
Fulica atra
(L., 1758)

¸yska
Rzàd: ˝urawiowe, rodzina: chruÊciele

Status wyst´powania w Polsce

Gatunek l´gowy, przelotny i zimujàcy w Polsce, Êrednio
liczny, lokalnie liczny.

Opis gatunku

Jest to najwi´kszy z krajowych chruÊcieli. Wymiary: d∏ugoÊç
cia∏a 37–45 cm, rozpi´toÊç skrzyde∏ 67–77 cm, masa cia∏a
0,6–1,5 kg. Charakteryzuje si´ stosunkowo kr´pà budowà
cia∏a. Ca∏e upierzenie ∏yski jest czarne, z metalicznym zielon-
kawooliwkowym po∏yskiem. Dziób i p∏ytka czo∏owa sà bia∏e.
U samca wiosnà i latem p∏ytka czo∏owa jest nieznacznie wi´k-
sza ni˝ u samicy. Obydwie p∏ci ubarwione tak samo. Kolor
nóg zmienia si´ z wiekiem od szarego i zielonkawoszarego
u ptaków m∏odych do ˝ó∏tego lub pomaraƒczowo˝ó∏tego
u doros∏ych. Piskl´ta sà koloru czarnobrunatnego. Na grzbie-
cie, a szczególnie wokó∏ szyi, wyrastajà im ˝ó∏topomaraƒczo-
we szczecinki. Dziób i okolica jego nasady sà jaskrawoczer-
wone, tylko koniec bia∏y. Wierzch g∏owy jest bardzo s∏abo
opierzony i szczególnie nad oczami widoczna jest niebieska-
wa skóra. Ca∏a g∏owa wraz z szyjà robià wra˝enie bardzo ko-
lorowych. W wieku trzech tygodni zanikajà jaskrawe barwy.
Ptaki w upierzeniu m∏odocianym sà szarobràzowe, z wy-
raênymi rozjaÊnieniami na bokach g∏owy, na szyi i piersi.
Przez krótki czas widoczne sà jeszcze resztki ˝ó∏tawych
szczecinek. Szata ta noszona jest do wrzeÊnia, póêniej od-
ró˝nienie ptaków m∏odych od starszych jest bardzo trudne.

Mo˝liwoÊç pomy∏ki z innymi
gatunkami

¸ysk´ trudno jest pomyliç z innymi gatunkami. Blisko spo-
krewniona i nieco podobna do niej kokoszka Gallinula
chloropus (A123) jest mniejsza i ró˝ni si´ bia∏o-czarnym
podogoniem, bia∏ym pasem na boku cia∏a oraz ubarwie-
niem dzioba i p∏ytki skórnej nad dziobem. Dziób u kokosz-
ki wodnej jest ˝ó∏ty, a tylko u nasady czerwony. P∏ytka czo-
∏owa jest u tego gatunku czerwona i mniejsza ni˝ u ∏yski.

Biologia

Tryb ˝ycia
Aktywna przede wszystkim w ciàgu dnia. Nocnà aktywnoÊç
obserwuje si´ podczas jasnych, ksi´˝ycowych nocy. W okre-
sie l´gowym gatunek terytorialny. Poza okresem l´gowym
tworzy stada liczàce niekiedy wiele tysi´cy ptaków. Przeby-
wa cz´sto razem z innymi gatunkami ptaków wodnych.

