec marca); w Puszczy Białowieskiej 
następowało to między 6 a 15 kwietnia.

©Iosto Doneddu/Flickr.com

Synonimy: gołębiarz, jastrząb gołębiarz, Astur palumbarius
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Liczba lęgów 
Jastrząb wyprowadza jeden lęg w roku, zniesienia 
powtórne składane są w 15–30 dni po utracie pierw-
szych jaj. 

Terytorializm 
Gniazduje samotnie, a gniazda są rozproszone (dy-
stans między gniazdami wynosi zazwyczaj 2–3 km, 
jednakże czynne gniazda znajdowano i w odległości 
500 m). Rewir łowiecki jastrzębia jest duży i sięga 
zwykle do 4–5 km wokół gniaz da (10–50 km2) i za-
leży od zasobności siedliska w pokarm. Rewir może 
być zaj mo wa ny przez wiele lat z rzędu. Prze cięt ne 

Początki lotów godowych obserwowano już  

w październiku, jednak największe ich nasilenie 

przypada na koniec stycznia i luty. Wykonuję je 

oba ptaki lub tylko jeden. Polegają na lotach po 

okręgach z rozłożonymi skrzydłami, którymi ptak 

uderza bardzo wolno, często wydając różne dono-

śne głosy. Ponadto ptaki wykonują ostre zwroty, 

wzbijają się wysoko, robiąc przy tym kilka okrę-

gów, i następnie pikują gwałtownie ze złożonymi 

skrzydłami. Często rozpościerają w locie ogon,  

a w trakcie lotu poziomego unoszą wysoko skrzy-

dła. Wiosną, samice, które jako pierwsze pojawiają 

się w rewirze, prezentują białe pokrywy podogo-

nowe;  ptaki intensywnie odzywają się duecie, ich 

głosy słychać są do 1 km.

Schemat lotu tokowego (©Tomasz Cofta)

Ptaki w szacie godowej, u góry samiec, u dołu samica  
(©Tomasz Cofta)
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za gęsz cze nie wynosi 5–13 p/100 km2 lasu. To sami-
ca pilnuje terytorium gniaz do wego, które zaj muje 
zwykle już jesienią. Niekiedy w zimie powstaje spe-
cjalne, odrębne gniazdo. Stare pary przebywają na 
terytorium lub w jego najbliższej okolicy prawie cały 
rok. Para agresywnie broni terytorium w promieniu 
kilkuset metrów wokół gniazda, zwykle to samiec 
przepędza samca, a samica – samicę. Czasami między 
sąsiadującymi parami występuje strefa „neutralna”, 
nieodwiedzana przez ptaki. W sporadycznych przy-
padkach, kiedy ptaki są bardzo agresywne, może 
dochodzić do trwałych uszkodzeń ciała, a nawet 
śmierci jednego z walczących. Nielęgowe ptaki mogą 
niekiedy polować w zajętych przez inne rewirach 
lęgowych. 

GNIAZDO 

Lokalizacja 
Gniazda posadowione jest najczęściej przy pniu 
głównym drzewa, poza tym w roz wi dle niu pnia lub 
konarów. Chętnie zajmuje stare gniazda myszołowa, 
trzmielojada, orlików, kruka, wrony siwej lub innych 
du żych ptaków. W Puszczy Białowieskiej gniazda 
zlokalizowane były na: świerku – 57%, dębie szypuł-
kowym i olszy szarej – 11,5%, sosnie – 10%, osice 
– 8%, brzozie – 2% (n=61); na Śląsku: na świerkach 
i so snach – 25%, modrzewiach – 15%, dębach – 8%, 
olszach – 8,3% (n=60); w Wiel ko pol sce na sosnach 
82% (n=177); na Białorusi głównie na świerkach 
i sosnach – po 31,1%, na osikach – 18,9%, na brzo-
zach – 9,0%. Gniazda mogą być użyt ko wa ne rok  
w rok, przez wie le lat. Para ma najczęściej jeszcze 
2–6 innych gniazd, dystans mię dzy nimi wynosi 
około 200 m (120–2000 m). Znane są przypadki 
budowy gniazda na ziemi lub na skale. Miejsce pod 
gniazdo wybiera sa mi ca.

Gniazdo z pełnym lęgiem (©Josef Hlasek) Gniazdo z pełnym lęgiem (©V.P. Ilchuk)

Samica (po lewej) i samiec w trakcie lotów godowych – wi-
doczne rozchylone pokrywy podogonowe (©Juan Lacruz)

Dwuletnia samica z rozwartymi pokrywami podogonowy-
mi (Fischer 1983)
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©Józef Hordowski
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©Józef Hordowski

pow. ok. 40x
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Kształt 
Dość duża platforma, z gałązkami wystającymi bez-
ładnie na boki. Kształt zwykle kolisty lub owalny. 

Konstrukcja 
Warstwa zewnętrza składa się z patyków i gałęzi 
różnej dłu go ści (do 90 cm) oraz grubości (2–3 cm). 

Gniazdo na drzewie liściastym (©V.P. Ilchuk)

Gniazdo na sośnie (©Maciej Pieńkosz)Gniazdo w buczynie (©Maciej Turzański)
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Zmienność geograficzna jaj
Kraj/Region n A × B

Ameryka Płn., część zach. 27 59,3 × 45,6

Ameryka Płn., część płn. 60 59,10 × 45,4

Belgia 122 56,75 × 43,85

Białoruś 42 58,14 × 45,10

Białoruś, Pojezierze 80 60,1 × 46,5

Białoruś północna 67 59,7 × 46,1

Czechy południowe 31 58,2 × 44,0

Czechy i Słowacja 96 57,22 × 45,09

Dania 57 57,6 × 45,7

Hiszpania 7 55,1 × 43,0

Holandia 62 57,1 × 43,9

Finlandia 125 59,2 × 45,5

Niemcy 100 57,6 × 44,6

Niemcy Brunszwik 41 58,0 × 44,4

Japonia 23 51,75 × 40,65

Korsyka i Sardynia 10 55,0 × 42,7

Maroko ? 52,8 × 41,6

Rosja, środk. Anadyr 13 60,4 × 46,7

Rumunia 10 56,2 × 43,9

Słowenia i Bośnia 15 57,3 × 44,6

Szwecja południowa 59 59,32 × 44,77

Szwecja północna 75 59,28 × 45,52

Ukraina, Charków 45 57,10 × 44,42

Ukraina, dorzecze Donu 54 58,3 × 45,3

Ukraina, Humań 133 57,0 × 44,5

Zmienność geograficzna zniesień
Kraj/Region n

Białoruś 26 3,6

Białoruś, Pojezierze 35 3,6

Czechy i Słowacja 58 3,50

Finlandia 43 3,7

Niemcy zachodnie 123 3,64

Polska, Kampinoski PN – lata 1956–1965 
przed ochroną parkową

124 2,5

Polska, Kampinoski PN – lata 1982–1994 
po ustanowieniu parku narodowego

142 3,58

Polska, Śląsk 16 3,5

Polska, Wigierski PN 26 3,1

Szwecja 68 3,4

Wielka Brytania 97 3,79

Wnętrze wyścielone jest trawami, igli wiem, sier-
ścią, korą drzew (czasem dużymi płatami), mchem, 
łykiem i suchymi liśćmi oraz puchem i piórkami, 
rzadko trafiają się szyszki czy żo łę dzie. Na gniaz do, 
aż do opuszczenia go przez pisklęta, samica (z rzadka 
samiec) donosi zie lo ne gałązki drzew liściastych (np. 
olchy, brzozy, to po li, buka, grabu, dębu) i igla stych 
(np. sosny, świerka, jodły), z najbliższego otoczenia 
gniazda. Gniaz do bu do wa ne jest głównie rankami. 
Ptaki zbierają materiał na gniazdo z ziemi, ale 
również łamią gałęzie, dziobem, z drzew. Samica 
bardzo energicznie wplata przyniesione gałęzie 

Pisklęta krótko przed wylotem (©Rainer Altenkamp/Wikimedia Commons)
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Tekstura 
Powierzchnia skorupki jest stosunkowo gładka, ale 
w dotyku wydaje się nieco chro po wa ta; Niektóre jaja 
bywają upstrzone wapiennymi grudkami.

Połysk 
Sko rup ka jest bez połysku lub nieco połyskuje, ale 
w miarę wysiadywania zaczyna mocno błyszczeć. 

Pory 
Pory są wyraźnie widoczne, delikatne, płytkie, okrą-
głe lub owalne; prześwituje jasnozielono.  

Barwa tła skorupki 
Skorupka jest biała ze słabym niebieskawozielo-
nym odcieniem, który zwykle zanika po 1–2 dniach 
wysiadywania, kiedy jaja pokrywają się brudem 
i tłuszczem z wysiadującej samicy. 

Rysunek
Bardzo rzadko tra fia ją się jaja z nielicznymi 
plamkami. W. Taczanowski na 20 gniazd tyl-
ko w jednym widział jaja plamkowane, zaś  
K. Wodzicki na 30 pozyskanych lęgów w żadnym 
nie znalazł jaj z plamami.

Plamy podpowierzchniowe
Zwykle bardzo nieliczne, tylko rzadko nieco obfitsze; 
słabo widoczne.   

Barwa rysunku
Plamki są czerwone, jasnobrunatne lub fioletowosza-
re. W trakcie wy sia dy wa nia mogą pojawić się ciemne 
(po pie la to sza re) plamki, pochodzące od ma te ria łu 
gniaz do we go oraz piór wysiadującej samicy. 

Oomorfometria
długość (A)  57,5 mm (50,1–70,0) 

szerokość (B)  44,6 mm (35,0–49,6) 

masa (G)   60,0 g (35–75) 

masa skorupki (g)  5,75 g (3,87–7,17)

grubość skorupki (d)  0,39 mm 

objętość (V)  59,6 cm3 

stosunek ciężaru skorupki do ciężaru jaja (Rg) 9,6%

stosunek ciężaru jaja do ciężaru samicy (RW) 5,4% 

stosunek ciężaru lęgu do ciężaru samicy (RG) 17,6% 

największe jaja   70,0 × 44,5; 62,5 × 49,6 mm

   64,5 × 45,0; 63,0 × 47,5 mm

najmniejsze jaja   50,1 × 39,7; 45,0 × 35,0 mm

   51,0 × 41,0; 53,4 × 39,3 mm

W rejonie Bałtyku grubość skorupki jaj zebranych w latach 1877–1946 

wynosiła 0,43 mm (n=78), a w latach 1948–1961 – 0,40 mm, co oznacza 

spadek o 6% (Anderson i Hickey 1974).

Wielkość zniesienia 
3–4 jaja (1–6). Europa – średnio 3,5 jaja – 1 jajo  
× 0,3%; 2 × 9,0%; 3 × 37,5%; 4 × 43,1%; 5 × 9,9%; 
6 jaj × 0,3% (n=355 lęgów). 

w konstrukcję gniazda. Interesujący przypadek 
rozbudowy gniazda w trakcie znoszenia jaj obser-
wowano w Niemczech. Pierwsze jajo w gnieździe 
stwierdzono 31 marca, a 1 kwietnia temperatura na 
zewnątrz gniazda spadła do –5oC, samica nadbu-
dowała wówczas brzegi gniazda i jajo spoczywało 
na głębokości 20 cm, osłonięte od góry niewielkim 
daszkiem, temperatura wewnątrz gniazda wynosi-
ła +7oC. Podczas następnej kontroli, 5 kwietnia, 
w gnieździe leżały, już tylko w płytkiej niecce 3 jaja, 
a temperatura powietrza wynosiła +6oC.

Czas budowy i udział płci 
Gniazdo budują oboje partnerzy, zazwyczaj samiec 
buduje nowe gniazdo, natomiast samica odnawia 
ubiegłoroczne. Gniazdo może być bu do wa ne lub po-
pra wio ne na 40 dni przed zniesieniem jaj. „Remont” 
starego gniazda trwa zwykle 8–18 dni.

Wysokość nad ziemią 
Polska, Puszcza Białowieska – średnio 17,7 m (n=60 
drzew); Polska, Śląsk – średnio 14,6 m (n=58); 
Białoruś – średnio 12,5 m (4,5–22) (n=90); Czechy 
i Słowacja – średnio 17,1 m (n=79). Większość 
gniazd znajduje się 14–20 m, a tylko sporadycznie 
– 5 m nad ziemią. 

Wymiary 
Nowe gniazdo – średnica zewnętrzna 75–90 cm, wy-
sokość 25–48 cm, średnica wewnętrzna 27,5 cm, głę-
bokość 6,5 cm; gniazda użytkowane od lat – średnica 
zewnętrzna 90 cm (75–120), średnica wewnętrzna 
28 cm (20–40), wy so kość 52 cm (35–85), głębokość 
10 cm (9–15). 

JAJA 

Kształt 
Różnobiegunowe, nieco wydłużone, o tępym węż-
szym biegunie.  

Trzytygodniowe pisklę (©Dave McLear/Flickr.com)
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Zmienność międzysezonowa zniesienia
Polska, Kampinoski Park Narodowy: lata 1982–1985 
– średnio 3,65 jaja; lata 1986–1991 – średnio 3,31 
jaja; lata 1992–1994 – średnio 3,85 jaja (n=143 
lęgów). 

Interwał 
Składane są w odstępach 2–3-dniowych, rzadko dłuż-
szych; zniesienia 4-jajowe kompletowane są w 8–9 
dni, a 5-jajowe nawet 11 dni. Młode samice składa-
ją jajo długo, nawet do 4 godzin, starsze robią to 
krótko, w ciągu 10–15 minut, zwykle wcześnie rano. 

Okres inkubacji 
Trwa 35–38 dni, niektórzy autorzy amerykańscy 
podają okres 28–32 dni. Całkowity okres inkubacji, 
od złożenia pierwszego jaja do wyklucia ostatniego 
pisklęcia, wynosi w zniesieniu 5-jajowym – 42–45 dni. 
Plama lęgowa występuje tylko u samicy. 

Udział płci 
Jaja wysiadywane są głównie przez samicę, cza sa mi 
samiec może ją zastępować, zwłaszcza we wczesnym 
okresie inkubacji. Samice potrafią wysiadywać do 
4–5 godzin bez przerwy, a gniazdo opuszczają na 
krótko, na 5–10 minut. Przez większość okresu 
lęgowego samiec przynosi samicy pokarm 2–4 razy 
dziennie, podając jej pożywienie nie dalej jak 100 
m od gniaz da. 

Początek wysiadywania
Rozpoczyna się po zniesieniu 1 lub 2 jaja, tylko 
sporadycznie później.

Identyfikacja lęgu
Możliwa jest pomyłka z gniazdem i lęgiem kilku 
innych gatunków ptaków szponiastych, dlatego 
najpewniejszym sposobem identyfikacji gniazda jest 
obserwacja osobników dorosłych.

Typ gniazdowy
Pisklęta są gniazdownikami niewłaściwymi.

Klucie
Wykluwają się asynchronicznie, zwykle pisklęta klują 
się co jeden dzień; ale często wszystkie wykluwają 
się w ciągu 2–3 dni. Skorupki wynoszone są daleko 
od gniazda.

Zachowanie piskląt
Pisklęta odzywają się z wnętrza jaja już na 50 godzin 
przed wykluciem. Karmione są 3–5 razy dziennie. 

Wzrost i rozwój 
Lotki i ste rów ki roz wi ja ją się po 18–20 dniach. Mniej 
więcej od 25 dnia pisklęta same po bie ra ją po karm 
z gniazda. Młode po około 32 dniach od wyklucia 
za czy na ją prze sia dy wać na pobliskich gałęziach. 
Sa mce latają po 35–36 dniach, zaś sa mi ce po 40–42 
dniach. Po wy lo cie jesz cze przez 4–5 ty go dni mło de 
są pod opieką rodziców, którzy po części je kar mią. 
Sa mo dziel ne sta ją się po około 70 dniach. Opuszczają 
rewir rodziców między 65 a 95 dniem życia. 
Etapy rozwoju:
4–7 dzień po wykluciu – pisklęta pokryte są białym 
puchem, leżą na dnie gniazda, wydalają ekskrementy 
na brzeg gniazda; samica jest w gnieździe prawie 
cały czas.
9–12 dzień – pisklęta mają 15–18 cm długości; ich 
ruchy są bardziej skoordynowane; samica coraz 

Ptak młodociany (©Tomasz Cofta)

U góry ptak dorosły, u dołu młodociany (©Tomasz Cofta)
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Ubarwienie puchowe
Pierwszy puch jest dość krótki, biały, o szarawym 
odcieniu. Drugi puch rozwija się od około 7 dnia, 
a cał ko wi cie wy ra sta około 16 dnia. Jest gęściejszy, 
biały, na wierzchu ciała ma odcień żół ta wo sza ry. 
Tęczówka jest sza ra wo czar na do  blado sza ra wo zie-
lo nej; dziób czar ny; nogi ró żo we, wkrótce – żółte; 
wo sków ka jest ja sno żół ta lub cie li sta.

Wymiary
Ciężar świeżo wyklutego pul li wynosi 36–38 g;  
w 4 dniu życia – 60 g; w 8 – 146 g; w 10 – 226 g;  
w 14 – 410 g; w 18 – 635 g; w 24 – 860 g; w 29 – 920 
g; w 31 – 1040 g; w 33 dniu – 1000 g.

Zachowania rodzicielskie
Pisklętami opiekuje się wyłącznie samica (jeżeli zgi-
nie, gdy pisklęta są małe, samiec porzuca gniazdo). 
Przez pierwsze 8–10 dni stale przebywa w gnieździe 
i ogrzewa młode, a przez następne około 8 dni 
regularnie przebywa w pobliżu gniazda i ogrzewa 
je w nocy; w przypadku ochłodzenia i opadów 
deszczu ogrzewa młode do 24 dnia życia. W pierw-
szym okre sie sa mi ca do star cza jedynie kil ka na ście 
procent po kar mu. Karmienie trwa zazwyczaj kilka/
kilkanaście minut (w granicach 1–61 minut). Po 
mniej więcej 25 dniach od klucia rodzice polują już 
razem w odległości 3–4 km od gniazda, a pokarm 
obskubują w niedużej odległości od gniazda, tylko 
czasami na gnieździe. 

Efektywność lęgów
Pro duk cja mło dych wynosi średnio 1,3–2,9 młodego/
parę × rok (niektóre pary wychowują do 5 młodych). 
Na 400 gniazd w Kampinoskim Parku Narodowym 
z 76,5% wyleciało przynajmniej jedno młode. 

Zachowanie rodziców przy gnieździe
W czasie budowy lub „remontu” gniazda ptaki 
kilkakrotnie w ciągu dnia kopulują na pobliskich  
drzewach. Ponadto w okresie do dwóch tygodni 
przed złożeniem jaja samiec przynosi samicy pokarm 
i ceremonialnie go przekazuje. Samica wysiaduje 
bardzo wytrwale, czasami nie opuszcza gniazda 
nawet wówczas, gdy stuka się w pień lub wspina do 
gniazda. W małych gniazdach często widać od dołu 
wystający poza obręb gniazda długi ogon. 

rzadziej przesiaduje w gnieździe; pisklęta wydalają 
odchody poza gniazdo.
14–17 dzień – pisklęta mają 20–23 cm długości; 
pojawia się drugi puch oraz lotki i sterówki; młode 
zaczynają spacery po gnieździe, rozkładają skrzydła.
19–22 dzień – lotki i sterówki w pełni rozwinięte; 
pojawiają się pióra na innych częściach ciała; młode 
spacerują po gnieździe bez pomocy skrzydeł i roz-
poczynają ćwiczenia skrzydłami; zaczynają pierwsze 
próby rozrywania dostarczonego pokarmu.
24–26 dzień – pióra są już dość dobrze rozwinięte; 
ptaki stoją na gnieździe i jego krawędzi; często 
ćwiczą skrzydła; potrafią same odrywać kęsy ze zdo-
byczy; samica na gnieździe pozostaje tylko w nocy, 
podczas deszczu.
28–34 dzień – młode opierzone w 70–80%; intensyw-
nie ćwiczą skrzydła, podejmują krótkie wędrówki 
po okolicznych gałęziach; same odrywają kęsy ze 
zdobyczy, śpią stojąc; pod koniec tej fazy zaczynają 
walczyć o jedzenie; 
36–38 dzień – ciało opierzone jest w ponad 90%, 
tylko gdzieniegdzie na szyi, udach i pokrywach 
podogonowych widać jeszcze puch; ogon ma 3/4 
długości ogona dorosłego ptaka; pisklęta agresywnie 
walczą o pokarm i regularnie wędrują po okolicznych 
gałęziach; wykonują pierwsze podloty.
powyżej 40 dnia – są w pełni opierzone, z resztkami 
puchu, gotowe do wylotu z gniazda; po 45 dniu do-
rosłe dostarczają im pokarm poza gniazdem. 

Samica z pisklętami (©Stanislav Harvančík/birdphoto-
world.sk)
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Występuje bardzo nielicznie na północy i zachodzie,
a lokalnie w centrum i na południu, populacja sza-
cowana jest na 1000–1500 par. Najliczniej gniazduje 
nad Zalewem Szczecińskim, w Puszczy Goleniow-
skiej. W roku 1994 populacja bielików w Polsce
liczyła 223 pary, w roku 2008 – 767 par, a latach
2010–2013 oceniono ją na 1000–1400 par.

Europejska populacja oceniana jest na 9000–12000
par, najliczniej gnieździ się w Norwegii 2800–4200
par, Rosji 2000–3000 par, Niemczech 6001–650 par, 
Szwecji 550–700 par, Finlandii 450 par.
Gatunek politypowy.

• albicilla (LINNAEUS, 1758) — Europa, Islandia, Szkocja, 

północna Azja, Japonia po Indie, Chiny,

• groenlandicus C.L. BREHM, 1831 — Grenlandia.

Zasiedla obszary leśne, zwłaszcza starodrzewy po-
łożone w najbliższym sąsiedztwie rozległych zbior-
ników wodnych, na których poluje. Nad Bałtykiem 
zasiedla głównie wybrzeże morskie; lokalnie gniazdu-

je także w dolinach dużych rzek oraz w górach, zaś 
w północnej Skandynawii także w tundrze. Wyjąt-
kowo gniazduje na samotnych drzewach rosnących 
w krajobrazie rolniczym. 

ELEMENTY BIOLOGII ROZRODU 

System rozrodczy
Gatunek monogamiczny, pary tworzą się na całe
życie, niemniej po stracie partnera drugi ptak szybko 
łączy się z innym osobnikiem. W niektóre lata bieliki 
w ogóle nie przystępują do rozrodu.

Dojrzałość płciowa 
Uzyskują ją ptaki wu 5 roku życia, a sporadycznie już 
w wieku 4 lat; do lęgów przystępują jednak zu reguły 
1–3 lata później. 

BIELIK Haliaeetus albicilla (LINNAEUS, 1758)

Synonimy: orzeł bielik, birkut, orzeł morski

©Jan Svetlik/Flickr.com

Ptak dorosły w okresie lęgowym (©Tomasz Cofta)
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Fenologia lęgów
Loty tokowe wykonywane są regularnie w styczniu 
i w lutym. Składanie jaj, w za chod niej Polsce, trwa 
od dru giej de ka dy lutego, wyjątkowo już w styczniu, 
oraz w marcu; średni termin złożenia pierwszego 
jaja w Polsce przypada na 5 marca. Młode wylatują 
z gniazd w czerwcu, czasami w lipcu.

Liczba lęgów 
Ptaki wyprowadzają jeden lęg w roku, wyjątkowo 
mogą ponownie znieść jaja po utracie jaj z pierw-
szego lęgu. 

Terytorializm 
Bielik gniaz du je sa mot nie, te ry to rium ło wiec-
kie jest bar dzo duże (do 115 km2, a pary żyjące 
w rozproszeniu nawet do 400 km2), ale rewir 
gniaz do wy może wy no sić tylko kilka hek ta rów. 
Nie kie dy jednak, zwłaszcza w przypadku do brych 
wa run ków po kar mo wych, pary mogą gniaz do wać 
bar dzo blisko siebie – mi ni mal ny dy stans mię dzy 
gniaz da mi wynosi wówczas 200–300 m, wyjątkowo 
tylko 60 m. Największą koncentrację w Europie 
stwierdzono nad Zalewem Szczecińskim, gdzie 
w lesie o powierzchni 1300 ha istniały 22 gniazda 
należące do 6–7 par; na wyspie w pobliżu Norwegii, 
o powierzchni 22 km2, lęgło się 8–9 par. Naj czę-
ściej ptaki dorosłe prze by wa ją stale w re wi rze lę-

Pary, które utraciły lęg, już od sierpnia i we wrze-

śniu rozpoczynają zaloty. Para ptaków wspólnie 

krąży wysoko nad terytorium i dość często na-

wołuje się wzajemnie. Ptaki pozorują ataki na 

siebie, wykonując szereg akrobatycznych ewolucji 

powietrznych. Rzadko oba ptaki sczepiają się 

szponami i, rotując, spadają, by rozłączyć się  tuż 

nad drzewami lub wodą; towarzyszą temu głośne 

okrzyki, nierzadko ze strony obydwu ptaków. Czę-

sto samiec głośno woła, odrzucając przy tym głowę 

na plecy. Do kopulacji dochodzi na gnieździe lub 

w jego pobliżu (rzadko na ziemi, a nawet lodzie). 

Odbywa się ona wielokrotnie w ciągu dnia. Jeżeli 

w okolicy gniazduje więcej par, zaloty mogą odby-

wać się gromadnie. Po złożeniu jaj intensywność 

zalotów spada. 

Para bielików podczas zalotów (Mizera 1999)
Gniazdo na sośnie (©Ad Wittgen/Saxifraga)

Gniazdo na sośnie (©Juha Mäkeläinen/Flickr.com )
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go wym; na terytorium mogą poza tym przebywać 
osobniki młodociane. W Polsce, lokalnie gniazduje 
w zagęszczeniu do 5 p/100 km2 (np. Lasy Iławskie), 
ale zwykle,  jak np. w Puszczy Augustowskiej,  
w zagęszczeniu 1,2–1,3 p/100 km2. Na zagęszczenie 
wpływa przede wszystkim rozmieszczenie i wielkość 
zbiorników wodnych oraz ich zasobność w ryby. 
Zdarza się zajmowanie rewiru przez ptaki 3-letnie, 
te jednak nie budują gniazda. 

