
Pernis apivorus
(L., 1758)

Trzmielojad
Rzàd: szponiaste, podrzàd: jastrz´biowce, rodzina: jastrz´-
biowate

Status wyst´powania w Polsce

Nieliczny ptak l´gowy i przelotny.

Opis gatunku

Âredniej wielkoÊci drapie˝nik, mniej wi´cej wielkoÊci my-
szo∏owa. Wymiary: d∏ugoÊç cia∏a 51–57 cm, rozpi´toÊç
skrzyde∏ 113–136 cm, masa cia∏a 450–1050 g.
Trzmielojada charakteryzuje bardzo du˝a zmiennoÊç ubar-
wienia zwiàzana z wiekiem, p∏cià i zmiennoÊcià osobniczà,
od osobników czysto bia∏ych na spodzie do niemal czar-
nych. Charakterystyczny jest rysunek na spodzie skrzyde∏
i ogona ptaków doros∏ych – na jasnym tle lotek i sterówek
widoczne sà 2–3 paski, z których najszerszy znajduje si´ na
koƒcu ogona oraz na tylnej kraw´dzi skrzyd∏a, a 1–2 w´˝-
sze przebiegajà bli˝ej nasady ogona lub Êrodka skrzyd∏a.
Odst´py mi´dzy paskami na koƒcu ogona a paskami na-
sady ogona sà mniejsze i bardziej regularne u samicy ni˝
u samca. U osobników typowo ubarwionych na spodzie
cia∏a wyst´pujà poprzeczne, ciemne prà˝ki. U osobników
bardzo ciemnych spód jest jednolicie czarniawobrunatny.
U ptaków jaÊniejszych w zgi´ciu skrzyd∏a widoczna jest du-
˝a ciemna plama. U ptaków m∏odych prà˝kowany wzór na
spodzie skrzyde∏ i ogona jest bardziej regularny ni˝ u pta-
ków doros∏ych, a spód cia∏a jest kreskowany pod∏u˝nie lub
g∏adki. T́ czówka doros∏ych ptaków jest jaskrawo˝ó∏ta,
u m∏odych ciemna.

Mo˝liwoÊç pomy∏ki z innymi
gatunkami

Trzmielojad ogólnym wzorem ubarwienia bardzo przypomi-
na myszo∏owa Buteo buteo (A087, nieopisany w tej ksià˝ce),
który równie˝ charakteryzuje si´ wielkà zmiennoÊcià ubar-
wienia. Od trzmielojada myszo∏ów ró˝ni si´ równomiernym,
delikatnym prà˝kowaniem na spodzie skrzyde∏ i ogona. Bar-
dzo jasne osobniki myszo∏owa majà w zgi´ciu skrzyd∏a bar-
dzo wàskà ciemnà plam´ w kszta∏cie przecinka. U ciemnych
ptaków na piersi zawsze zaznaczona jest jasna plama
w kszta∏cie litery U. Ponadto trzmielojad jest bardziej d∏ugo-
skrzyd∏y i smuklejszy ni˝ myszo∏ów. Niemniej sylwetka m∏o-
dych osobników mo˝e bardzo przypominaç sylwetk´ myszo-
∏owa. W przypadku pozosta∏ych podobnych gatunków, tj.
kurhannika Buteo rufinus (A403, nieopisany w tej ksià˝ce)
i myszo∏owa w∏ochatego Buteo lagopus (A088, nieopisany
w tej ksià˝ce), diagnostyczne jest ubarwienie ogona.

Biologia

Tryb ˝ycia
Trzmielojad prowadzi dzienny tryb ˝ycia. Gatunek samot-
niczy w okresie l´gowym i stadny w okresie w´drówek.