L´gi
L´gnie si´ na zbiornikach wodnych o brzegach poroÊni´-
tych pasem szuwaru. Agresywnie broni swojego teryto-
rium. Gniazdo umieszcza w szuwarach lub w krzakach
wierzb na p∏ytkiej wodzie. Opiera si´ ono o dno zbiornika
wodnego i bywa dobudowywane przy podnoszàcym si´
poziomie wody. Mo˝e tak˝e budowaç gniazdo na làdzie,
w niewielkiej odleg∏oÊci od wody. W budowie gniazda
uczestniczà oba doros∏e ptaki. Okres sk∏adania jaj jest
bardzo rozciàgni´ty w czasie. Pierwsze zniesienia mo˝na
niekiedy znaleêç ju˝ pod koniec marca, a ostatnie, b´dàce
wynikiem l´gów powtarzanych po stracie, jeszcze w lipcu.
Sk∏adanych jest najcz´Êciej 6–10 jaj, które wysiadujà obo-
je rodzice przez 21–24 dni. Wysiadywanie zaczyna si´ po
z∏o˝eniu drugiego lub trzeciego jaja. Zazwyczaj odbywa je-
den l´g w roku, jednak po stracie jaj ∏yska mo˝e nawet
dwukrotnie przyst´powaç do l´gu powtarzanego. M∏ode sà
zagniazdownikami, przez pierwsze 3–4 dni powracajà jed-
nak do gniazda, gdzie sà ogrzewane przez samic´. Póêniej
pozostajà pod opieka obojga rodziców. Cz´sto rodzina
dzieli si´ na dwie grupy, gdzie ka˝de z doros∏ych opiekuje
si´ cz´Êcià pisklàt. M∏ode zaczynajà si´ od˝ywiaç samo-
dzielnie po oko∏o 30 dniach. ZdolnoÊç do lotu uzyskujà po
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55–60 dniach. Po raz pierwszy przyst´pujà do l´gów po
roku lub dwóch latach. Zag´szczenie par l´gowych jest
bardzo zmienne. Na Stawach Milickich, na jez. Gop∏o i na
jez. Âwidwie przekracza 10 p./10 ha. W innych miejscach
jest zazwyczaj ni˝sze i wynosi 2–4 p./10 ha.

W´drówki
Ptaki doros∏e, które nie gniazdowa∏y w danym sezonie, gro-
madzà si´ na zbiorowych pierzowiskach w czerwcu i na po-
czàtku lipca. Póêniej do∏àczajà do nich osobniki, które od-
by∏y l´gi. Wszystkie lotki wymieniane sà jednoczeÊnie i ∏yski
tracà zdolnoÊç do lotu na okres 3–4 tygodni. W´drówka na
zimowiska rozpoczyna si´ w sierpniu, a jej najwi´ksze nasi-
lenie ma miejsce w paêdzierniku. Po nastaniu niskich tem-
peratur ∏yski przemieszczajà si´ na tereny o dogodniejszych
warunkach do zimowania. Najwi´ksze nasilenie w´drówki
wiosennej obserwuje si´ w marcu. Podczas w´drówek ∏yski
mo˝na spotkaç na wszystkich typach zbiorników wodnych.
W strefie nadmorskiej liczniej pojawia si´ w p∏ytkich zato-
kach i na zalewach przymorskich. Przez Polsk´ w´drujà ∏y-
ski z pó∏nocnego-wschodu i ze wschodu Europy.

Zimowanie
¸yska zimuje na wodach zachodniej, centralnej i po∏udnio-
wej Europy oraz w pó∏nocnej Afryce. ¸yski gnie˝d˝àce si´
w Polsce zimujà w zachodniej i po∏udniowej Europie.

Pokarm
¸yska od˝ywia si´ zarówno pokarmem roÊlinnym, jak
i zwierz´cym, na który sk∏adajà si´ g∏ównie ma∏˝e i owady.
Mo˝e ˝erowaç na làdzie. Potrafi nurkowaç, jednak zwykle
nie g∏´biej ni˝ na 1–2 m. Dieta ∏ysek jest zmienna i zale˝y
od dost´pnej bazy pokarmowej. Najcz´Êciej sà to nasiona
i mi´kkie cz´Êci roÊlin wodnych (glonów i roÊlin naczynio-
wych). Okazjonalnie zjada te˝ niewielkie p∏azy, ryby, ssaki
oraz jaja i piskl´ta ptaków. M∏ode karmione sà przez ro-
dziców poczàtkowo g∏ównie owadami, a póêniej tak˝e po-
karmem roÊlinnym. Zimà ptaki przebywajàce na terenach
miejskich korzystajà z pokarmu dostarczanego przez ludzi.

