
Circus pygargus
(L., 1758)

B∏otniak ∏àkowy
Rzàd: szponiaste, podrzàd: jastrz´biowce, rodzina: jastrz´-
biowate

Status wyst´powania w Polsce

Nieliczny ptak l´gowy i przelotny, ostatnio zwi´kszajàcy
nieco swà liczebnoÊç.

Opis gatunku

B∏otniak ∏àkowy jest Êredniej wielkoÊci ptakiem dra-
pie˝nym. Wymiary: d∏ugoÊç cia∏a 41–52 cm, rozpi´-
toÊç skrzyde∏ 95–120 cm, masa cia∏a ok. 260 g (sam-
ce) i ok. 370 g (samice). Posiada smuk∏à sylwetk´
z d∏ugimi i wàskimi skrzyd∏ami oraz d∏ugim ogonem.
U b∏otniaka ∏àkowego wyst´puje wyraêny dymorfizm
p∏ciowy: samce sà nieznacznie mniejsze i smuklejsze
od samic, a upierzenie ich jest generalnie popielate.
Lotki 1. rz. sà czarne, zarówno z wierzchu, jak i od
spodu; z wierzchu, przez Êrodek skrzyde∏ biegnie czar-
ny pas. Na spodzie skrzyde∏ dwa czarne pasy. Reszta
spodu cia∏a jest plamkowana lub kreskowana. G∏owa
i pierÊ sà popielate, a brzuch jaÊniejszy, rdzawo kre-
skowany. Samice sà bràzowe, z bia∏à plamà u nasady
ogona. Rozpoznawanie samic jest trudne i wymaga
du˝ego doÊwiadczenia terenowego. M∏ode ptaki
z wierzchu sà kasztanowobràzowe, a od spodu i na
pokrywach podskrzyd∏owych rdzawe lub ˝ó∏tawe, bez
zaznaczonego rysunku.

Mo˝liwoÊç pomy∏ki z innymi
gatunkami

B∏otniaka ∏àkowego mo˝na pomyliç z innymi gatunka-
mi b∏otniaków (szczególnie w szatach niedojrza∏ych
i samic), a zw∏aszcza z b∏otniakiem zbo˝owym Circus
cyaneus (A082) i b∏otniakiem bladym Circus macrourus
(A083). Najwa˝niejszymi cechami identyfikujàcymi
samca b∏otniaka ∏àkowego sà obecnoÊç dwóch ciem-
nych pasów na skrzyd∏ach oraz rdzawo plamkowanych
pokryw podskrzyd∏owych. U samic nale˝y zwracaç
uwag´ na kontrastowy rysunek na g∏owie (bràzowo-
-czarno-bia∏y), prà˝kowane podbarkówki i pokrywy
podskrzyd∏owe oraz wzór na lotkach, na spodzie skrzy-
de∏. M∏ode ptaki po wylocie z gniazda majà charakte-
rystycznie, rdzawo ubarwiony tu∏ów. W krajowym pi-
Êmiennictwie szczegó∏owe omówienie rozpoznawania
b∏otniaków: zbo˝owego, ∏àkowego i bladego podajà
Lontkowski i Skakuj (1994).

Biologia

Tryb ˝ycia
Po przylocie na l´gowisko, po rytuale tokowym (taƒce po-
wietrzne samców), formujà si´ pary pozostajàce ze sobà
przez jeden sezon l´gowy. Niekiedy gniazdujà skupiskowo
– na niektórych stanowiskach stwierdzano skupienia do
22 gniazd. Na l´gowiskach we wczesnym okresie l´gowym
stada po kilka – kilkanaÊcie ptaków spotykane sà na
wspólnych noclegowiskach.

