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Himantopus himantopus
(L., 1758)

Szczud∏ak
Rzàd: siewkowe, podrzàd: siewkowce, rodzina: szczud∏onogi

Status wyst´powania w Polsce

Wyjàtkowo l´gowy, sporadycznie zalatujàcy.

Opis gatunku

Czarno-bia∏y ptak wielkoÊci go∏´bia, z d∏ugim, cienkim,
prostym, czarnym dziobem i bardzo d∏ugimi czerwonawymi
nogami, które w locie wystajà daleko poza ogon. Wymiary:
d∏ugoÊç cia∏a 35–40 cm, rozpi´toÊç skrzyde∏ 68–80 cm,
d∏ugoÊç dzioba 56–69 mm, masa cia∏a 140–220 g.
Samiec w szacie godowej ma grzbiet i skrzyd∏a czarne, z me-
talicznym zielonkawym po∏yskiem. Wierzch g∏owy i kark sà
czarniawe, ogon jasnopopielaty, a reszta upierzenia czysto
bia∏a. Nieco mniejsza samica ma zwykle bia∏à g∏ow´ i kark,
a grzbiet ciemnobràzowy do czarnego. Jednak ubarwienie
zarówno samca, jak i samicy jest doÊç zmienne. U samca
czasem ca∏a g∏owa i szyja sà bia∏e, z wyjàtkiem niektórych
czarno zakoƒczonych piór z ty∏u wierzchu g∏owy lub karku.
Z kolei u samicy g∏owa i kark mogà byç czarno c´tkowane
i ciemniejsze ni˝ u samca z pary. Szata spoczynkowa jest doÊç
podobna, jedynie u samca wierzch g∏owy i kark sà bardziej
bia∏e. Ptaki w upierzeniu m∏odocianym majà wierzch g∏owy
i szyj´ popielatoszarà, p∏aszcz ciemnobràzowy i bia∏y tylny
brzeg skrzyd∏a oraz jasnopopielaty ogon.
Ptaki m∏ode pierzà si´ cz´Êciowo od lipca do grudnia
(stycznia). Ptaki doros∏e zmieniajà upierzenie na spoczyn-
kowe od po∏owy czerwca do sierpnia. Zmieniajà wówczas
wszystkie pióra. Ponownie przepierzajà si´ na zimowiskach
od wrzeÊnia do maja. Jednak ju˝ w marcu wi´kszoÊç pta-
ków nosi szat´ godowà.
Odzywa si´ ró˝nymi g∏osami, g∏ównie w porze l´gowej,
najcz´Êciej ostrymi i przenikliwymi „kuit”, „kiup”, „kuet” lub
„gek” o nosowometalicznym brzmieniu. W podnieceniu
powtarza „kijik kijik kijik”.

Mo˝liwoÊç pomy∏ki z innymi
gatunkami

Szczud∏ak jest ptakiem o tak niezwyk∏ym wyglàdzie, ˝e nie
sposób pomyliç go z innymi, podobnej wielkoÊci gatunkami.
W podobnych siedliskach wyst´pujà dwa inne gatunki zbli˝o-
ne wielkoÊcià, o czarno-bia∏ym upierzeniu – sà to szablodziób
Recurvirostra avosetta (A132) i ostrygojad Haematopus ostra-
legus (A130). Ró˝nià si´ one od szczud∏aka kilkoma szczegó-
∏ami: szablodziób ma d∏ugi dziób wygi´ty do góry i nogi nie-
bieskoszare, a ostrygojad ma masywnà sylwetk´, stosunkowo
krótkie nogi oraz d∏ugi, masywny, czerwony dziób.

Biologia

Tryb ˝ycia
Prowadzi dzienny tryb ˝ycia. Gatunek towarzyski. Gniazdu-
je przewa˝nie w luênych grupach, cz´sto w sàsiedztwie
z innymi ha∏aÊliwymi siewkowymi (czajki, krwawodzioby),
mewami i rybitwami. Równie˝ poza sezonem l´gowym ˝y-
je w ma∏ych stadkach po 5–10 osobników, a podczas w´-
drówki stada cz´sto liczà wi´cej ni˝ 100 osobników.