GNIAZDO 

Lokalizacja 
W Polsce zakłada gniazda na drzewach, zazwyczaj 
w szczytowej części korony, w innych regionach  Eu-
ropy i w Azji także na półkach skalnych lub słupach 
elektrycznych, a tylko wyjątkowo na ni skich krze-
wach lub na ziemi. Zlokalizowane są zwykle blisko 
zbiornika wodnego, chętnie na wyspach. W Polsce 
stwierdzono gniazda na drzewach 15 gatunków – na 
sośnie – 70,3%, buku – 8,5%, olchach – 7,1% i dębach 
– 6,4% (n=1478); w Niemczech – na sośnie – 67%  
i buku – 22% (n=177). Najczęściej zakłada gniazda 
na sosnach 90–140-letnich, drzewa te mają średnio 
119 lat; w Puszczy Augustowskiej średni wiek drzew 
określono na 146 lat, na Śląsku – na średnio 117 lat. 
Jednakże coraz częściej osiedla się na młodszych 
drzewach, 60–70-letnich. W Meklemburgii (Niemcy) 
8,1% gniazd zlokalizowano w bezpośrednim sąsiedz-
twie wody, 31,4% – do 1 km od wody, 37,2% – 1–3 
km, 14% – 3,5–5 km, a 9,3% – 6–11 km od wody. 
Przeważająca część gniazd (około 85%) znajdowała 
się najwyżej kilkadziesiąt metrów od skraju lasu. 
Rzadko ptaki wykorzystują gniazda innych pta ków. 

Para na gnieździe (©www.looduskalender.ee)
Samica karmiąca świeżo wyklute pisklę (©www.looduska-
lender.ee)

Kompletne zniesienie (©Vasiliy  Vishnevskiy)

Zniesienie (©Józef Hordowski)
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©Józef Hordowski
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©Józef Hordowski

pow. ok. 40x

Rzadko spotykana skorup-
ka z głębokimi bruzdami 
(Krause 1906)

Rzadko spotykana skorup-
ka z krwistymi plamami 
(Krause 1906)
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Ptaki mogą zacząć budowę jeszcze jesienią, we wrze-
śniu, co może trwać przez całą zimę. Początkowo 
ptaki przelatują nad obranym drzewem i zrzu ca ją 
gałęzie, a dopiero później budują trwałą konstrukcję, 
stąd pod gniazdem leży dużo porozrzucanych gałęzi. 
Para użytkuje zwykle 1–5 gniazd, wy jąt ko wo – na-
wet 11 gniazd. Średnio na każdy rewir w Puszczy 
Augustowskiej przypadały 3 gniazda; średni okres 
użytkowania gniazda przez bieliki wynosił 6 lat (od 
1 do 10 lat). Znane są przypadki zajmowania gniazda 
przez kolejne pary nieprzerwanie przez 150 lat. Rzad-
ko zajmują przez gniazda ptaków innych gatunków: 
kań czarnych lub rudych, kruków, myszołowów  
i rybołowów. W Norwegii stwierdzono przypadek, 
gdzie na tej samej ścianie skalnej lęg wyprowadziły  
kruki, sokoły wędrowne i bieliki.

Kształt 
Duża, stosunkowo głęboka platforma owalna 
w kształcie, z czasem, przed wylotem piskląt, jest 
już płaska. 

Konstrukcja 
Warstwa zewnętrzna zbudowana jest z różnych ga-
łęzi dłu go ści 20–180 cm, ułożonych dość bezładnie; 
wyściółka składa się z suchych traw, darni prze-
mie sza nej z ziemią, cienkich gałązek, mchu, kory, 
puchu, trzciny, oczeretu, pałki wodnej lub innych 
ro ślin dostępnych w pobliżu gniazda. W miarę wy-
sia dy wa nia mogą pojawić się resztki piór, ryb lub 

Para karmiąca pisklęta (©www.looduskalender.ee)

Samica przewracająca jaja (©www.looduskalender.ee)

Młody tuż przed wylotem z gniazda (©Rainer Altenkamp 
Wikimedia Commons)

Samica na gnieździe (©www.looduskalender.ee)
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kości ssaków. Ptaki przynoszą niekiedy gałęzie do 
gniazda przez cały rok. Ptaki gniazdujące na klifach 
jako wyściółkę wykorzystują każdy dostępny tam 
materiał – wodorosty, kawałki drewna, a nawet kości 
z szkieletu owcy.

Czas budowy i udział płci 
Budują oboje rodzice, głównie w godzinach przed-
po łu dnio wych; jednak to przede wszystkim samica 
konstruuje gniazdo, a samiec raczej tylko przynosi 

budulec. Nowe gniazdo budują około 2,5–3 tygodni, 
naprawa starego trwa do 3 tygodni.   

Wymiary 
Gniazda wieloletnie: średnica zewnętrzna 170–250 
cm; wysokość około 150 cm (wyjątkowo do 600 cm); 
ciężar do 600 kg (wyjątkowo – 2 tony); gniaz do nowe: 
średnica zewnętrzna około 100 cm, wysokość 50–70 
cm; średnica we wnętrz na około 90 cm (50–150); 
głębokość do 20 cm. Trzyletnie gniaz do zbudowane 
było z około 2900 gałęzi, o ciężarze 175 kg i zawierało 
65 kg wyściółki.

Wysokość nad ziemią
W Polsce gniazda znajdowały się najczęściej na 
wysokości 18–25 m (6–35), w Japonii – 19,2 m 
(16,5–25). Gniazda na klifach mogą znajdować się 
do 75 m nad ziemią

JAJA 

Kształt 
Są różnobiegunowe, jajowate, mało wydłużone, 
o tępym węższym bie gu nie. 

Tekstura 
Skorupka jest gruboziarnista, chropowata, często 
z wapiennymi rowkami; prześwituje zielonawo.

Młody tuż przed wylotem z gniazda (©Rainer Altenkamp 
Wikimedia Commons)

Młody tuż przed wylotem z gniazda (©Cezary Korkosz/ce-
zarykorkosz.pl)

Sposób umieszczenia gniazd na drzewach na wyspie Hok-
kaido – po lewej widok z boku, po prawej z góry, wymiary 
podano w mm (Mori 1980)
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Połysk 
Skorupka jest matowa, w niektórych bruzdach słabo 
po ły sku je. 

Pory 
Pory są zmienne, wyraźnie widoczne, duże, okrągłe 
lub wydłużone, płytkie. 

Barwa tła skorupki 
Skorupka jest czysto biała, niekiedy w miarę wysia-
dywania staje się nieco przy bru dzo na lub pojawiają 
się na niej tłuste plamy. Na świeżych jajach można 
zobaczyć niebieski odcień, który szybko blaknie.

Oomorfometria
długość (A)  74,7 mm (66,1–84,4) 

szerokość (B)  57,9 mm (52,5–64,0) 

ciężar (G)   142,0 g (105–148) 

ciężar skorupki (g)  14,0 g (10,11–18,0) 

grubość skorupki (d)  0,57 mm 

objętość (V)  130,5 cm3 

stosunek masy skorupki do ciężaru jaja (Rg) 9,9% 

stosunek masy jaja do ciężaru samicy (RW)  2,5% 

stosunek ciężaru lęgu do ciężaru samicy (RG)   5,3% 

największe jaja   84,4 × 60,7; 83,8 × 61,0 mm

   76,4 × 61,7; 75,6 × 53,4

   78,4 × 64,0; 74,1 × 61,0 mm

najmniejsze jaja   67,5 × 53,4; 68,0 × 56,2 mm

   69,0 × 52,6; 70,7 × 54,1 mm

Objętość jaj z wybrzeża Bałtyku (w cm3): lata 1856–1916 – 118,9 

(n=26), lata 1948–1971 – 117,9 (n=15), lata 1972–1982 – 119,4 (n=62); 

Laponia lata 1867–1909 – 122,7 (n=8), lata 1976–1982 – 112,5 (n=12) 

(Helander 1985).

Wielkość zniesienia 
2–3 jaja (1–4). Europa: średnio 2,0 jaja – 1 jajo × 
20,9%; 2 × 59,7%; 3 × 18,8%; 4 jaja × 0,6% (n=320 
lęgów). Około 15% samic, być może młodszych lub 
w słabszej kondycji fizycznej, znosi tylko jedno jajo.

Nawołujący ptak (©Cezary Korkosz/cezarykorkosz.pl)

Samica karmiąca pisklę (©Stanislav Harvančík/birdphoto-
world.sk)

Zmienność geograficzna jaj
Kraj n A × B

Azja Mniejsza 12 71,80 × 56,26

Bałkany 14 72,68 × 53,48

Białoruś, Pojezierze 9 71,6 × 55,7

Bułgaria 24 74,7 × 58,3

Dania 21 74,5 × 56,9

Grecja 80 71,3 × 51,5

Grenlandia 95 77,40 × 58,75

Islandia 11 74,7 × 56,4

Norwegia 51 75,7 × 58,8

Polska 14 73,3 × 57,5

Szwecja 75 72,7 × 55,7

Ukraina 59 74,0 × 59,0

Ukraina, Humań 39 74,0 × 59,4

Wielka Brytania, Szkocja 52 75,73 × 58,68

Zmienność geograficzna zniesień
Kraj n

Białoruś, Pojezierze 20 1,9

Laponia 15 1,53

Niemcy 52 1,8

Norwegia 58 2,16

Polska 12 2,17

Rosja, Nizina Mieszczorska 8 1,63

Wielka Brytania 65 1,64
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Interwał 
Jaja znoszone są w odstępach 2–3(4–5)-dniowych, 
czyli łącznie przez 5 do 10 dni. 

Okres inkubacji 
Trwa 38–40 dni – dla pierwszego pisklęcia.

Udział płci 
Wysiaduje głównie samica (60–70% czasu wysiady-
wania), a samiec zmienia ją zazwyczaj rano (czasami 
do 11 razy dziennie). W nocy wysiaduje wyłącznie 
samica. Partner zwykle przynosi pokarm wysiadu-
jącej samicy (jednak nie zawsze) i kładzie zdobycz 
na skraju gniazda lub na pobliskim konarze; samica 
także poluje. W kilku badanych gniazdach tylko 
2–4% czasu lęg pozostawał niestrzeżony.  

Ubarwienie bielika od spodu ciała (©Tomasz Cofta)

Początek wysiadywania
Rozpoczyna się po zniesieniu pierwszego jaja.

Identyfikacja lęgu
Średniej wielkości gniazdo jest wyraźnie większe od 
gniazd wszystkich innych ptaków leśnych występują-
cych w Polsce. Nieco tylko mniejsze gniazda buduje 
bocian czarny i orzeł przedni. W gnieździe znajdują 
się grube gałęzie, których nie ma u bociana czarnego.  

Typ gniazdowy
Pisklęta są gniazdownikami niewłaściwymi. 

Gniazdo bielika (©Maciej Pieńkosz – po lewej; ©Grzegorz Hebda – po prawej)

Ptak w szacie młodocianej (©Tomasz Cofta)
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Klucie
Pisklęta wykluwają się asynchronicznie. Klucie jed-
nego pisklęcia trwa 24–36 godzin, natomiast odstęp 
terminu klucia najstarszego i najmłodszego pisklęcia 
może wynieść 10 dni. 

Zachowanie piskląt
Przez 2–3 ty go dnie pisklęta karmione są co 1–2 
godziny; najmłodsze pisklę w lęgach 3-jajowych ma 
nikłe szanse na przeżycie. W wieku 10 dni młode są 
tyle wyrośnięte, by chodzić po gnieździe i wydalać 
ekskrementy na jego obrzeżu. 

Wzrost i rozwój 
Po wykluciu przez pierwsze 8 godzin pisklę śpi. 
Między 3 a 8 tygodniem życia pisklę stopniowo po-
krywa się piórami. W wieku 6 tygodni młode pewnie 
stoją na nogach, a pióra okrywowe są już prawie  
w całości rozwinięte. Po 40 dniach rozpoczynają 
ćwiczenia skrzydeł; w 8 tygodniu życia młode chodzą 
po najbliższych gałęziach, a po 70 dniach podlatują 
na gnieździe. W gnieździe młode przebywają około 
10–11 tygodni, ale spłoszone mogą wylecieć o tydzień 
wcześniej; niekiedy przebywają tam dłużej, nawet 
do 13 tygodni. Młode kar mio ne są jeszcze przez 5–6 
tygodni po opuszczeniu gniazda i przebywają na 
ogół na terytorium rodziców. Rozwój samców jest 
nieco szybszy i dlatego opuszczają gniazdo o tydzień 
wcześniej niż samice. 

Samica z pisklęciem (©Stanislav Harvančík/birdphotoworld.sk)

Ubarwienie puchowe
Puch po wykluciu jest gęsty, kremowobiały, dłuższy 
na głowie; brzuch i skoki nagie; dziób czarny z ró-
żową woskówką; pazury po pie la to sza re. Drugi puch 
jest ciemniejszy – szarawy, bardzo gęsty, pojawia się 
po około 3 tygodniach, ale pierwszy puch jest nadal 
widoczny, zwłaszcza na głowie (utrzymuje się do 7–8 
tygodnia życia). Zajady są żół to zie lo ne. Gwoździk na 
koń cu dzioba widoczny jest do 4 tygodnia. W wieku 
4 tygodni pojawiają się pierwsze pióra. 

Wymiary
Ciężar piskląt po wykluciu wynosi 86–110 g. 

Zachowania rodzicielskie
Przez pierwsze 2–4 tygodnie samica stale przebywa 
na gnieź dzie i ogrzewa pisklęta; samiec przynosi 
pokarm, później polują oboje rodzice. Samica po-
daje pisklętom pokarm bezpośrednio do dziobów do 
5–6 tygodnia życia, później młode jedzą już same. 
Początkowo młode karmione są małymi kęskami 
pokarmu co godzinę, od 6 dnia podawane im kęsy 
pokarmu są większe.

Efektywność lęgów
W Polsce sukces lęgowy wynosi 69%; liczba mło-
dych na zajęte gniazdo – 0,99 młodego/parę × rok; 
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a liczba młodych na gniazdo, z którego wyleciały 
młode, wynosiła 1,44 (n=4614 lęgów). Dominują lęgi 
z jednym młodym (58%); w Puszczy Augustowskiej 
produkcja wynosiła średnio 1,15 młodego/parę lęgo-
wą (0,5–1,6 młodego), oraz średnio 1,37 młodego/
parę z sukcesem. Zjawisko kainizmu jest u bielików 
rzadko spotykane.

Zachowanie rodziców przy gnieździe
Przed rozpoczęciem składania i wysiadywania jaj 
ptaki przesiadują często w pobliżu gniazda i wzajem-
nie się nawołują; w początkowym okresie inkubacji 
są bardzo wrażliwe na niepokojenie i łatwo porzucają 
gniazdo. Zwykle wysiadują bardzo ostrożnie i, gdy 
zbliża się człowiek, cicho zlatują z gniazda; następnie 
samica sama lub z partnerem krąży nad gniazdem, 
zwykle głośno krzycząc. Jeżeli gniazdo jest stale 
zagrożone, ptaki mogą zrzucać pokarm dla piskląt 
z dużej wysokości. Pod zasiedlonym gniazdem można 
znaleźć wypluwki, puch i pióra oraz odchody. 
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W Polsce nieliczny na zachodzie, na pozostałym 
obszarze skrajnie nieliczny ptak lęgowy; krajowa po-
pulacja szacowana jest na 1500–1800 par. Najliczniej 
gnieździ się na Pomorzu Zachodnim, w Wielkopolsce 
i Ziemi Lubuskiej; lęgi może wyprowadzać w całym 
kraju.  

Europejska populacja szacowana jest na 25000–
33000 par, najliczniej gnieździ się w Niemczech 
12000–18000 par (zanotowano tu wzrost liczebności), 
Hiszpanii 3800–4100 par, Francji 2300–3000 par, 
Szwecji 1900–2200 par. 
Gatunek politypowy. 

• milvus (LINNAEUS, 1758) — Europa, północno–zachodnia 

Afryka do Turcji i północnego Iranu,

• fasciicauda E. HARTERT, 1914 — Wyspy Zielonego Przy-

lądka.

Zasiedla przeważnie rozczłonkowane lasy, położone 
w są siedz twie te re nów otwartych (pola, łąki, zbior-
niki wodne, tereny podmokłe), zwłaszcza w sze ro-
kich do li nach rzek i pojezierzach. Poza tym brzegi 
różnego typu lasów. Poza granicami Polski gniaz-
duje w typowym krajobrazie rolniczym, z daleka 
od zbiorników wodnych. Podobnie jak i w Europie 
południowej coraz częściej spotykana jest na wysy-
piskach śmieci i w miejscach składowania odpadów 
z ferm hodowlanych.

ELEMENTY BIOLOGII ROZRODU 

System rozrodczy 
Gatunek monogamiczny, o trwałej więzi małżeńskiej, 
wynikającej przede wszyst kim z przywiązania do 
miejsca lęgu. W przypadku wyższych zagęszczeń 
dochodzi jednak do kopulacji pozamałżeńskich, 
w których lokalnie uczestniczy do 15% samic. Spo-
radycznie obserwowano poligynię. 

Doj rza łość płcio wa 
Uzyskują ją ptaki już w drugim roku życia, jednak-
że do lęgów przystępują w wieku 3–4 lat (rzadko 
w drugim, a sporadycznie nawet w pierwszym roku 
życia) lub później, dopiero w 6 lub 7 roku. 

Fenologia lęgów
Na lęgowiskach pojawia się już na przełomie lutego 
i marca. Na Ślą sku skła da nie jaj roz po czy na  się 
z po cząt kiem kwiet nia, a naj wię cej par przy stę puje 
do lęgów w dru giej de ka dzie tego mie sią ca. Pisklęta 
kluły się w maju, wylot młodych z gniazd następował 
na przełomie czerwca i lipca, większość młodych 
opuszczała gniazda w pierwszej dekadzie lipca. 

Liczba lęgów 
Kania ruda wyprowadza jeden lęg w roku, po wta-
rza lęgi po utra cie, o ile jaja uległy zniszczeniu na 
wczesnym etapie wysiadywania; drugie zniesienie ma 
miejsce prawie zawsze w innym gnieździe.  

©Rudo Jureček/Flickr.com

Synonimy: kania rdzawa, kania wielka, kania zwyczajna, Milvus regalis, Falco milvus

KANIA RUDA Milvus milvus (LINNAEUS, 1758)
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Terytorializm 
Gatunek terytorialny, w miejscach regularnego 
występowania za gęsz cze nie wy no si około 5 p/100 
km2, lo kal nie może two rzyć znacz ne sku pie nia, np. 
19 p/1,7 km2, mi ni mal ny dy stans między gniazda-
mi wynosi 40 m. W Polsce największe zagęszczenie 
odnotowano w Puszczy Wkrzańskiej, gdzie na po-
wierzchni 240 km2 gnieździło się 28–30 par (11,7–12,5 
p/100 km2).Wy ka zu je z roku na rok dużą wier ność 

Loty tokowe rozpoczynają się wkrótce po przylocie. 

Odbywają się zwykle przy ładnej pogodzie, wcze-

śnie rano lub po południu. W zalotach uczestniczy 

zazwyczaj para ptaków, ale czasem przyłączają 

ptaki z sąsiedztwa lub osobniki samotne. Przebieg 

lotów nie jest zbyt bogaty; ptaki spadają  mogą po 

dużej spirali lub w locie ślizgowym przewracają 

się na grzbiet i spadają pionowo, obracając się 

wokół własnej osi; gdy tak spadają da się słyszeć 

szum skrzydeł. Najbardziej okazałe są ewolucje 

wykonywane wspólnie, jeden z ptaków nadlatuje 

z góry, drugi zaś odwraca się na grzbiet, wysuwa-

jąc jednocześnie szpony, ale ptaki nie sczepiają 

się i po chwili kontynuują lot. Czasami, w locie 

poziomym, miękko uderzają skrzydłami, unosząc 

je bardzo wysoko. 

©Richard Towell/Flickr.com

© David Merrett /Flickr.com

© David Merrett/Flickr.com

Zaloty ptaków

©Jez B/Flickr.com

©Stephen Maudsley/Flickr.com

w sto sun ku do rewiru lę go we go. Gniazda mogą 
być wy ko rzy sty wa ne przez wie le, nawet do 18 lat, 
zwłaszcza te, które okazały się bezpieczne. Zazwyczaj 
pary mają 1–5 dodatkowych gniazd. Ptaki wy ka zu ją 
ten den cję do czę stych zmian gniaz da w ko lej nych 
se zo nach. Gniazduje sa mot nie, zazwyczaj w znacz-
nym rozproszeniu (2–5 km). Granice terytoriów my-
śliw skich (3–15 km wokół gniazda) niejednokrotnie 
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Zaloty pary ptaków (©Radovan Vaclav/Flickr.com)

zachodzą na siebie. Także nie lę go we ptaki mogą 
zajmować terytorium i nawet go bronić.

GNIAZDO 

Lokalizacja 
Gniazdo zakłada na drzewie, a poza granicami 
Polski także na ziemi lub skałach (podgatunek 
fasciicauda). Znaj du je się ono z re gu ły w gór nych 
i środ ko wych par tiach ko ro ny, średnio 6,5 m poniżej 
szczytu drzewa, zwy kle w rozwidleniu górnej części 
pnia lub konarów, rza dziej na bocz nych gałęziach. 
Zlo ka li zo wa ne są do 1200 m od brze gu lasu, w tym 
70% znajduje się nie dalej jak 50 m od skraju lasu. 
Spo śród 370 wykrytych w Polsce gniazd, ponad 70% 
znajdowało się na sosnach, 11% na dębach, 5% na 
buku i 3% na olszach; zaś z 37 ślą skich gniazd 84% 
zbu do wa nych było na dę bach, po zo sta łe na topolach 
– 8%, wiązach – 5% i sosnach – 3%; w Meklemburgii 
–  na bukach było 50,6%, sosnach – 27,1%, dębach 
– 18,1% (n=166). Skład gatunkowy lasu nie ma 

większego znaczenia i kania wykazuje się znaczną 
elastycznością w wyborze gatunku drzewa. Czasami 
wy ko rzy stu je stare gniaz da in nych ptaków szponia-
stych lub kruka. Materiał do gniazda dodaje przez 
cały okres lęgowy. Gniazda rzadko wykorzystywane 
są w latach następnych, zwłaszcza wtedy, gdy miała 
miejsce strata zniesienia. W dolinie Odry 71% lęgów 
odbywało się w gniazdach innych niż ubiegłoroczne. 

Kształt 
Stosunkowo płaska platforma, zbliżona kształtem 
do koła.

Konstrukcja 
Warstwa zewnętrzna składa się zazwyczaj z gałą-
zek, prze waż nie drzew liściastych (ale nie tylko), 
długości od kilkunastu do 50 cm i średnicy 0,5–2 
cm, a wyściółka z siana, traw, włosia, mchu, gumy, 

Gniazdo (©Sandy&Ingrid Morrison/Flickr.com)

Gniazdo z jajami (©Josef Hlasek)
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©Józef Hordowski
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©Józef Hordowski
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©Józef Hordowski

pow. ok. 40x
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Barwa tła skorupki 
Zmienna – brudnobiała, żółtawobiała lub białonie-
bieska. 

Rysunek 
Plamkowanie jest złożone – od kro pek po duże pla my 
(na ma zy o roz my tych brze gach), w bardzo różnym 
za gęsz cze niu. Plamki koncentrują się często na jed-
nym z biegunów, gdzie tworzą „czapeczkę”; nie kie dy 
zaś mogą układać się w wianuszek, w dowolnym 
miejscu dłuższej osi jaja. Plamki głębokie są rzadkie. 

Plamy powierzchniowe
Plamki powierzchniowe są brą zo we, czasami brązo-
wordzawe lub czerwonawe.  

Plamy podpowierzchniowe
Zazwyczaj są szarofioletowe.

Oomorfometria
długość (A)  56,6 mm (52,4–63,4)

szerokość (B)  45,0 mm (41,0–49,1)

ciężar (G)   63,0 g (52,0–75,0) 

ciężar skorupki (g)  5,20 g (3,22–6,50) 

grubość skorupki (d)  0,36 mm

objętość (V)  58,5 cm3 

stosunek masy skorupki do ciężaru jaja (Rg) 8,2% 

szmatek, kawałków folii, papierów, śmieci, ka-
wał ków kory. W trakcie wychowywania młodych 
średnica wewnętrzna gniazda ulega powiększeniu, 
a ziemia na dnie gniazda two rzy wraz z papierkami 
i szmatkami – zbitą, pła ską polepę. W przypadku 
gniazd zlokalizowanych w pobliżu wód, w gnieździe 
znajdują się szczątki ryb. Ptaki zbierają materiał  
z ziemi lub odrywają gałązki z drzew, w promieniu 
do 100(–300) m od gniaz da. 

Czas budowy i udział płci 
Budują oba ptaki; nowe gniazdo – przez 10 dni, 
głównie wcześnie rano i pod wieczór.  

Wymiary 
Gniazda wieloletnie: średnica zewnętrzna 63 cm 
(55–70); średnica we wnętrz na 27 cm (25–40); wyso-
kość 38 cm (25–55); głębokość 4 cm (2–5); gniazda 
nowe: średnica około 50 cm i wysokość około 20 cm.

Wysokość nad ziemią 
Polska: średnio 21 m (13–24; n=307); Śląsk – średnio 
20,7 m (13–25; n=37); Niemcy, Turyngia – średnio 
18 m (10–26; n=21). Wy jąt ko wo znajdywano gniazda 
na krzewach, do 3 m nad ziemią.

JAJA 

Kształt 
Są różnobiegunowe, jajowate, nieco wydłużone, 
o tępym węższym bie gu nie.

Tekstura 
Skorupka jest gładka, drobno- lub średnioziarnista, 
prześwituje żółtawozielono. 

Połysk 
Skorupka słabo połyskuje. 

Pory 
Pory są bardzo zmienne, wyraźnie widoczne, deli-
katne, okrągłe i płytkie.   

