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BŁOTNIAKI ŁĄKOWE 
CIRCUS PYGARGUS  
NA POLACH – SZANSA  
CZY ZAGROŻENIE  
DLA GATUNKU? TOMASZ 

PRZYBYLIŃSKI

1 | Samiec błotniaka łąkowego  
w rewirze lęgowym  
fot. Romuald Cisakowski

Trwające od dziesięcioleci degradacja i suk-
cesywne zmniejszanie się powierzchni róż-
nych obszarów podmokłych doprowadziły 
wiele gatunków zamieszkujących takie śro-
dowiska na skraj wymarcia. Stwierdzenie to 
dotyczy między innymi sporej liczby ptaków 
związanych z terenami wilgotnymi, których 
populacje, jak wykazuje państwowy moni-
toring ptaków, kurczą się w niepokojącym 
tempie. Większość gatunków nie potrafiła 
się przystosować do zachodzących zmian 
siedliskowych i na trwałe opuszczała takie 
przekształcone przez ludzką działalność 
tereny. Jednym z nielicznych ptaków, który 
próbuje przetrwać w stosunkowo nowym 
dla siebie polnym środowisku, jest błotniak 
łąkowy Circus pygargus.

Błotniak łąkowy jest średniej wielkości 
ptakiem szponiastym. Masa samców wy-
nosi średnio około 260 g, a samice są cięż-
sze i osiągają przeciętnie około 370 g (Mebs 
i Schmidt 2006). Jego liczebność w Polsce  
w latach 2018–2019 oszacowano na 2800 
par, co stanowi około 19% populacji lęgowej 
w krajach Unii Europejskiej. Trend liczeb-
ności jest niestety negatywny i przyjmuje 
się, że corocznie liczba par gniazdujących 
w naszym kraju zmniejsza się o około 5% 
(Wilk i in. 2020). Liczne populacje zasie-
dlające Półwysep Iberyjski i  Francję mają 
od lat stały zasięg występowania, choć re-
gularnie prowadzone monitoringi również 
wykazały tam spadki liczebności (Arroyo 
i in. 2002; Keller i in. 2020). 

Błotniak łąkowy został omówiony 
w  regionalnej Czerwonej Księdze Ptaków 
Ziemi Łódzkiej (Janiszewski i in. 2016) oraz 
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terenach wilgotnych, co niejako zmusiło 
ptaki do poszukiwania na lęgi miejsc o po-
dobnej strukturze roślinności. Dodatkowo, 
tereny rolnicze mogą okresowo obfitować 
w preferowaną przez błotniaki zdobycz, 
jak gryzonie w czasie tak zwanych mysich 
lat, co prawdopodobnie też miało znacze-
nie w  rozprzestrzenianiu się i „utrwala-
niu” zjawiska gniazdowania na polach. 
Na północy województwa łódzkiego, gdzie 
prowadzono monitoring i ochronę tego 
gatunku, niemal nie spotyka się już gniazd 

2 | Dorosła samica  
błotniaka łąkowego 
fot. Romuald Cisakowski

EKSTENSYWNE UŻYTKOWANIE ŁĄKI 
polega na zdecydowanym ograniczeniu lub 
nawet zaniechaniu prowadzenia na niej 
większości zabiegów agrotechnicznych, 
zwłaszcza wiosną, przy jednoczesnym 
późnym lub nieregularnym (np. raz na 
kilka lat) koszeniu całej łąki lub tylko 
jej fragmentów. Ekstensywny sposób 
użytkowania był nierzadko wymuszony,  
np. podmokłością terenu i wiążącą się z tym 
uciążliwością w gospodarowaniu

w Czerwonej liście ptaków Polski (Wilk i in. 
2020). Malejąca liczebność krajowej popu-
lacji (~50%) w ostatnim okresie sprawiła, 
że gatunek został zakwalifikowany do gru-
py zagrożonych (EN). Ocenę na poziomie 
krajowym obniżono jednak o jeden stopień 
– do kategorii narażony (VU) ze względu 
choćby na możliwość zasilania krajowej 
populacji z zewnątrz (Wilk i in. 2020). 
Taką samą kategorię zagrożenia otrzymał 
na Ziemi Łódzkiej (Janiszewski i in. 2016).