L´gi
B∏otniak ∏àkowy gniazduje zazwyczaj pojedynczo, lecz
w korzystnych warunkach siedliskowych i ˝erowiskowych
tak˝e w skupiskach liczàcych kilka, a nawet kilkanaÊcie par.
Dojrza∏oÊç p∏ciowà samice osiàgajà w 3., a samce w 4. ro-
ku kalendarzowym. W sta∏ych miejscach l´gowych dwulet-
nie samice i dwu-, trzyletnie samce czasami próbujà przy-
st´powaç do l´gów, zwykle jednak bez sukcesu. Na l´gowi-
ska b∏otniaki ∏àkowe powracajà w drugim i trzecim tygo-
dniu kwietnia i po trzech, czterech tygodniach formowania
par zak∏adajà gniazdo. Umieszczone jest ono, w zale˝noÊci
od siedliska, na ziemi bàdê na k´pie wÊród szuwarów ro-
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ÊlinnoÊci torfowiskowej lub bezpoÊrednio na ziemi w upra-
wach zbo˝owych. WielkoÊç zniesienia wynosi (1–2) 3–5 (6)
jaj. Wyprowadzajà jeden l´g w ciàgu roku. Ptaki bronià ak-
tywnie jedynie najbli˝szej okolicy gniazda (kilku – kilkuna-
stu metrów), nie utrzymujàc du˝ego rewiru l´gowego. Polu-
jà zwykle poza miejscem gniazdowania na ˝erowiskach
(polach, ∏àkach i pastwiskach) oddalonych od gniazda na-
wet do 10 km. W Polsce wi´kszoÊç par rozpoczyna l´gi po-
mi´dzy 6 a 30 maja, przy czym ponad jedna trzecia samic
sk∏ada∏a pierwsze jajo mi´dzy 15 a 20 maja. Pewna niedu-
˝a liczba l´gów rozpoczynanych w koƒcu maja i na poczàt-
ku czerwca jest l´gami powtarzanymi. Wysiadywanie trwa
28–30 dni, m∏ode klujà si´ asynchronicznie, przebywajà
w gnieêdzie 26–32 dni i jeszcze przez dwa, trzy tygodnie
pozostajà z rodzicami w rewirze gniazdowym. Przez pierw-
sze dwa tygodnie rozwoju piskl´cego m∏ode karmione sà
przez samic´ ofiarami upolowanymi przez samca, przeka-
zywanymi jej w locie w pobli˝u gniazda. W trzecim tygodniu
samica stopniowo w∏àcza si´ do polowaƒ i ofiary sà coraz
cz´Êciej w ca∏oÊci pozostawiane m∏odym na gnieêdzie
i w jego pobli˝u lub na platformach (utworzonych z roÊlin).
Pod koniec okresu usamodzielniania si´ i nabierania umie-
j´tnoÊci ∏owieckich m∏ode próbujà przejmowaç ofiary prze-
kazywane w powietrzu przez rodziców.
Przypuszcza si´, ˝e adaptacje morfologiczne (najd∏u˝sze
skrzyd∏a oraz ogon w stosunku do masy cia∏a, bardzo do-
bry s∏uch) pozwoli∏y temu gatunkowi lepiej konkurowaç
i wykorzystywaç nisz´ pokarmowà w porównaniu z innymi
gatunkami b∏otniaków. B∏otniak ∏àkowy jest gatunkiem
plastycznym, czego jednym z dowodów jest przystosowanie
si´ do gnie˝d˝enia si´ w uprawach polnych na skutek za-
nikania terenów bagiennych.

W´drówki
W´drówka wiosenna i przylot na l´gowiska rozpoczyna si´
w drugiej dekadzie kwietnia i trwa do po∏owy maja. Sam-
ce pojawiajà si´ na l´gowisku zazwyczaj jako pierwsze.
Maksymalne liczebnoÊci na terenach l´gowych/w rewirach
osiàgajà po ok. 2 tygodniach od przylotu pierwszego sam-
ca. Samice natomiast, przylatujà póêniej i swà maksymal-
nà liczebnoÊç osiàgajà 2 tygodnie po samcach. SpoÊród
niewielu obràczkowanych w Polsce b∏otniaków ∏àkowych
jeden by∏ stwierdzony jesienià na Malcie. Jesienna w´-
drówka jest bardzo rozciàgni´ta i trwa ju˝ od poczàtku
sierpnia a˝ do po∏owy paêdziernika. W tym okresie b∏ot-
niaki cz´sto sp´dzajà noce na wspólnych, liczàcych kilka–
kilkanaÊcie osobników noclegowiskach. Wykorzystujà do
tego najcz´Êciej rozleg∏e szuwary wysokich turzyc, k∏ocio-
wiska lub ∏àki z du˝ymi k´pami wysokich traw.