Młode przed wylotem z gniazda (©Rich Mooney/Wikimedia 
Commons)

Karmienie młodego (©Cezary Korkosz/www.cezarykorkosz.pl)
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Zmienność geograficzna zniesień
Kraj/Region n

Francja wschodnia 20 2,2

Francja, Korsyka 96 2,44

Hiszpania, Andaluzja 208 2,33

Hiszpania, Minorka 55 2,7

Niemcy, Souabe 109 2,1

Szwecja 30  2,8

Wielka Brytania 746 2,3

Wielka Brytania, Walia 92 2,13

Włochy, Monti Tolfa 13 1,92

stosunek masy jaja do ciężaru samicy (RW)  5,7%

stosunek masy średniego lęgu do ciężaru samicy (RG)  12,1%

największe jaja   63,4 × 45,0; 63,0 × 46,1 mm

    62,0 × 49,1; 59,0 × 48,0 mm 

najmniejsze jaja   52,4 × 44,2; 52,5 × 44,6 mm

   54,8 × 41,0; 53,3 × 42,7 mm

Wielkość zniesienia 
2–3 jaja (1–5); wyjątkowo stwierdzono zniesienia 
5-jajowe. Europa – średnio 2,4 jaja: 1 jajo × 4,6%; 
2 × 55,9%; 3 × 34,5%; 4 jaja × 4,9% (n=304 lęgi); 
Walia: 5 × 1 jajo, 70 × 2 jaja i 17 × 3 jaja (n=92 
lęgi). 

Zmienność sezonowa zniesienia
Niemcy – pierwsze zniesienie średnio 2,14 jaja, po-
wtórne średnio 1,65 jaja.

Zmienność międzyroczna zniesienia
Francja, Korsyka, rok 1996 – średnio 2,16 jaja, rok 
1997 – 2,83 jaja, rok 1998 – 2,43 jaja, rok 1999 – 
średnio 2,13 jaja. 

Interwał 
Jaja znoszone są co 2–3 dni (wyjątkowo nawet 10). 

Okres inkubacji 
Trwa 31–32 dni dla każdego jaja, rzadko 28–38 dni.

Udział płci 
Wysiaduje wyłącznie samica, cza sa mi opusz cza 
na krótko gniazdo; samiec przynosi jej pokarm na 
gniazdo lub sąsiednie drze wo. 

Ptak w czasie zalotów (©Pete Richman/Flickr.com)

Początek wysiadywania
Rozpoczyna się po zniesieniu pierwszego, z rzadka 
tylko – drugiego jaja.

Identyfikacja lęgu
Gniazdo kani czarnej i rudej można rozpoznać po 
wyściółce, która składa się z papierów, folii, szmat 
i innych materiałów pochodzenia antropogenicznego; 
w przeciwieństwie do kani czarnej w gnieździe brak 
grudki ziemi; pod gniazdem można często znaleźć 
rybie łuski. Lęg podobny jest do jaj sokoła wędrow-
nego i innych ptaków szponiastych. W gnieź dzie 
brak zie lo nych gałązek i liści spo ty ka nych u in nych 
szponiastych. 

Typ gniazdowy
Pisklęta są gniazdownikami niewłaściwymi.

Klucie
Wykluwają się asynchronicznie.

Zachowanie piskląt
Początkowo pisklęta siedzą w środku gniazda, do-
piero stopniowo, po około dwóch tygodniach, stają 
na gnieździe.  

Wzrost i rozwój 
Lot ność uzyskuje naj wcze śniej w 45 dniu, najczęściej 
po 48–50 dniach, a czasami do pie ro po 60–70 dniach. 
Przez następne 2–3 tygodnie młode przebywają 
jeszcze z rodzicami, którzy je kar mią, zwykle na 
terytorium lęgowym. 

Ubarwienie puchowe
Pierwszy puch po wykluciu jest długi, szcze gól nie na 
głowie. Wierzch ciała żół ta wy, z ciemnymi plamami, 
głowa biała z żółtymi zakończeniami, ciemne kropki 
na przedzie oka; na spodzie ciała puch jest rzadki 
i biały. Drugi puch jest gęsty, rudawy, zwłaszcza na 

Zmienność geograficzna jaj
Kraj/Region n A × B

Algieria 8 54,22 × 43,97

Belgia 17 58,1 × 46,0

Niemcy i Polska 91 56,7 × 44,50

Ukraina, Humań 34 57,4 × 45,0

Wielka Brytania 58 56,97 × 45,09
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Ubarwienie jaj kani wg Krause (1906)

wierzchu ciała; ukazuje się w 8–10 dniu, ale resztki 
pierwszego, jasnego, widoczne są na głowie do 4 ty-
godnia życia. Sterówki i lotki pojawiają się w wieku 
około 2 tygodni, a całe ciało po kry wa się piórami  
w 4–5 tygodniu. Tęczówka jest brązowa; dziób czar-
ny, a nogi żółte. 

Wymiary
Ciężar świeżo wyklutych pulli wynosi około 50 g.

Zachowania rodzicielskie
Pisklętami opiekują się oboje rodzice, samica przez 
pierwsze 2–3 tygodnie opiekuje się nimi stale, ogrze-
wa je i karmi, natomiast samiec przynosi pokarm; 
znane są przypadki, że i samiec karmił młode. 
Później oboje partnerzy przynoszą i zostawiają na 
gnieź dzie pokarm.

Efektywność lęgów
Produkcja młodych wynosi około 1,75 młodego/
parę × rok. 

Zachowanie rodziców przy gnieździe
Zwykle ostrożne, z daleka uciekają przed zagroże-
niem, ale czasami ptaki mogą atakować mniejsze 
drapieżniki. 

Dorosły ptak w locie (©Tomasz Cofta)

Dorosły ptak w locie (©Tomasz Cofta)
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KANIA CZARNA Milvus migrans (BODDAERT, 1783)

© Mark Zekhuis/Saxifraga

na samotnie stojących drzewach, słupach linii ener-
getycznych lub innych konstrukcjach metalowych. 
Na południu Europy zakłada gniazda wśród osiedli 
ludzkich. 

ELEMENTY BIOLOGII ROZRODU 

System rozrodczy 
Gatunek monogamiczny, pary łączą się co najmniej 
na jeden sezon lęgowy, choć większość par kojarzy 
się na wiele lat i spotyka na wiosnę przy gnieździe. 
Formowanie par zaczyna się w trzecim roku życia, 
czasami wcze śniej. W populacjach niewędrownych 
pary z reguły tworzą się na całe życie. Dochodzi 
także do tworzenia par mieszanych z kanią rudą, 
a pary takie wyprowadzają młode. 

Doj rza łość płcio wa 
Uzyskują ją ptaki w trzecim lub czwartym roku 
życia. 

Fenologia lęgów
Ptaki przylatują na lęgowiska na przełomie marca 
i kwietnia, jaja składają od drugiej połowy kwiet-
nia. Szczyt przy stę po wa nia do lęgów występuje na 
Ślą sku około 20 kwietnia. Okres rozrodczy kończy 
się w sierpniu. 

Liczba lęgów 
Kania czarna wyprowadza jeden lęg w roku, bardzo 
rzadko powtarza lęgi po utracie, ale tylko wówczas, 
jeżeli pierwszy lęg ulegnie zniszczeniu na początku 
wysiadywania. 

Bardzo nieliczny ptak lęgowy niżu, szczególnie na 
południowym wscho dzie, liczniejszy na zachodzie, na 
wielu obszarach nie występuje. Populację ocenia się 
na 500–700 par, najliczniej w Wielkopolsce i na Ziemi 
Lubuskiej 110–120 par oraz na Śląsku 60–70 par.  

Światowa populacja oceniana jest na około 400.000 
par, co czyni ten gatunek najliczniejszym szponia-
stym na świecie. Europejska zaś populacja szaco-
wana jest na 81000–110.000, najliczniej gnieździ się 
w Rosji 30000–50000 par, Francji 22000–26000 par, 
Hiszpanii 13000–13400 par, Niemczech 6000–9000 
par, na Ukrainie 1000–1500 par. 
Gatunek politypowy.

• migrans (BODDAERT, 1783) — południowa i środkowa 

Europa, Madera, północna Afryka,

• lineatus (J.E. GRAY, 1831) — Azja od Uralu do Japonii, 

południowe Indochiny,

• govinda SYKES, 1832 — Pakistan do południowych In-

dochin, Sri Lanka, Półwysep Malajski,

• formosanus N. KURODA, Sr., 1920 — Wyspy Hainan  

i Tajwan,

• affinis GOULD, 1838 — Australia, Małe Wyspy Sundajskie, 

Sulawesi, Nowa Gwinea, Archipelag Bismarcka. 

Zasiedla tereny zróżnicowane pod względem kra-
jobrazowym, zwłaszcza starodrzewy w otoczeniu 
śródlądowych zbior ni ków wod nych, jezior, stawów 
rybnych; na takich siedliskach osiąga najwyższy suk-
ces reprodukcyjny. Poza tym wy stę pu je w dolinach 
rzecz nych. Może gniazdować nawet w niewielkich 
lasach, drzewa bowiem wykorzystuje tylko jako 
miejsca lokalizacji gniazda. Niekiedy lęgnie się nawet 
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Terytorializm 
Kania czarna jest silnie przywiązana do miejsc 
gniazdowania. W Polsce lęgnie się samotnie  
i w rozproszeniu, ale w zachodniej i po łu dnio wej Eu-
ropie tworzy czasami luźne kolonie liczące do 30 par, 
a wysokie zagęszczenie stwierdzono np. w Szwajcarii, 
gdzie mi ni mal ny dystans mię dzy gniaz da mi wynosił 
8 m (30 gniazd na 1,8 km2) lub w Niemczech, nad 
Renem, gdzie na powierzchni 12 ha gniazdowało 45 
par. Sporadycznie na terenach prawie bezdrzewnych  
na jednym drzewie może znajdować się kilka gniazd; 
np. na Zawołżu znaleziono aż 7 takich gniazd.  
W Polsce zagęszczenie gniazd jest znacznie mniej-
sze, np. w dolinach większych rzek w zachodniej 
części kraju wynosi od 3 do kilkunastu par na 100 
km biegu rzeki; najwyższe zagęszczenie stwierdzono 
w Sierakowskim Parku Krajobrazowym – 8 p/100 
km2. Pod Przemyślem znaleziono dwa gniazda od-

dalone od siebie o 600 m. Chętnie zakłada gniazda 
w koloniach czapli, kormoranów lub gaw ro na (lub 
w ich najbliższym sąsiedztwie), ale w bezpośrednim 
sąsiedztwie gniazda nie toleruje innych kań. Ptaki  
żerują w odległości do kilku kilometrów od gniazda.  

Zaloty rozpoczynają się tuż po przylocie na lę-

gowiska i trwają do czerwca. Para ptaków, ale 

czasami tylko jeden z partnerów, wykonuje po-

wietrze ewolucje. Zaloty odbywają się zwykle 

nad terytorium lęgowym i przy ładnej pogodzie. 

Ptak lub ptaki krążą wysoko, latają zygzakami,  

z  rzadka samica w locie obraca się na plecy, i wte-

dy oba ptaki chwytają się pazurami. Czasami ptaki 

sczepiają się na kilka sekund i razem spadają, by 

rozłączyć się tuż nad drzewami. Podczas zalotów 

kanie wydają wibrujące okrzyki. Do kopulacji 

dochodzi zazwyczaj na drzewach sąsiadujących 

z gniazdem. Ptaki kopulują do 20 razy na dzień, 

najczęściej w godzinach porannych.  

Kopulacja (©Nicole Bouglouan/www.oiseaux–birds.com) Gniazdo na słupie (©Sergey Yeliseev)

Kopulacja (©Agustín Povedano/Flickr.com)

Najczęstsza lokalizacja gniazd na drzewach we Włoszech 
(©Zocchi i Lacroix 2004)
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GNIAZDO 

Lokalizacja 
Gniazdo zakłada na drzewie, przy pniu głównym 
lub na bocznym konarze, zwykle wy so ko. Bardzo 
rzad ko bu du je gniaz da na pół kach skal nych lub 
nisko, na krzewach rosnących nad rzeką – 2–4 m 
nad ziemią. Wy ko rzy stu je gniaz da in nych pta ków 
(szponiastych, czapli, wron siwych), wiewiórek,  
a w ostatnich czasach także słupy trakcji elektrycz-
nej. Może wracać do tego sa me go gniaz da przez 
wiele lat z rzędu, dość często buduje jednak nowe 
gniazdo. Z 27 ślą skich gniazd 15 było na dębach,  
8 na topolach, 3 na lipach i jedno na wiązie; na Ziemi 
Lubuskiej i Wielkopolsce najwięcej gniazdo zloka-
lizowanych było na so snach. We Włoszech kanie 
budowały swoje gniazda najczęściej w rozwidleniu 
pnia głównego, mniej więcej w  7/10 wysokości 
drzewa, rzadziej na bocznych gałęziach. Czasami 
w gniazdach kani lęgną się wróble. Poza granicami 
Polski gnieździ się na półkach skalnych, na dachach 
budynków, kominach, słupach elektrycznych lub 
na ziemi. Gniazdo wybiera samiec, przy akceptacji 

samicy. Gniazdo ulokowane jest gniazda zwykle na 
skraju drzewostanu.

Kształt 
Płaska platforma, okrągła lub eliptyczna. 

Konstrukcja 
Podstawa gniazda złożona jest z dość grubych gałęzi, 
układanych na krzyż. Wyściółka, oprócz trawy i ko-
rzonków, pra wie zawsze składa się z sta rych szmat, 
sznurków, papieru, plastiku (często tzw. reklamówki, 
folia polietylenowa) lub innych wytworów współ-
czesnej cywilizacji ludzkiej, rzadziej z kawałków 
kory, sierści, piór. W Kraju Ałtajskim w Rosji tylko  
w 10% gniazd materiał antropogeniczny nie był 
widoczny z ziemi. Czę sto w gnieździe moż na znaleźć 
resztki ryb, grudki ziemi, sporadycznie pojawiają 
się wyrosłe z nasion rośliny zielne lub zboża. Przy 
starych gniazdach jego przysposobienie ogranicza się 
do przyniesienia niewielkiej ilości gałęzi tuż przed 
składaniem jaj. 

Gniazdo z pełnym zniesieniem (©Josef Hlasek)

Gniazdo z pełnym zniesieniem (©Vasiliy Vishnevskiy)

Gniazdo na sośnie (©Maciej Pieńkosz) Wnętrze gniazda (©Maciej Pieńkosz)
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©Józef Hordowski
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©Józef Hordowski
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pow. ok. 40x

©Józef Hordowski
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Tekstura 
Skorupka jest chropowata, niekiedy na biegunach  
niewielkie guzki i wgłębienia. 

Połysk 
Skorupka bez połysku, ale w miarę wysiadywania 
staje się nieco błyszcząca; prześwituje zie lo na wo.

Pory 
Pory są bardzo zmienne, wyraźnie widoczne, duże, 
okrągłe, płytkie.   

Barwa tła skorupki 
Tło skorupki jest białe, żółtawobiałe, niekiedy  
z bladordzawym odcieniem. 

Rysunek
Sto pień po kry cia plamami i ich układ jest zmienny, 
nawet w obrębie jednego zniesienia: od jaj przy kry-
tych rów no mier nie roz ma ity mi pla ma mi, namazami, 
kre ska mi i kro pecz ka mi, po przez jaja przy kry te 
plam kami na jednym z bie gu nów, do jaj z plam kami 
nielicznymi, roz miesz czo nym czy to na bie gu nie, czy 
to tworzącymi wyraźną ob rącz kę. Tra fia ją się jaja 
pokryte tylko „sznu recz ka mi” i „żyłkami”. Wielkość 
plam: od du żych namazów, np. na jednym z bie gu-
nów, do drobnych kropek i kresek. Wy jąt ko wo jaja 
mogą być cał ko wi cie po zba wio ne plamek, są wówczas 

Czas budowy i udział płci 
Gniazdo budują, lub poprawiają stare, samiec i sa-
mica, jednakże udział samicy jest znacznie większy. 
Budowa nowego gniazda trwa 4–7 dni. 

Wymiary 
Nowe gniazda: średnica zewnętrzna 45 cm (25–50), 
wysokość 25 cm (15–45); gniazda stare: średnica 
zewnętrzna 70 cm (48–140); średnica wewnętrzna 
30 cm (25–40), wysokość 50 cm (40–126), głębokość 
6 cm (1–8). Ciężar badanego gniazda, znalezionego 
na Kaukazie wynosił 14,9 kg, w tym 2,5 kg mate-
riału antropogenicznego. Ciężar gniazd z Kalkuty 
w Indiach to średnio 2,2 kg, w tym średnio 1,3 kg 
materiału roślinnego, 0,5 kg materiału pochodzenia 
antropogenicznego oraz 0,35 kg ziemi i gliny.  

Wysokość nad ziemią
Zazwyczaj wysoko, powyżej 7–10 m, do 36 m; spo-
radycznie nisko, na krzewach na wysokości 2–5 m. 

JAJA 

Kształt 
Są różnobiegunowe, jajowate, nieco wydłużone, 
o tępym węższym bie gu nie; trafiają się jaja prawie 
kuliste równobiegunowe.

Kilkudniowe pisklęta (©Frank Hecker)
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Zmienność geograficzna jaj
Kraj/Region n A B

Armenia 21 54,1 × 42,1

Białoruś 11 53,26 × 41,60

Francja, Alzacja 12 56,32 × 43,71

Grecja 106 54,12 × 43,12

Hi ma la je, Za kau ka zie, 
zach. Sy be ria, płn. Chi ny

172 58,0 × 44,9

Indie, podgat. govinda 200 52,7 × 45,0

Indie, podgat. lineatus 100 57,3 × 45,2

Indie i Sri Lanka 140 53,0 × 42,7

Japonia 14 58,2 × 46,8

Niemcy i zach. Polska 116 53,60 × 42,10

Rosja, dolny Don 15 55,49 × 42,48

Rosja, Kraj Ałtajski 98 56,37 × 43,60

Rosja, Nizina Mieszczorska 33 55,0 × 43,0

Su la we si, Nowa Gwi nea,  
Au stra lia

22 52,2 × 40,8

Ukraina 115 54,47 × 42,73

Ukraina, Humań 294 54,7 × 43,4

Wielka Brytania 100 56,97 × 45,09

podgatunek lineatus 172 58,0 × 44,9

podgatunek affinis 22 52,2 × 40,8

Zmienność geograficzna zniesień
Kraj/Region n

Armenia 10 2,4

Australia 30 2,4

Francja, Lorraine 66 2,26

Hiszpania 1059 2,02

Indie, New Delhi 100 2,09

Japonia, Nagasaki 28 2,18

Rosja, Kraj Ałtajski 46 2,32

Rosja, Nizina Mieszczorska 42 3,05

Słowacja 162 2,98

Szwajcaria 165 2,25

Włochy, Prealpy 42 2,3

Włochy, J. Lugano 143 2,29

czysto białe, niekiedy z szarym lub zielonkawym 
odcieniem.

Plamy powierzchniowe
Plam ko wa nie powierzchniowe jest brązowe, brązo-
wordzawe, ciemnobrązowe. 

Plamkowanie podpowierzchniowe
Plamy głę bo kie z reguły są fioletowoszare lub brą-
zowofioletowe.

Oomorfometria
długość (A)  54,00 mm (47,0–63,4) 

szerokość (B)  43,0 mm (37,0–48,4)

ciężar (G)   54,9 g (45,0–62,0)

ciężar skorupki (g)  4,75 g (3,46–6,22) 

grubość skorupki (d)  0,36 mm 

objętość (V)  51,8 cm3 

stosunek masy skorupki do ciężaru jaja (Rg) 8,5% 

stosunek masy jaja do ciężaru samicy (RW)  5,7% 

stosunek masy średniego lęgu do ciężaru samicy (RG)  12,9% 

największe jaja   63,4 × 46,0; 61,0 × 42,3 mm 

   61,4 × 45,1; 61,0 × 47,5 mm

   57,9 × 48,4; 60,0 × 47,4 mm

najmniejsze jaja   47,0 × 39,8; 50,0 × 41,1 mm

   48,3 × 37,0; 52,9 × 39,4 mm

W trakcie wysiadywania jajo traci na ciężarze średnio 8,73 g (5,92–

12,66) czyli średnio 14,4% (10,8–19,7%) (Bakhtin 2013).  

Wielkość zniesienia 
2–3 jaja (1–4), starsza literatura wspomina nawet 
o 5 jajach; Europa – średnio 2,5 jaja: 1 jajo × 3,2% 
lęgów; 2 × 48,7%; 3 × 41,3%; 4 jaja × 6,9% lęgów 
(n=189 lęgów). 

Zmienność sezonowa zniesienia
Szwajcaria: w kwietniu – średnio 2,57 jaja (n=76 
lęgów); w maju – 2,41 jaja (n=12 lęgów). 

Interwał 
Jaja składane są co 24 godziny, czasami jednak co  
2 dni, zwłaszcza w przypadku ostatniego jaja. 

Okres inkubacji 
Trwa 26–38 dni. Podczas wysiadywania samica 
często obraca jaja dziobem (4–8 razy na godzi-
nę), czasami zmieniając przy tym swoją pozycję.  
W chłodne czy deszczowe dni siedzi nieustępliwie, 
zaś w gorące często stoi nad jajami, by je ocieniać.

Wielkość
zniesienia

A (w mm) B (w mm) V (cm3) n

2-jajowe 54,67 42,87 52,16 14

3-jajowe 55,74 43,15 53,86 12

4-jajowe 53,85 43,05 51,82 7

Zmienność wymiarów jaj oraz objętości w zależności od liczby jaj w lęgu (Numerov et al. 1995)
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Początek wysiadywania
Rozpoczyna po zniesieniu pierwszego, a często do-
piero drugiego jaja. 

Identyfikacja lęgu
Gniazdo kani czarnej i rudej można rozpoznać po 
wyściółce, która składa się z papierów, folii, szmat  
i innych materiałów pochodzenia antropogenicznego; 
poza tym w gnieździe kani czarnej znaleźć można 
grudki ziemi; pisklęta mają na głowie kępy puchu, 
które tworzą rodzaj czuba.  

Typ gniazdowy
Pisklęta są gniazdownikami niewłaściwymi. 

Klucie
Pisklęta wykluwają się asynchronicznie, czasami 
samica pomaga im wydostać się ze skorupki. 

Dorosły ptak (©Tomasz Cofta)

Udział płci 
Wysiaduje głównie samica, także w nocy. Zwykle 
jednak przez 4–5 pierwszych dni samica często 
opuszcza gniazdo i przerywa wysiadywanie. Samiec 
rzadko pomaga samicy w wysiadywaniu, zajmuje 
się przynoszeniem jej pokarmu i obroną terytorium. 
Pokarm dostarcza zazwyczaj na upatrzone miejsce 
niedaleko od gniazda, tylko z rzadka przynosi go do 
samego gniazda. Jeżeli przez dłuższy czas samiec 
nie pojawia się z pokarmem, samica potrafi głośno 
go przywoływać. 

A. klucie, B. świeżo wyklute pisklę, C. jednodniowe pisklę  
(©Bakhtin 2013)



139

Zachowanie piskląt
W wieku 30–35 dni młode same pobierają już po-
karm. Tuż po wy lo cie, przez pierw sze 10–15 dni, 
po zo sta ją blisko gniaz da i z reguły to wa rzy szą ro-
dzi com aż do czasu wę drów ki. Zdarza się, że młode, 
podobnie jak bociany, zaplątują się w gnieździe  
w kawałki rolniczych sznurków polipropylenowych, 
i giną. 

Wzrost i rozwój 
Ptaki stają na nogi między 17 a 19 dniem,  
a ćwiczenia skrzydeł rozpoczynają między 27 a 31 
dniem. Za czy na ją opuszczać gniazdo i przesiady-
wać na gałęziach około 40 dnia życia. Tuż przed 
wylotem młodych rodzice przy no szą zdobycz 5–6 
razy dziennie. Wylatują z gniazda po 42–45 dniach, 
a samodzielne stają się po dalszych 30–50 dniach. 
Rodzina trzyma się razem około miesiąca po wylocie 
młodych z gniazda.  

Ubarwienie puchowe
Pierwszy puch jest bia ły, końcówki ma kremowe, 
na ple cach z ciem niej szy mi sza ro brą zo wy mi za koń-
cze nia mi; bardzo długi puch wy stę pu je na gło wie; 
skrzy dła są żół ta wo brą zo we. Dru gi puch pojawia 
się między 9 a 12 dniem życia, jest znacznie gęstszy 
i roz ga łę zio ny; na plecach jest ciemny, cętkowany, 
sza ra wy i biały, na spodzie ciała żół ta wy. Pałki na 
lot kach ukazują się około 11 dnia, zaś pióra ciała 
pojawiają się około 18–22 dnia, a w pełni są roz wi nię-
te po około 2 miesiącach, już po uzyskaniu lot no ści. 

Wymiary
Ciężar świeżo wyklutych pulli wynosi średnio 43 g 
(40–48), pierwsze pisklę w 7 dniu życia ma ciężar 
około 145 g, w 14 dniu – około 415 g, w 21 dniu 

– około 750 g, 29 dnia – około 890 g, a tuż przed 
opuszczeniem gniazda – 950 g; drugie i trzecie pisklę 
jest zwykle mniejsze – w 3 dniu ma ciężar około 35 g, 
10 dnia – 123 g, 17 dnia – 347 g, 31 dnia – 810 g, 37 
dnia – 846 g, 42 dnia – 886 g. Długość dzioba jedno-
dniowych piskląt wynosi średnio 10 mm (9,3–10,8); 
wysokość dzioba średnio 8,9 mm (7,9–10,0; n=17). 
Młode, które opuszczają gniazdo, mają średni ciężar 
896 g (821–995; n=13); długość dzioba – średnio 21,7 
g (20,5–23,0; n=10); wysokość dzioba – średnio 15,5 
g (14,3–16,9; n=8).

Zachowania rodzicielskie
Samica ogrzewa pi sklę ta przez pierwszy tydzień,  
a samiec przez pierwsze 2–3 tygodnie przynosi 
pokarm; w tym czasie samica po da je go pisklętom.

Efektywność lęgów
Produkcja młodych wynosi około 1,3–1,6 młodego/
parę × rok. W Kraju Ałtajskim dwa młode odchowa-
ne w 46,1% gniazd, jednego młodego w 30,8% gniazd, 
a trzy ptaki wyleciały z 23,1% gniazd (n=52 lęgi).