Wyst´powanie

Siedlisko
Gniazduje na ró˝nej wielkoÊci zbiornikach wodnych: od
ma∏ych glinianek do du˝ych jezior i zalewów przymorskich.
Licznie zamieszkuje stawy rybne, jeziora eutroficzne i sta-
rorzecza posiadajàce dobrze rozwini´ty pas szuwarów.
Spotyka si´ jà tak˝e na zbiornikach wodnych w miastach
oraz na terenach przemys∏owych. Mo˝e zak∏adaç gniazda
na ∏àkach zalewanych podczas wiosennych powodzi. Zimà
przebywa na niezamarzajàcych naturalnych i sztucznych
zbiornikach Êródlàdowych i wolno p∏ynàcych rzekach.
W strefie nadmorskiej gromadzi si´ na p∏ytkich wodach
przybrze˝nych, zdecydowanie preferujàc p∏ytkie zatoczki
oraz zalewy przymorskie.

Siedliska z za∏àcznika I Dyrektywy
Siedliskowej, które mogà byç istotne
dla gatunku
1130 UjÊcia rzek (estuaria)
1150 Zalewy i jeziora przymorskie (laguny)
1160 Du˝e p∏ytkie zatoki
3140 Twardowodne oligo- i mezotroficzne zbiorniki z pod-

wodnymi ∏àkami ramienic Charetea
3150 Starorzecza i naturalne eutroficzne zbiorniki wodne

ze zbiorowiskami z Nymphaeion, Potamion

Rozmieszczenie geograficzne
¸yska l´gnie si´ w ca∏ej Europie, z wyjàtkiem Êrodkowej
i pó∏nocnej Skandynawii oraz pó∏nocnej Rosji. Ponadto jej
area∏ l´gowy obejmuje centralnà Azj´, Indie, Australi´
i pó∏nocnà Afryk´. Zimuje w zachodniej i centralnej Euro-
pie, pó∏nocnej Afryce, po∏udniowej Azji i Australii. Na
wi´kszoÊci area∏u wyst´puje podgatunek nominatywny
F. a. atra. Trzy inne podgatunki zamieszkujà Australi´, No-
wà Zelandi´ i Nowà Gwine´. Prowadzà one osiad∏y tryb
˝ycia i ca∏y czas przebywajà w rejonie miejsc rozrodu.

Rozmieszczenie w Polsce
¸yska gniazduje w ca∏ej Polsce, z wyjàtkiem gór. Jej roz-
mieszczenie ma charakter skupiskowy. Licznie zimuje na
ca∏ym ni˝u, wyraênie liczniej na zachodzie kraju i w strefie
przymorskiej.

Status ochronny

Ochrona gatunkowa w Polsce: gatunek ∏owny (Dz U
z 2001 r. Nr 43, poz. 488 z póên. zm.; Dz U z 2004 r.
Nr 76, poz. 729)
Status zagro˝enia w Europie: S gatunek niezagro˝ony, któ-
rego status ochronny jest prawdopodobnie odpowiedni
BirdLife International: SPEC -
Dyrektywa Ptasia: Art. 4.2, za∏àcznik II
Konwencja Berneƒska: za∏àcznik III
Konwencja Boƒska: za∏àcznik II

Wyst´powanie gatunku
na obszarach chronionych

¸yska wyst´puj´ w wielu rezerwatach przyrody i parkach
narodowych, które obejmujà swoim terenem zbiorniki
wodne. Na niektórych obszarach chronionych jej liczeb-
noÊç jest wyjàtkowo wysoka, np. w PN UjÊcie Warty czy na
Stawach Milickich. Miejsca najliczniejszego wyst´powania
tego gatunku zimà nie sà obj´te ochronà prawnà.