L´gi
Trzmielojad jest gatunkiem terytorialnym. Do l´gów przy-
st´puje w wieku dwóch lat. W rewirach l´gowych pojawia
si´ w koƒcu kwietnia lub na poczàtku maja. Gniazda bu-
duje zwykle co roku na nowo, w koronach drzew, zarów-
no liÊciastych, jak i iglastych, cz´sto na bocznych kona-
rach. Niekiedy zajmuje gniazda po myszo∏owie czy ja-
strz´biu albo po ptakach krukowatych. Gniazdo jest zwy-
kle obficie przybrane zielonymi ga∏àzkami, ale nie jest to
regu∏à. W zniesieniu zwykle 2 jaja (1–3). Odbywa 1 l´g
w roku. Wysiadywanie trwa 30–35 dni; wysiadujà oba
ptaki. Piskl´ta przebywajà w gnieêdzie 40–44 dni, a po
tym okresie jeszcze przez 1–2,5 miesiàca sà karmione
przez rodziców. Najwi´ksze zag´szczenie osiàga w du-
˝ych obszarach leÊnych, np. w Puszczy Bia∏owieskiej
27 p./100 km2 czy 30 p./80,4 km2 powierzchni leÊnej
w Lasach Strzeleckich.
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W´drówki
Gatunek w´drowny. W kraju pojawia si´ w drugiej po∏o-
wie kwietnia, a przelotne ptaki obserwuje si´ do koƒca
maja, a nawet poczàtku czerwca. Przelot s∏abo zauwa-
˝alny, jedynie na wybrze˝u jest niekiedy bardziej inten-
sywny; np. w maju na P∏w. Helskim w ciàgu jednego
dnia mo˝na zaobserwowaç do 150 przelatujàcych pta-
ków. Trzmielojad opuszcza tereny l´gowe od po∏owy
sierpnia. Wi´kszoÊç ptaków odlatuje do po∏owy wrze-
Ênia, a tylko bardzo nieliczne mo˝na jeszcze obserwo-
waç w paêdzierniku. Jako pierwsze odlatujà ptaki doro-
s∏e, po nich lecà ptaki m∏ode. Przelot jesienny jest rów-
nie ma∏o obfity, jak przelot wiosenny, zwykle widywane
sà pojedyncze ptaki lub grupki 2–4 ptaków, a rzadko
notowano stadka liczàce do kilkunastu osobników. Im
dalej na po∏udnie, tym koncentracje trzmielojadów sà
wi´ksze. Najwi´ksze notowane by∏y nad po∏udniowym
Izraelem, gdzie w ciàgu jednego dnia naliczono maksy-
malnie do 220 000 ptaków, podczas gdy w czasie jed-
nej wiosny notowano ich tam ponad 850 000.

Zimowanie
Trzmielojad nie pozostaje na zim´ w kraju. Zimowiska
znajdujà si´ w równikowej Afryce, na po∏udnie od Sa-
hary. Zimuje w lasach i na innych g´sto zadrzewionych
terenach.

Pokarm
G∏ówny pokarm trzmielojada stanowià owady spo∏ecz-
ne, przede wszystkim osy i szerszenie. Trzmielojad zjada
zarówno larwy, poczwarki, jak i owady doros∏e. Gniaz-
da os znajduje, podà˝ajàc za owadami, które obserwu-
je, siedzàc na ga∏´ziach. Gniazda umieszczone w ziemi
rozkopuje za pomocà szponów. Poza tym ˝ywi si´ rów-
nie˝ trzmielami, chrzàszczami oraz innymi owadami.
Poluje te˝ na ma∏e kr´gowce, jak ˝aby, jaszczurki, gry-
zonie, oraz wybiera ch´tnie piskl´ta mniejszych gatun-
ków ptaków z gniazd. Zjada równie˝ jagody i inne owo-
ce. W czasie w´drówki nie ˝eruje. Pokarm na zimowi-
skach jest ma∏o poznany, prawdopodobnie ˝ywi si´ ter-
mitami i innymi owadami.

Wyst´powanie

Siedlisko
Trzmielojad zasiedla ró˝nego rodzaju drzewostany,
preferujàc stare drzewostany liÊciaste i mieszane, cho-
cia˝ wyst´puje równie˝ w borach. Wydaje si´, i˝ wa˝-
nym dla trzmielojada czynnikiem siedliskowym jest roz-
leg∏oÊç obszaru leÊnego. Pewne dane wskazujà, ˝e
trzmielojad preferuje lasy o powierzchni powy˝ej
250 ha, rzadko tylko zasiedlajàc zadrzewienia o po-
wierzchni mniejszej ni˝ 50 ha. Istotna jest jednak obec-
noÊç w sàsiedztwie lasów terenów otwartych, a w kom-
pleksach leÊnych – polan.