Zachowanie rodziców przy gnieździe
Są niezbyt płochliwe przy gnieździe. Na widok obser-
watora odlatują, gdy ten jest odległy o kilkadziesiąt 
metrów. Pod koniec wysiadywania samica siedzi 
znaczniej bardziej wytrwale. Spłoszona niepokoi się 
i, stale alarmując głosem, krąży nad obserwatorem. 

Zmienność ubarwienia pierwsze-
go puchu u piskląt kani czarnej  
z tego samego lęgu (©Bakhtin 

2013)

Zmienność ubarwienia pierwsze-
go puchu u piskląt kani czarnej  
z tego samego lęgu (©Bakhtin 

2013)
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W całym kraju średnio liczny, miejscami nieliczny
ptak lęgowy (na zachodzie liczniejszy niż na wscho-
dzie), w górach lęgnie się do wysokości 1200 m n.p.m.    
Liczebność ocenia się na 51000–55000 par. 

Europejska populacja oceniana jest na 814.000–
1.390.000 par, a najliczniej gnieździ się w Rosji 
200.000–500.000 par, we Francji 125.000–163.000 
par, w Niemczech 80000–135.000 par, Wielka Bryta-
nii 57000–79000, na Ukrainie 31000–44000 par, Bia-
łorusi  22500–32500, w Rumunii 20000–50000 par. 
Gatunek politypowy.

•  insularum FLOERICKE, 1903 — Wyspy Kanaryjskie, Azory,

• harterti SWANN, 1919 — Madera,

• pojana (SAVI, 1831) — Korsyka, Sardynia, Sycylia, połu-

dniowe i środkowe Włochy,

• buteo (LINNAEUS, 1758) — Europa na wschód do połu-

dniowej Finlandii, Rumunii i do zachodniej Turcji,

• vulpinus (GLOGER, 1833) — północna i wschodnia Europa 

do Kaukazu i środkowej Azji,

• menetriesi BOGDANOV, 1879 — Półwysep Krymski, środkowa  

i wschodnia Turcja, Kaukaz, północny Iran.

Stwierdzony we wszystkich typach lasów liściastych,
iglastych i mieszanych; preferuje ich obrzeża. Poza 
tym w zadrzewieniach śródpolnych, parkach wiej-
skich, alejach, sporadycznie zakłada gniazda na 
pojedynczych śródpolnych drzewach. 

ELEMENTY BIOLOGII ROZRODU 

System rozrodczy
Gatunek monogamiczny, wyjątkowo stwierdzono po-
ligynię. Pary tworzą się na wiele sezonów, a formują 
począwszy od pierwszej zimy.

Dojrzałość płciowa 
Uzyskują ją ptaki w trzecim, a rzadko – w drugim 
roku życia.

Fenologia lęgów
Jaja składane są od połowy marca do maja, wylot
młodych następuje od czerwca do sierpnia.

Liczba lęgów 
Myszołowy wyprowadzają jeden lęg w roku; powta-
rzają lęgi po utracie jaj. 

Terytorializm 
Gniazda są zwykle dość rozproszone, dzieli je dystans 
1–2 km; niekiedy jednak ptaki mogą gniazdować 
100–500 m od siebie. Terytorium gniazdowe w pro-
mieniu do 300 m od gniazda, natomiast łowieckie 
– 3–6 km, rzadko jednak ptaki wylatują dalej jak 
2 km od gniazda. Rewiry sąsiadujących par często 
się nakładają. Zagęszczenie wynosi 10–30 p/100 km2, 
rzadziej jest większe, do 70 p/100 km2. Zapewne 
część ptaków zimuje w niewielkiej odległości od
lęgowisk.  

©Joan Roca/Flickr.com

Synonimy: myszołów zwyczajny, Buteo vulgaris

MYSZOŁÓW Buteo buteo (LINNAEUS, 1758)
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GNIAZDO 

Lokalizacja 
W Polsce gniazda znajdują się na drzewach, ale 
poza gra ni ca mi znajdywano gniazda i na stromych 
skałach, urwiskach, jak również na ziemi. Trafiają się 
gniazda na słupach elektrycznych, wysokich wieżach 
obserwacyjnych, czy na drzewach, na tzw. czarcich 
miotłach. Ważną cechą lokalizacji gniazda jest łatwy 
dolot i wylot. Większość gniazd znajduje się w odle-
głości do 300 m od skraju lasu, wy jąt kiem są rozległe 
pierwotne drzewostany. Większość gniazd w Polsce, 
jak i w Europie Środkowej znajduje się na dębach, 
sosnach, bukach, świerkach i jodłach; w Puszczy 
Białowieskiej na dębach – 35%, świerku – 18%, ol-

szy – 17%, lipie – 13% (n=315); w Wiel ko pol sce na 
sosnach 71% (n=202); na Śląsku – na sosnach – 45%, 
dębach – 22%; świerku i olszach po 14% (n=180). 
Umiejscowione jest zwy kle przy pniu głów nym lub 
w jego roz wi dle niu pnia głów ne go, czasami na bocz-
nym konarze. Każ da para ma kilka, nawet do 15, 
re zer wo wych gniazd (odległość między nimi wynosi 
30–400 m). Co roku ptaki z reguły zmie niają gniaz-
do, ale nie kie dy użyt kują niezmiennie tylko jedno, 
nawet przez 15 lat. W zdecydowanej części ptaki 
same budują gniazda, rzadko para przejmuje je po 
innych, większych ptakach. 

W Europie środkowej zaloty rozpoczynają się od 

połowy lutego, a niekiedy, w ciepłe zimy, jeszcze 

wcześniej; w Puszczy Białowieskiej zaloty noto-

wano w listopadzie, sporadycznie zaraz po wylocie 

młodych, w sierpniu. W lekkie zimy przystrajanie 

gniazd obserwowano już w  styczniu. Zaloty nie są 

zbyt rozbudowane. Zwykle samotny ptak lub para  

krąży nad swoim rewirem, często się nawołując; 

rzadziej obserwuje się gwałtowne pikowanie lub 

wznoszenie po falistym torze, jak również wysokie 

unoszenie skrzydeł, w czasie powolnego lotu. Loty 

powtarzane są wielokrotnie w ciągu dnia. 

Gniazdo z pisklętami na słupie trakcji elektrycznej (©Martin 
Mollet/Freenatureimages.eu)

Lot tokowy samca i samicy (©Tomasz Cofta)
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Kształt 
Płaska platforma, o kolistym lub owalnym kształcie. 

Konstrukcja 
Podstawa zbudowana jest z grubszych gałęzi, długo-
ści do 60 cm i średnicy do 3 cm, różnych gatunków 
drzew, układanych warstwami. Wyściółkę stanowią 
suche trawy, mech, fragmenty kory, pióra, puch, 
liście, igły sosny, słoma, sierść padłych zwierząt. 
Czasami wyściółki prak tycz nie brak, a zastępują 
ją drobne patyki i łyko. Cieńsze gałęzie na koronie 
gniazda są wyginane; gniazdo jest zwartą i mocną 
konstrukcją. W czasie wy sia dy wa nia, i wówczas 
gdy w gnieździe są już młode, rodzice stale do no szą 
zielone gałęzie drzew li ścia stych (najczęściej brzozy, 
dębów. klonu, buka), jak i iglastych (świerka, sosen, 
jo dły). Suche gałązki zbierają z ziemi, natomiast 
zielone odłamują dziobem wprost na drzewach. 
Duże gałęzie przynoszą w szponach, a mniejsze także  
w dziobie.   

Czas budowy i udział płci 
Gniazdo budują oboje rodzice, poprawianie starego 
rozpoczynają nawet na 2 miesiące przed składaniem 
jaj; budowa nowego trwa 2–4 tygodnie.  

Wymiary 
Średnica zewnętrzna 80 cm (60–120); średnica we-
wnętrzna 24 cm (15–40); wysokość 45 cm (15–60); 
głębokość 6 cm (3–11). Stare gniazda mogą osiągać 
średnicę do 170 cm i wysokość do 100 cm. 

Wysokość nad ziemią
Polska, Puszcza Bia ło wie ska – 18,3 m (n=315); 
Polska, Śląsk – 12,2 m; Niemcy – 18,3 m (n=358); 
Wielka Brytania, Szkocja – 11 m (n=50); wartości 
skrajne to 1–30 m.

Gniazdo z pełnym zniesieniem (©Bartłomiej Woźniak)

Gniazdo z pełnym zniesieniem (©Martin Mollet/www.freena-
tureimages.eu)

Gniazdo z pełnym zniesieniem (©NottsExMiner/Flickr.com) Gniazdo w buczynie (©Maciej Turzański)
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Barwa tła skorupki 
Tło jest zmienne — zwykle białawe, u świeżych jaj 
często z zie lon ka wym lub nie bie ska wym odcieniem, 
rzadko tło jest bia ła wo żó łte lub in ten syw nie rdza-
we. Jaja może też być czasem cał ko wi cie lub pra wie 
cał ko wi cie białe – zazwyczaj jest to jajo najmniejsze 
w zniesieniu.  

Rysunek
Skorupka pokryta jest nieregularnymi, średniej 
wielkości plamami rozmieszczonymi zwykle rów-
no mier nie lub sku pionymi na jed nym z bie gu nów. 
Plamki mogą być rozmieszczone bardzo gęsto (duże 
plamy, namazy) równomiernie na całej po wierzch-
ni, tak że przykrywają jasne tło, lub tworzą dużą 
„czapę” na jed nym z biegunów. Trafiają się jaja 
pokryte drobnymi, „poskręcanymi” kreseczkami 
lub krop ka mi. Bardzo rzadkie są jaja, gdzie plamki 
układają się w spirale na całej powierzchni. Na 136 
opisanych jaj, u 53 plamki były skupione na tępym 
biegunie, u 39 – na ostrym biegunie, a u 44 względ-
nie równomiernie na całej powierzchni skorupki.  
W ob rę bie jed ne go znie sie nia jaja mogą się znacz nie 
róż nić. Plamy głębokie przy nielicznych plamkach 

JAJA 

Kształt 
Są różnobiegunowe, jajowate, nieco wydłużone,  
o tępym węższym bie gu nie; trafiają się jaja kuliste. 

Tekstura 
Skorupka jest dość mocna, w dotyku nieco chro po-
wa ta, cza sa mi jed nak gład ka. 

Połysk 
Skorupka słabo połyskuje lub jest pra wie ma to wa;  
w mia rę wysiadywania bardziej błyszcząca, prze świ-
tu je nie bie sko zie lo no lub zie lo no. 

Pory 
Pory, okrągławe i płytkie, są gę ste i za zwy czaj dobrze 
wi docz ne, czasami jednak małe i prawie niewidoczne. 

Pisklę w gnieździe (©fotocommunity.de)

Pisklęta w gnieździe (©fotocommunity.de)

Pisklęta w gnieździe (©fotocommunity.de) Pisklę tuż przed wylotem z gniazda (©Cezary Ćwikowski)
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Zmienność geograficzna jaj
Kraj n A × B

Azory 12 55,6 × 42,8

Belgia 220 56,05 × 44,20

Białoruś 94 56,02 × 44,65

Czechy południowe 30 57,0 × 45,3

Czechy i Słowacja 76 56,21 × 44,65

Dania 139 56,4 × 45,3

Dania, Zelandia 62 56,1 × 45,3

Finlandia 250 54,93 × 43,09

Francja 65 55,35 × 44,12

Hiszpania/Portugalia 11 53,1 × 44,7

Kaszmir 18 57,0 × 43,3

Korsyka/Sardynia 12 54,00 × 42,70

Luksemburg 23 56,52 × 44,29

Madera 11 53,20 × 42,00

Niemcy 137 56,04 × 44,58

Niemcy, Hesja 71 56,71 × 45,97

Polska, Beskid Niski 25 55,19 × 43,73

Polska, Ziemia Przemyska 30 56,00 × 44,22

Rosja, dolny Don 42 54,88 × 43,11

Rosja, Mordowia 12 55,1 × 43,5

Rosja, Przedkaukazie 65 54,33 × 43,47

Rosja środkowa  60 53,04 × 41,86

Szwecja 154 55,72 × 46,69

Ukraina, Humań 224 55,10 × 43,90

Ukraina, Kijów/Charków 48 54,65 × 43,26

Wielka Brytania 100 56,80 × 45,44

Zmienność geograficzna zniesień
Kraj n x

Czechy i Słowacja 53 3,15

Dania  70 2,73

Finlandia 100 2,9

Niemcy 538 2,51

Niemcy, Tu ryn gia 223 2,1

Polska, Śląsk 51 2,9

Polska, Puszcza Białowieska 22 2,4

Polska zachodnia 202 2,76

Rosja, Baszkiria 84 2,9

Rosja, Tula 50 2,5

Rosja, północny Ural 194 2,86

Teneryfa, podgat. insularum 25 2,6

Szwajcaria 55 2,60

Wielka Brytania 874 2,56

powierzchniowych, są wyraźnie widoczne, czasami 
pla my głę bo kie są bardzo duże, a powierzchniowe 
– niewielkie. 

Plamy podpowierzchniowe
Plamki są najczęściej bru nat ne, rdzawe lub brązo-
wordzawe. Na jed nych jajach ich barwa jest in ten-
syw na, na in nych bar dzo bla da. Pla mki głę bo kie, 
przy róż nych wa rian tach ubar wie nia, są po dob ne 
– fio le to wo brą zo we, cza sa mi o rdza wym od cie niu. 

Oomorfometria
długość (A)   55,0 mm (47,5–63,8)

szerokość (B)   44,0 mm (39,1–49,4)

ciężar (G)   60,0 g (45–75)

ciężar skorupki (g)  4,87 g (3,09–6,39)

grubość skorupki (d)  0,34 mm

objętość (V)  55,6 cm3

stosunek ciężaru skorupki do ciężaru jaja (Rg) 8,1%

stosunek ciężaru jaja do ciężaru samicy (RW) 6,9%

stosunek ciężaru lęgu do ciężaru samicy (RG)  17,9%

największe jaja   63,8 × 48,0; 63,3 × 48,1 mm

   57,7 × 49,4; 59,0 × 49,0 mm

najmniejsze jaja   48,0 × 41,0; 49,8 × 40,2 mm

   51,0 × 39,1; 54,2 × 39,2 mm

anormalne   48,3 × 43,6; 36,5 × 33,0 mm

Wielkość zniesienia 
2–4 jaja (1 lub 5, sporadycznie 6). Europa – śred-
nio 2,7 jaja – 1 jajo × 2,3%; 2 × 38,2%; 3 × 48,5%;  
4 × 10,1%; 5 × 0,9%; 6 jaj × 0,1% (n=1599 lęgów). 

Dorosły karmiący prawie lotne młode (©Cezary Korkosz) Młody ćwiczący skrzydła (©Cezary Korkosz/cezarykokosz.pl)
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Zmienność międzyroczna wielkości zniesienia 
Polska zachodnia, w latach 1972–1985 – średnio 
2,39–3,71 jaja. 

Interwał 
Jaja znoszone są co 2–3 dni, odstęp między zniesie-
niem 1 a 2 jaja wynosi przeciętnie 2 dni, zaś między 
2 a 3 jajem – średnio 2,75 dnia.

Okres inkubacji 
Trwa dla każdego jaja 33–35 dni (31–36). 

Udział płci 
Wysiadują oboje rodzice, sa mi ca wysiaduje w nocy 
i przez większą część dnia; samiec wysiaduje tylko 
rzadko. Czasami samiec karmi wysiadującą samicę. 

Początek wysiadywania
Rozpoczyna się po zniesieniu 1 lub 2 jaja.

Identyfikacja lęgu
Gniazdo jest podobne do gniazd kilku innych ptaków 
szponiastych, zielona wyściółka spotykana jest także 
u trzmielojada, orlików, a jaja podobne są wielkością 
i ubarwieniem do jaj kani czarnej i rudej, dlatego 
jedynym pewnym sposobem rozpoznania lęgu jest 
obserwacja ptaków dorosłych. 

Typ gniazdowy
Pisklęta są gniazdownikami niewłaściwymi.

Klucie
Wykluwają się asynchronicznie, zazwyczaj w ciągu 
2 dni.  

Zachowanie piskląt
Pi sklę ta odzywają się na 2–3 dni przed wykluciem. 
Od 30 dnia młode same pobierają pokarm.

Wzrost i rozwój 
Latają po 50–55 dniach (42–62), a rodzice jesz cze 
przez 6–8 ty go dni po ich wy lo cie opie ku ją się mło-
dy mi; cała ro dzi na może jesz cze przez kilka mie się cy 
trzymać się ra zem.  

Ubarwienie puchowe
Pierwszy puch jest długi, na spodzie ciała rzadki; 
wierzch ciała jest biały albo brązo wo sza ry z białą 
plamą na karku, a spód – biały; wokół oka ciemniej-
sza ob rącz ka. Drugi puch jest krótszy i gęściejszy, 
podobnej bar wy co pierwszy. Lotki rozwijają się po 
około 2 tygodniach; tę czów ka jest sza ra; wo sków ka 
różowa; nogi żółtawe. 

Wymiary
Ciężar świeżo wyklutych pulli wynosi 34–38 g.

Zachowania rodzicielskie
Przez pierwsze 7–10 dni samica stale przebywa  
w gnieździe z mło dy mi, a sa miec przynosi pokarm, 
zostawiając go 30–50 m od gniazda, rzadziej – na 
gnieździe. Przez na stęp ne około 10 dni samica stale 
przebywa w naj bliż szym otoczeniu gniazda; w przy-

Dorosły w szacie godowej (©Tomasz Cofta)

Dorosły w szacie godowej (©Tomasz Cofta)

Zaloty pary. (©Robert Shell/Flickr.com)
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pad ku złej pogody opiekuje się pisklętami. Od około 
25 dnia rodzice wspólnie polują i przynoszą pokarm 
do gniazda.  

Efektywność lęgów
Produkcja młodych wynosi około 1,2 młodego/parę 
× rok; suk ces lęgowy wynosi 70% (40–92%). 

Zachowanie rodziców przy gnieździe
Samica wysiaduje wytrwale i zlatuje zwykle po 
uderzeniu w pień drzewa lub przy wspinaniu do 
gniazda. Po wykluciu piskląt dorosłe ptaki krążą 
dość wysoko nad gniazdem. 
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W XIX stuleciu lęgowa na wielu stanowiskach, 
ostatnie gniazda stwierdzono w latach 50. i 60. XX 
wieku w południowo–wschodniej Polsce. Obecnie 
pojawia się w Polsce jedynie sporadycznie.

Areał lęgowy pustułeczki jest silnie porozrywany;
zasiedla tereny od północnej Afryki i południowej 
Europy, począwszy od Półwyspu Iberyjskiego, sze-
rokim pasem na wschód aż po Pacyfik. Liczebność 
w Europie oceniono na 30500-38000 par; najlicz-
niejsza jest w Hiszpanii 12000–20000 par, Włoszech 
3000–4000, Grecji 2000–3500 par oraz w Turcji 
5000–7000 par.
Gatunek monotypowy. 

Jest gatunkiem ciepłolubnym, dlatego występuje
w rejonach o wysokim nasłonecznieniu. W połu-
dniowej Europie notowana jest w otwartym, suchym 
i ciepłym krajobrazie, także na półpustyniach i ste-
pach. Unika pustyń i zwartych kompleksów leśnych.
Chętnie występuje na obszarach antropogenicznych, 
w najbliższym sąsiedztwie człowieka; jedynym ogra-
niczeniem jest dostępność odpowiednich miejsc do 
założenia gniazda. W europejskiej części Rosji i na 
Ukrainie występuje wzdłuż stromych brzegów rzek,

w jarach i wąwozach. Gatunek nizinny, w Europie
występujący najwyżej do 500 m n.p.m., choć w Azji
do 2200 m n.p.m.

ELEMENTY BIOLOGII ROZRODU 

System rozrodczy
Przeważnie monogamiczna, choć samce wykazują 
mieszaną strategię reprodukcyjną i próbują ko-
pulować z innymi samicami. Jednakże tylko do 5%
piskląt w gniazdach pochodziło z kopulacji poza-
małżeńskich; sporadycznie stwierdzono poligynię (1
samiec i 2 samice); zwykle takie związki rozpadają 
się przed znoszeniem jaj. Pary z reguły łączyły się 
na jeden sezon rozrodczy; w południowej Hiszpanii 
tylko 25% par przetrwało dłużej niż jeden rok. 

Dojrzałość płciowa 
Dojrzałość płciową uzyskuje w pierwszym roku życia,
ale nie wszystkie ptaki przystępują do lęgów.

Fenologia lęgów
Na terytorium jako pierwsze przybywają samce.
Okres lęgowy trwa od połowy maja do sierpnia. Na
południu Europy znoszenie jaj ma miejsce od końca 
kwietnia, ale głównie – w pierwszej połowie maja. 

Liczba lęgów 
Wyprowadza jeden lęg w roku, powtarza lęgi po 
ich utracie tylko wtedy, kiedy w gnieździe było nie 
więcej jak trzy jaja.

Pustułeczka Falco naumanni FLEISCHER, 1818

©Porter R.H. 1885-1897. Coloured figures of the 

birds of the British Islands. London.
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Terytorializm 
Gniazduje kolonijnie, rzadko samotnie – tak zwykle 
na granicy areału. W Hiszpanii średnia wielkość ko-
lonii na terenach miejskich wynosiła 57 par (2–200, 
wyjątkowo do 500 par), na wiejskich 10 par (1–40). 
Dystans między koloniami wynosił 8 km, kolonie 
utrzymywały się przez szereg lat. Samce przylatują 
z reguły na miejsce lęgowe pierwsze i wybierają 
miejsce na gniazdo. Ptaki bronią jedynie najbliższego 
otoczenia gniazda. W Hiszpanii 57% młodych wróci-

Zaloty rozpoczynają się wkrótce po przybyciu 

samic, a kończą gdy zasiądą one na jajach. Zalo-

ty polegają na wspólnych lotach samca i samicy, 

w czasie których samiec może koziołkować, wy-

konywać szerokie okręgi lub trzymać się bardzo 

blisko samicy; rzadko ptaki sczepiają się pazurami 

i spadają w ceremonialnym locie. Ponadto samiec 

wznosi się wysoko, by potem gwałtownie zanur-

kować, kiedy,  chybocząc się na boki, odsłania 

dolne partie upierzenia. Niekiedy w takim pokazie 

może brać udział nawet i 10 ptaków jednocześnie. 

Samice czekają w stałych miejscach na samce, a te 

rytualnie przekazują im złowiony pokarm. 

Samiec może zaczynać dokarmiać samicę mniej 

więcej na 16 dni przed początkiem znoszenia 

jaj. W szczytowym okresie samiec robi to do 1,5 

raza/godzinę. Do kopulacji dochodzi najczęściej 

u pobliżu wlotu do „dziupli” lęgowej, albo w jej 

najbliższym sąsiedztwie, np. na najwyższej gałęzi 

drzewa, kalenicy dachu, rzadko na ziemi; kopula-

cja trwa krótko, około 6 sekund. W Hiszpanii na 

prawie 1400 obserwowanych kopulacji w 93,3% 

dochodziło do nich między partnerami z pary. 

Niekiedy niesparowane samice prowokują samce 

przebywające w kolonii.

Kopulacja (©Pierre Dalous/Wikimedia Commons) Kolejne fazy kopulacji (©Salvatore Lai/Flickr.com)
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ło do miejsca urodzenia, a 90% osiedliło się nie dalej 
jak 30 km od miejsca wyklucia. W kolonii prawie 
zawsze przebywa pewna liczba ptaków nielęgowych.

GNIAZDO 

Lokalizacja 
We wnęce lub w szczelinie, pod dachem, często 
w ścianach wysokich budowli, takich jak kościo-
ły, klasztory, katedry, zamki z wieżami, czasami 
w piaskowcowym urwisku, w dużych składowiskach 
kamieni, naturalnych ścianach skalnych lub dużych 
sztucznych budkach; znajdywano też gniazda w ma-
szynach rolniczych, słupkach ogrodzeniowych, na 
składowisku złomu, w glinianych naczyniach. W po-
łudniowo–wschodniej Europie gniazduje w dziuplach 
drzew (np. po dzięciole czarnym), starych gniazdach 
srok i innych ptaków krukowatych. Wykorzystuje 
miejsca lęgowe kawek lub gołębi domowych. Bardzo 
chętnie zasiedla sztuczne drewniane budki lęgowe 
umieszczane na dachach lub drzewach. Niekiedy 
tworzy kolonie mieszane, np. z pustułką. Miejsce 
pod gniazdo wybiera samiec. Każda para ma ulu-
bione miejsce, gdzie regularnie przesiaduje. Te same 
dziuple mogą być wykorzystywane przez tę samą 
parę przez kilka lat z rzędu, zwłaszcza wtedy, kiedy 
para szczęśliwie wyprowadzi młode. W Hiszpanii 
ptaki korzystające z corocznie zajętych gniazd wy-
prowadzały średnio więcej młodych niż wówczas, 

gdy zajmowały w kolejnych latach różne gniazda. 
Średnia odległość między wejściami do dziupli po-
szczególnych par wynosiła w Hiszpanii około 1 m.

Kształt 
Płytka, lub co najwyżej z niewielkim wgłębieniem 
platforma. 

Konstrukcja 
Zwykle materiału gniazdowego brak, niekiedy jednak 
podstawa gniazda złożona jest z bardzo niewielkiej 
ilości drobnych patyczków, natomiast wyściółka 
– z traw, próchna, fragmentów kory, drobnych ka-
myczków i piasku. Ptaki nie przynoszą materiału 
gniazdowego, ale samica może nogami i dziobem 
formować dno gniazda.

Czas budowy i udział płci 
Niewielkie wgłębienie w wyściółce formuje samica. 

Wymiary 
Szerokość niszy około 17 cm; wysokość około 14 cm; 
głębokość do 80 cm; średnica wewnętrzna wgłębienia 
12–16 cm, głębokość 0,5–4 cm.

Pełne zniesienie (©Józef Hordowski) Pełne zniesienie (©Józef Hordowski)

Gniazdo z pełnym zniesieniem (©Frank Hecker)

Dorosły samiec w szacie godowej (©Arie de Knijff/freena-
tureimages.eu)
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©Józef Hordowski
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Wysokość nad ziemią
Europa południowa: na budowlach – 2,7–45 m, 
w kupach kamieni lub złomu – 0,2–1 m, w dziuplach 
drzew – 8–20 m (1,5–25), a w Rosji, w Stawropolu 
na budynku owczarni – 1,7 m (1–2,5).