Zimowanie
B∏otniaki ∏àkowe z pó∏nocnej i wschodniej cz´Êci Europy
(w tym z Polski) zimujà we wschodniej Afryce.
Pojedyncze ptaki wyjàtkowo zostajà zimà w Europie, z ob-
szaru Polski istnieje tylko jedna obserwacja zimowa.

Pokarm
G∏ównym pokarmem b∏otniaka ∏àkowego w Êrodkowej
Europie sà drobne ssaki, mogàce w Polsce stanowiç
48% chwytanych ofiar, w tym przede wszystkim norniki
(34%). Dope∏nienie diety to ptaki wróblowe (26%). Du-
˝y odsetek ofiar (25%) stanowià owady – chrzàszcze,
wa˝ki i pasikoniki, sà one jednak pokarmem uzupe∏nia-
jàcym, chwytanym przez ptaki doros∏e w okresie przed-
l´gowym oraz przez podloty w czasie usamodzielniania
si´. Znaczny jest udzia∏ norników w diecie (w Polsce po-
nad 30%, a do 80% we Francji). Istnieje zale˝noÊç mi´-
dzy wynikiem rozrodu a wieloletnimi wahaniami liczeb-
noÊci gryzoni. W latach „mysich”, obfitujàcych w norni-
ki, Êrednia liczba m∏odych na gniazdo z sukcesem jest
wi´ksza od 2, a w latach ubogich w pokarm liczba m∏o-
dych jest bardzo niska.
B∏otniaki ∏àkowe ∏owià swe ofiary, lecàc nisko nad zie-
mià, wzd∏u˝ liniowych tras, gwa∏townie spadajàc na spo-
strze˝onà ofiar´. Pokarm zdobywajà poza miejscami
gniazdowania, na ∏àkach i polach uprawnych. W okresie
rozrodu pokarm jest dostarczany g∏ównie przez samca.
Zaopatruje on wysiadujàcà samic´ i piskl´ta w ciàgu
pierwszych 2 tygodni ich ˝ycia. W póêniejszym okresie do
karmieƒ w∏àcza si´ samica.

Wyst´powanie

Siedlisko
Gatunek preferuje tereny otwarte, a zw∏aszcza torfowiska
z p∏atami brzozy niskiej i wierzby rokity oraz ∏àki i ugory
w dolinach rzecznych. Zasiedla ponadto kompleksy ro-
ÊlinnoÊci szuwarowej, w tym przede wszystkim szuwary
z wysokimi turzycami. Na torfowiskach w´glanowych pod
Che∏mem gnieêdzi si´ wy∏àcznie w szuwarach k∏oci wie-
chowatej z niewielkim udzia∏em trzciny. Od 1981 roku
w Polsce obserwuje si´ rozwój „polnej” populacji b∏otnia-
ka ∏àkowego, zw∏aszcza na Lubelszczyênie, Podlasiu, Âlà-
sku i Wielkopolsce. Wykorzystuje ona ∏any zbó˝ oraz
uprawy koniczyny i rzepaku jako miejsce zak∏adania
gniazda. Nale˝y zaznaczyç, ˝e tego typu siedliska sà
w ostatnim dwudziestoleciu intensywnie zasiedlane rów-
nie˝ w Europie Zachodniej i w niektórych krajach stanowià
obecnie zasadnicze miejsce gniazdowania – np. w Hisz-
panii gniazduje w tym siedlisku 95% populacji l´gowej.
Stosunkowo krótkie nogi u b∏otniaka ∏àkowego, w porów-
naniu z innymi gatunkami b∏otniaków, umo˝liwiajà sku-
teczne polowanie na ofiary wyst´pujàce jedynie w niskiej
roÊlinnoÊci. Dlatego, podstawowà sk∏adowà area∏u osob-
niczego w pobli˝u l´gowiska jest obecnoÊç pastwisk, sko-
szonych ∏àk, Êciernisk i innych ∏owisk z niskà roÊlinnoÊcià.
Zarastanie nieu˝ytkowanych ∏àk mo˝e byç przyczynà wy-
cofywania si´ b∏otniaków z danego terenu pomimo wyst´-
powania tam odpowiednich miejsc do za∏o˝enia gniazda.
Sporadycznie gniazduje w szuwarach na stawach rybnych
oraz w nadrzecznych wiklinach.
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Siedliska z za∏àcznika I Dyrektywy
Siedliskowej, które mogà byç istotne
dla gatunku
3150 Starorzecza i naturalne eutroficzne zbiorniki wodne

