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Błotniaki to charakterystyczna grupa 
wśród ptaków drapieżnych. Na tle innych 
skrzydlatych drapieżników wyróżniają się 
dość wyraźnie zarówno wyglądem, jak        
i zwyczajami. Nie tylko polują na 
otwartych przestrzeniach ale również 
tam się lęgną. Zakładają gniazda na ziemi 
lub na mokradłach, pośród różnej 
roślinności szuwarowej, a ostatnio także 
na polach ozimych zbóż i rzepaku. 
Prezentacja przedstawia bliżej te gatunki, 
które można spotkać w Europie. 
Autorem większości zaprezentowanych 
zdjęć jest Tomasz Przybyliński, chyba że 
podpisano inaczej. 



Błotniaki to średniej wielkości drapieżniki. 
Rozpiętość ich skrzydeł wynosi od ok. 110 cm 
u błotniaka łąkowego, do ok. 130 cm u 
błotniaka stawowego. Wszystkie gatunki 
charakteryzują się wyraźnym dymorfizmem 
płciowym, co oznacza, że mniej lub bardziej 
szare samce różnią się wyraźnie od skromniej 
upierzonych samic i młodych osobników. 
Samice są też nieco większe od partnerów.  
Barwę upierzenia typową dla dorosłego 
osobnika ptaki uzyskują w wieku ok. 1,5 roku. 
Maksymalnie mogą żyć kilkanaście lat.



samiec błotniaka zbożowego 
(fot. G. Kielnierowski)

samiec błotniaka łąkowego

samiec błotniaka stawowego



młody błotniak łąkowy

samica błotniaka łąkowego

samica błotniaka zbożowego

samica błotniaka stawowego



W Polsce możemy spotkać 
4 gatunki błotniaków…



Błotniak 
stawowy -
jest najbardziej 
rozpowszechniony     
z naszych błotniaków

samica

samiec



Błotniaki stawowe gniazdują najczęściej 
w trzcinowiskach i innych szuwarach przy 
brzegach stawów, jezior, starorzeczy itp., 
a wyjątkowo również na polach zbóż lub 
rzepaku. 



Błotniaki stawowe gniazdują na 
znacznych obszarach Europy i 
zachodniej Azji. Są wędrowne –
zimę spędzają na obszarze 
śródziemnomorskim oraz w 
Afryce na południe od Sahary.



Błotniak łąkowy – spotykany lokalnie, 
głównie w środkowowschodniej Polsce

samiec samica



Dawniej gatunek ten gniazdował głównie na 
torfowiskach i ekstensywnie użytkowanych łąkach. 
Obecnie, znakomita większość par lęgnie się na 
polach. Tyczki na poniższym zdjęciu są częścią 
ogrodzeń zabezpieczających gniazda i jednocześnie 
wskazują, gdzie owe gniazda są położone.



Błotniak łąkowy to typowy ptak 
wędrowny. Osobniki z populacji 
europejskiej zimują w Afryce na 
południe od Sahary, głównie w 
tzw. Sahelu. 



Błotniak zbożowy – w Polsce niestety 
wymarł jako gatunek lęgowy

fot. G. Kielnierowski

samiec samica



Błotniak zbożowy gniazduje na rozległym obszarze Euroazji. Ptaki ze 
wschodu oraz północy są wędrowne i zimują m.in. w zachodniej i częściowo 
środkowej Europie. To właśnie te osobniki można czasami, od września do 
początków maja, spotkać na różnych terenach otwartych w naszym kraju.



Błotniak stepowy – bardzo rzadki gość 
ze wschodu

fot. G. Sawicki

samiec



Błotniak stepowy gniazduje zasadniczo na stepach od 
wschodniej Europy po centralną Azję. Zimowiska znajdują 
się w Afryce i południowe Azji. W województwie łódzkim 
gatunek ten pojawia się bardzo rzadko na przelotach – do 
tej pory widziano go tu kilkanaście razy.



Błotniaki 
– ptaki charakterystyczne



Pierwsi przedstawiciele rodzaju Circus, czyli błotniak, pojawili się niespełna 12 milionów 
lat temu. Z systematycznego punktu widzenia najbliższymi krewnymi błotniaków są 
jastrzębie i krogulce, czyli drapieżniki z rodzaju Accipiter (poniższa grafika prezentująca 
powiązania ewolucyjne pochodzi ze strony www.onezoom.org).