Siedliska z za∏àcznika I Dyrektywy
Siedliskowej, które mogà byç istotne
dla gatunku
9130 ˚yzne buczyny (Dentario glandulose-Fagenion, Galio

odorati-Fagenion)
9140 Górskie jaworzyny zio∏oroÊlowe (Acero-Fagetum)
9160 Gràd subatlantycki (Stellario-Carpinetum)
9170 Gràd Êrodkowoeuropejski i subkontynentalny (Ga-

lio-Carpinetum, Tilio-Carpinetum)
9180 Jaworzyny i lasy klonowo-lipowe na stokach i zbo-

czach (Tilio plathyphyllis-Acerion pseudoplatani)
91E0 ¸´gi wierzbowe, topolowe, olszowe i jesionowe (Sa-

licetum albo-fragilis, Populetum albae, Alnenion glu-
tinoso-incanae), olsy êródliskowe

91F0 ¸´gowe lasy d´bowo-wiàzowo-jesionowe (Ficario-
Ulmetum)

Rozmieszczenie geograficzne
Trzmielojad jest gatunkiem l´gowym w Palearktyce, zimujà-
cym w strefie Afrotropikalnej. Nie wyró˝nia si´ podgatun-
ków. Area∏ l´gowy stanowi zwarty obszar obejmujàcy wi´k-
szà cz´Êç Europy, oprócz przymorskich rejonów Pó∏wyspu
Apeniƒskiego, po∏udniowej cz´Êci Ba∏kanów oraz zachod-
niej i pó∏nocnej cz´Êci Skandynawii. Na Wyspach Brytyjskich
wyst´puje jedynie na po∏udniowo-wschodnich obszarach.
Na wschodzie zasi´g obejmuje Rosj´ i zachodnià Syberi´,
po rzek´ Ob. Gatunek ten wyst´puje tak˝e na Kaukazie.
Gniazduje na terenach po∏o˝onych do 1000 m n.p.m., lo-
kalnie do 1500 m n.p.m., a nawet 2000 m n.p.m. na Kau-
kazie i w Pirenejach. Ca∏a populacja trzmielojada zimuje
w równikowej Afryce, na po∏udnie od Sahary po Namibi´,
Zimbabwe i wschodnià RPA.

Rozmieszczenie w Polsce
Trzmielojad zasiedla wszystkie tereny leÊne w Polsce. Naj-
wy˝szà liczebnoÊç osiàga we wschodniej cz´Êci kraju, na
obszarach podgórskich i górskich Ma∏opolski oraz w Do-
linie Odry. Na pozosta∏ym obszarze uznawany za bardzo
nielicznego. Prawdopodobnie jest przeoczany, ze wzgl´-
du na trudnoÊci w rozpoznawaniu oraz na skryty tryb ˝y-
cia. W miejscach dok∏adniej przebadanych trzmielojad
wykrywany by∏ w wi´kszych iloÊciach, jak np. na Ziemi
K∏odzkiej. Prawdopodobnie nie wyst´puje jedynie w wy˝-
szych partiach Tatr.

Status ochronny

Ochrona gatunkowa w Polsce: gatunek obj´ty ochronà Êci-
s∏à (Dz U z 2004 r. Nr 220, poz. 2237)
Status zagro˝enia w Europie: S gatunek niezagro˝ony, któ-
rego status ochronny jest prawdopodobnie odpowiedni
BirdLife International: SPEC 4
Dyrektywa Ptasia: Art. 4.1, za∏àcznik I
Konwencja Berneƒska: za∏àcznik II
Konwencja Boƒska: za∏àcznik II
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Wyst´powanie na obszarach
chronionych

LeÊne obszary chronione stanowià tylko niewielki procent
ca∏ej powierzchni leÊnej w kraju, tak wi´c równie˝ tylko nie-
wielka cz´Êç krajowej populacji l´gowej trzmielojada
gniazduje na tych obszarach. Jednak proporcjonalnie wi´-
cej trzmielojadów wyst´puje w∏aÊnie na tych obszarach,
poniewa˝ sà to najbogatsze i cz´sto najwi´ksze fragmenty
lasów. Nale˝à do nich m.in. Bia∏owieski PN, Gorczaƒski
PN, Puszcza Augustowska czy Puszcza Knyszyƒska.