ze zbiorowiskami z Nymphaeion, Potamion
6410 Zmiennowilgotne ∏àki trz´Êlicowe (Molinion)
6510 Ni˝owe i górskie Êwie˝e ∏àki u˝ytkowane ekstensyw-

nie (Arrhenatherion elatioris)
7110 Torfowiska wysokie z roÊlinnoÊcià torfotwórczà (˝ywe)
7210 Torfowiska nakredowe (Cladietum marisci, Carice-

tum buxbaumii, Schoenetum nigricantis)

Rozmieszczenie geograficzne
Zasi´g b∏otniaka ∏àkowego obejmuje ca∏à Europ´, bez pó∏-
nocnej jej cz´Êci (od 60° N) oraz po∏udniowo-zachodnià
cz´Êç Azji. Niewielka populacja zasiedla równie˝ pó∏nocno-
-zachodnie wybrze˝e Afryki. Ostatnio nastàpi∏o poszerzanie
si´ area∏u l´gowego i stwierdzono nowe stanowiska, np.
w Danii, Estonii, Szwecji i Finlandii, jak równie˝ w azjatyc-
kiej cz´Êci zasi´gu. Zimowiska gatunku ciàgnà si´ w po-
przek Afryki na po∏udnie od Sahary i we wschodniej cz´Êci
kontynentu oraz w Indiach. Nie wyró˝niono podgatunków.

Rozmieszczenie w Polsce
Wyst´puje nierównomiernie na ca∏ym ni˝u. Najliczniej-
szy na wschodzie i w centrum kraju, ponadto wi´ksze
skupienia par notowano w Wielkopolsce i na Pomorzu
Zachodnim.

Status ochronny

Ochrona gatunkowa w Polsce: gatunek obj´ty ochronà Êci-
s∏à, wymagajàcy ochrony czynnej (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

Wyst´powanie gatunku
na obszarach chronionych

Du˝a cz´Êç populacji b∏otniaka ∏àkowego, zasiedlajàca
torfowiska niskie i przejÊciowe w dolinach Biebrzy i Narwi,
chroniona jest w Biebrzaƒskim PN i Narwiaƒskim PN. Po-
nadto gatunek ten gnieêdzi si´ w parkach krajobrazowych,
np. Nadnidziaƒski PK, PK Podlaski Prze∏om Bugu i inne.
Pojedyncze stanowiska istniejà równie˝ w rezerwatach
przyrody, np. Roskosz, Bagno Serebryskie, Brzeêno ko∏o
Che∏ma. Jednak ze wzgl´du na rozleg∏e rewiry ∏owieckie
tego gatunku wi´kszoÊç obszarowych form ochrony przyro-
dy obejmuje zazwyczaj tylko cz´Êç (g∏ównie miejsca gniaz-
dowe) terytorium ˝yciowego b∏otniaków.