Błotniaki wyróżniają się charakterystyczną 
sylwetkę w locie – mają długie i zwykle 
wąskie skrzydła oraz długi ogon. Do tego, 
ich ciało jest dość smukłe w stosunku do 
wielkości skrzydeł, a tym samym stosunek 
masy ptaka do powierzchni skrzydeł, 
wyrażony w g/cm2, jest nieduży. Widać to 
wyraźnie porównując błotniaki np. z 
sokołami. Dzięki takiej budowie błotniaki 
mogą niemal bez wysiłku patrolować swoje 
rewiry w charakterystycznym, chwiejnym i 
powolnym locie szybowcowym.

sokół wędrowny, 64 g/cm2

(fot. G. Kielnierowski)

błotniak łąkowy, 21 g/cm2



Błotniaki posiadają wszystkie 
atrybuty skrzydlatych 
drapieżników: doskonały wzrok, 
zakrzywiony dziób służący do 
wyrywania kęsów mięsa oraz 
nogi zaopatrzone w ostre szpony, 
którymi ptaki chwytają zdobycz. 
Mają też jeszcze jedno, ciekawe 
przystosowanie…



Patrząc na błotniaka widzimy jego charakterystyczną „twarz”, czyli 
szlarę. Tworzą ją pióra promieniście ułożone dookoła dzioba i oczu, 
a podobna struktura występuje też na głowie sów. Zadaniem szlary 
jest zbieranie i ogniskowanie dźwięków, dzięki czemu zarówno sowy 
jak i błotniaki doskonale słyszą. Udowodniono, że obie te grupy 
ptaków wykorzystują także słuch podczas lokalizowania zdobyczy. 

fot. G. Sawicki



Jak i na co polują błotniaki?



Błotniaki poszukują zdobyczy w czasie wolnego lotu patrolowego. Ptak leci nisko, 
zwykle nad łąką, polem itp., najczęściej poruszając się pod wiatr i unosząc skrzydła na 
kształt rozchylonej litery „V”. Jednocześnie głowę ma skierowaną w dół i obserwuje 
oraz nasłuchuje co dzieje się pod nim. W przypadku zauważenia zdobyczy drapieżnik 
wykonuje gwałtowny zwrot i uderza na ofiarę z wyciągniętymi przed siebie szponami. 
To najbardziej typowy sposób łowów naszych błotniaków.



Czasami, zwłaszcza mniejsze i zwinniejsze samce, polują na drobne ptaki, które na 
widok nadlatującego drapieżnika mogą zerwać się do lotu. Wówczas błotniak 
gwałtownie przyspiesza i próbuje na krótkim odcinku dogonić podrywającego się 
w powietrze ptaka. Oczywiście nie każdy atak jest skuteczny i upolowanie zdobyczy 
wymaga przynajmniej kilku prób.



Jedną z podstawowych zdobyczy błotniaków, zwłaszcza w tzw. „mysich latach” są gryzonie, 
głównie norniki.



Istotnym składnikiem diety są także ptaki, przede wszystkim pisklęta i podloty 
drobnych wróblaków. Na większą zdobycz, np. na młode ptaki wodne, polują 
regularnie błotniaki stawowe, które nierzadko zjadają też ptasie jaja.



Ważnym składnikiem diety, zwłaszcza dla 
błotniaków łąkowych na lęgowiskach oraz dla 
wszystkich gatunków na afrykańskich 
zimowiskach są duże owady, przede wszystkim 
prostoskrzydłe. 
Błotniaki okazjonalnie polują również na inną 
zdobycz, np. czasami na płazy i gady.



Życie rodzinne błotniaków



Jako ptaki wędrowne, błotniaki 
przebywają u nas tylko przez część roku. 
Błotniaki stawowe przylatują na przełomie 
marca i kwietnia, a łąkowe na przełomie 
kwietnia i maja. Pierwsze zwykle pojawiają 
się samce, które niedługo po przylocie 
rozpoczynają efektowne loty tokowe, 
polegające na naprzemiennym wznoszeniu 
się i pikowaniu w dół. Bardzo rzadko 
podobne loty wykonują samice. Znakomita 
większość błotniaków gniazduje w 
monogamicznych parach, niemniej 
stwierdzano też przypadki poligynii, kiedy 
samiec miał pod opieką dwie lub nawet 
więcej samic gniazdujących w pobliżu.



Pary błotniaków mogą gniazdować zarówno pojedynczo jak i w luźnych półkoloniach. W drugim 
przypadku gniazda może dzielić zaledwie kilkadziesiąt metrów. Poniżej, dla przykładu, rzeczywiste 
rozmieszczenie gniazd błotniaka łąkowego w 2019 r. w jednej z gmin na północy województwa 
łódzkiego. Jak widać, większość par gniazdowała w skupieniach.



U większości błotniaków za budowę gniazda odpowiada przede 
wszystkim samica. U błotniaków stawowych materiał regularnie 
znoszą również samce (co widać na zdjęciu), które poza gniazdami 
do lęgów budują dla siebie w trzcinowiskach platformy, na których 
mogą spać. 