Gatunek ten gniazduje przede wszyst-
kim w środkowej i wschodniej części kraju. 

Wśród ornitologów drapieżniki te słyną ze 
swojego pełnego gracji lotu oraz atrakcyjne-
go ubarwienia. Szczególnie efektownie wy-
glądają popielato ubarwione dorosłe samce 
i rudawe młode osobniki. Błotniak łąkowy 
związany jest z otwartymi, równinnymi te-
renami, na których zarówno gniazduje, jak 
i poluje. Dawniej przystępował do lęgów 
na torfowiskach oraz na podmokłych, eks-
tensywnie  użytkowanych* i zarastających 
łąkach. Dość liczna populacja wciąż zasiedla 
tego typu środowiska w Biebrzańskim Parku 
Narodowym. Współcześnie jednak więk-
szość (a lokalnie nawet całość) innych po-
pulacji zakłada gniazda na polach, w upra-
wach ozimych zbóż i rzepaku. Gniazda 
budowane są na ziemi, wśród roślinności 
o wysokości około 80 cm. W sprzyjają-
cych warunkach kilka, a nawet kilkanaście 
par może gniazdować w niedużych odle-
głościach (kilkadziesiąt metrów) od siebie, 
tworząc luźne półkolonie. W skrajnym przy-
padku, w hiszpańskiej Estremadurze, odstę-
py między gniazdami najbliższych, sąsiadu-
jących ze sobą par wynosiły zaledwie 10 m 
(Mebs i Schmidt 2006). Błotniaki łąkowe po-
lują przede wszystkim na drobne gryzonie, 
nieduże ptaki wróblowe (głównie na młode 
osobniki) i duże owady (zwłaszcza prosto-
skrzydłe). W okresie lęgowym samce polu-
ją na obszarze 67,3 km², a samice w zasięgu 
4,9 km² (Krupiński i  in. 2020). Są ptakami 
ściśle wędrownymi. W  Europie Środkowej 
przebywają od przełomu kwietnia i maja do 
przełomu sierpnia i września, a około 8 mie-
sięcy spędzają na wędrówkach oraz na zimo-
wiskach w zachodniej części afrykańskiego 
Sahelu (m.in. Mali, Niger, północna Nigeria, 
Czad, Sudan; Génsbøl 2008). Na tym ostat-
nim obszarze przebywają zwykle przez przy-

najmniej pół roku (Mebs i Schmidt 2006; 
Génsbøl 2008).

Kiedy błotniaki łąkowe zasiedliły 
pola?

Pierwsze przypadki gniazdowania 
błot niaków łąkowych na polach stwierdzo-
no we wschodniej Polsce w latach 80. XX 
wieku. Jeszcze wcześniej podobne zjawi-
sko zaobserwowano w niektórych krajach 
zachodniej Europy. Uważa się, że proces 
zasiedlania upraw wywołany został degra-
dacją naturalnych miejsc gniazdowania na 

3 | Samiec błotniaka w locie
fot. Tomasz Przybyliński
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4 | Samica przy polu rzepaku
fot. Tomasz Przybyliński

SIEDLISKA PÓŁNATURALNE
wtórne, często cenne przyrodniczo siedliska 
powstałe przy udziale człowieka i zwykle 
utrzymujące się w wyniku jego działalności; 
można tu zaliczyć np. niezbyt intensywnie 
użytkowane podmokłe łąki, które nie 
zarastają i nie ulegają sukcesji roślinnej 
głównie dzięki mniej lub bardziej regularnie 
prowadzonym koszeniom

w półnaturalnych siedliskach*, takich jak 
ekstensywnie użytkowane łąki i torfowiska, 
choć właśnie takie miejsca były tam głów-
nie zasiedlane przez błotniaki co najmniej 
do końca XX wieku. Obecnie prawie cała 
lokalna populacja gniazduje w uprawach 
ozimych zbóż (głównie pszenżyta i pszeni-
cy) i w ozimym rzepaku. Zasadnicza zmia-
na preferencji siedliskowych musiała zatem 
tam nastąpić prawdopodobnie nie później 
niż w pierwszej dekadzie XXI wieku. 

Czy pola to bezpieczne miejsce do 
wychowywania młodych?