Rozwój i stan populacji

Stan europejskiej populacji l´gowej b∏otniaka ∏àkowego
oceniany jest na 30 000–46 000 p. Najliczniej gatunek
ten zamieszkuje Rosj´ (20 000–30 000 p.), Francj´
(2500–5000 p.), Hiszpani´ (3650–4630 p.), Polsk´ (patrz
ni˝ej), Bia∏oruÊ (600–1100 p.) i Turcj´ (200–1000 p.).
Obecnie stan polskiej populacji l´gowej ocenia si´ na
1300–1500 p. Wi´kszoÊç par skupiona jest we wschod-
niej i centralnej cz´Êci kraju, zw∏aszcza na Podlasiu
(400–550 p.), Mazowszu (200–300 p.), Lubelszczyênie
(80 p.), a na zachodzie Polski mniej liczebne stanowiska
istniejà w Wielkopolsce (60–70 p.), na Pomorzu Zachod-
nim (60–70 p.) i na Âlàsku (20–30 p.). Istnieje szereg do-
wodów potwierdzajàcych wzrost liczebnoÊci tego gatunku
w kraju i zasiedlanie nowych terenów. JednoczeÊnie na
dwóch obszarach, gdzie w latach 80. stwierdzono najwy˝-
sze zag´szczenia b∏otniaka ∏àkowego w Polsce – na torfo-
wiskach w´glanowych ko∏o Che∏ma i Bagnach Biebrzaƒ-
skich, zauwa˝ono wyraêne obni˝enie si´ liczebnoÊci.
W ostatnich latach odnotowano bardzo niski sukces
gniazdowy b∏otniaka ∏àkowego na torfowiskach w´glano-
wych pod Che∏mem spowodowany drapie˝nictwem lisa,
w wyniku czego nastàpi∏ spadek z 42 p. w 1987 r. do
21 p. w 1997 r. i przenoszenie si´ tego gatunku na tere-
ny sàsiednie. W latach 90. b∏otniak ∏àkowy wyst´powa∏
najliczniej w nast´pujàcych ostojach ptaków: na Pomorzu
– Wybrze˝e Trzebiatowskie 15–20 p. w latach
1992–1995; w Wielkopolsce – w Dolinie Ârodkowej War-
ty min. 15 p. w latach 1993–2001; na Lubelszczyênie –
Che∏mskie Torfowiska W´glanowe 21 p. w 1997, Bagno
Bubnów 11–15 p. w 1999, w Dolinie Ârodkowego Bugu
powy˝ej 30 p. w 1999, w Dolinie TyÊmienicy 20–25 p.
w latach 1990–1995, w ostoi Polesie i w Dolinie Dolnego
Wieprza prawdopodobnie po ok. 15 p.; na Mazowszu –
w Dolinach Omulwi i P∏odownicy 13 p. w latach
1991–1998; na Podlasiu – w Puszczy Knyszyƒskiej 15 p.
w latach 1986–1995, w Dolinie Górnej Narwi 42–44 p.
w 1993, w Dolinie Biebrzy kilkadziesiàt p. (do 97 p. wg
ró˝nych, cz´sto rozbie˝nych ocen w latach 90.); na po∏u-
dniu Polski, w ostoi Torfowiska Orawsko-Nowotarskie za-
notowano do 21 p. w latach 1990–2001.

Zagro˝enia

Gatunkowi zagra˝a w Polsce:
• utrata siedlisk l´gowych w wyniku zmian re˝imu hydro-

logicznego rzek, zmieniajàcych cz´stoÊç i d∏ugoÊç zale-
wów w dolinach rzecznych;

• utrata siedlisk gniazdowych w wyniku zmniejszania si´
powierzchni ekstensywnie u˝ytkowanych ∏àk i pastwisk
w dolinach rzecznych na rzecz pól uprawnych. Cz´Êç
przesuszonych, otwartych ∏àk zosta∏a porzucona przez
u˝ytkowników z powodów ekonomicznych i podlega za-
rastaniu w wyniku naturalnej sukcesji;
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• utrata siedlisk gniazdowych w wyniku osuszania Êród-
polnych zbiorników wodnych i torfowisk;

• zwi´kszona presja drapie˝ników niszczàcych l´gi
(przede wszystkim lisa), wynikajàca z ∏atwiejszego dost´-
pu do gniazd spowodowanego obni˝eniem poziomu
wody na torfowiskach;

• u∏atwienie ludziom dost´pu do gniazd w wyniku obni˝e-
nia poziomu wody w miejscach l´gu;

• utrata bazy pokarmowej w wyniku zaniku du˝ych gatun-
ków owadów w ∏owiskach;

• niszczenie gniazd i Êmierç pisklàt w czasie zbioru zbó˝.
Zagro˝enie, które pojawi∏o si´ wraz z zasiedleniem no-
wego typu siedliska, jakim sà pola uprawne.