Rozwój i stan populacji

LiczebnoÊç europejskiej populacji l´gowej ∏yski w latach
80. i 90. oceniano na 1 100 000–1 700 000 p. Poza
Polskà (patrz ni˝ej) i Rosjà (130 000–230 000 p.) gatu-
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nek ten najliczniej gniazduje na Ukrainie, w Niemczech
i we Francji (do 150 000 p. w ka˝dym paƒstwie), na W´-
grzech (do 120 000 p.) oraz w Rumunii (do 100 000 p.).
LiczebnoÊç ∏ysek zimujàcych w Europie jest szacowana na
ponad 4 200 000 os., z czego oko∏o 1 700 000 prze-
bywa w pó∏nocno-zachodniej cz´Êci kontynentu.
W Polsce ocena stanu populacji jest trudna, ze wzgl´du na
znaczne ró˝nice zag´szczenia w ró˝nych rejonach kraju.
W piÊmiennictwie europejskim podaje si´ bardzo orienta-
cyjny szacunek polskiej l´gowej populacji ∏yski, w wysokoÊci
300 000–400 000 p. D∏ugoterminowy trend liczebnoÊci
nie jest znany. Na niektórych zbiornikach obserwuje si´
wzrost liczebnoÊci ∏yski, zw∏aszcza zimà, ale na innych w la-
tach 90. zauwa˝ono wyraêny spadek, np. na jeziorach pó∏-
nocnej Polski, na Zat. Elblàskiej, na Zalewie Kamieƒskim,
a tak˝e na Stawach Milickich. Najwi´ksze legowiska znaj-
dujà si´ w dolinie Baryczy (wraz ze Stawami Przygodzickimi
3000–3550 p. na poczàtku lat 90.), w dolinie Narwi mi´-
dzy Sura˝em a ˚ó∏tkami (ok. 2000–2100 p. w latach
1979–1981), w ujÊciu Warty (do 14 000 p. w wilgotnych
latach) i na Zalewie Szczeciƒskim (1700 p.).
Jesienne koncentracje ∏yski na zalewach i w zatokach
przymorskich mogà liczyç nawet ponad 20 000 ptaków,
np. w latach 90. w zachodniej cz´Êci Zat. Gdaƒskiej
maksymalnie stwierdzano do 22 700 os., a na Zalewie
WiÊlanym i Zalewie Szczeciƒskim oko∏o 10 000 ptaków.
Równie du˝e koncentracje wyst´pujà na ró˝nych Êródlà-
dowych zbiornikach wodnych, np. w rez. S∏oƒsk przy uj-
Êciu Warty zdarza∏y si´ koncentracje do 30 000, a nawet
do 70 000 ptaków, na Zb. W∏oc∏awskim do 22 000 os.
w 1989, na jez. ¸uknajno do 17 500 ∏ysek w latach
1982–1986, w ostoi ptaków Jeziora Pszczewskie i Dolina
Obry do 15 000 os. w latach 1995–2002 oraz do kilku-
nastu tysi´cy na jez. Miedwie, jez. Gop∏o, na Stawach Mi-
lickich i Stawach Przygodzickich w dolinie Baryczy, na
Stawach Przemkowskich czy na stawach w Starzawie
w woj. podkarpackim.
LiczebnoÊç zimujàcych w Polsce ∏ysek zale˝y od tempera-
tury. Podczas mroênych zim szacowana jest na oko∏o
30 000, a podczas zim ∏agodnych na oko∏o
70 000–80 000 os., z czego do 80% przebywa w za-
chodniej cz´Êci kraju. Najwi´ksze zgrupowanie ∏ysek
w okresie zimowym, liczàce 27 000 ptaków, stwierdzono
w 1973 roku na ocieplanych jeziorach ko∏o Konina.
Obecnie najliczniej zimuje w ujÊciu Warty – maksymalnie
19 300 ptaków i na Zalewie Szczeciƒskim, gdzie
w 1992 roku przebywa∏o ponad 15 000 ptaków. W za-
chodniej cz´Êci Zat. Gdaƒskiej maksymalnie stwierdzono
zimà 6700 ∏ysek. Ponad 5000 ∏ysek gromadzi si´ na zb.
Nielisz k. ZamoÊcia, a skupienia 1000–2000 ptaków
spotyka si´ na ró˝nych zbiornikach wodnych w ca∏ym
kraju. Obserwuje si´ znaczne spadki liczebnoÊci popula-
cji tego gatunku po mroênych zimach. Nie stwierdzono
jednak ukierunkowanych, wieloletnich zmian liczebnoÊci
na polskich zimowiskach tego gatunku.