Pojawia się pytanie: czy zmiana pre-
ferencji siedliskowych była dla populacji 
błotniaków łąkowych korzystna? Z jednej 
strony pozwoliła ptakom znaleźć zastęp-
cze miejsce do odbywania lęgów, co wię-
cej, w  środowisku, które jest powszechne 
i łatwo dostępne. Z drugiej strony pola są 
sztucznym siedliskiem, na którym pro-
wadzi się zabiegi agrotechniczne mogące 
nieść zagrożenie dla lęgów. Głównym za-
grożeniem dla piskląt są wczesne żniwa, 
kiedy nielotne jeszcze młode mogą zostać 
zabite w czasie koszenia pola. 

Jak duży jest to problem i jaka część 
gniazd błotniaków na polach wymaga in-
terwencji? Badania prowadzone w ostat-
nich latach na północy Ziemi Łódzkiej, 
w powiecie kutnowskim (jednym z 22 po-
wiatów w Polsce objętych monitoringiem 
i czynną ochroną błotniaka łąkowego), 
gdzie może corocznie gniazdować znaczna 
liczba (ok. 50 par) błotniaków łąkowych 
(Krupiński 2017), wykazały, że średnio 

około 45% gniazd w sezonie wymagało 
zabezpieczenia specjalnym ogrodzeniem. 
Działanie takie podejmowano, gdy okazy-
wało się, że przynajmniej jedno z piskląt 
w lęgu nie było jeszcze lotne w momencie 
rozpoczęcia przez rolników koszenia pola. 
Ogrodzenie ratowało w czasie żniw znaj-
dujące się wewnątrz młode i pozwalało im 
dotrwać do momentu uzyskania lotności, 
który następował kilka lub kilkanaście dni 
później. Na badanym terenie średnio oko-
ło 40% odchowanych w sezonie młodych 
błotniaków zawdzięczało przeżycie zabie-
gom związanym z czynną ochroną lęgów. 
Z sumarycznej liczby co najmniej 212 
młodych błotniaków łąkowych wyprowa-
dzonych w powiecie kutnowskim w ostat-
nich czterech latach 70 osobników zostało 
odchowanych dzięki przeprowadzonym 
zabiegom ochronnym. Czynną ochroną 
objęto łącznie 47 gniazd (T. Przybyliński 
i K. Myśliwiec – niepubl.).

Działania te zwykle istotnie zwiększa-
ły średnią liczbę odchowanych młodych 
przypadającą na statystyczną parę lęgo-
wą i powodowały, że parametr ten prze-
kraczał wartość 1,5 młodego w sezonie. 
Upraszczając – co najmniej taka wartość 
parametru uważana jest za niezbędną do 
utrzymania stabilnych liczebności popu-
lacji błotniaka łąkowego. Jak wynika z po-
wyższej analizy, pola dają szansę na funk-
cjonowanie populacji błotniaka łąkowego 
w przekształconym krajobrazie, niemniej 
w większości sezonów znacznej liczbie 
par potrzebna jest pomoc ze strony czło-
wieka i czynna ochrona lęgów. W powie-
cie kutnowskim tylko w  jednym sezonie 
(na cztery) prawie wszystkie pary zdążyły 



52  53  A.Hadała i in.  |  WILK I PIES - NIEŁATWA KOEGZYSTENCJA  |A.Hadała i in.  |  WILK I PIES - NIEŁATWA KOEGZYSTENCJA  ||  |  CHROŃMY PRZYRODĘ OJCZYSTĄ  |  76/4/2020 T. Przybyliński |  BŁOTNIAKI ŁĄKOWE CIRCUS PYGARGUS NA POLACH…

czyli odchowanie przez parę błotniaków 
przynajmniej jednego lotnego młodego. 
Powodzeniem kończy się zaledwie 20% 
z nich. Dla porównania, lęgi w pszenicy 
i pszenżycie mają większe szanse i średnio 
sukcesem kończą się dwie na trzy próby. 
Na szczęście, rzepak wybierany jest przez 
błotniaki rzadziej, zwykle podczas chłod-
nych wiosen, kiedy wegetacja zbóż jest 
nieco opóźniona.  Wówczas uprawy rze-
paku jako pierwsze osiągają odpowiednią 
do budowy gniazda wysokość i dlatego są 
preferowane przez ptaki. Potem jednak 
zagrożeniem są nierzadko prowadzone na 
polach rzepaku opryski. Częste takie za-
biegi prawdopodobnie płoszą wysiadujące 

5 | Dorosłe samice błotniaka łąkowego mają 
brązowy grzbiet z widoczną białą plamą 
na kuprze, kremowy, brązowo kreskowany 
brzuch oraz prążkowane skrzydła i ogon 
fot. Romuald Cisakowski

odchować pisklęta przed żniwami i pomoc 
ze strony ornitologów i wolontariuszy za-
zwyczaj nie była wówczas konieczna. 