Dla unikni´cia nieporozumieƒ wynikajàcych z mo˝liwoÊci
odmiennego rozumienia zapisów powy˝szego tekstu przez
osoby nale˝àce do ró˝nych grup zawodowych, nale˝y go
interpretowaç w duchu zapisów zamieszczonych w cz´Êci
wst´pnej Poradnika (str. 19).

Propozycje odnoÊnie do zarzàdzania

Na terenach l´gowych b∏otniaka ∏àkowego nale˝y:
• powa˝nie ograniczyç plany zabudowy hydrotechnicznej

dolin rzecznych i plany przekszta∏ceƒ re˝imu hydrolo-
gicznego rzek;

• w uzasadnionych przyrodniczo przypadkach wprowa-
dziç korekt´ instrukcji gospodarowania wodà na
zbiornikach ju˝ istniejàcych, tak by w dolinie rzeki po-
ni˝ej pi´trzenia utrzymane zosta∏y okresowe zalewy
wiosenne;

• u˝ytkowaç doliny rzeczne zgodnie z dotychczasowà ewi-
dencjà gruntów;

• na polderach zastàpiç przepompownie odwadniajàce
przepompowniami odwadniajàco-nawadniajàcymi (do-
tyczy niektórych rzek ni˝owych, a szczególnie Warty
Ârodkowej);

• wykluczyç osuszanie torfowisk i niecek jeziornych na ob-
szarach pozadolinnych;

• ograniczyç pewne formy antropopresji (turystyka i rekre-
acja) na obszarach ∏àkowych oraz przyjeziornych i przy-
zalewowych;

• protegowaç ekstensywne rolnictwo, zw∏aszcza u˝ytko-
wanie ∏àk i pastwisk; wprowadziç ekstensywne u˝ytko-
wanie ∏àk i pastwisk równie˝ na l´gowiskach obj´tych
ochronà przestrzennà (parki narodowe, parki krajobra-
zowe, rezerwaty przyrody);

• objàç formà ochrony przyrody (u˝ytek ekologiczny, re-
zerwat) torfowiska, starorzecza, oczka wodne skupiajàce
pary l´gowe tego gatunku;

• podjàç ochron´ czynnà gniazd zak∏adanych w zbo˝ach.
W tym przypadku istotna jest wspó∏praca z rolnikiem,
w∏aÊcicielem gruntu, na którym za∏o˝one jest gniazdo,
i uÊwiadomienie mu potrzeby ochrony tego gatunku. Je-
Êli koszenie zbo˝a odbywa si´ w czasie, kiedy m∏ode
przebywajà jeszcze w gniazdach, nale˝y oznakowaç

gniazda tyczkami, tak aby koszàcy móg∏ pozostawiç wo-
kó∏ gniazda mo˝liwie jak najwi´kszy nieskoszony obszar
(przynajmniej o promieniu 15 m).

Dla unikni´cia nieporozumieƒ wynikajàcych z mo˝liwoÊci
odmiennego rozumienia zapisów powy˝szego tekstu przez
osoby nale˝àce do ró˝nych grup zawodowych, nale˝y go
interpretowaç w duchu zapisów zamieszczonych w cz´Êci
wst´pnej Poradnika (str. 20).

Propozycje badaƒ

Zbadaç:
• rozmieszczenie stanowisk i liczebnoÊç populacji l´gowej;
• wybiórczoÊç siedliskowà (gniazdowà i ˝erowiskowà);
• sukces l´gowy w zale˝noÊci od warunków siedliskowych;
• wp∏yw drapie˝nictwa na sukces l´gowy;
• rozmieszczenie zimowisk i tras przelotu populacji l´gowej;
• skutecznoÊç czynnej ochrony gatunku.