L´gi
Gatunek typowo kolonijny. Gniazduje w luênych grupach
10–40 p., wyjàtkowo do 100 p. Ale w siedliskach marginal-
nych lub poza granicami zwartego zasi´gu mogà to byç
grupy tylko kilku par albo nawet pojedyncze pary. Sà ptaka-
mi monogamicznymi. Pary sà trwa∏e sezonowo, zwykle two-
rzà si´ zaraz po powrocie na tereny l´gowe. Odkryte gniaz-
do, otoczone p∏ytkà wodà, zak∏adane jest na ziemi, czasem
ukryte w niskiej roÊlinnoÊci na suchym làdzie. Zazwyczaj jest
to p∏ytkie zag∏´bienie ze skàpà wyÊció∏kà z butwiejàcych
szczàtków roÊlinnych. Na pod∏o˝u bagnistym lub budowane
bezpoÊrednio w p∏ytkiej wodzie mo˝e mieç postaç platformy
do kilku centymetrów wysokoÊci i jest dobudowywane, gdy
podnosi si´ poziom wody. Gniazdo budowane jest prawdo-
podobnie przez obydwie p∏cie. Zniesienie zawiera 4 jaja,
rzadziej 3 lub 5. Zniesienia liczàce wi´cej ni˝ 5 jaj to praw-
dopodobnie jaja dwóch samic. Wyst´puje jeden l´g w roku,
od koƒca kwietnia/poczàtku maja do po∏owy czerwca, po-
wtarzany po utracie jaj. Jaja sk∏adane sà w odst´pach 1–2
dni. Wysiadywanie na zmian´ przez samca i samic´ rozpo-
czyna si´ po z∏o˝eniu ostatniego jaja i trwa 22–25 dni. Pi-
skl´ta wykluwajà si´ synchronicznie. Sà zagniazdownikami,
same zdobywajà pokarm, sà jednak ogrzewane, gdy sà
ma∏e i przy z∏ej pogodzie. Po wykluciu si´ m∏odych rodzina
zaczyna koczowaç, a doros∏e bronià wtedy ma∏ego rucho-
mego terytorium wokó∏ m∏odych. Po 28–32 dniach m∏ode
sà lotne, a 2–4 tygodnie póêniej osiàgajà ca∏kowità nieza-
le˝noÊç. Dojrza∏oÊç p∏ciowà osiàgajà ptaki dwuletnie
(w trzecim kalendarzowym roku ˝ycia).



W´drówki
W´drówka jesienna doros∏ych ptaków rozpoczyna si´
w koƒcu lipca i trwa do po∏owy sierpnia. M∏ode ptaki
odlatujà zwykle póêniej i mogà przebywaç na obsza-
rach l´gowych jeszcze we wrzeÊniu. Powrót z zimowisk
nast´puje w marcu–kwietniu, w Europie przeciàga si´
do maja.

Zimowanie
Nie wiadomo zupe∏nie, gdzie zimujà ptaki z nielicznych
gniazdowisk znajdujàcych si´ w Polsce. Ptaki z pó∏nocnej
cz´Êci zasi´gu zimujà na obszarach wokó∏ Morza Âród-
ziemnego i w pó∏nocnej cz´Êci Afryki.

Pokarm
Od˝ywia si´ przede wszystkim owadami wodnymi, szcze-
gólnie chrzàszczami i ich larwami, poczwarkami i doros∏y-
mi muchówkami, chruÊcikami, skrzekiem i kijankami p∏a-
zów oraz drobnymi rybkami. Pokarm mo˝e zdobywaç te˝
na làdzie. Sà to larwy i doros∏e postacie motyli i chrzàszczy
oraz pajàki, Êlimaki i d˝d˝ownice.

Wyst´powanie

Siedlisko
Szczud∏aki zamieszkujà otwarte wybrze˝a s∏odkich, s∏o-
nawych i s∏onych p∏ytkich wód – jeziora, laguny, delty
rzek, bagna o piaszczystym lub bagnistym pod∏o˝u i ze
skàpà roÊlinnoÊcià. Najwi´kszà liczebnoÊç osiàgajà
w strefie stepów i pó∏pustyƒ. Ch´tnie zasiedlajà te˝
miejsca b´dàce wynikiem dzia∏alnoÊci cz∏owieka, jak
zbiorniki zaporowe, tereny nawadniane, stawy rybne,
odstojniki Êcieków, pola irygacyjne lub nawet okresowe
wykopy wype∏nione wodà.