Pszenica czy rzepak?

Jak wspomniano wcześniej, obecnie 
błotniaki łąkowe zakładają gniazda przede 
wszystkim na polach z ozimymi zboża-
mi lub rzepakiem. Nie tylko obserwacje 
w  Łódzkiem wskazują, że wybór uprawy 
na początku sezonu ma duże znaczenie 
dla przyszłego powodzenia lęgu. Okazuje 
się, że lęgi odbywające się w rzepaku 
mają dużo mniejszą szansę na sukces, 

samice i doprowadzają do wychłodzenia 
jaj lub nawet porzucenia gniazd. Co więcej, 
żniwa rzepaku odbywają się w pierwszej 
kolejności, więc nieliczne pisklęta, któ-
re przetrwały w gniazdach w tej uprawie, 
nie są jeszcze lotne w momencie koszenia 
i  zwykle bez zabiegów ochronnych nie 
przetrwają. Dlatego w strategii ochrony 
błotniaków łąkowych nie jest korzystny 
duży udział pól z rzepakiem na obszarach 
zasiedlonych przez te drapieżniki.

Jak się pomaga błotniakom?

Gniazdowanie błotniaków łąkowych na 
polach jest dla nich szansą na przetrwanie, 
jednak znaczna liczba lęgów w tym środo-
wisku wymaga ochrony i pomocy ze stro-
ny człowieka. W ostatnich latach na wielu 
obszarach środkowej i wschodniej Polski, 
a także miejscami na Śląsku, prowadzo-
na jest skoordynowana akcja monitorin-
gu i zabezpieczania lęgów tego gatunku. 
Corocznie przebiega ona zgodnie z usta-
lonym schematem. Najpierw, od począt-
ku maja, przeszukiwane są tereny otwarte 
w okolicach, gdzie zwykły gniazdować 
błotniaki. Jest to dobry moment na obser-
wacje i wykrycie stanowisk tego gatunku 
(Lontkowski i in. 2015). Ptaki po przylocie 

6 | Najskuteczniejszą metodą czynnej 
ochrony lęgów jest ich zabezpieczenie za 
pomocą ogrodzeń z siatki i palików. 
Z tych dwóch ogrodzonych gniazd udało się 
uratować sześć młodych błotniaków 
fot. Tomasz Przybyliński
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ni się, że jest bezpiecznie, po chwili zanosi 
ją pisklętom. Wtedy właśnie jest najlepszy 
moment do namierzenia gniazda przez 
obserwatorów. Odszukiwanie gniazd jest 
niezbędnym elementem działań z zakresu 
czynnej ochrony tego gatunku. Po dotar-
ciu do piskląt można bowiem ocenić ich 
wiek, a tym samym oszacować przybliżony 
termin uzyskania przez nie zdolności do 
lotu. Jednocześnie, wiedząc od właściciela, 
kiedy na danym polu planowane są żniwa, 
można podjąć decyzję o sposobie dalsze-

do gniazd ssakom drapieżnym (np. lisom), 
które stanowią poważne zagrożenie dla 
piskląt. 

Zabezpieczenie gniazda siatką nie 
przeszkadza dorosłym ptakom, które cza-
sami już po kilkunastu minutach od opusz-
czenia terenu przez ornitologów, wracają 
i kontynuują dokarmianie swojego potom-
stwa. Jedno z zabezpieczonych przez auto-
ra w 2019 roku gniazd funkcjonowało  na 
otwartym, skoszonym polu przez około 20 
dni, a mimo to udało się parze błotniaków 

go postępowania. W przypadkach, gdy 
wiadomo, że młode błotniaki nie zdążą 
uzyskać lotności przed żniwami, czyli nie 
osiągną wieku około 35 dni, zabezpiecza 
się gniazdo i jego otoczenie ogrodzeniem 
z siatki o  wysokości około metra. Zwykle 
wystarcza wyłączenie z eksploatacji frag-
mentu pola o powierzchni od 3 do 4  m2. 
Ogrodzenie ma na celu uniemożliwienie 
pisklętom błotniaków ucieczki z  gniazda 
w czasie koszenia pola, co skończyłoby się 
najpewniej zabiciem ich przez kombajn. 
Dodatkowo, ogrodzenia ograniczają dostęp 