Zagro˝enia

Gatunkowi zagra˝a w Polsce:
• utrata siedlisk l´gowych w wyniku likwidacji lub zmniej-

szenia powierzchni zaj´tej przez szuwary, zw∏aszcza
trzcinowe, na stawach i innych zbiornikach wodnych;

• utrata siedlisk gniazdowych w wyniku intensyfikacji go-
spodarki stawowej po∏àczonej z pog∏´bianiem stawów,
niszczeniem roÊlinnoÊci wynurzonej i likwidacjà wysp na
stawach hodowlanych;

• utrata siedlisk gniazdowych w wyniku osuszania Êród-
polnych zbiorników wodnych;

• utrata siedlisk l´gowych w wyniku zmian re˝imu hydro-
logicznego rzek, zmieniajàcych cz´stoÊç i d∏ugoÊç zale-
wów w dolinach rzecznych;

• presja naziemnych i skrzydlatych drapie˝ników w okre-
sie gniazdowym; obserwuje si´ silnà presj´ drapie˝niczà
ze strony norki amerykaƒskiej, jenota, kruka i wrony si-
wej, jednak˝e brak jest danych pozwalajàcych na liczbo-
wà ocen´ rozmiarów tego zjawiska;

• zwi´kszanie si´ antropopresji w strefie przybrze˝nej je-
zior; mo˝e powodowaç spadek liczebnoÊci na l´gowi-
skach w pobli˝u atrakcyjnych turystycznie okolic;

• wydobywanie piasku i ˝wiru na obszarze jesienno-zimo-
wych koncentracji;

• dla ptaków zimujàcych na Ba∏tyku zagro˝eniem jest
zanieczyszczenie wody substancjami ropopochodny-
mi; pobrudzenie piór tymi substancjami (zaraza oliw-
na), szczególnie zimà, stanowi dla ptaków Êmiertelne
niebezpieczeƒstwo;

• stosowanie stawnych sieci rybackich w miejscach zimo-
wych koncentracji;

• realizacja planów rozbudowy farm elektrowni wiatro-
wych na zalewach przymorskich.

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).
¸yska jest gatunkiem stosunkowo wra˝liwym na niskie tem-
peratury. Podczas bardzo mroênych zim obserwuje si´
znaczne spadki jej liczebnoÊci na zimowiskach.

Propozycje odnoÊnie do zarzàdzania

Nale˝y:
• opracowaç i wdro˝yç mechanizmy rekompensowania

ekstensywnych metod gospodarowania na stawach
rybnych;

• opracowaç i wdro˝yç zasady przyjaznego ptakom pozy-
skiwania trzciny na zbiornikach wodnych;

• zaprzestaç osuszania Êródpolnych zbiorników wodnych;
• powa˝nie ograniczyç plany zabudowy hydrotechnicznej

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

• podjàç redukcj´ drapie˝ników, zw∏aszcza norki amery-
kaƒskiej i jenota;

• uregulowaç zasady gospodarki rybackiej na obszarach
koncentracji ptaków wodnych (opracowaç i wprowadziç
przepisy precyzujàce czas i miejsce stosowania poszcze-
gólnych typów sieci rybackich);

• zaprzestaç wszelkich prac refulacyjnych na Zat. Puckiej;
• chroniç obszary morskie przed zanieczyszczeniami ropo-

chodnymi;
• odstàpiç od planów budowy elektrowni wiatrowych po-

sadowionych na zalewach przymorskich.
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

Nale˝y zbadaç:
• rozmieszczenie i liczebnoÊç krajowej populacji l´gowej;
• sukces rozrodczy w zale˝noÊci od siedliska i sposobu

gniazdowania;
• prze˝ywalnoÊç;
• rozmieszczenie zimowisk i tras przelotu krajowej popu-

lacji l´gowej;
• zagospodarowaç przy∏ów ptaków w sieci rybackie na

polskich obszarach morskich (badanie: sk∏adu pokar-
mu, ska˝enia Êrodkami chemicznymi, genetyczne, wia-
domoÊci powrotne o ptakach obràczkowanych).

Monitoring

• coroczne liczenie ptaków l´gowych na losowych po-
wierzchniach rz´du 100 km2. Metodyka do ustalenia;

• monitoring ptaków zimujàcych w ramach programu
„Zimowe liczenie ptaków wodnych”;

• coroczny monitoring ptaków zimujàcych na polskich ob-
szarach morskich. Metodyka do ustalenia;

• coroczny monitoring stopnia zanieczyszczenia ptaków
produktami ropopochodnymi na polskich obszarach
morskich. Metodyka do ustalenia.
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