Siedliska z za∏àcznika I Dyrektywy
Siedliskowej, które mogà byç istotne
dla gatunku
1130 UjÊcia rzek (estuaria)
1150 Zalewy i jeziora przymorskie (laguny)
1330 Solniska nadmorskie (Glauco-Puccinellietalia cz´Êç –

zbiorowiska nadmorskie)
3150 Starorzecza i naturalne eutroficzne zbiorniki wodne

ze zbiorowiskami z Nymphaeion, Potamion
3270 Zalewane muliste brzegi rzek
6410 Zmiennowilgotne ∏àki trz´Êlicowe (Molinion)
7230 Górskie i nizinne torfowiska zasadowe o charakterze

m∏ak, turzycowisk i mechowisk

Rozmieszczenie geograficzne
Szczud∏ak jest gatunkiem kosmopolitycznym. Wyró˝nio-
nych 5 podgatunków zamieszkuje Eurazj´, Afryk´, obie
Ameryki i Australi´. Podgatunek nominatywny H. h. hi-
mantopus wyst´puje w po∏udniowo-zachodniej Europie,
w Europie Ârodkowej i w krajach Êródziemnomorskich.

Dalej obejmuje zasi´giem Ba∏kany, W´gry, Ukrain´ i Azj´
Mniejszà, w kierunku po∏udniowo-wschodnim si´gajàc
do Mongolii, a na po∏udniu – do Indii i Cejlonu. Wyst´-
puje te˝ w Afryce – w Tunezji, Algierii i Maroku oraz na
po∏udnie od Sahary, we wschodniej cz´Êci kontynentu,
a tak˝e na Madagaskarze.
Zimowiska, poza wspomnianym basenem Morza Âród-
ziemnego, znajdujà si´ w tropikalnej Afryce, krajach Bli-
skiego i Ârodkowego Wschodu (np. na wybrze˝ach Mo-
rza Czerwonego), w Zatoce Adeƒskiej i Perskiej, tak˝e
w Indiach i na Filipinach. Ptaki z po∏udniowej Europy zi-
mujà cz´Êciowo na terenach l´gowych. Inne podgatunki
wyst´pujà na obu kontynentach amerykaƒskich, w po∏u-
dniowo-wschodniej Azji (Jawa, Nowa Gwinea, Filipiny),
w Australii i Nowej Zelandii. Ptaki gniazdujàce w tropi-
kach sà cz´Êciowo osiad∏e.

Rozmieszczenie w Polsce
Dotàd zanotowano w Polsce siedem przypadków l´gów.
Najpierw w 1994 r. para zbudowa∏a gniazdo na jez. Âwi-
dwie pod Szczecinem, lecz l´g zakoƒczy∏ si´ niepowodze-
niem. Podobnie nieudanie zakoƒczy∏y si´ l´gi 3 par
w 1996 r. w Klimontowie ko∏o Niechlowa na Dolnym Âlà-
sku. Pierwsze pomyÊlne l´gi odnotowano dopiero
w 1998 r., kiedy 3 pary wyprowadzi∏y m∏ode w rez.
S∏oƒsk w PN UjÊcie Warty. Nast´pnie w 1999 r. znalezio-
no gniazdo na rozlewiskach Warty pod Ko∏czynem
w pow. sul´ciƒskim, w pobli˝u rez. S∏oƒsk. Kolejne l´gi
mia∏y miejsce w latach 2000 i 2001. Pojedyncze pary wy-
prowadzi∏y wówczas m∏ode w Werbkowicach pod Hru-
bieszowem, w Siedliskach pod PrzemyÊlem i w ˚ukowie
pod Obornikami w Wielkopolsce.

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 nie zagro˝ony,
którego status ochronny jest prawdopodobnie odpowiedni
BirdLife International: SPEC -
Dyrektywa Ptasia: Art. 4.1, za∏àcznik I
Konwencja Berneƒska: za∏àcznik II
Konwencja Boƒska: za∏àcznik II
Porozumienie AEWA

Wyst´powanie gatunku
na obszarach chronionych

Z siedmiu przypadków gniazdowania pi´ç mia∏o miejsce
poza obszarami chronionymi. Szczud∏aki gnieêdzi∏y si´ na
odstojnikach Êcieków (trzy przypadki), w cz´Êciowo osuszo-
nym wyrobisku kredy jeziornej i na ∏àkach.
W dwóch przypadkach gniazdowa∏y na obszarach chro-
nionych: w rez. Jezioro Âwidwie i rez. S∏oƒsk na terenie
PN UjÊcie Warty.
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Rozwój i stan populacji