JAJA 

Kształt 
Różnobiegunowe, pękate lub prawie eliptyczne; 
z rzadka równobiegunowe. 

Tekstura 
Skorupka jest dość mocna, drobnoziarnista, gładka 
w dotyku, czasami pojawiają się zgrubienia i długie 
rowki, zwłaszcza na biegunach. 

Połysk 
Skorupka jest gładka i matowa, w miarę wysiady-
wania staje się nieco błyszcząca.

Pory 
Są niewielkie, zaokrąglone i płytkie; trudno je do-
strzec. 

Barwa tła skorupki 
Tło najczęściej jest czerwonawordzawe, rzadziej – 
żółtawoczerwone, białe, beżowe, białawordzawe; 
skorupka prześwituje żółtawo. 

Rysunek 
Wszystkie jaja są pokryte plamkami. Rysunek 
jest zmienny; od pojedynczych plamek i kropek, 
po wielkie namazy, które tworzą np. czapeczkę na 
jednym z biegunów; niekiedy plamki skupiają się 
tylko w kilka dużych i nieregularnych namazów 
z rozmytymi brzegami. Najczęściej rysunek jest 
gęsty i mniej więcej równomiernie rozmieszczony na 
skorupce. Zazwyczaj plamki i ich układ oraz kolor 
tła są zbliżone w obrębie jednego zniesienia.

Młode po opuszczeniu gniazda (©Toño Salazar/Flickr.com)
Młode w puchu (©Mosrara/Wikimedia Commons)

Plamy powierzchniowe
Plamki są brązowoczerwone, brązowe lub brązo-
wożółte.

Plamy podpowierzchniowe
Plamy głębokie na większości jaj są prawie niewi-
doczne, a na jasnych skorupkach przybierają kolor 
szarawofioletowy. 

Oomorfometria
długość (A)   34,8 mm (28,8–40,3) 

szerokość (B)   28,8 mm (24,5–32,5)

ciężar (G)   15,5 g (14–20)

ciężar skorupki (g)   1,10 g (0,84–142)

grubość skorupki (d)   0,19 mm

objętość (V)   14,9 cm3

stosunek ciężaru skorupki do ciężaru jaja (Rg) 6,9%

stosunek ciężaru jaja do ciężaru samicy (RW) 9,4%

stosunek ciężaru lęgu do ciężaru samicy (RG) 38,7%

największe jaja   39,0 × 29,7; 30,1 × 28,0 mm

   37,9 × 30,4; 37,5 × 30,8 mm

najmniejsze jaja  35,0 × 32,0; 35,6 × 26,0 mm

   31,6 × 27,7; 31,4 × 26,8 mm

Grubość skorupki: na ostrym biegunie 185 μm (170–221), w strefie 

środkowej 180 μm (167–190), na tępym biegunie 184 μm (170–192) – 

średnio 183 μm; w trakcie wysiadywania: na ostrym biegunie 184 μm 

(168–200), w strefie środkowej 175 μm (165–187), na tępym biegunie 

182 μm (170–191) – średnio 180 μm (Pliuh 1998).

Wielkość zniesienia 
3–5 jaj (2–8). Europa: średnio 4,0 jaja – 2 jaja × 
3,2% lęgów; 3 × 26,4%; 4 × 39,0%; 5 × 29,8%; 6 jaj 
× 1,7% (n=534 lęgi); Hiszpania południowa – 2 jaja 
× 4% lęgów; 3 × 16,8%; 4 × 42,6%; 5 × 36,6%;  Au-
stria – 2 jaja x 4%; 3 × 34%; 4 × 40%; 5 × 20%; 6 jaj 
× 2% (n=202 lęgi). Zniesienia 7-jajowe i liczniejsze 
składają zapewne dwie samice. 

Zmienność siedliskowa wielkości zniesienia
Wielkość lęgu w południowej Hiszpanii była więk-
sza na terenach wiejskich – średnio 4,4 jaja niż na 
terenach miejskich – średnio 4,1 jaja. 
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Zmienność geograficzna jaj
Kraj n A × B

Austria 253 34,60 × 28,50

Chiny północne 15 35,0 27,7

Gruzja 56 34,64 × 28,78

Hiszpania 206 34,70 × 28,30

była Jugosławia 83 34,74 × 28,82

Polska, Lubelskie 8 38,25 × 31,12

Rosja, Stawropol 238 34,53 × 28,85

Rosja, rejon Lewokumski 69 34,88 × 29,02

Rosja, rejon Nieftiekumski 138 34,52 × 28,96

Rosja, Nieftiekumsk 31 33,79 × 27,99

Uzbekistan 16 34,97 × 30,16

Zmienność geograficzna zniesień
Kraj n

Austria 233 3,83

Gruzja 105 4,07

Hiszpania, Estremadura 65 3,9

Hiszpania południowa 202 4,11

Maroko 25 4,56

Portugalia 38 3,87

Rosja, Stawropol 11 4,4

Włochy południowe 58 3,9

Zmienność roczna 
Hiszpania, La Mancha, rok 1991 – średnio 4,2 jaja 
(n=55 lęgów), 1992 – 4,3 jaja (n=64), 1993 – 4,2 
jaja (n=96 lęgów).

Interwał 
Jaja składane są w odstępach 1–2-dniowych.

Klucie
Pisklęta wykluwają się asynchronicznie w ciągu 
3–5 dni.

Zachowanie piskląt
W wieku około 12 dni młode przyjmują pozycję 
obronną w przypadku zbliżania się niebezpieczeń-
stwa. Do 14 dnia samica sama rozrywa pokarm 
i podaje młodym, później młode same połykają 
pożywienie, odbierając je przy wejściu do dziupli.  

Okres inkubacji 
Trwa 28–29 dni.

Udział płci 
Jaja wysiadują oboje rodzice, w południowej Hisz-
panii samiec średnio wysiadywał przez 56,2% czasu 
inkubacji, zaś samica – 43,8%. Zmiany partnerów 
na gnieździe następują mniej więcej co 2 godziny; 
w nocy wysiaduje wyłącznie samica. Samce nocują 
w kolonii lęgowej lub w jej najbliższym sąsiedztwie.

Początek wysiadywania
Rozpoczyna się po zniesieniu ostatniego jaja lub 
przed skompletowaniem lęgu. 

Identyfikacja lęgu
Jaja są bardzo podobne do jaj pustułki, kobczyka 
i kobuza, lecz mniejsze, bardziej kuliste i mniej 
pigmentowane, co postrzegane jest jako wynik ada-
ptacji do gniazdowania w dziuplach. Gniazdowanie 
w dziuplach, wnękach pod dachami itp. spotykane 
jest norma tylko u pustułeczki; tylko z rzadka w ta-
kich warunkach gniazduje i pustułka. 

Typ gniazdowy
Pisklęta są gniazdownikami niewłaściwymi. 

Wzrost i rozwój 
Mniej więcej po 25 dniach młode mogą wychodzić 
z dziupli i przesiadywać, np. na dachach. Rodzice 
przestają opiekować się pisklętami, które za bardzo 
oddalą się od gniazda. Niekiedy w karmieniu po-
magają rodzicom niesmarowane jednoroczne samce 
przebywające w danej kolonii. Wylatują z gniazda po 
około 37–40 dniach (36–40), a samodzielne stają się 
w 1–2 tygodnie później, ale do tego czasu karmione 
są przez rodziców, głównie przez samicę; z rodzicami 
mogą przebywać jeszcze i na wędrówce. Po wylocie 
z gniazda młode pozostają w kolonii przez  2–8 dni, 
sporadycznie nieco dłużej, i w tym czasie wracają 
do gniazda, w którym śpią lub przesiadują w przy-
padku złej pogody. 

Ubarwienie puchowe
Pierwszy puch jest biały i podobny do puchu pi-
skląt pustułki, drugi rozwija się około 10 dnia i jest 
dłuższy, z kremowym odcieniem. Lotki pojawiają 
się około 17 dnia. Dziób i woskówka są cieliste; nogi 
i pazury bladożółtawe.

Wymiary
Ciężar młodych wylatujących z gniazda wynosi 
140–150 g. Wiek pisklęcia może być oszacowany 
z równania: wiek = 10,44 + 0,14×A, gdzie A to 
długość 8. lotki w milimetrach.
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Ciemnoczerwona ubarwienie jaj wg Krause (1906)

Dorosły samiec (©Tomasz Cofta)

Dorosła samica (©Tomasz Cofta)
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Zachowania rodzicielskie
Po wykluciu młodych oboje partnerzy do dwóch
tygodniu zwykle nocują w kolonii. Przez pierwsze 
dwa tygodnie samica często przebywa w gnieździe 
i to ona podaje pokarm pisklętom – do dzioba, 
później młode same odbierają od niej pożywienie, 
podchodząc do otworu dziupli. Później polują i kar-
mią młode oboje rodzice. Pokarm ptaki przynoszą
głównie między godziną 10 a 16, a polują w promie-
niu 7 km od kolonii. 

Efektywność lęgów
W Hiszpanii średnio para wyprowadza 1,95 młodego
× rok (0,57–2,31 młodego). Pierwszoroczne samce 
przeciętnie wyprowadzają mniej młodych niż samce 
starsze. Jedynie w 3% wszystkich zniesień wyklu-
wają się i opuszczają gniazdo wszystkie pisklęta.
W Austrii z 1092 jaj w 327 zniesieniach wykluło 
się 721 piskląt (66%), a spośród  nich 522 wyleciało 
z gniazda (48%). Produkcja młodych w południowej 
Hiszpanii była większa na terenach wiejskich (3,7
młodego/gniazdo) niż na terenach miejskich (2,2 
młodego/gniazdo).

Zachowanie rodziców przy gnieździe
Ptaki gniazdujące w obszarach antropogenicznych 
praktycznie nie reagują na obecność człowieka. Do-
piero w przypadku zbliżania się do otworu wlotowego 
ptaki uciekają z gniazda i niekiedy głośno nawołują.

Źródła informacji
Bustamante J., Negro J.J. 1994. The postfledging dependence period 

of the Lesser Kestrel (Falco naumanni) in southwestern Spain.  

J. Raptor Research 28: 158–163.

Bux M., Giglio G., Gustin M. 2008. Breeding success of Lesser Kestrel 

Falco naumanni breeding in nest boxes and other sites in urban areas 

in southern Italy. Acrocephalus 29: 105–107. 

Iljuh M.P. 2013. Hi nye pticy i sovy v urbanizirovannyh landšaftah 

Predkavkaziâ. [w:] Pticy Kavkaza: istoriâ izučeniâ, žizn' v urba-

nizirovannoj srede: materialy naučno-praktičeskoj konferencii. 

Stavropol'.

Negro J.J., Hiraldo F. 1992. Sex ratios in broods of the Lesser Kestrel 

Falco naumanni. Ibis 134: 190–191.
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Dawniej średnio liczny, obecnie nieliczny ptak lęgowy 
całego kraju, liczebność oceniono na 4900–5100 par. 
Rozmieszczenie jest nierównomierne, najliczniejsza
jest w środkowej części nizin, a mniej liczna lub nie 
w ogóle występuje w zalesionych obszarach pojezie-
rzy, pogórzy oraz gór. Około 20% krajowej populacji 
gniazduje w miastach.  

W Europie jest gatunkiem szeroko rozpowszechnio-
nym, a jej populacja oceniana jest na 409.000–603.000 
par, najliczniej gnieździ się we Francji 72000–100.000 
par, w Niemczech 44000–74000 par, Rosji 50000–
70000 par, Wielkiej Brytanii 46000 par, Rumunia 
20000–50000 i w Hiszpanii 20000–24000 par. 
Gatunek politypowy.

• tinnunculus LINNAEUS, 1758 — Europa, północno–za-

chodnia Afryka, Azja po dolinę rzeki Leny, 

• perpallidus (A.H. CLARK, 1907) — północno–wschodnia 

Syberia, po północno–wschodnie Chiny i Koreę, 

• interstinctus MCCLELLAND, 1840 — Himalaje, Indochiny, 

Japonia,

• objurgatus (E.C.S. BAKER, 1927) — południowe Indie,

• canariensis (A.F. KOENIG, 1890) — Madera, zachodnie 

Wyspy Kanaryjskie,

• dacotiae E. HARTERT, 1913 — wschodnie Wyspy Kana-

ryjskie,

• neglectus SCHLEGEL, 1873 — północne Wyspy Zielonego 

Przylądka,

©Tomasz Cofta

PUSTUŁKA Falco tinnunculus LINNAEUS, 1758

Synonimy: Sokół pustułka, Cerchneis tinnunculus
• alexandri BOURNE, 1955 — południowe Wyspy Zielonego 

Przylądka,

• rupicolaeformis (C.L. BREHM, 1855) — Egipt, południowy 

Jemen,

• archeri HARTERT&NEUMANN, 1932 — wyspa Socotra, 

Somalia, północno–wschodnia Kenia,

• rufescens SWAINSON, 1837 — Gwinea, północna Angola , 

po Etiopię i Tanzanię.

Zasiedla skraje lasów, zadrzewienia śródpolne,
a nawet pojedyncze drzewa w krajobrazie rolniczym,
obszary wiejskie i miejskie (np. parki). Optymalnym 
środowiskiem są doliny rzek z kępami wysokich
drzew. Regularnie występuje w miastach, ale po-
karm zdobywa pod miastem lub na terenach zieleni. 
Lęgowa do 2000 m n.p.m.

ELEMENTY BIOLOGII ROZRODU 

System rozrodczy 
Gatunek monogamiczny, wyjątkowo w miejscach 
kolonialnego gniazdowania obserwowano poligynię 
(1 samiec skojarzony z 2 samicami). Pary formują
się na zimowiskach i w czasie wiosennej wędrówki. 
Niektóre pary łączą się na wiele lat. Zazwyczaj rodzi-
ce pozostają razem z młodymi aż do później jesieni.

Dojrzałość płciowa
Uzyskują ją ptaki w pierwszym roku życia. 

Fenologia lęgów
Ptaki na lęgowiskach pojawiają się w marcu, 
a czasami nawet pod koniec lutego. Znoszenie jaj
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rozpoczyna się od końca marca lub w pierwszej de-
kadzie kwiet nia i trwa do końca maja, klucie piskląt 
następuje od początku maja do czerwca, zaś wylot 
młodych od początku czerwca do końca lipca. Pełny 
cykl lęgowy trwa średnio 94 dni (72–123 dni). 

Liczba lęgów 
Pustułka wyprowadza jeden lęg w roku, powtarza 
lęgi po utracie jaj (czasami w tym samym gnieździe). 

Terytorializm 
Gniazduje zwykle samotnie, w Polsce rzadko tworzy 
kolonie, które liczą najwyżej kilkanaście par (odle-
głość między gniazdami wynosi wtedy kilka/kilka-
naście metrów). W Warszawie zagęszczenie wynosiło 
0,2–0,3 p/km2, a średnia odległość między gniazdami 
– 600–900 m. Poza granicami kraju tworzy więk-
sze kolonie, do 50 par, np. stwierdza się kilka par  
w jednym budynku lub dwa czynne gniazda na słu-

pie energetycznym. Gniazduje chętnie w koloniach 
pustułeczek i kobczyków. Bronią jedynie najbliższego 
obszaru wokół gniaz da, na odległość  do 20–30 m.  

GNIAZDO 

Lokalizacja 
Pustułka nie buduje własnego gniazda. W mia stach  
i wsiach lęgi wyprowadza naj czę ściej w konstruk-

Zaloty notowano nawet już na 2 miesiące przed 

składaniem jaj. Odbywają się zazwyczaj w naj-

bliższej okolicy gniazda. Samiec i samica uganiają 

się za sobą, wydając przy tym głośne okrzyki. 

Ponadto ptaki wznoszą się, a potem gwałtownie 

gwałtownie lub w locie poziomym przechylają się 

na boki, unosząc przy tym wysoko skrzydła. Do 

kopulacji dochodzi w najbliższej okolicy gniazda. 

Przed kopulacją samiec przyjmuje ceremonialne 

pozy,  przynosi i podaje samicy zdobycz. 

© Simon Redwood/Flickr.com

Gniazdo na budynku (©Simon Redwood/Flickr.com)

Gniazdo we wnęce budynku (©Simon Redwood/Flickr.com)

Gniazdo w budce (©Pieter Edelman/Flickr.com)
Gniazdo w szczelinie skalnej na Maczudze Herkulesa  
(©Maciej Turzański)
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cjach wzniesionych przez człowieka, np. na stry-
chach, we wnękach i otworach wentylacyjnych, na 
mo stach, słu pach wy so kie go napięcia, balkonach, 
wie żow cach, wie żach. Coraz częściej zdarzają się lęgi 
zakładane w doniczkach lub skrzynkach na kwiaty, 
na balkonach lub parapetach. Poza te re na mi zurba-
nizowanymi gniazda umiej sco wio ne są na  drze wach,  
w stogach słomy, na stromych ska łach i klifach,  

w sztucznych budkach, a wy jąt ko wo na ziemi lub  
w norach królików i lisów na stokach wzgórz oraz  
w piaszczystych czy lessowych skarpach. W Wielkiej 
Brytanii około 5% populacji zasiedla różnego rodzaju 
kamieniołomy, piaskownie i żwirownie. Na Wyżynie 
Krakowsko–Częstochowskiej regularnie gniazduje na 
skałach. Bardzo chętnie zaj mu je gniazda po pta kach 
kru ko wa tych, szponiastych, czaplach lub kor mo-
ra nach, rzadziej gniaz du je w dziu plach drzewnych 
lub półdziuplach. Nie któ re gniazda użytkowane są 
przez wie le lat z rzędu. Miejsce pod gniazdo wybiera 
jedno z pary.

Kształt 
Płaska i płytka platforma. 

Kopulacja (©Digicla/Flickr.com)

Gniazdo z pełnym zniesieniem (©Josef Hlasek)

Gniazdo z pełnym zniesieniem (©Frank Hecker) Gniazdo w sztucznej budce (©Eric's Kestrels/Flickr.com)

Lęg na podłożu skalnym (©Maciej Turzański)
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©Józef Hordowski

pow. ok. 40x
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Wysokość nad ziemią 
Gniazdo na wysokości 10–15 m na drzewach (1–30 
m) i do 50 m na budowlach. Gniazda nadrzewne  
w Czechach i Słowacji znajdowały się na wysokości 
12,4 m (n=166); w środowisku antropogenicznym, 
w Warszawie – średnio 24 m (12,5–60). 

JAJA 

Kształt 
Przeważnie równobiegunowe, owalne, o biegunach 
tępych lub zaokrąglonych; wyjątkowo różnobiegu-
nowe, jajowate, nieco wydłużone, o tępym cieńszym 
bie gu nie. 

Tekstura 
Skorupka gładka w dotyku, drobno– lub średnio-
ziarnista.  

Połysk 
Skorupka matowa lub ze słabym po ły skiem, prze-
śwituje żółtoczerwono. 

Pory 
Są dość stałe w swoim kształcie, okrągłe i płytkie, 
ledwie widoczne.

Konstrukcja 
Zwykle tylko w niewielkim stopniu przystosowuje 
gniazdo. Ptaki przy no szą minimalną ilość darni, 
mchu, trawy. Niekiedy jednak podstawa może za-
wierać w warstwie zewnętrznej drobne patyczki,  
a wyściółka składa się z traw, darni, słomy oraz piór, 
które pochodzą od wysiadującej samicy itp. 

Czas budowy i udział płci 
Budują oboje rodzice, ale głównie samica, która 
formuje wnętrze; pracę rozpoczyna nawet na 4 ty-
godnie przed złożeniem pierwszego jaja. Ptaki mogą 
wykonywać do 74 „poprawek” dziennie, zwłaszcza 
tuż przed złożeniem pierwszego jaja.

Wymiary 
Średnica wewnętrzna 13–21 cm, głębokość 2–9 cm; 
wielkość niszy gniazdowej w siedlisku antropoge-
nicznym: szerokość 30 cm (9–65 cm), wysokość 34,4 
cm (10–83 cm), głębokość 57,7 cm (27–300 cm), 
pole dna niszy – 0,2 m2 (0,04–1,95 m2); pole otworu 
wlotowego 0,1 m2 (0,01–0,38), średnia objętość niszy 
gniazdowej 0,35 m3 (0,06–4,95). 

© Jan Nijendijk/Saxifraga

Młode tuż przed wylotem (©John Mason/Flickr.com)

Pełne zniesienie (©Józef Hordowski)

Pisklęta (©Maciej Turzański)
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Zmienność geograficzna jaj
Kraj/Region n A ×  B

Armenia 14 38,79 × 31,65

Belgia 184 39,35 × 31,45

Białoruś 64 39,34 × 30,76

Bułgaria 19 39,20 × 30,70

Czechy, tereny miejskie 197 39,9 × 31,9

Czechy, tereny wiejskie 369 39,5 × 31,7

Czechy i Słowacja 420 39,01 × 31,42

Dania 175 39,1 × 31,7

Egipt 22 37,10 × 30,30

Hi ma la je 60 39,30 × 31,60

Holandia 200 39,60 × 31,60

Indie, podgat. interstinctus 68 39,3 × 31,6

Japonia 67 40,10 × 32,00

Kazachstan, międzyrzecze 
Wołgi i Uralu

10 39,30 × 32,20

Kazachstan, Utva–Ilek 9 38,50 × 30,80

Litwa 26 39,26 × 31,62

Niemcy wschodnie 258 39,0 × 31,0

Niemcy zachodnie 1054 39,6 × 31,9

Polska, Prze my śl 28 39,10 × 32,10

Polska, Warszawa 131 39,61 × 31,87

Rosja, dolny Don 151 38,96 × 31,34

Rosja, dolna Lena 13 40,19 × 31,72

Rosja, rejon Bielowski 54 39,13 × 31,64

Rosja, Mordowia 31 37,99 × 30,88

Szwecja 206 39,41 × 31,70

Ukraina 389 38,99 × 31,48

Ukraina, Humań 289 38,9 × 31,5

Ukraina, Krym 25 39,9 × 31,6

Ukraina, południowy Krym 40 40,8 × 31,9

Uz be ki stan 130 38,97 × 30,88

Wielka Brytania 100 39,73 × 31,77

Wielka Brytania, Szkocja 73 41,0 × 32,0

Wy spy Ka na ryj skie i Ma de ra 50 38,9 × 31,4

podgatunek archeri 27 38,8 × 31,5

Zmienność geograficzna zniesień
Kraj/Region n

Algieria, Tunis 32 4,53

Belgia 216 4,96

Czechy 244 4,91

Finlandia 287 5,46

Finlandia 194 5,14

Francja 127 4,74

Hiszpania 84 5,0

Hiszpania, Majorka 83 4,47

Holandia 213 5,12

Holandia 397 5,29

Izrael 101 5,1

Maroko 40 4,80

Niemcy 346 5,12

Norwegia 31 4,93

Polska 34 5,5

Polska, Warszawa 87 5,4

Teneryfa 133 4,41

Ukraina 26 3,31

Węgry 1442 5,05

Wielka Brytania 534 4,72

Wielka Brytania, obszary uprawne 126 4,5

Wielka Brytania, krajobraz rolniczy 121 4,3

Wielka Brytania, Szkocja 259 5,0

Barwa tła skorupki 
Zmienna – najczęściej biała, żółtawa lub czerwo-
naworóżowa.

Rysunek 
Plamki są w różnym stopniu zagęszczone, zmiennej 
wielkości, od niewielkich kropek i pla mek po duże 
nieregularne namazy, skupiające się w jednym  
z biegunów lub przykrywające prawie całe tło. 

Plamy powierzchniowe
Plamki są najczęściej brunatne, bru nat no czer wo ne, 
brązowor dza we, rzadziej czarnobrunatne, fioletowo-

brązowe lub wręcz czarne. W jednym znie sie niu jaja 
mogą być bardzo różnie ubarwione.

Plamy podpowierzchniowe
Plamy głębokie są po pie la to sza re, rdzawofioletowe. 

Oomorfometria
długość (A)  39,2 mm (28,0–47,2) 

szerokość (B)  31,3 mm (27,4–39,2) 

ciężar (G)   21,0 g (16,0–25,0) 

ciężar skorupki (g)  1,60 g (1,001–2,480) 

grubość skorupki (d)  0,23 mm 

objętość (V)  19,5 cm3 

stosunek ciężaru skorupki do ciężaru jaja (Rg) 7,6% 

stosunek ciężaru jaja do ciężaru samicy (RW) 8,4% 

stosunek ciężaru lęgu do ciężaru samicy (RG) 42,0% 

największe jaja   47,2 × 30,7; 45,4 × 34,6 mm

   38,9 × 39,2; 45,3 × 35,2 mm

najmniejsze jaja   33,7 × 32,6; 35,0 × 30,3 mm

   34,0 × 27,4; 34,0 × 27,5 mm

   32,0 × 25,0; 32,5 × 24,5 mm

W trakcie wysiadywania jaja tracą średnio 15,5% swojej począt-

kowej masy.

Grubość skorupki: na ostrym biegunie – 219 μm (195–256), w strefie 

środkowej – 204 μm (184–235), na tępym biegunie – 212 μm (188–235), – 
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średnio 212 μm; w trakcie wysiadywania: na ostrym biegunie – 204 μm 

(165–240), w strefie środkowej – 199 μm (168–223), na tępym biegunie 

– 202 μm (175–230), – średnio 220 μm (Iliukh 1998). Grubość skorupki 

wzrasta wraz ze zwiększającym się zniesieniem:  3-jajowe – 0,215 mm; 

4 i 5-jajowe – 0,219 mm; 6-jajowe – 0,223mm oraz 7-jajowe – 0,229 

mm (Falk i Møller 1990).

Zmienność międzyroczna wielkości jaj
Polska, Warszawa, rok 2002 – średnio 20,62 cm3, 
rok 2003 – 20,44 cm3, rok 2004 – średnio 20,03 cm3. 

Wielkość zniesienia 
3–6 jaj (1–11). Europa: średnio 4,93 jaja – 1 jajo 
× 0,3% lęgów; 2 × 1,1%; 3 × 8,6%; 4 x 20,2%; 5  
× 39,3%; 6 × 26,7%; 7 × 3,0%; 8 × 0,3%; 9 × 0,2%; 
10 × 0,1%; 11 jaj × 0,1% (n=1483 lęgów). Znie-
sienia liczące powyżej 8 jaj pochodzą od dwóch 
samic. Wielkość zniesienia zmienia się w gradiencie 

Geograficzna zmienność wielkości zniesienia pu-
stułki w zachodniej Palearktyce (Carrillo i González-

-Dávila 2009)

północ–południe: im dalej na północ, tym wielkość 
lęgu wzrasta (rycina poniżej).  