7 | Na czas zbioru zbóż ogrodzone gniazda 
są nakrywane, aby uchronić podloty przed 
wyskoczeniem na zewnątrz i niebezpiecznym 
spotkaniem z pracującymi maszynami 
fot. Tomasz Przybyliński

na lęgowiska są bardzo aktywne – samce 
wykonują popisy powietrzne, intensywnie 
polują i karmią partnerki, które niedłu-
go później zaczynają budować gniazda. 
Zwykle około połowy maja samice składają 
jaja i zaczynają je wysiadywać. Od tej chwili 
błotniaki zaczynają być coraz bardziej dys-
kretne i dużo trudniejsze do namierzenia. 
W lęgu, który przetrwa, pisklęta zaczynają 
się kluć w drugiej połowie czerwca. Wtedy 
dorosłe ptaki, a zwłaszcza samiec, muszą 
intensywnie polować i zaopatrywać rodzi-
nę w pokarm. Aktywność drapieżników 
znowu rośnie i zaczyna się wówczas naj-
lepszy okres na odnajdywanie lęgów. Pary 
błotniaków mają zwyczaj przekazywania 
sobie zdobyczy w locie. Kiedy samica przej-
mie upolowaną ofiarę od partnera i upew-

8 | W ogrodzonych gniazdach 
pisklętom nie zagrażają drapieżne 
ssaki ani pracujące maszyny rolnicze. 
Na zdjęciu około tygodniowe młode
fot. Tomasz Przybyliński
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Czynna ochrona lęgów błotniaków łąkowych 
na północy województwa łódzkiego była czę-
ścią projektu POIS.02.04.00-00-0018/16 
pt. „Realizacja Krajowego Planu Ochrony 
Błotniaka Łąkowego – etap I”, współfinanso-
wanego przez Unię Europejską ze środków 
Funduszu Spójności w ramach Programu In-
frastruktura i Środowisko 2014–2020. Pro-
jekt koordynowany w latach 2017–2020 
przez Towarzystwo Przyrodnicze „Bocian”
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9 | Młody „uratowany” 
błotniak szykujący się do 
swojego pierwszego lotu 
(między 30. a 40. dniem życia)
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szczęśliwie odchować w nim dwa młode, 
które dopiero w połowie sierpnia uzyskały 
lotność. Był to wyjątkowo późny i praw-
dopodobnie powtarzany lęg. W powiecie 
kutnowskim większość młodych błotnia-
ków uzyskuje lotność wcześniej, zwykle 
w ostatniej dekadzie lipca.

Czynna ochrona lęgów błotniaka łąko-
wego w Polsce zainicjowana została przed 
laty przez Towarzystwo Przyrodnicze 
„Bocian”. W ostatnich sezonach prowadzo-
na była w ponad 20 powiatach w Polsce. 
Kilkadziesiąt zaangażowanych w projekt 
osób corocznie inwentaryzowało kilkaset 
stanowisk tego drapieżnika. Biorąc jednak 
pod uwagę liczebność gatunku w naszym 
kraju (ok. 2800 par) można przyjąć, że wie-
le lęgów nie zostało odnalezionych, a część 
z nich została zapewne nieumyślnie znisz-
czona w trakcie prac polowych. W sytuacji, 
gdy populacja błotniaka łąkowego w Polsce 
wciąż się zmniejsza, oczywiste się staje, że 
jest to gatunek wymagający jeszcze więk-
szego zintensyfikowania działań ochron-
nych. Zachęcam wszystkich przyrodni-
ków do zwrócenia uwagi na tego drapież-
nika w czasie obserwacji prowadzonych 
na terenach rolniczych, a nawet do pod-
jęcia ewentualnych działań ochronnych 
w przypadku stwierdzenia jego lęgów na 
polach.  