Europejska populacja l´gowa szczud∏aka oceniana jest
na 21 000–37 000 p. Najliczniej gatunek ten gniazdu-
je w Turcji (5000–15 000 p.), Hiszpanii (ok. 10 500 p.),
Rosji (1000–3000 p.), Portugalii (1000–2000 p.), Francji
(1850 p.) i we W∏oszech (900–1900 p.). W przeciwieƒ-
stwie do licznych i stabilnych populacji z basenu Morza
Âródziemnego i zachodniej Francji, znacznie mniej licz-
ne populacje z Europy Po∏udniowo-Wschodniej wyka-
zujà dramatyczny spadek, a wiele stanowisk l´gowych
jest zagro˝onych. Oceniono, ˝e w po∏udniowo-zachod-
niej Europie i w zachodniej Afryce zimuje
71 000–82 000 szczud∏aków (pochodzà z l´gowisk
w po∏udniowo-zachodniej Europie), natomiast na po∏u-
dnie od Sahary – 23 000–44 000 os. (pochodzà z l´-
gowisk w Êrodkowej Europie, znad Morza Âródziemne-
go, Morza Czarnego i z Turcji).
Do roku 2002 zanotowano w Polsce oko∏o 80 stwierdzeƒ
ze 179 ptakami, z tego prawie po∏owa przypada na
okres od po∏owy lat 90. W tym okresie pojawy mia∏y cz´-
sto charakter niewielkich nalotów, jak np. w roku 1996,
kiedy dokonano 10 stwierdzeƒ ∏àcznie 22 ptaków obser-
wowanych w ró˝nych regionach kraju i w roku 2000 –
w 13 obserwacjach widziano ∏àcznie 24 ptaki oraz w ro-
ku 2001 – 9 obserwacji i 19 ptaków. Analiza stwierdzeƒ
z lat 1945–2001 wykazuje, ˝e a˝ 3/4 z nich mia∏o miej-
sce wiosnà, g∏ównie w maju i czerwcu, a w ponad po∏o-
wie spotkaƒ widziano po 2 ptaki. Spotykano je w ca∏ym
kraju, dominujà jednak stwierdzenia z po∏udniowej cz´-
Êci Polski. Wzrost cz´stoÊci spotkaƒ, jaki nastàpi∏ w dru-
giej po∏owie lat 90., zaowocowa∏ siedmioma przypadka-
mi gniazdowania szczud∏aka w Polsce. Zaledwie siedem
przypadków gniazdowania, z tego w pi´ciu przypadkach
pojedynczych par, nie pozwala wnioskowaç, czy sà one
poczàtkiem ekspansji tego gatunku, czy tylko wyjàtkowy-
mi próbami l´gów na granicy zasi´gu. Ponadto ka˝dy
przypadek gniazdowania zdarza∏ si´ w innym miejscu
i w ró˝nych regionach kraju.
Przypadki sporadycznego gniazdowania poza normalnym
area∏em, zw∏aszcza w latach suchych, sà charakterystyczne
dla gatunku. Podczas wiosennego powrotu z zimowisk pta-
ki przemieszczajà si´ daleko na pó∏noc. Przemieszczenia
takie koƒczà si´ czasem powstaniem efemerycznych, cza-
sem kilkuletnich stanowisk l´gowych. Szereg takich przy-
padków zanotowano w wielu krajach Europy Zachodniej
i Ârodkowej, ostatnio równie˝ w Europie Wschodniej.
Prawdopodobnie i dawniej zdarza∏y si´ takie przypadki.
W XIX w. podejrzewano gniazdowanie szczud∏aków pod
Gorzowem i w 1858 r. w Sosnowicy pod Parczewem.

Zagro˝enia

• brak istotnych zagro˝eƒ ze wzgl´du na bardzo nieliczne
wyst´powanie.

Propozycje odnoÊnie do zarzàdzania

Potencjalnym miejscem gniazdowania szczud∏aka w Polsce
jest PN UjÊcie Warty i jego okolice, w dolinie Warty. Aby na
tym terenie utrzymaç mo˝liwoÊci gniazdowania, nale˝y:
• wprowadziç korekt´ instrukcji gospodarowania wodà na

zb. Jeziorsko, tak by w dolinie Warty poni˝ej pi´trzenia
odtworzone zosta∏y okresowe zalewy wiosenne;

• protegowaç ekstensywne u˝ytkowanie ∏àk i pastwisk
w dolinie Warty; wprowadziç ekstensywne u˝ytkowanie
∏àk i pastwisk równie˝ w PN UjÊcie Warty; podejmowaç
karczowanie roÊlinnoÊci krzewiastej i drzewiastej na
obszarach ∏àkowych.

Propozycje badaƒ

Nale˝y zbadaç:
• wybiórczoÊç siedliskowà ptaków osiedlajàcych si´ w Polsce;
• sukces rozrodczy.

Monitoring

• coroczna rejestracja wszystkich stanowisk l´gowych;
• sta∏a rejestracja wszystkich spotkaƒ tego gatunku na

obszarze kraju.
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