Rozwój i stan populacji

LiczebnoÊç europejskiej populacji l´gowej trzmielojada oce-
niana jest na 100 000–150 000 p. Najliczniej gatunek ten za-
mieszkuje Rosj´ (70 000–100 000 p.), Francj´ (8000–
–12 000 p.), Szwecj´ (5400–6400 p.), Finlandi´ (4000–
–5000 p.), Niemcy (3800–4800 p.) i ¸otw´ (1500–2500 p.).
Ocena stanu liczebnego populacji l´gowej trzmielojada
w Polsce jest bardzo trudna, bowiem brak danych porów-
nawczych z wi´kszych powierzchni, z poprzednich dziesi´cio-
leci. Cz´Êç ocen liczebnoÊci jest zani˝ona ze wzgl´du na pro-
blemy z oznaczaniem gatunku w terenie. Stosowane do tej
pory metody liczenia tego gatunku nie pozwala∏y na uzyska-
nie dok∏adnych wyników. I tak np. dane z obszaru Puszczy
Bia∏owieskiej z lat 80. pozwala∏y szacowaç liczebnoÊç popu-
lacji na 83–86 p., jednak obecnie, dzi´ki zastosowaniu wy-
dajniejszych technik oceny liczebnoÊci, mo˝na przyjàç, ˝e li-
czebnoÊç ta jest ok. dwa razy wi´ksza. Wydaje si´ zatem, i˝
ocena liczebnoÊci trzmielojada w kraju na poziomie
2000–2500 p. jest ocenà najprawdopodobniej zani˝onà. Je-
Êli jednak wziàç pod uwag´ fakt, ˝e powierzchnia starych la-
sów z bogatà faunà ˝àd∏ówek zmniejszy∏a si´ znacznie
w ostatnich dziesi´cioleciach, to prawdopodobnie mo˝na
mówiç równie˝ o zmniejszeniu si´ liczebnoÊci trzmielojada.
W ostatnim dwudziestoleciu ubieg∏ego wieku trzmielojad
gnieêdzi∏ si´ najliczniej w nast´pujàcych ostojach ptaków:
w Ostoi Drawskiej (22–27 p. w 2002), w Puszczy Augustow-
skiej (50–75 p. w latach 1989–1996), w Puszczy Bia∏owie-
skiej (powy˝ej 150 p. w 2000), w Puszczy Knyszyƒskiej
(60–70 p. w 1993), w Lasach Strzeleckich (24–30 p. w latach
1999–2000), w Puszczy Solskiej (ok. 20 p. w latach
1999–2001), na Roztoczu (ok. 20 p. w latach 1995–2001),
w ostoi Pogórze Przemyskie (20–30 p. w latach 1991–1998),
w Beskidzie Niskim (ok. 20 p. w latach 1986–1996) i w Biesz-
czadach (ok. 25 p. w latach 1995–1998). Poza tym do kilku-
nastu par wyst´puje w ostojach: Lasy Puszczy nad Drawà, ¸´-
gi Odrzaƒskie, Puszcza Notecka i Dolina Biebrzy.

Zagro˝enia

Gatunkowi zagra˝a w Polsce:
• utrata siedlisk gniazdowych w wyniku zast´powania

drzewostanów mieszanych przez monokultury iglaste;

• utrata siedlisk ˝erowania w wyniku likwidacji ÊródleÊnych
terenów otwartych;

• niepokojenie wysiadujàcych ptaków przez ludzi w wyni-
ku prowadzenia prac leÊnych w pobli˝u gniazd oraz roz-
woju ruchu rekreacyjnego.

Du˝e znaczenie dla ca∏ej europejskiej populacji trzmieloja-
da ma bezpoÊrednie t´pienie przez strzelanie tysi´cy w´-
drownych ptaków w basenie Morza Âródziemnego; na sa-
mej Malcie ka˝dego roku zostaje zastrzelonych do 1500
ptaków tego gatunku.

Propozycje odnoÊnie do zarzàdzania

Nale˝y:
• kontynuowaç gospodark´ leÊnà zmierzajàcà do uzyska-

nia drzewostanów o zró˝nicowanym sk∏adzie gatunko-
wym i strukturze pi´trowej;

• chroniç ÊródleÊne tereny otwarte.

Propozycje badaƒ

Zbadaç:
• rozmieszczenie i liczebnoÊç krajowej populacji l´gowej;
• wybiórczoÊç siedliskowà;
• sukces l´gowy;
• prze˝ywalnoÊç;
• rozmieszczenie zimowisk i tras przelotu krajowej po-

pulacji l´gowej.

Monitoring

• coroczne liczenie ptaków l´gowych na losowo wybra-
nych powierzchniach rz´du 100 km2. Metodyka liczeƒ
do opracowania.
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