Zmienność sezonowa zniesienia
Szwajcaria, kwietniowe – średnio 5,53 jaja (n=34 
lęgi); majowe – 4,96 jaja (n=83). Holandia, kwiet-
niowe – 5,50 jaja (n=14), majowe – 4,76 jaja (n=76); 
czerwcowe – 4,0 jaja (n=16).

Zmienność międzyroczna zniesienia
Holandia, rok 1979 – średnio 4,5 jaja (n=13 lęgów), 
rok 1980 – 5,6 jaja (n=17). 

Interwał 
Jaja składane są w odstępach 1–2 dniowych, nor-
malnie rankiem i w godzinach przedpołudniowych, 
rzadko w nocy lub w godzinach popołudniowych.

Młode tuż przed wylotem 
(©Hans Ceelen/Flickr.com)
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Okres inkubacji 
Trwa 27–29 dni; samica może na krótko przesiady-
wać w gnieździe jeszcze przed zniesieniem jaj.

Udział płci 
Wysiadują oboje rodzice, samica ma w tym znacz-
nie większy udział. Samiec do star cza wysiadującej 
samicy pokarm 2–4 razy dziennie i kilkakrotnie na 
krótko zastępuje ją w gnieździe. 

Początek wysiadywania
Wysiadywanie rozpoczyna się zwykle po zniesieniu 
2–3 jaja. 

Identyfikacja lęgu
Jaja pustułki podobne są do jaj innych ptaków 
szponiastych, np. kobuza lub pustułeczki, dlatego 
jedynym pewnym sposobem oznaczenia lęgu jest 
obserwacja ptaków dorosłych wykazujących zacho-
wania lęgowe.  

Typ gniazdowy
Pisklęta są gniazdownikami właściwymi.

Klucie
Wykluwają się asynchronicznie, zazwyczaj rano 
i w godzinach przedpołudniowych. Pisklęta klują 
się przeciętnie co 4–5 godzin, w kolejności znoszenia 
jaj, w ciągu 2–6 dni. 

Zachowanie piskląt
Około 20 dnia młode same zjadają przynoszony 
przez rodziców pokarm, około tygodnia przed wylo-
tem z gniazda mogą już prze sia dy wać na pobliskich 
gałęziach.

Wzrost i rozwój 
Pisklęta rosną mniej więcej przez pierwsze 19 dni 
życia, później masa ciała się stabilizuje. W gniaz-

Samiec w szacie godowej (©Tomasz Cofta)

dach położonych w dziuplach młode przebywają 
zazwyczaj kilka dni dłużej niż w gniazdach otwar-
tych. Młode samce są w gnieździe bardziej aktywne  
i  opuszczają je 2–3 dni wcześniej od samic. Wylatują 
z gniazda po 27–32 dniach (nie kie dy wracają jeszcze 
przez kilka nocy do gniazda), ale rodzice opiekują się 
nimi jesz cze przez około 4 tygodnie. Rodzina może 
trzymać się razem nawet do zimy.  

Ubarwienie puchowe
Pierwszy puch jest biały, rzadki i krótki; policzki  
i boki szyi są nagie. Drugi puch roz wi ja się od około 
8 dnia, jest gęściejszy i dłuższy – na grzbie cie sza-
rawo–żółty, a bledszy na spodzie. Pierw sze pióra 
pojawiają się, gdy pisklęta mają około 2 ty go dni, 
po około 4 tygodniach młode są prawie całkowicie 
opierzone. Tęczówka jest ciem no brą zo wa; nogi żółte; 
pazury czarne. 

Wymiary
Ciężar świeżo wyklutego pulli wynosi 17,5 g (15–19 g), 
około 25 dnia życia osiągają ciężar 230 g (220–240 g). 

Zachowania rodzicielskie
Przez pierw szy tydzień sa mi ca pra wie sta le prze-
by wa w gnieź dzie, później stop nio wo coraz częściej 

Fazy rozwojowe pustułki (©Tomasz Cofta)
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je opusz cza. Mniej więcej od trze cie go tygodnia po 
wykluciu piskląt oboje partnerzy polują i przynoszą 
po karm.

Efektywność lęgów
Sukces lęgowy wynosi 45–75%, natomiast produkcja 
młodych to około 3 młodych/parę × rok i zależy  
w znacznym stopniu od obfitości gryzoni w danym 
roku.

Zachowanie rodziców przy gnieździe
Ptaki twardo wysiadują na gnieździe i zlatują z niego 
dopiero po uderzeniu w pień lub przy wspinaniu do 
gniazda. Po wykluciu się młodych ptaki z krzykiem 
krążą nad gniazdem. 
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Nieliczny lub bardzo nieliczny ptak lęgowy, liczeb-
ność oszacowano na 2100–3000 par. W zachodniej
Polsce jest nieco mniej liczny niż we wschodniej, na 
terenach silnie zalesionych. 

Europejska populacja oceniana jest na 92100–147.000
par, najliczniej gnieździ się w Rosji 40000–70000 par, 
Francji 6500–9600 par, Turcji 4000–8000 par, Ru-
munii 5000–12000 par, Niemczech 5000–6500 par.
Gatunek politypowy.

 • subbuteo LINNAEUS, 1758 — Eurazja, od Pacyfiku przez 

środkową Azję i północne Indie, po Hiszpanię i Afrykę 

północną, 

• streichi HARTERT & NEUMANN, 1907 — Myanmar, północne 

Indochiny, południowe Chiny.

Zasiedla ciepłe, tereny otwarte, poprzedzielane 
mniejszymi lub większymi lasami, rzadko zwarte 
kompleksy leśne z polanami, rozległe doliny rzek 
z wysokimi drzewami lub alejami. Pojedyncze 
pary gniazdują wu parkach na peryferiach miast 
lub niewielkich nawet kępach drzew w krajobrazie 
rolniczym. W Polsce stwierdzany do około 1000 m 
n.p.m., poza granicami gniazduje do 4000 m n.p.m.

ELEMENTY BIOLOGII ROZRODU 

System rozrodczy
Gatunek monogamiczny, pary łączą się co najmniej 
na jeden sezon, niekiedy na dłużej, ale wynika to 

raczej z przywiązania do miejsca lęgowego. Pary
formują się na zimowiskach i w czasie wiosennej
wędrówki lub dopiero na terenach lęgowych. Samce 
zwykle przylatują kilka dni wcześniej, czasami para
przybywa już razem.

Dojrzałość płciowa 
Samica dojrzałość płciową uzyskuje w pierwszym 
roku życia, natomiast samiec do lęgów przystępujeu
dopiero w drugim roku.

Fenologia lęgów
Ptaki pojawiają się na lęgowiskach pod koniec 
kwietnia lub na początku maja. Jaja składają pod
koniec maja lub w czerwcu, a wylot młodych na-
stępuje od drugiej połowy lipca lub wu sierpniu. 
W okolicach Berlina pierwsze jajo pojawiało się 
średnio 18 czerwca (n=256 lęgów); w Derbyshire
w Wielkiej Brytanii – 12 czerwca (n=81 lęgów), a we 
Włoszech – 19 czerwca (n=78 lęgów). 

Liczba lęgów 
Kobuzy wyprowadzają jeden lęg w roku, powtarzają 
lęgi po utracie jaj, o ile nastąpiło to we wczesnej 
fazie wysiadywania. Po takiej stracie, jaja składane 
są ponownie po 11–22 dniach. Z 31 samic, które stra-
ciły jaja, 15 przystąpiło (w Anglii) do powtórnego
lęgu, zaś z 50 samic na terenie Holandii, jedynie 12
zniosło ponownie jaja; drugi lęg ma miejsce zazwy-
czaj w innym gnieździe, położonym 200–600 m od
pierwszego, czasami jednak w tym samym. 

KOBUZ Falco subbuteo LINNAEUS, 1758

©Tatiana Bulyonkova/Flickr.com



169

Terytorializm 
Gniazduje samotnie, sporadycznie gniazda znaj du ją 
się tylko 100–200 m od siebie; z reguły, w optymal-
nych siedliskach, odległość ta wy no si 2–4 km (np.  
w Derbyshire w Wielkiej Brytanii gniazda znaj-
dowały się średnio 4,5 km od siebie; we Włoszech 
– 1,8 km). Terytorium gniaz do we obejmuje teren 
o promieniu 2–4 km, łowieckie – do 8 km od gniazda 
(gniazdowe – średnio 7 km2, łowieckie – 2,5–16 km2). 
Para przy stę pu je do lęgu w 2–5 tygodni po przylocie. 
Zagęszczenie w Polsce wynosi zazwyczaj 0,5–3 p/100 
km2, sporadycznie do 11 p/100 km2. 

GNIAZDO 

Lokalizacja 
Kobuz gniazd nie buduje. Zajmuje stare gniazda 
innych ptaków – wrony siwej, gawrona, sroki, pta-
ków szponiastych, sójki, czapli, kruka, grzywacza; 
usuwając z nich czasem starą wyściółkę. W zachod-
niej Europie chętnie zajmuje sztuczne platformy  
i gniazda na słupach energetycznych; sporadycznie 
zajmuje gniazda na urwiskach skalnych lub klifach. 
W Puszczy Białowieskiej w 13 przypadkach lęgi 
odbywały się w starym gnieździe kruka i raz – 
wro ny siwej; znajdowały się one w 93% na sośnie, 
a w 7% na świerku. Dla porównania – na 278 gniazd 
w Wielkiej Brytanii 251 lęgów ulokowano w gnieź-
dzie czarnowrona lub wrony siwej, 7 – w gnieździe 
gawronów, 7 – w gnieździe wiewiórki, 6 – sroki, 
3 – krogulca, 2 – sójki, 2 – czapli siwej; w Niem-
czech, w Szlezwiku–Holsztynie na 139 gniazd lęgi odbywały się głównie w gniazdach wrony – 94 

gniazda, 27 – w gnieździe kruka, 14 – myszołowa, 
2 – kani rudej, i po jednym w gnieździe bielika  
i grzywacza. W okolicach Koszyc na Słowacji 57,8% 
lęgów wyprowadziły kobuzy w gniazdach na słupach 
wysokiego napięcia. Opisano przypadek, gdy para 
ptaków zajęła gniazdo z martwym pisklęciem kruka. 
Gatunek drzewa nie odgrywa większej roli, jest to 
zwykle drzewo dominujące w danej okolicy, ale część 
autorów wspomina o preferencji w stosunku do sosny. 
Zajmuje gniazda położone na skraju lasu (do 50 m, 
rzadko do 300 m, a sporadycznie do 800 m). Kobuz 
wybiera gniazda na drzewach starych i wysokich. Na 
terytorium z reguły, choć nie zawsze, posiada 1–10 
innych gniazd, które dzieli dystans do 3 km. To samo 
gniazdo użytkowane jest rzadko rok po roku, jedy-

Po przylocie do rewiru lęgowego ptaki przystę-

pują do lotów godowych, które polegają na czę-

stym nawoływaniu się, „pokazywaniu” gniazda, 

ceremonialnym przekazywani samicy zdobyczy 

przez samca. Czasami ptaki krążą wysoko i jedno  

z nich gwałtownie nurkuje, czasami samiec trze-

poce skrzydłami w pobliżu samicy lub wykonuje 

„korkociągi”. 

Pozy ptaków podczas zalotów (©Tony Morris/Flickr.com)

Dorosły ptak w okresie rozrodczym (©Tomasz Cofta)
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nie do 5% par wykorzystuje  gniazdo zeszłoroczne;  
w rekordowym przypadku jedno gniazdo zajmowane 
było przez kolejne pary przez 40 lat. 

Kształt 
Płaska platforma, w kształcie zbliżonym do koła. 

Konstrukcja 
Niekiedy ptaki mogą przynieść bardzo niewielką ilość 
darni, trawy, niekiedy liści. W wyniku kilkuletniego 
użytkowania gniazdo staje się zupełnie płaskie. 

Czas budowy i udział płci 
Gniazdo piersią i nogami kształtuje samica.

Wymiary 
Średnica wewnętrzna 16–30 cm, głębokość 2–6,5 cm.

Wysokość nad ziemią
Czechy i Słowacja – średnio 14,4 m (n=9 gniazd); 
Wielka Brytania – 13,7 m (n=140); Holandia – 16,6 
m (n=56); Polska, Puszcza Białowieska – 25,6 m 
(n=14 gniazd); skrajnych przypadkach na wysokości 
4–35 m, obserwowano nawet lęg w gnieździe znajdu-
jącym się na wieży obserwacyjnej, 70 m nad ziemią. 

JAJA 

Kształt 
Zwykle są równobiegunowe, owalne, o tępych bie-
gunach lub niemal kuliste, trafiają się też jaja róż-
nobiegunowe, jajowate, nieco wydłużone, o tępym 
węższym biegunie. 

Tekstura 
Skorupka jest mocna, dość szorstka, ale czasami 
gładka i drobno- lub średnioziarnista.

Połysk 
Skorupka jest matowa (w trakcie wysiadywania 
nabiera nieco bla sku). 

Pory 
Pory, okrągławe lub owalne, płytkie, są gęste i słabo 
widoczne; skorupka prze świ tu je żółtawo. 

Barwa tła skorupki 
Tło skorupki jest białawożółte, bladordzawe lub 
wręcz białawe. Rzadko trafiają się jaja z krwi sto-
czer wo nym tłem; czasami wszyst kie jaja są nierów-
nomiernie ciemnoczerwone. 

Pełne zniesienie (©Bartłomiej Woźniak) Pełne zniesienie (©Józef Hordowski)

Gniazdo na świerku (©Frank Hecker) Gniazdo na topoli (©Mark Zekhuis/Freenatureimages.eu)
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pow. ok. 40x

©Józef Hordowski
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największe jaja   46,5 × 33,9; 44,1 × 35,7 mm

   45,5 × 35,3; 43,0 × 36,0 mm

   46,0 × 34,0; 45,0 × 35,0 mm

najmniejsze jaja   30,8 × 31,4; 40,4 × 29,0 mm

   38,2 × 32,0; 40,0 × 30,0 mm

   37,0 × 30,0 mm

Grubość skorupki świeżych jaj: na ostrym biegunie – 228 μm (220–

233), w strefie środkowej – 210 μm (205–213), na tępym biegunie – 221 

μm (216–230); średnio 220 μm (Iliukh 1998).

Wielkość zniesienia 
3 jaja (2–4). Europa – średnio 2,84 jaja, 1 jajo  
× 2,0% lęgów; 2 × 18,0%; 3 × 73,7%; 4 jaja × 6,2% 
(n=899 lęgów). 

Zmienność międzylęgowa zniesienia
Wielka Brytania – wszystkie lęgi średnio 2,9 jaja, 
powtarzane – 2,2 jaja (n=27 lęgów); Holandia, 
wszystkie lęgi – średnio 2,9 jaja, powtarzane po 
utracie – średnio 2,2 jaja (n=15 lęgów). 

Zmienność międzyroczna zniesienia
Wielka Brytania,  rok 1995 – średnio 3,0 jaja (n=13), 
rok 1996 – 2,83 jaja (n=13), rok 1997 – 3,0 jaja 
(n=9), rok 1998 – 2,89 jaja (n=15), rok 1999 – 3,0 
jaja (n=17), rok 2000 – 2,83 jaja (n=18) i rok 2001 
– 2,60 jaja (n=14 lęgów).

Rysunek 
Plamki powierzchniowe są w różnym stopniu za gęsz-
czone; zmiennej wielkości. Niekiedy plamki są tak 
intensywne, że zakrywają całkowicie tło; cza sa mi 
skupiają się w jednym z biegunów, tworząc czapecz-
kę lub wianuszek. Zwykle trzecie jajo w zniesieniu 
jest lżejsze i różni się od dwóch pierwszych kolorem 
i rysun kiem plam. Trafiają się jaja właściwie pozba-
wione plamek, prawie białe. Plamy głębokie, o ile 
są widoczne, są zazwyczaj gęste.

Plamy powierzchniowe
Są brązowe, brunatne, czarniawobrązowe, ró żo wor-
dza we; w czasie wysiadywania żółkną. 

Plamkowanie podpowierzchniowe
Plamy głębokie są rdza wo- lub szarawofioletowe.

Oomorfometria
długość (A)  41,8 mm (30,8–47,3)

szerokość (B)  32,6 mm (29,0–35,7)

ciężar (G)   24,01 g (18,0–32,0)

ciężar skorupki (g)  1,90 g (1,02–2,25) 

grubość skorupki (d)  0,25 mm 

objętość (V)  23,2 cm3 

stosunek ciężaru skorupki do ciężaru jaja (Rg) 7,9% 

stosunek ciężaru jaja do ciężaru samicy (RW) 10,4% 

stosunek ciężaru lęgu do ciężaru samicy (RG)  31,3% 

Kilkunastodniowe pisklęta (©Rich Mooney/Flickr.com)



174

Zmienność geograficzna jaj
Kraj/Region n A × B

Afryka północno–zachodnia 23 41,6 × 32,2

Armenia 2 41,0 × 33,5

Belgia 69 42,30 × 33,15

Chi ny północne 33 39,9 × 31,6

Czechy i Słowacja 13 39,44 × 32,15

Dania 49 41,4 × 32,7

Indie północne 28 41,4 × 33,0

Indie, podgat. streichi 20 40,1 × 31,7

Kazachstan 19 42,10 × 32,99

Maroko i Algieria 23 41,6 × 32,2

Niemcy i Polska 102 41,4 × 32,9

Niemcy 150 42,0 × 33,0

Rosja, Kamczatka 11 42,5 × 33,2 

Szwecja 67 43,37 × 32,83

Tadżykistan, Buhara 29 40,8 × 32,2

Tadżykistan, Bulungur 12 42,4 × 33,9

Ukraina 23 41,08 × 32,74

Uzbekistan 81 41,59 × 32,97

Wielka Brytania 100 41,57 × 32,73

Włochy północne 21 41,3 × 33,1

Zmienność geograficzna zniesień
Kraj/Region n  

Białoruś, Pojezierze 10 2,1

Hiszpania 56 2,8

Holandia 64 2,90

Niemcy, Berlin 287 2,7

Uzbekistan 38 3,3

Wielka Brytania 514 2,93

Włochy 40 2,65

Początek wysiadywania
Rozpoczyna się po zniesieniu drugiego jaja, rzadko 
od pierwszego. Przed zniesieniem jaj samiec przy-
nosi samicy pokarm średnio 2,3 razy na dzień (0–4),  
a w w trakcie wysiadywania – 2,6 razy na dzień. 

Identyfikacja lęgu
Gniazdo kobuza nie różni się od gniazd innych 
ptaków szponiastych tej wielkości; również kształt 
i ubarwienie jaj przypominają np. jaja pustułki czy 
sokoła wędrownego. Jedynym pewnym sposobem 
rozpoznania gniazda jest obserwacja ptaków doro-
słych w gnieździe. 

Interwał 
Jaja składane są w odstępach dwudniowych, czasami 
między 2 a 3 jajem, odstęp wynosi 3 dni.

Okres inkubacji 
Trwa 28–34 dni (np. średnio 34 dni dla pierwszego, 
33 dni dla drugiego i 32 dni dla trzeciego jaja).

Udział płci 
Wysiaduje prawie wyłącznie samica, samiec zmienia 
ją tylko spo ra dycz nie.

Typ gniazdowy
Pisklęta są gniazdownikami niewłaściwymi.

Klucie
Wykluwają się asynchronicznie, w ciągu 1–2 dni 
(np. 2 pisklęta wykluwają sie w ciągu 12 godzin, 
a trzecie po kolejnych 24 godzinach). Różnica mię-
dzy najstarszym a najmłodszym pisklęciem wynosi 
zwykle 5 dni (0–9). Skorupka wynoszona jest poza 
obręb gniazda, rzadko zjadana. 

Gniazdo na słupie elektrycznym na Słowacji (©J. Lipták, 
Lipták 2007)

Młode przed wylotem (©Corine Bliek/Flickr.com)
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Wzrost i rozwój 
Młode wykluwają się z półotwartymi oczami, które 
w pełni otwierają się dopiero w 5 dniu życia. In-
tensywny wzrost ciężaru ciała następuje między 19  
a 21 dnia życia (z około 160 g do około 220 g), później 
przez kilka kolejnych dni ciężar ciała utrzymuje się 
mniej więcej na tym samym poziomie, a tuż przed 
wylotem, może nieznacznie spaść (do około 215 g). 
Młode latają po 28–34 dniach (26–41), kiedy lotki 
i sterówki nie są jeszcze w pełni rozwinięte; następnie 
przez 7–10 dni młode przebywają w okolicy gniazda; 
po wylocie są do kar mio ne przez 3–7 tygodni i najczę-
ściej odbierają zdobycz wprost w locie. Po wylocie 
rodzina zazwyczaj trzyma się razem aż do wędrówki.

Ubarwienie puchowe
Pierwszy puch jest śmie tan ko wo żół ty, długi i gruby, 
na spodzie ciała biały. Drugi rozwija się mniej więcej 

od 7 dnia, jest gęściejszy i dłuższy, bardziej szary 
niż pierwszy. Lotki i sterówki rozwijają się około 
21 dnia, ale pojawiają się już około 10–12 dnia. 
Tęczówka jest ciemnobrązowa; dziób ro go wosza ry; 
nogi cieliste, pó źniej bladozielonkawe. 

Wymiary
Ciężar świeżo wyklutego pulli wynosi około 17–19 
g; w wieku 28–30 dni 230–260 g.  

Zachowania rodzicielskie
Samica przez pierwsze 8–13 dni znajduje się na 
gnieździe lub w jego najbliższym sąsiedztwie i karmi 
pisklęta; samiec przynosi jej po karm. Później polują 
oboje rodzice. Do około 14 dnia pokarm młodym 
podawany jest do dzioba, później zaczynają same 

Młode przed wylotem (©Stanislav Harvančík/birdphoto-
world.sk)

Dorosły ptak i pisklęta (©Stanislav Harvančík/birdphoto-
world.sk)

Skała Okopy – w otworze skalnym 
gniazdowała i wyprowadziła młode 
para kruków, następnie – para kobuzów 
(©Turzański 2007)
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rozrywać zdobycz. Pokarm dostarczany jest średnio 
5,9 razy/dzień (2–11). W przypadku gdy pokarm 
stanowią owady, rodzice karmią pisklęta znacznie 
częściej – średnio co 6 minut. 

Efektywność lęgów
Produkcja mło dych wynosi 1,9–2,5 młodego/parę 
× rok; na Słowacji, gdzie ptaki gniazdują często na 
słupach elektrycznych, produkcja była mniejsza  
i wynosiła 1,56 młodego/parę z gniazdem, z któ-
rego wyleciały młode (47,6% par wyprowadzało  
3 młode); w Wielkiej Brytanii z populacji nadrzewnej 
wylatywało średnio 2,44 młodego/parę z sukcesem. 
Sukces lęgowy wynosi 46–77%. 

Zachowanie rodziców przy gnieździe
Ptaki wysiadują dość wytrwale, zlatują z gniazda 
zwykle dopiero po uderzeniu w pień; jednak niektóre 
osobniki są bardzo wrażliwe i odlatują z gniazda 
już wtedy, gdy obserwator znajduje się w odległości 
150–200 m. Zazwyczaj po spłoszeniu latają w najbliż-
szej okolicy gniazda, często się nawołując. Rzadko 
atakują człowieka wchodzącego do gniazda. 
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Wyjątkowo lęgowy, w maju 1998 na Opolszczyź-
nie znaleziono gniazdo z pisklętami; w roku 2018 
w Płocku samica zniosła 4 jaja, ale młode się nie 
wykluły. W związku z tym, że w ostatnich latach 
coraz częstsze są stwierdzenia i wzrost liczebności
populacji raroga w Czechach, prawdopodobne jest, 
że i w Polsce będzie się lęg.   

W Europie wyjątkowo nieliczny, populacja ocenia-
na jest na 350–500 par, najliczniej gnieździ się na
Węgrzech 220–245 par, Ukrainie 45–80 par, w Serbii 
22–32 par, na Słowacji 25–45 par.
Gatunek politypowy.

• cherrug J.E. GRAY, 1834 — środkowa Europa do środko-

wej Syberii i północnego Kazachstanu,

• milvipes JERDON, 1871 — środkowy Tien Szan, Ałtaj, 

południowe Zabajkale, północne Chiny, Mongolia,

• coatsi DEMENTIEv, 1945 — Zakaukazie, wschodni Uzbe-

kistan, południowy Kazachstan,

• hendersoni HUME, 1871 — Pamir, Tybet.

Na Słowacji notowany głównie w górskich lasach. 
W Rosji zasiedla lasostep i związany jest z obecno-
ścią susłów; ponadto gnieździ się na obszarach stepo-
wych z niewielkimi krzewami i terenami skalistymi,
półpustyniach, a także na subalpejskich łąkach. 
Poluje na terenach otwartych, np. obszarach użyt-
kowanych rolniczo. W Azji występuje do wysokości 
4700 m n.p.m.  

ELEMENTY BIOLOGII ROZRODU 
System rozrodczy
Gatunek monogamiczny, pary trzymają się razem
przez całe życie, ale niekiedy jednak łączą się tylko na
jeden sezon lęgowy. Po stracie partnera, nowy partner
na terytorium może pojawić się już po 3–4 dniach. 

Dojrzałość płciowa 
Dojrzałość płciową uzyskują ptaki w drugim roku 
życia, jednakże czasami dojrzałe samce mogą łączyć 
się z pierwszorocznymi samicami.

Fenologia lęgów
Na lęgowiskach w Słowacji ptaki pojawiały się 
w lutym i marcu, a składanie jaj następowało naj-
częściej na przełomie marca i kwietnia, najpóźniej 
w pierwszej połowie maja. W kontynentalnej Rosji
lęgi rozpoczynają się od końca kwietnia.

Liczba lęgów 
Rarogi wyprowadzają jeden lęg w roku, powtarzają 
lęgi po utracie zniesienia, jednak tylko wówczas, 
jeżeli ulegnie destrukcji we wczesnej fazie wysiady-
wania.