Błotniaki łąkowe budują dosyć 
niepozorne gniazda (na 
zdjęciu) głównie na polach 
ozimych zbóż lub rzepaku, 
rzadziej na łąkach i 
torfowiskach. Gniazda 
błotniaków stawowych są 
okazalsze i umieszczone zwykle 
w zalanych wodą 
trzcinowiskach. Błotniaki 
stawowe przystępują do lęgów 
w ostatniej dekadzie kwietnia, 
a łąkowe zwykle w połowie 
maja. Składają ok. 4 - 5 jaj, 
które przez mniej więcej 
miesiąc wysiaduje tylko 
samica. W tym czasie, a także 
po wykluciu się piskląt, za 
dostarczanie pokarmu dla całej 
rodziny odpowiada samiec. Po 
wczesnej stracie błotniaki 
mogą ponowić lęg, choć 
zwykle samica składa wówczas 

mniej jaj. 



Błotniaki są gniazdownikami niewłaściwymi. Pisklęta wykluwają się pokryte puchem, ale 
pozostają w gnieździe (i jego pobliżu) przez ok. 5 tygodni. Początkowo samica ogrzewa i karmi 
„do dzioba” małe pisklaki pokarmem zdobytym przez samca. Pod koniec okresu pisklęcego 
może też przynosić młodym zdobycz, którą sama upolowała. 



Samica rozpoczyna wysiadywanie zanim złoży wszystkie jaja, 
co powoduje, że młode z wcześniej złożonych jaj klują się 
pierwsze. Dlatego w gnieździe przebywają zwykle pisklęta 
różniące się nieco wiekiem i tym samym wielkością. 
Najmłodsze i tym samym najmniejsze w danej chwili, mają 
szansę przeżyć tylko wówczas, kiedy jest odpowiednia ilość 
pokarmu. W innej sytuacji giną jako pierwsze. 

Choć wydaję się to okrutne, to z punktu widzenia 
błotniaków jest korzystne. Lepiej odchować np. 2 dobrze 
odżywione młode, niż 4 lub 5 w słabszej formie, które nie 
miałyby szans w czasie pierwszej wędrówki na zimowiska. 



Kiedy pisklęta są już na tyle 
duże, że nie wymagają 
ogrzewania, samica pilnuje lęgu 
przesiadując poza gniazdem -
odpoczywając na jakimś słupku, 
krzaku itp. Na widok 
nadlatującego samca lub 
zwabiona jego głosem wzbija się 
w powietrze i przejmuje 
przyniesioną przez partnera 
zdobycz w locie. Następnie, 
upewniwszy się, że jest 
bezpiecznie, samica wraca do 
gniazda nakarmić młode. Kiedy 
starsze pisklęta są już w stanie 
same rozerwać przyniesioną 
zdobycz, zdarza się, że i samiec 
wlatuje bezpośrednio do 
gniazda, zostawia pokarm, a 
następnie natychmiast odfruwa.



Nielotne jeszcze, opierzające się pisklęta, mogą w momencie zagrożenia opuścić gniazdo i rozbiec się po 

otaczającej je roślinności. Wracają jednak do niego, kiedy wyląduje tam dorosły ptak z pokarmem.



Młody błotniak łąkowy tuż 
przed pierwszym lotem…



Kiedy pisklęta błotniaków 
nauczą się latać wciąż 
jeszcze pozostają pod 
opieką rodziców, którzy 
dokarmiają je przez kolejne 
2-3 tygodnie. Po tym czasie 
więzy rodzinne stopniowo 
się rozpadają i młode ptaki 
muszą sobie radzić same.



Co błotniaki 
robią poza 
sezonem 
lęgowym?



Jak wspomniano wcześniej błotniaki są ptakami wędrownymi. Po lęgach koczują 
jeszcze jakiś czas w okolicy, niekiedy gromadząc się na zbiorowych 
noclegowiskach. Śpią wówczas zwykle na ziemi, w płatach wyższej roślinności 
łąkowej, torfowiskowej, czasami w trzcinowiskach. W końcu rozpoczynają 
wędrówkę w kierunku zimowisk. Po rozpadzie rodzin, u błotniaków łąkowych 
zwykle pierwsze odlatują dorosłe samice. Ostatnie młode tego gatunku widywane 
są jeszcze na przełomie sierpnia i września. Ostatnie błotniaki stawowe pozostają 
u nas dłużej, czasami do października.

Na zdjęciu widać grupę błotniaków zmierzających wieczorem na wspólny nocleg.



Dzięki badaniom ornitologów z Podlasia dość sporo wiadomo o wędrówkach polskich 
błotniaków łąkowych. Poniżej mapka z trasami wędrówek 4 osobników, którym założono 
nadajniki satelitarne. Wszystkie ptaki oznakowane we wschodniej Polsce zimowały w Sahelu. 