Monitoring

• coroczne liczenie ptaków l´gowych na losowych po-
wierzchniach rz´du 300–500 km2 po∏àczone z ocenà
udatnoÊci l´gów. Metodyka do ustalenia;

• co 3 lata nale˝y przeprowadzaç liczenia na powierzch-
niach próbnych wyznaczonych w najwi´kszych krajowych
ostojach b∏otniaka ∏àkowego. Metodyka do ustalenia.

Bibliografia

BAZA DANYCH OSO – NATURA 2000. Zak∏ad Ornitologii PAN.
BAZA DANYCH POLSKIEGO ATLASU ORNITOLOGICZNEGO.

Zak∏ad Ornitologii PAN.
BAZA DANYCH WIADOMOÂCI POWROTNYCH. Centrala Ob-

ràczkowania Ptaków, Zak∏ad Ornitologii PAN.
BIRDLIFE INTERNATIONAL/EUROPEAN BIRD CENSUS COUN-

CIL. 2000. European bird populations: estimates and trends.
BirdLife Conservation Series No. 10. Cambridge, 160 s.

CLARKE R. 1996. Montagu’s Harrier. Chelmsford, 208 s.
CRAMP S., SIMMONS K. E. L. (red.) 1980. Handbook of the Birds

of Europe, the Middle East and North Africa. The Birds of the
Western Palearctic. Vol. 2. Hawks to Bustards. Oxford, 687 s.

DOMBROWSKI A. 1997. Rozwój polnej populacji b∏otniaka ∏àko-
wego (Circus pygargus) na Nizinie Po∏udniowopodlaskiej.
Kulon, 2: 207–219.

FERRERO J. J. 1993. The Montagu’s Harrier in Spain – population
trends and conservation efforts. Proceedings of the Internatio-
nal Montagu’s Harrier Conference, Kiel Raisdorf, 1–2 July
1993: 56–57.

KROGULEC J. 1991. Czynniki regulujàce liczebnoÊç b∏otniaków
∏àkowych (Circus pygargus) w rezerwatach torfowiskowych
Lubelszczyzny. Pràdnik. Prace Muz. Szafera. 3: 251–254.

KROGULEC J. 1992. B∏otniak ∏àkowy (Circus pygargus). W:
G∏owaciƒski Z. (red.) Polska czerwona ksi´ga zwierzàt. Kr´-
gowce. Warszawa, s. 116–118.

238

P
or

a
d
ni

k
i 

oc
hr

on
y 

si
ed

li
sk

 i
 g

a
tu

nk
ów

Ptaki (cz´Êç I)

A084



P
ora

d
nik

i ochrony sied
lisk

 i g
a
tunków

KROGULEC J. 1997. Montagu’s Harrier (Circus pygargus). W:
Hagemeijer E. J. M., Blair M. J. (red.) The EBCC Atlas of Eu-
ropean Breeding Birds: Their Distribution and Abundance.
London, s. 150–151.

KROGULEC J., LEROUX A. 1994. Breeding ecology of Monta-
gu’s Harrier (Circus pygargus) on natural and reclaimed
marshes in Poland and France. W: Meyburg B.-U.,
Chancellor R. D. (red.) Raptor Conservation Today. Berlin,
s. 151–152.

LONTKOWSKI J. 1993. Ochrona gniazd b∏otniaka ∏àkowego
(Circus pygargus) na Âlàsku. Biuletyn KOO 5: 12–13.

LONTKOWSKI J., SKAKUJ M. 1994. Rozpoznawanie b∏otniaków:
zbo˝owego (Circus cyaneus), ∏àkowego (Circus pygargus)
i stepowego (Circus macrourus). Not. Orn., 35: 347–371.

SIMMONS R. 2000. Harriers of the World. Their behaviour nad
ecology. Oxford, 368 s.

TOMIA¸OJå L. 1990. Ptaki Polski; rozmieszczenie i liczebnoÊç.
Warszawa, 462 s.

TOMIA¸OJå L., STAWARCZYK T. 2003. Awifauna Polski. Roz-
mieszczenie, liczebnoÊç i zmiany. Wroc∏aw, 870 s.

Jaros∏aw Krogulec, Marcin Polak

Circus pygargus (B∏otniak ∏àkowy)

A084

239