Terytorializm 
W środkowej Rosji odległość między gniazdami, na 
obszarach o wysokim zagęszczeniu wynosiła 0,8–2 
km, na rzadziej zasiedlonych – 3–7 km. Raróg jest 
przywiązany do miejsc lęgowych, które zajmuje często 
przez wiele lat z rzędu. Pary zwykle przebywają w swo-
im rewirze lub jego najbliższej okolicy przez cały rok. 
Do kopulacji dochodzi na ziemi albo na półce skalnej. 
Przed wysiadywaniem samica często krąży wspólnie 
z samcem i wypoczywa w ulubionych miejscach. 

GNIAZDO 
Lokalizacja 
Ptaki nie budują własnych gniazd. Populacja środko-
woeuropejska zakłada lęgi na drzewach, w gniazdach 
orłów, orlików, myszołowów, jastrzębi, kań, czapli 
itp., i półkach skalnych. Na Słowacji na 14 gniazd
6 znajdowało się na buku, 4 – na dębie, 2 – na olszy 
i po jednym na topoli i klonie. W Rosji, Kazachsta-
nie i Uzbekistanie zakłada lęgi w starych gniazdach 

RARÓG Falco cherrug J.E., GRAY, 1834

©Joachim S. Müller/Flickr.com
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ptaków szponiastych (myszołowa mongolskiego, 
jastrzębi, kań), ptaków krukowatych, a z rzadka 
w gniazdach orłów lub bociana czarnego. Lęgnie się 
także w gniazdach znajdujących się na słupach ener-
getycznych, wysokich wieżach, mostach, budynkach. 
Na terenach nadrzecznych może zajmować gniazda 
czapli oraz kormoranów, a nawet bocianów białych.  
Gniazda znajdują się zwykle w niewielkich kępach 
drzew, alejach, a także na pojedynczych drzewach.  
Sporadycznie, niektóre pary wydrapują niewielką 
półkę na ścianach urwiska. Rzadziej gniazda położne 
są na skraju lasu lub do 500 m w głąb drzewostanu. 
Nierzadko rarogi odpędzają prawowitych właścicieli 
gniazda. Pod koniec sezonu lęgowego gniazda są 
zanieczyszczone odchodami, jak obszar wokół nich. 
W starych gniazdach warstwa odchodów może wy-
nosić 20 cm.

Kształt 
Zupełnie płaska lub tylko bardzo płytka platforma, 
w kształcie zbliżonym do koła. 

Konstrukcja 
W lęgach naskalnych ptaki piersią i nogami formują 
niewielkie zagłębienie, czasami w gnieździe znajduje 
się puch, sierść lub pióra ofiar.   

Wymiary 
Średnica zewnętrzna 80–140 cm, średnica wewnętrz-
na 8–15 cm, wysokość 8–15 cm.

Wysokość nad ziemią
Słowacja – gniazda na drzewach znajdowały się na 
wysokości 8–24,4 m (n=13), zaś na półkach skalnych 
na wysokości 15–50 m od podstawy. W środkowej  
Rosji zajmuje gniazda na wysokości 4–11 m; w Mon-
golii – średnio 10,2 m (0–60).

JAJA 
Kształt 
Różnobiegunowe, wydłużone, o łagodnie zaokrąglo-
nym węższym końcu.  

Tekstura 
Skorupka jest drobno- lub średnioziarnista, gładka, 
często jednak z wapnistymi grudkami. 

Połysk 
Jajo jest matowe, jedynie w trakcie wysiadywania 
skorupka, od tłuszczu pochodzącego z ciała samicy, 
nabiera nieco blasku.  

Pory 
Pory są drobne, płytkie i zaokrąglone; czasami duże 
i wyraźne.   

Barwa tła skorupki 
Tło skorupki jest białawe, rdzawe lub brązowożółte, 
prześwituje pomarańczowożółto.

Rysunek
Plamki są drobne, zazwyczaj bardzo liczne, ale drob-
ne (średnicy 0,5-2 mm, rzadko do 10 mm), niekiedy 
tak gęste, iż zakrywają całe tło. Rzadko trafiają się 
jaja z dużymi plamami i namazami, obejmującymi 
dużą część jaja. Niekiedy plamy zlewają się, tworząc 
wianuszek lub czapeczkę na jednym z biegunów. 

Plamy powierzchniowe
Są rdzawo-, żółto- lub fioletowobrązowe, albo jasno-
brązowe, o czerwonawym odcieniu. Pod wpływem 

Loty godowe rozpoczynają się od lutego lub zaraz 

po przybyciu na lęgowiska. Ptaki krążą wspólnie 

nad rewirem lęgowym, głośno się odzywają, cza-

sami gwałtownie nurkują. Samiec wabi głośno 

samicę, pokazując jej potencjalne miejsca gniaz-

dowania.  Do kopulacji dochodzi na gnieździe, 

słupach, klifach lub wprost na ziemi; czas trwania 

kopulacji wynosi średnio 4 sekundy (1–12); tuż 

przed kopulacją samiec dostarcza pokarm samicy.

Pełne zniesienie (©Vasily Vishnevsky) Pełne zniesienie (©Vasily Vishnevsky)
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promieni słonecznych i wiatru, plamki stają się 
matowe (depigmentacja), a kolor zmienia się z czer-
wonobrązowego na żółtobrązowy i całkowicie biały.

Plamy podpowierzchniowe
Plamy głębokie, o ile są widoczne, są jasno- lub 
fioletowoszare. 

Oomorfometria
długość (A)  53,9 mm (50,1–66,2)

szerokość (B)  41,6 mm (32,5–47,4) 

ciężar (G)   51,2 g (44,9–54,2)

ciężar skorupki (g)   4,75 g (3,40–5,51)

grubość skorupki (d)  0,38 mm

objętość (V)  48,9 cm3

stosunek ciężaru skorupki do ciężaru jaja (Rg) 9,0%

stosunek ciężaru jaja do ciężaru samicy (RW) 5,9%

stosunek ciężaru lęgu do ciężaru samicy (RG)  22,4%

Gniazdo z pisklętami na półce skalnej (©Mark Zekhuis/
Freenatureimages.eu)

Para na gnieździe z młodymi (©Stanislav Harvancik/bird-
photoworld.sk)

Lęgi naskalne (©Karyakin I.V., 2004)
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największe jaja   60,0 × 39,3; 58,7 × 43,6 mm

   52,9 × 44,9; 54,7 × 43,7 mm

najmniejsze jaja   50,1 × 42,1; 50,3 × 40,8 mm

   52,6 × 37,9; 52,2 × 38,8 mm

anormalne   62,0 × 48,0; 47,0 × 36,0 mm

Jaja ptaków zasiedlających Azję są większe niż ptaków europejskich.

Wielkość zniesienia 
4–5 jaj (3–6). Europa i Azja, średnio 4,2 jaja –  
2 jaja × 6% lęgów; 3 × 18,0%; 4 × 26%; 5 jaj × 50% 
(n=50 lęgów); W lęgach powtarzanych rarogi znoszą 
jedynie 2–3, rzadko 4 jaja. 

Interwał 
Jaja składane są co 2 dni. 

Okres inkubacji 
Trwa 29–31 dni. 

Rozwój piskląt (©Karyakin I.V., 2004)

Pisklęta w lęgu nadrzewnym (©Christophe Gouraud)

 2 dniowe

 8 dniowe

 15 dniowe

 26 dniowe

 30 dniowe

 35 dniowe
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Zmienność geograficzna jaj
Kraj n A × B

Rosja, Ałtaj-Sajany 6 54,63 × 43,20

Mongolia 220 56,52 × 46,69

Rosja, Tuwa 6 54,63 43,20

Rumunia, Dobrudża 61 53,72 × 41,07

Słowacja i Austria 14 53,38 × 42,58

Słowacja 7 51,96 × 42,06

podgatunek milvipes 27 55,8 × 42,3

Zmienność geograficzna zniesień
Kraj n

Austria 10 4,2

Mongolia 330 3,7

Rosja, Zawołże 8 4,0

Rosja, zach. Tuwa 19 3,8

Uzbekistan 23 4,9

Zachowania rodzicielskie
Samica przez pierwsze dwa tygodnie stale przebywa 
w gnieździe, karmi pisklęta i chroni je przed słoń-
cem i deszczem. Samiec, o ile nie poluje, czasami 
przesiaduje na skraju gniazda. Po dwóch tygodniach 
także samica zaczyna polować i przynosić pokarm, 
a kiedy pisklęta są duże, rodzice jedynie rzucają 
pokarm do gniazda i odlatują. Między młodymi nie 
występuje agresja.

Efektywność lęgów
Produktywność młodych wynosi około 2 młode/rok 
× parę;  para wyprowadza zazwyczaj 2–3 młode.  

Zachowanie rodziców przy gnieździe
Ptaki zwykle gwałtownie reagują na obecność ob-
serwatora przy gnieździe – głośno wówczas krzyczą 
i latają w najbliższej okolicy. Samiec czasami pod-
nosi alarm już wtedy, gdy obserwator jest o 500 m 
od gniazda; samica zlatuje z gniazda, gdy intruz 
jest w odległości około 50–100 m, zwłaszcza gdy 
w gnieździe są młode. W początkowym okresie wy-
siadywania ptaki są jednak stosunkowo ciche. 
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Udział płci 
Wysiaduje głównie samica (około 70% czasu wy-
siadywania), podczas gdy samiec zdobywa pokarm. 
Czasami samica może siedzieć na gnieździe już na 
1–2 dni przed złożeniem pierwszego jaja. Samiec 
jedynie karmi wysiadującą samicę; przekazując jej 
pokarm w powietrzu lub na gnieździe (2–4 razy 
dziennie). Gdy samica je dostarczony jej pokarm, 
samiec może ją zastępować w gnieździe. 

Początek wysiadywania
Rozpoczyna się po zniesieniu pierwszego, rzadziej 
drugiego lub trzeciego jaja; niektórzy autorzy podają, 
że wysiadywanie rozpoczyna się dopiero od trzeciego 
jaja, wcześniej tylko ptaki chronią jajo przed słońcem 
lub drapieżnikami. 

Identyfikacja lęgu
Jaja są nieco jaśniejsze od jaj sokoła wędrownego, 
ale pewnej identyfikacji można dokonać tylko na 
podstawie obserwacji ptaków dorosłych w rewirze 
lęgowym. 

Typ gniazdowy
Pisklęta są gniazdownikami niewłaściwymi.

Klucie
Pisklęta wykluwają się asynchronicznie; różnica 
wieku piskląt wynosi 1–4 dni. 

Zachowanie piskląt
Odchody wydalane są poza obręb gniazda i pod ko-
niec okresu lęgowego całe otoczenie gniazda jest nimi 
„obielone”. W starych gniazdach warstwa odchodów 
może sięgać do 20 cm.

Wzrost i rozwój 
Lotki i sterówki pojawiają się po 17 dniu życia. Pi-
sklęta latają po 40–47 dniach. Po wylocie z gniazda 
młode jeszcze przez ponad miesiąc są dokarmiane 
przez rodziców. 

Ubarwienie puchowe
Pierwszy puch jest żółtobiały, natomiast drugi, 
który rozwija się po około 10 dniach, jest ciemniej-
szy, szarawobiały. Tęczówka jest bladoszara; dziób 
niebieskawoszary, na końcu rogowoszary; woskówka 
jasnoszara; nogi są cieliste, z niebieskawym zabar-
wieniem, a pazury ciemne, szaraworogowe.  
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Dawniej sporadycznie lęgowy, obecnie mogą mieć 
miejsce lęgi w południowo–wschod niej Polsce, na 
tym bowiem obszarze w okresie polęgowym regu-
larnie spotyka się ptaki w ubarwieniu juwenalnym; 
gniazduje na przyległych terenach na Słowacji  
i Ukrainie.

Wschodnia i południowo–wschodnia Europa, na 
wschodzie sięga wąskim pasem do środkowo–wschod-
niej Azji. Europejska populacja oceniana jest na 
30000–60000 par, najliczniej gnieździ się w Rosji 
25000–55000 par, na Ukrainie 3200–5100 par, w Ru-
munii 1000–1600 par, na Węgrzech 700–1500 par.
Gatunek monotypowy. 

Zasiedla krajobraz otwarty z roślinnością ciepło-
lubną, poprzecinany nie wiel ki mi zadrzewieniami; 
stepy, lasostep, a także krajobraz rolniczy z alejami 

lub pojedynczymi drzewami oraz sadami. W Rosji 
występuje także w lasach na bagnach i moczarach, 
natomiast w górach do wysokości 1500 m n.p.m. – 
na brzegach lasów. 

ELEMENTY BIOLOGII ROZRODU 

System rozrodczy 
Gatunek monogamiczny, pary formują się na jeden 
sezon lęgowy, a do ich kojarzenia dochodzi na zimo-
wiskach i podczas wiosennej wędrówki.  

Doj rza łość płcio wa 
Uzyskują ją w pierwszym roku życia, ale część 
osobników przystępuje do lęgów dopiero w drugim 
roku życia. 

Fenologia lęgów
Okres lęgowy trwa od drugiej połowy maja do 
sierpnia; czasami ptaki gniazdują później, gdy mło-
de gawrony już opuszczają kolonię, tj. na początku 
czerwca.  

Liczba lęgów 
Kobczyki wyprowadzają jeden lęg w roku, powta-
rzają lęgi po utracie jaj, ale liczba jaj jest wówczas 
zawsze mniejsza niż w pierwszym zniesieniu.  

Terytorializm 
Gniazduje kolonijnie, rzadziej pojedynczo, zwłaszcza 
na granicy areału. Kolonie liczą od kilku do 100 par, 
tylko wyjątkowo więcej i zajmowane są przez wiele 
lat z rzędu. Wielkość kolonii w dużym stopniu zależy 

KOBCZYK Falco vespertinus LINNAEUS, 1766

©Maciej Szymański
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od do stęp no ści gniazd, w których ptaki mogą złożyć 
jaja. Brak takich miejsc powoduje, że na drodze 
wyjątku na jednym drzewie można znaleźć lęgi 9 
par, a odległość między gniazdami może wynosić 
jedynie pół metra. Zwykle jednak odległość między 
gniazdami jest większa i wynosi, w kolonii gawronów 
10–50 m, zaś w krajobrazie rolniczym – 100–500 
m; na obszarach rzadko zasiedlonych – 1–10 km. 
Na Słowacji w jednej z kolonii średnia odległość 
między czynnymi gniazdami wynosiła 24 m (skrajnie 
2–500 m), a 50% par gnieździło się bliżej niż 13 m 
od siebie. W parku w rejonie Kurska (Rosja) na 5 
drzewach, w gniazdach gawronów, lęgły się aż 64 
pary kobczyków. W Rosji stwierdzono do 35 par/100 
km2, ale na Przedkaukaziu – średnio 5,5 p/100 km2.  

GNIAZDO 

Lokalizacja 
Kobczyk lęgnie się w nieużywanych gniazdach gaw-
ro na, wrony, sroki, kormoranów, a także ptaków 

szponiastych, choć stwierdzono i lęgi w gnieździe 
sierpówki czy czapli siwej. Rzadko zajmuje dziuple 
w drzewach, sporadycznie lęgnie się w norach lub 
jamach w urwisku, pod dachami bu dyn ków, we 
wnękach w budynkach, a nawet wprost na ziemi. 
Znane są przypadki gniazdowania w gnieździe kawki 
w słupie elektrycznym. Niekiedy gniazduje z inny-
mi gatunkami ptaków, takimi jak szpaki, gawrony 
czy żołny. Na Węgrzech występowanie kobczyka 
uzależnione jest od obecności gniazd gawronów, 
a w związku z drastycznym spadkiem liczebności 
tego ostatniego, znacznie zmalała także liczebność 
kobczyka; na Słowacji 47% lęgów miało miejsce 

 Po przylocie na lęgowiska ptaki rozpoczynają 

cha rak te ry stycz ne loty. Oba ptaki wzbijają się 

wysoko, następnie – pikują, ponadto uganiają się 

za sobą na obszarze całej kolonii. Kopulacja od-

bywa się na gałęzi drzewa, z rzadka – na zajętym 

przez siebie gnieździe. 

Elementy zalotów (©Mark Zekhuis/ Freenatureimages.eu)

Dorosły ptak (©Maciej Szymański) Gniazdo gawrona zajęte przez kobczyki (©Maciej Szymański)
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w gniazdach srok, a 28% – w gniazdach gawronów. 
Na Przedkaukaziu w Rosji ponad 50,6% zajętych 
przez kobczyka gniazd należało do gawronów i wron. 
Kobczyki potrafią nękającymi atakami odebrać 
gniazdo np. srokom. Gniazdo znajduje się zazwy-
czaj na drzewie liściastym. Bardzo chętnie zasiedla 
skrzynki lęgowe i np. w niektórych regionach Węgier 
do 60% gniazd lokowanych było właśnie w nich. 
Miejsce gniazdowe wybiera samica. 

Kształt 
Płaska platforma, niekiedy z niewielkim wgłębieniem. 

Konstrukcja 
Krótko po zajęciu gniazda kobczyki zazwyczaj 
wyrzucają materiał naniesiony przez ptaki kruko-
wate, mniej więcej po warstwę ziemi, znajdującą się 
w podstawie gniazda, tak że staje się bardzo płytkie. 
Niekiedy jednak w gnieździe znaleźć można patyczki, 
trawę, korzonki, a nawet plastikowe sznurki. Ptaki 
do dziu pli przynoszą niewielką ilość gałązek, a wy-
ściółkę stanowi darń, trawy, mech, szmatki. Tylko 
w wyjątkowych przypadkach kobczyki same budują 
gniazdo. Podczas karmienia piskląt w gnieździe po-
jawia się sierść, piórka, resztki ofiar. 

Czas budowy i udział płci 
Materiał przynosi głównie samica. 

Wymiary 
Wymiary gniazd zajętych przez kobczyki: średnica 
zewnętrzna 32,5 cm (29–42), średnica wewnętrzna 
26,5 cm (23,0–31,5), głębokość 11 cm (5–15) (po 
zajęciu gniazda), wysokość 24 cm (5–65). 

Ptak na gnieździe położonym w dziupli (©Jan Svetlik)

Pełne zniesienie (©Józef Hordowski) Gniazdo z pełnym zniesieniem (©Josef Hlasek)

Kopulacja (©Jan Svetlik)
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pow. ok. 40x

©Józef Hordowski
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Rysunek
Intensywność występowania plamek jest zmienna, 
zwykle, około 85% jaj, prawie cała powierzchnia 
skorupki pokryta jest plamkami różnej wielkości, 
na ogół w postaci drobnych kropek (nie większych 
jak 3 mm) i przecinków o ostrych brzegach. Na 
niektórych jajach, około 50% przypadków, plamki 
skupiają się w jednym z biegunów, rzadko sięgają 
przez środek jaja. Wówczas na jednym z biegunów 
dominuje barwa tła, a na drugim kolor rysunku. 
Rzadko występują duże plamy lub namazy o roz-
mytych krawędziach.  Niekiedy w jednym zniesieniu 
jaja są bardzo różnie ubarwione. Spotykano jaja bez 
plamkowania. 

Plamy powierzchniowe
Plamy po wierzch nio we są jasnobrązowe, brunatne.  

Plamy podpowierzchniowe
Plamy głębokie są zazwyczaj większe niż powierzch-
niowe, intensywne; jaśniejsze niż powierzchniowe. 

Oomorfometria
długość (A)  36,8 mm (33,0–41,5 

szerokość (B)  29,2 mm (25,5–33,9) 

ciężar (G)   17,0 g (12,0–25,0) 

ciężar skorupki (g)  1,30 g (1,04–1,59) 

grubość skorupki (d)  0,20 mm

objętość (V)  15,8 cm3

stosunek ciężaru skorupki do ciężaru jaja (Rg) 7,6% 

stosunek ciężaru jaja do ciężaru samicy (RW) 7,5%

stosunek ciężaru lęgu do ciężaru samicy (RG) 26,2%

Wysokość nad ziemią
W koloniach gawronów zajmuje gniazda położone 
do 13–25 m od ziemi i 3–4 metry od szczytu drzewa, 
a tylko z rzadka nisko 2–5 m nad ziemią; Czechy 
i Słowacja 11,3 m nad ziemią (n=13).

JAJA 

Kształt 
Przeważnie owalne różnobiegunowe, o tępych 
biegunach lub równobiegunowe, nieomal ku li ste; 
a wyjątkowo jajowate, mało wydłużone, o tępym 
węższym biegunie.  

Tekstura 
Sko rup ka jest drobnoziarnista, gładka w dotyku, 
choć czasami trafiają się niewielkie zgrubienia, 
zwłaszcza na biegunach. 

Połysk 
Skorupka jest matowa, w miarę wysiadywania nabie-
ra nieco połysku, prze świ tu je żółtawopomarańczowo. 

Pory 
Pory są ledwie widoczne, płytkie, bardzo drobne, 
okrągłe lub podłużne.  

Barwa tła skorupki 
Tło skorupki jest żółtawe lub różowe, rzadziej bia-
ławe o odcieniach brązowych lub rdzawych o różnej  
intensywności. Trafiają się jaja całkowicie białe. 

Samiec karmiący młode (©Maciej Szymański)
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Zmienność geograficzna jaj
Kraj/Region n A × B

Czechy i Słowacja 6 37,38 × 28,80

Niemcy, Brandenburgia 9 36,05 × 28,93

Rosja, Przedkaukazie 355 36,62 × 29,11

Rosja, ujście Wołgi 33 36,97 × 29,20

Rosja, Jezioro Manycz–Gudiło 236 36,7 × 29,6

Ukraina 175 36,67 × 29,51

Ukraina, Humań 108 36,50 × 29,40

Węgry 100 37,04 × 29,57

Zmienność geograficzna zniesień
Kraj/Region n ×

Czechy i Słowacja 12 3,4

Rosja, delta Wołgi 96 3,5

Rosja, Kraj Stawropolski 42 3,4

Rosja, Jezioro Manycz–Gudiło 59 3,7

Rosja, Przedkaukazie 121 3,58

Rosja, zachodnia Syberia 112 3,5

Słowacja 45 3,2

Węgry 1280 3,38największe jaja   41,5 × 31,5; 41,1 × 28,8 mm

   39,4 × 33,9; 40,0 × 32,0 mm

najmniejsze jaja   33,0 × 25,5; 33,8 × 29,4 mm

   32,0 × 25,5; 36,5 × 27,3 mm

Grubość skorupki: na ostrym biegunie – 182 μm (151–221), w strefie 

środkowej – 181 μm (151–205), na tępym biegunie – 178 μm (150–205), 

średnio 180 μm; w trakcie wysiadywania: na ostrym biegunie – 173 μm 

(146–205), w strefie środkowej – 174 μm (149–207), na tępym biegunie 

– 173 μm (140–194), średnio 173 μm (Ilchuk 2008). 

Objętość jaja: Rosja, Przedkaukazie, w lęgach 2-jajowych – średnio 

15,64 cm3; 3-jajowych – 15,21 cm3; 4-jajowych – 16,24 cm3 oraz 5-ja-

jowych – 15,92 cm3 (Ilchuk 2008).

Zmienność międzyroczna objętości jaj
Rosja, Jezioro Manycz–Gudiło, rok 2009 – objętość 
średnio 16,2 cm3, rok 2010 – 16,7 cm3, rok 2011 – 
16,3 cm3. 

Zmienność sezonowa objętości jaj
Rosja, Przedkaukazie: lęgi wczesne – średnio 16,35 
cm3, lęgi późne – średnio 15,27 cm3.

Wielkość zniesienia 
3–4 jaja (2–6). Europa – średnio 3,56 jaja – 2 jaja  
× 9,1% lęgów; 3 × 36,4%; 4 × 46,8%; 5 × 5,2%; 6 jaj 
× 2,6% (n=77 lęgów). 

Zmienność sezonowa zniesienia
Rosja, Przedkaukazie: lęgi wczesne – średnio 3,88 
jaja (n=32), lęgi późne – średnio 2,83 jaja (n=18)

Zmienność międzyroczna wielkości zniesienia
Rosja, Jezioro Manycz–Gudiło, rok 2009 – średnio 
3,8 jaja, rok 2010 – 3,6 jaja, rok 2011 – 3,8 jaja. 

Interwał 
Jaja składane są w odstępach dwudniowych.

Okres inkubacji 
Trwa 22–23 dni (20–29).

Udział płci 
Partnerzy dzielą się mniej więcej po równo czasem 
wysiadywania, ale różnice w tym podziale mogą być 
znaczne. Samica wysiaduje w nocy; niekiedy siedzi 
na gnieździe już przed zniesieniem jaj. 

Początek wysiadywania
Rozpoczyna się po zniesieniu 1 lub 2 jaja.

Identyfikacja lęgu
Jaja podobne są wielkością i ubarwieniem do jaj 
pustułki i pustułeczki, dlatego jedynym pewnym 
sposobem oznaczenia lęgu jest obserwacja ptaków 
dorosłych na gnieździe i ich zachowań. W gnieździe 
mogą znajdować się resztki owadów i ich skrzydła, 

Samica karmiąca pisklęta (©Stanislav Harvančík/bird-
photoworld.sk/)

Samiec na gnieździe (©Stanislav Harvančík/birdphoto-
world.sk/)



190

Zachowanie rodziców przy gnieździe
Rodzice przy gnieździe są zazwyczaj spokojni i re-
agują dopiero wtedy gdy człowiek znajdzie się do 
10 m od gniazda; wiele ptaków zlatuje z gniazda 
dopiero wówczas, gdy uderza się w pień drzewa. 
Ptak po wylocie z gniazda krąży nad nim, czasami  
atakuje człowieka. 
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Dorosły ptak (©Maciej Szymański)

czego nie spotyka się u żadnego innego krajowego 
ptaka, z wyjątkiem trzmielojada. 

Typ gniazdowy
Pisklęta są gniazdownikami niewłaściwymi.

Klucie
Wykluwają się asynchronicznie co 28–37 godzin; 
proces klucia trwa zazwyczaj 24–40 godzin, rzadko 
nawet do 4 dni. 

Zachowanie piskląt
Mło de mogą opusz czać gniazdo i przesiadywać na 
sąsiednich gałęziach po około 26 dniach. Wśród 
młodych nie dochodzi do walk między.