Warto zwrócić uwagę, że 
gatunek ten jest na tyle 
wytrzymałym lotnikiem, iż może 
w niektórych sytuacjach  
przemierzać nieprzerwanym 
lotem aktywnym spore dystanse 
ponad otwartymi wodami 
Morza Śródziemnego.



W czasie, kiedy błotniaki łąkowe są na afrykańskich zimowiskach, w Polsce można 
obserwować zimujące błotniaki zbożowe. Są to przybysze z północnej i wschodniej 
Europy, których można spotkać zwłaszcza w czasie łagodniejszych zim. W dzień 
polują, głównie na rozległych łąkach, a na noc zlatują się na zbiorowe noclegowiska, 
które czasami gromadzą nawet kilkanaście osobników.

fot. G. Sawicki



Widoczne na zdjęciu płaty wyższej roślinności pośród skoszonych łąk były 
miejscem, gdzie kilkadziesiąt minut po wykonaniu tego zdjęcia na nocleg 
zapadło 5 zimujących błotniaków zbożowych.



Ochrona błotniaków

Błotniaki objęte są w Polsce i Europie 
ścisłą ochroną gatunkową. Mimo to 
sytuacja tych drapieżników nie jest 
najlepsza. Na południu Europy, przez 
które migrują dwa razy w roku, ptaki 
te są nielegalnie zabijane. W naszym 
kraju, na szczęście, coraz rzadziej 
strzela się do ptaków drapieżnych, 
niemniej zagraża im wiele innych 
negatywnych czynników…



Wzrost liczebności lisa spowodował, że lęgi ptaków gniazdujących na ziemi, w tym 
błotniaków, są coraz bardziej narażone na splądrowanie.



W czasie żniw, zwłaszcza wczesnych, wiele lęgów błotniaków łąkowych jest nieumyślnie 
niszczonych…



W związku m.in. z wymienionymi zagrożeniami, błotniakom nie wiedzie się dobrze. Błotniak 
zbożowy wymarł w Polsce jako gatunek lęgowy, a liczebność populacji błotniaka łąkowego, 
co pokazuje poniższy wykres, wyraźnie się zmniejszyła. Jedynie populacja błotniaka 
stawowego pozostaje na stabilnym poziomie.



Spadek liczebności populacji 
błotniaka łąkowego wymusił 
stworzenie specjalnego programu 
poświęconego czynnej ochronie 
tego gatunku. Ornitolodzy działają 
w terenie od maja do początków 
sierpnia. Ich zadaniem jest 
wyszukiwanie stanowisk lęgowych 
błotniaków i, jeśli zachodzi taka 
potrzeba, objęcie ochroną 
zagrożonych gniazd znajdujących 
się na polach.



W porozumieniu z właścicielami pól ustawia się wokół gniazd ogrodzenia z siatki, co zabezpiecza 
nielotne jeszcze pisklęta błotniaków łąkowych przed ucieczką z gniazda i wpadnięciem pod 
kombajn w czasie żniw. Jednocześnie ogrodzenia ograniczają w pewnym stopniu możliwość 
zrabowania gniazda przez czworonożne drapieżniki.



Zabezpieczone gniazdo w czasie koszenia zboża…



Krajobraz po żniwach…
W tych dwóch zabezpieczonych 
gniazdach ostatecznie odchowało 
się 6 młodych błotniaków, które 
uzyskały zdolność lotu dopiero 
tydzień po skoszeniu zboża. Innymi 
słowy - pisklęta bez ochrony nie 
miałyby szansy przeżyć.



Mimo drastycznych zmian w otoczeniu gniazda dorosłe ptaki nie porzucają 
piskląt z zabezpieczonych lęgów i w zdecydowanej większości przypadków 
szczęśliwie odchowują do końca swoje młode.



Czynna ochrona bywa niezbędna…

rok
liczba

znalezionych 
gniazd

liczba gniazd 
objętych
czynną 

ochroną 

liczba gniazd 
narażonych na 
zniszczenie w 
czasie żniw*

2017 9 5 4

2018 15 13 9

2019 23 21 14

* - przynajmniej 1 młody w lęgu nie był jeszcze w stanie latać (a tym samym przeżyć bez ochrony) w czasie rozpoczęcia  koszenia  

pola z gniazdem

Wyniki uzyskane w czasie 
prowadzenia czynnej ochrony 
lęgów błotniaków łąkowych 
w jednym z powiatów w 
Łódzkiem pokazują, jak 
ważne są to działania dla 
tamtejszej populacji lęgowej. 
Lęgi w niemal wszystkich 
gniazdach objętych ochroną 
zakończyły się sukcesem.



Młody, lotny błotniak łąkowy po szczęśliwym 
opuszczeniu chronionego gniazda.



Polecamy:

www.pygargus.pl

facebook.com/kutnowskipygargus