Wzrost i rozwój 
Ptaki wykluwają się ślepe, a oczy otwierają  
w 1 lub 2 dniu życia. Ząb jajeczny jest biały, długości 
1,5–2,5 mm, a szerokości i wysokości około 1 mm. 
Opusz cza ją gniazdo po 27–30 dniach, a samodzielne 
stają się po ko lej nych 5–10 dniach. Po wylocie młode 
mogą jeszcze przez 2–3 dni powracać do gniazda. 
Ro dzi na zazwyczaj trzyma się razem także w czasie 
jesiennej wędrówki.               

Ubarwienie puchowe
Pierwszy puch jest bia ły, drugi jest dłuższy – sza ra-
wo bia ły, bledszy na spo dzie ciała; rozwija się około 
12 dnia życia. 

Wymiary
Ciężar świeżo wyklutego pulli wynosi 10,1–13,5 g. 

Zachowania rodzicielskie
Sa miec dostarcza przez pierwsze 1–2 tygodnie po-
karm dla samicy i młodych; w ciepłe dni samica 
także poluje i dostarcza około 20% pokarmu. Sa mi ca 
podaje pisklętom pokarm do dzioba W późniejszym 
okresie i ona przy no si pokarm, jednak jej udział 
w dostarczaniu pożywienia młodym jest mniejszy. 
Zdobycz przy no szo na jest po cząt ko wo około 50 razy 
dziennie, z największym natężeniem w godzinach 
7–10 oraz 15–17. Cztery dni przed wylotem młodych 
samica karmiła młode 96 razy, a samiec – 126 razy. 

Efektywność lęgów
Produkcja mło dych na Węgrzech wynosi około 2,7 
lotnych mło dych/parę × rok. Sukces lęgowy w kolo-
niach jest większy niż u par gniazdujących samotnie.  
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SOKÓŁ WĘDROWNY Falco peregrinus TUNSTALL, 1771

©  Joachim S. Müller/Flickr.com
©Tomasz Cofta

• tundrius C.M. WHITE, 1968 — północna Alaska, Grenlan-

dia, Ameryka Północna,

• pealei RIDGWAY, 1873 — Wyspy Komandorskie, Aleuty, 

południowa Alaska, południowo–zachodnia Kanada,

• anatum BONAPARTe, 1838 — wybrzeża Alaski do Stanu 

Waszyngton,

• cassini SHARPE, 1873 — południowa część Ameryki Po-

łudniowej, Falklandy.

• submelanogenys MATHEWS, 1912 — południowo-zachod-

nia Australia.

Jako powietrzny łowca nie jest związany z żadnym 
konkretnym siedliskiem, dlatego gniazduje od nizin 
po wysokie góry. Preferuje te re ny otwarte ze zbior-
nikami wodnymi, położone do 250 m n.p.m., poza 
tym regularnie występuje w miastach, na wybrzeżu 
morskim, w rozległych lasach. W Europie lęgowy do 
4000 m n.p.m., natomiast w Azji – do 5200 m n.p.m. 

ELEMENTY BIOLOGII ROZRODU 

System rozrodczy 
Gatunek monogamiczny (tzw. seryjna monogamia – 
jeśli oba osobniki z pary żyją – wiosną tworzą co roku 
powtórnie parę, zwykle zimują w pobliżu rewiru lęgo-
wego lub wcześnie wracają z migracji ), sporadycznie 
stwierdzono poligynię (samiec i dwie samice). Pary 
zaczynają formować się od pierwszego roku życia, 
a więź małżeńska trwa praw do po dob nie przez wie le 
lat, być może przez całe życie. Połączenie z nowym 
partnerem, w przypadku śmierci poprzedniego, może 
nastąpić, zwłaszcza w początkowym stadium okresu 

Dawniej szeroko rozpowszechniony, populacja lę-
gowa w 2018 roku oceniana była na co najmniej 
10–20 par. W dużych miastach ptaki gniazdują na 
wysokich budynkach, w górach gniazdują na pół-
kach skalnych; po kilkudziesięciu latach ponownie 
stwierdzono gniazdowanie w lasach.

Europejska populacja oceniana jest na 15000–28000 
par, najliczniej gnieździ się w Hiszpanii 2400–2700 
par, Turcji 1500–3000 par, Francji 1100–1400 
par, Rosji 1200–1500 par, na Grenlandii ok. 1000 
par, w Wielkiej Brytanii 1500 par, we Włoszech 
1100–1400 par. 
Gatunek politypowy.

• peregrinus TUNSTALL, 1771 — zachodnia, środkowa 

i południowo–wschodnia Europa, na wschód sięga do po-

łudniowo–wschodniej Syberii i północno–wschodnich Chin,

• calidus LATHAM, 1790 — europejska i azjatycka tundra 

od Laponii do doliny rzek Jana i Indygirka,

• japonensis J.F. GMELIN, 1788 — północno–wschodnia 

Syberia, Japonia,

• babylonicus P.L. SCLATER, 1861 — wschodni Iran do 

Mongolii,

• peregrinator SUNDEVALL, 1837 — Pakistan, Indie, Sri 

Lanka, południowe i wschodnie Chiny,

• fruitii MOMIYAMA, 1927 — wyspy Bonin,

• brookei SHARPE, 1873 — basen Morza Śródziemnego, 

Krym, Kaukaz, północny Iran,

• pelegrinoides TEMMINCK, 1829 — Wyspy Kanaryjskie, Sa-

hara, półwysep Arabski, Izrael, południowo–wschodni Iran,

• madens RIPLEY&WATSON, 1963 — Wyspy Zielonego 

Przylądka,

• minor BONAPARTE, 1850 — od Gambii do Somalii, połu-

dniowa Afryka,

• radama HARTLAUB, 1861 — Madagaskar, Komory,

• ernesti SHARPE, 1894 — Indonezja, Filipiny, Nowa Gwinea, 

Archipelag Bismarcka,

• macropus SWAINSON, 1837 — Australia, Tasmania,
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rozrodczego, bardzo szybko, nawet w ciągu jednego 
dnia. Do kopulacji dochodzi w pobliżu gniazda lub 
na nim, akt płciowy trwa kilka sekund i towarzyszą 
mu głośne nawoływania samca i, cichsze, samicy. 
U ptaków młodych kopulacja następuje na kilka 
dni przed złożeniem pierwszego jaja, zaś u starszych 
nawet na trzy tygodnie przed jego złożeniem.  

Doj rza łość płcio wa 
Uzyskuje w 2–3 roku życia, znane są jednak przy-
padki rozrodu ptaków w wieku 9–10 miesięcy. Samice 
zwykle wcześniej przystępują do lęgów niż samce. 

Fenologia lęgów
Ptaki na lęgowiskach pojawiają się w marcu, najpóź-
niej w pierwszej połowie kwietnia. Składanie jaj ma 
miejsce od początku marca i trwa do końca maja, 
a wylot młodych – od pierwszej połowy czerwca 
do lipca.

Liczba lęgów 
Ptaki wyprowadzają jeden lęg w roku, powtarzają 
zniesienia po utracie jaj o ile nastąpiło to na wcze-
snym etapie inkubacji. Do po wtór nych lęgów przy-
stępuje w 1–2,5 tygodnia po stracie po przed nie go, 
zwy kle w innym gnieździe, choć notowano przypadki 
powtórnych lęgów w tym samym gnieź dzie. 

Terytorializm 
Ze względu na osiadły tryb życia poszczególne pary 
zaj mu ją z reguły te same stanowiska przez szereg 
lat. W Niemczech odnotowano rewir zajęty przez 
około 60 lat. Średnia odległość między gniazdami 
w optymalnych środowiskach wynosi 4–5 km, spo-

ra dycz nie nawet mniej niż 1 km. Przestrzeń życiowa 
w sezonie lęgowym obejmuje około 30 km2. Ptaki 
poszukują ofiar w promieniu 2–4 km wokół gniazda, 
czasami jednak nawet do 15 km (w rewirze łowickim 
o powierzchnia do 350 km2). Naj wyż sze za gęsz cze nie 
za no to wa no na Wy spach Bry tyj skich – do 8,5 p/100 
km2; na Alasce, w dolinach rzek, pary gniazdowały  
w odległości 3–5 km od siebie, najbliżej 300 m. Część 
ptaków koczuje w niewielkiej odległości od rewiru 
lęgowego. Samiec pierwszy zajmuje terytorium  
i broni go przed innymi samcami. Czasami samotne 
samce utrzymują rewir przez wiele lat. 

GNIAZDO 

Lokalizacja 
Własnego gniazda sokoły wędrowne nie budują ani 
nie poprawiają zajętych gniazd. Środkowoeuropejska 
populacja składa jaja przede wszystkim w starych 
i dość dużych gniazdach znaj du ją cych się drzewach 
(kruka, ptaków szponiastych, kormoranów, czapli, 
kań, bielika,) w starych borach sosnowych; rzadziej 
na pół kach lub występach skalnych (kruka, orła 
przedniego). Często gniazda znajdowały się w kolonii 
czapli siwej, w gniazdach bocianów czarnych. Obec-
nie gniazduje licznie na różnego typu budowlach, 
kominach, wieżach, dzwonnicach lub ru inach oraz 
na stromych ścianach skalnych, klifach lub słupach 
elektrycznych wysokiego napięcia czy specjalnie 
przygotowanych platformach. Tylko wy jąt ko wo 
znajdywano gniazda wprost na ziemi. Po wielu 
latach ponownie w Polsce notuje się lęgi sokołów 
w gniazdach posadowionych na drzewach. Ważnym 
czynnikiem lokalizacji gniazda jest swobodny dolot 
w każdych warunkach i z każdej strony. Para ptaków 
posiada zwykle 2–4 potencjalne miejsca gniazdowe  
i wykazuje się dużą „mobilnością gniazdową”. Miej-
sce pod gniazdo wybiera prawdopodobnie samiec, 
ale lokalizację akceptuje samica. 

Loty tokowe rozpoczynają się w lutym (niekiedy 

już jesienią). Ptaki wykonują je nad własnym 

rewirem; wznoszą sie po spirali i następnie krą-

żą wysoko, rozchylając ogon w poziomym locie; 

zwykle są ciche, ale niekiedy się nawołują. Czasem 

ptaki, zwłaszcza samiec, pikuje, wykonując skom-

plikowane powietrzne ewolucje. Niekiedy ptaki 

nurkują razem lub ścigają się, z wyciągniętymi 

szponami, tylko z rzadka się sczepiając. Ewolucje 

powtarzają zazwyczaj wielokrotnie. W czasie zalo-

tów samiec poluje i dostarcza upolowaną zdobycz 

partnerce, na drzewie lub w locie. 

Wyróżnia się trzy ekotypy tworzące odrębne popu-

lacje, różniące się lokalizacją gniazd: nadrzewną 

– występującą na nizinach Europy Środkowej, aż 

do Europy Wschodniej, w południowo–wschodniej 

Australii oraz na wyspach Kolumbii Brytyjskiej  

w Kanadzie; naskalną – spotykaną na całym areale 

występowania gatunku oraz naziemną – spoty-

kaną w Skandynawii, w Estonii, północnej Rosji,  

Saharze, w północnych Niemczech lęgi naziemne 

stanowią około 5% wszystkich lęgów.  

Kopulacja (©Andrew Reding/Flickr.com)
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Kształt 
Płytka czarka w ziemi, drobnym żwirze lub pia-
sku; gniazda nadrzewne mają kształt zbliżony do 
kulistego.  

Konstrukcja 
Na półkach skalnych ptaki mogą skrzydłami i no-
gami przygarniać małe kamyki i ziemię, a wraz 
z nimi kał, resztki jedzenia, pióra. Samica piersią 
tworzy niewielką nieckę. Część autorów podaje, że 
sporadycznie ptaki mogą przynosić do gniazda drob-
ne gałązki drzew lub kamyki, ale jest to zapewne 
działanie przypadkowe, nie mające nic wspólnego  
z właściwym budowaniem gniazda. Samica gniazdu-
jąca na skałach składa jaja wprost na nagie podłoże.

Czas budowy i udział płci 
Poprawianiem gniazda zajmuje się zazwyczaj samica, 
która, zanim złoży pierwsze jajo wielokrotnie zasia-
da na pustym gnieździe, moszcząc je. W gnieździe 
może przesiadywać już na tydzień przed złożeniem 
pierwszego jaja. 

Wymiary 
Średnica wewnętrzna gniazd na półkach skalnych 
17–22 cm, głębokość 3–5 cm. 

Wysokość nad ziemią 
Gniazda znajdują się do 185 m nad ziemią, zwłaszcza 
na wieżach, klifach lub wysokich budynkach (Pa-
łac Kultury i Nauki w Warszawie). Natomiast na 
drzewach z reguły wybiera gniazda położone w ich 
naj wyż szych partiach, tj. powyżej 20 m. Na klifach 
nadmorskich gniazda położone były na wysokości 
8–400 m nad ziemią, najczęściej 50–200 m.

JAJA 

Kształt 
Różnobiegunowe, tylko nieznacznie wydłużone, 
często niemal kuliste.  

Pierwsze wyklute pisklę (©John Mason) Zmienność jaj w obrębie zniesienia (©Józef Hordowski)

Naziemne gniazdo na Syberii (©Laurent Demongin)

Naziemne gniazdo na Syberii (©Agnieszka i Damian Nowak)
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©Józef Hordowski
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©Józef Hordowski

pow. ok. 40x
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Plamy powierzchniowe
Skorupka po kry ta jest czerwonożółtymi, rdzawymi 
i brązowymi plamami, różnej in ten syw no ści, niekiedy 
całkowicie przykrywając tło. 

Plamy podpowierzchniowe
Plamki głębokie są prawie niewidoczne, jasnofiole-
towoszare. 

Oomorfometria
długość (A)  51,7 mm (45,0–58,9) 

szerokość  (B)  40,8 mm (35,3–44,9) 

Tekstura 
Skorupka drobnoziarnista, z reguły gładka, niekiedy 
pokryta niewielkimi grud ka mi. Prześwituje żółta-
woczerwono.

Połysk 
Sko rup ka po zniesieniu jest matowa, połyskuje co 
najwyżej słabo, ale pod koniec wysiadywania nabiera  
połysku i traci charakterystyczny dla świeżych jaj 
matowy nalot.

Pory 
Pory są gęste, okrągłe, rzadziej wydłużone, zwykle 
słabo widoczne. 

Barwa tła skorupki 
Tło jest bardzo zmienne, najczęściej śmietankowe 
lub żółtawobiałe; trafiają się jaja o tle różowym, 
rdza wo czer wo nym, brudnobiałym lub rdzaworó-
żowym, czasem o fielotowym odcieniu, podobne 
do niektórych jaj pustułki. Zmienność ubarwienia 
jest znaczna nawet w obrębie jednego zniesienia.  
Niekiedy ostatnie jajo jest najsłabiej wybarwione. 
Najbardziej barwne są jaja zupełnie ceglaste.
Rudiger (1911) opisał bardzo nietypowe jajo: w szer-
szym biegunie tło było bladobrunatne, w środkowej 
części bladoróżowe z niebieskimi plamkami, zaś na 
ostrym biegunie występowały gęste jasnoczerwone 
plamki.    

Rysunek 
Wielkość plam jest także bar dzo zmienna, od niewiel-
kich i gęstych po duże namazy umieszczone w róż-
nych miejscach skorupki, często tworzące obrączkę. 

Prawie lotne młode (©Nebirdsplus/Flickr.com)

Pisklęta w różnym wieku (©Laurent Demongin)

Dorosły przy lęgu (©John Triffo/Flickr.com)

Pisklęta (©John Triffo/Flickr.com)
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Zmienność geograficzna jaj
Kraj n A × B

Afryka południowa 153 51,3 × 41,2

Ameryka Północna 61 52,50 × 41,00

Ameryka Północna, wsch. Arktyka 30 51,2 × 40,7

Australia/Tasmania 39 52,8 × 40,2

Belgia 91 51,20 × 40,20

Finlandia 100 52,1 × 40,8

Grenlandia 41 50,90 × 39,90

Hiszpania/Maroko 10 51,92 × 40,53

Indie 65 51,8 × 40,7

Irlandia 223 51,17 × 40,38

Kanada, wybrzeże 81 52,0 × 40,9

Kanada, środkowa tajga 89 52,2 × 40,9

Kanada, okolice podbiegunowe 50 52,2 × 40,9

Kazachstan, międzyrzecze rzek 
Wołgi i Uralu

7 55,30 × 41,90

Meksyk, Baja Kalifornia 105 53,1 × 41,1

Niemcy 150 51,4 × 40,4

Niemcy i Polska 165 51,5 × 40,5

Rosja, Morze Beringa 40 53,5 × 40,9

Rosja, NE europejska część 14 55,6 × 42,4

Rosja, półwysep Jamał 22 52,6 × 41,2

Rosja, południowy Tajmyr 13 52,7 × 41,3

Szwecja 202 52,67 × 44,57

Stany Zjednoczone, Kalifornia 586 52,9 × 41,2

Stany Zjednoczone, stany wsch. 399 53,9 × 41,6

Stany Zjednoczone, Kolorado  
i Nowy Meksyk

366 52,2 × 41,4

Stany Zjednoczone,  Wielkie Niziny 133 53,4 × 41,7

Stany Zjednoczone, Wielkie Jeziora 49 54,1 × 42,0

Stany Zjednoczone, Wybrzeże 
Północno-Zachodnie, podgat.  
anatum

99 53,1 × 42,0

Zimbabwe 19 50,6 × 40,6

Wielka Brytania 100 51,8 × 41,0

Wielka Brytania, Walia 20 47,32 × 36,09

podgatunek calidus 38 52,8 × 41,2

podgatunek anatum 124 52,80 × 41,10

podgatunek pealei 130 53,7 × 41,3

Zmienność geograficzna zniesień 
Kraj n   x̄
Francja 43 3,04

Kanada, Arktyka 21 3,0

Kanada płd. 22 3,5

Polska 14 3,14

Rosja, półwysep Jamał 38 3,53

Rosja, ujście Jeniseju 12 3,67

Rosja, część europejska 12 2,2

Stany Zjednoczone, Kolorado 93 3,3

Stany Zjednoczone 282 3,72

Turkmenistan 34 2,2

Wielka Brytania do roku 1979 622 3,63

Wielka Brytania w latach 1980–1991 1298 3,43

ciężar (G)   47,50 g (33,0–66,0) 

ciężar skorupki (g)  3,85 g (2,32–5,25) 

grubość skorupki (d)  0,35 mm

objętość (V)  44,1 cm3

stosunek masy skorupki do ciężaru jaja (Rg) 8,1% 

stosunek masy jaja do ciężaru samicy (RW)  4,8%

stosunek masy średniego lęgu do ciężaru samicy (RG)  14,3% 

największe jaja   58,9 × 44,7; 58,6 × 43,8 mm

   58,9 × 44,7; 54,0 × 44,5 mm

najmniejsze jaja   45,0 × 36,3; 46,0 × 38,2 mm

   47,0 × 35,3; 46,5 × 36,3 mm

   

anormalne   60,2 × 46,9 mm

   44,2 × 34,3 mm

   32,2 × 27,3 mm

Heidenreich (2013) podał równanie na określenie ciężaru jaja: 

G = 0,00005474 (A2 × B)

Grubość skorupki w przed stosowaniem DDT wynosiła w Stanach 

Zjednoczonych – średnio 0,365 mm (n=201), zaś w latach 1978–1985 

jedynie 0,300 mm (n=287). Grubość skorupki uległa zmniejszeniu 

w Ameryce Północnej od 12% w stanie Queen Charlotte do 29% 

w stanie New Jersey. 

Grubość skorupki zmniejsza się wraz ze zwiększającym się zniesie-

niem: 2–jajowe – 0,343 mm; 3–jajowe – 0,341 mm; 4–jajowe – 0,324 

mm (Falk i Moller 1990).

Wielkość zniesienia 
3–4 jaja (1–6). Europa: średnio 3,27 jaja – 1 jajo  
× 2,2% lęgów; 2 × 8,9%; 3 × 49,0%; 4 × 39,4%; 5 i 6 
×  0,4% (n=449 lęgów). W niewoli poprzez usuwanie 
kolejno znoszonych jaj samice znosiły w ciągu sezonu 
nawet 20 jaj. 

Zmienność wieloletnia zniesienia
Niemcy – przed rokiem 1940 – średnio 3,26 jaja 
(n=197), Niemcy, w latach 1940–1959 – średnio 3,0 
jaja i 1960–1969 – średnio 2,88 jaja (n=56); Finlan-
dia, w latach 1850–1949 – średnio 3,1 jaja (n=130); 
Finlandia w latach 1950–1970 – średnio 2,67 jaja 
(n=96 lęgów).

Interwał 
Jaja składane są w odstępach 2–3 dniowych. Samica 
w trakcie składania jaja samica stoi na gnieździe, 
pochylona, na nieco ugiętych nogach.  

Okres inkubacji 
Trwa 32–34 dni, rzadko o kilka dni dłużej, co spowo-
dowane jest dłuższymi przerwami w wysiadywaniu.  
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Temperatura inkubacji wynosi 37,2oC, a wilgotność 
w gnieździe waha się od 20 do 60%. Ekstremalnie 
długie wysiadywanie, wynoszące co najmniej 150 dni, 
stwierdzono u jednej samic w Niemczech. 

Udział płci 
Jaja wysiaduje w większości sa mi ca (zawsze w nocy), 
samiec poświęca zazwyczaj około 20–35% czasu 
wysiadywania, tylko z rzadka więcej; sporadycznie 
niektóre samce poświęcają wysiadywaniu prawie 90% 
dziennego czasu. Obie płcie posiadają plamę lęgową.  

Początek wysiadywania
Rozpoczyna się po złożeniu ostatniego lub przed-
ostatniego jaja, jednakże na północnych krańcach 
zasięgu – już od drugiego a nawet po zniesieniu 
pierwszego jaja. Ptaki zmieniają pozycję co około 
30 minut.

Identyfikacja lęgu
Zniesienia znalezione na pólkach skalnych lub 
w sztucznych budkach należą z dużym prawdopodo-
bieństwem do sokoła wędrownego; jaja są większe od 
jaj innych krajowych sokołów. W gnieździe znajduje 
się dużo piór ptaków, w siedliskach antropogenicznych 
– przede wszystkim gołębi. W pierwszych dniach pi-
sklęta mają niemal białe szpony, a u rarogów są szare.

Typ gniazdowy
Pisklęta są gniazdownikami niewłaściwymi.

Klucie
Wykluwają się asynchronicznie co 1–2 dni (łącznie 
do 8 dni), zazwyczaj w godzinach rannych i przed-
południowych; rzadziej synchronicznie w ciągu 1–2 
dni. Proces klucia trwa od 30 do 50 godzin; młode 
intensywnie odzywają się, jeszcze przed wykluciem.

Zachowanie piskląt
W wieku około 30 dni młode same rozrywają pokarm. 
Odchody wydalają poza obręb gniazda. 

Wzrost i rozwój 
Ząb jajowy utrzymuje się do 10–12 dnia życia. Pisklę-
ta wykluwają się z zamkniętymi oczami,  otwierają 
je po kilkunastu godzinach. Mniej więcej w 5 dniu 
życia podwajają masę ciała. Po dwóch tygodniach 
pojawiają sie pałki lotek i sterówek. Latają po 35–42 
dniach pobytu w gnieździe, samce jako pierwsze. Po 
wylocie karmione są jeszcze przez 4–6 tygodni, ale 
mogą trzymać się ra zem do października, a nawet 
dłużej. W tym czasie rodzice uczą je łapać zdobycz 
w powietrzu, poprzez jej np. upuszczanie. 

Ubarwienie puchowe
Pierwszy puch jest gęsty, delikatny, biały, o odcieniu 
śmie tan ko wym; dziób wraz z woskówką i nogi są 
cieliste, a szpony niemal białe; druga szata puchowa 
wyrasta po 8 dniach, ale całe ciało pokrywa dopiero 
po 2 ty go dniach; puch jest bardzo długi i wełni-
sty, nogi zaczynają robić się żółte, zaś woskówka 
– jasnoniebieska, tylko sporadycznie żółta. Lotki 
i ste rów ki po ja wia ją się około 17 dnia, upierzenie 
skom ple to wa ne jest w wieku około 4 ty go dni, ale 
na głowie i brzu chu widać jeszcze puch; tę czów ka 
czar na, nogi sza ra we.

Wymiary
Ciężar świeżo wyklutego pulli wynosi średnio 35 g 
(23,7–40,1 g); samce mają nieco większą masę – 34,8 
g niż samice – 34,4 g.  

Zachowania rodzicielskie
Młodymi opie ku ją się oboje rodzice, dużą samica 
opiekuje się młodymi i broni gniazda, a mniejszy 
samiec cały czas poluje. Do 10–20 dnia samica ogrze-
wa młode i chroni je w złą pogodę – przez pierwsze 
3 dni samica pra wie stale prze by wa na gnieź dzie, 
między 11 a 15 dniem spędza tu około 60% czasu, 

Para z pisklętami (©Stanislav Harvančík/Flickr.com)

Młody sokół wędrowny (©Tomasz Cofta)
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Etapy klucia trzech piskląt – w czasie 6 godzin. Montaż ze zdjęć uzyskanych z kamer – ©Stephanie&Sean Ware/Flickr.com 

później stop nio wo coraz mniej. Samica zwy kle karmi 
młode, po około 3 tygodniach do polowania włącza 
się także samica. W miastach, gdzie występuje duże 
zanieczyszczenie światłem, ptaki polują, i karmią  
młode także w nocy

Efektywność lęgów
Sukces lęgowy wynosi 1,5–2,1 młodego/parę × rok. 
Sporadycznie u tego gatunku stwierdzono przypadki 
kainizmu. 

Zachowanie rodziców przy gnieździe
Samica wysiaduje bardzo wytrwale, a z gniazda zlatuje 
dopiero po uderzeniu w pień lub przy wspinaniu się 
do niego. Po spłoszeniu lata w pobliżu gniazda i nie-
kiedy głośno krzyczy, zwykle dołącza do niej samiec 
i wspólnie krążą nad rewirem, rzadko mogą atakować 
człowieka i raniąc jego głowę lub ręce. W przypadku 
gdy zagrożenie nie mija, ptaki siadają w pewnym 
oddaleniu od gniazda i pilnie obserwują sytuację.  
W trakcie klucia młodych, samica siedzi bardzo 
twardo. 
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