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A133
Burhinus oedicnemus
(L., 1758)

Kulon
Rzàd: siewkowe, podrzàd: siewkowce, rodzina: kulony

Status wyst´powania w Polsce

Do niedawna skrajnie nielicznie l´gowy, przypuszczalnie
ju˝ niel´gowy. Sporadycznie pojawiajàcy si´ na przelotach.

Opis gatunku

Ptak wielkoÊci du˝ego go∏´bia, na wysokich nogach. Wy-
miary: d∏ugoÊç cia∏a 40–44 cm, rozpi´toÊç skrzyde∏ 77–85
cm, masa cia∏a samca – przeci´tnie 475 g (430–520g);
samicy – przeci´tnie 450 g (290–535g). Upierzenie obu
p∏ci jest bardzo podobne, ale samiec jest nieco wi´kszy od
samicy. W upierzeniu przewa˝ajà barwy p∏owopiaskowa
i szarobràzowa. Charakterystyczne sà du˝e oczy z jaskra-
wo˝ó∏tà t´czówkà (podobne do oczu jastrz´bia) oraz sto-
sunkowo du˝a g∏owa, ˝ó∏te nogi i ˝ó∏ty dziób z czarnym
koƒcem. Nad oczami znajduje si´ bia∏awa brew; bia∏y jest
równie˝ pas pod okiem, widoczny tak˝e nad dziobem,
bia∏e sà gard∏o i brzuch. Na skrzydle wyst´puje charakte-
rystyczny rysunek z∏o˝ony z ciemnych i bia∏ych pasków
oraz plam. M∏ode ubarwieniem sà podobne do doro-
s∏ych. Ze wzgl´du na skryty tryb ˝ycia jest rzadko widywa-
ny na odkrytym terenie. Odzywa si´ bardzo ró˝nymi
dêwi´kami, np. w locie „kur-lii”, „k-lii”, „kira-∏i” czy „czurr-
rii”, siedzàc na ziemi – „czrr∏i... czh∏ik... czh∏ik”, jeden
z g∏osów tokowych „tuii-tuii”, g∏osy alarmowe to „ulii”,
„kljui”, „klii”„kryiik” itd.

Mo˝liwoÊç pomy∏ki z innymi
gatunkami

Wyglàd ptaka jest tak charakterystyczny, ˝e mo˝liwoÊç po-
my∏ki z innymi gatunkami ptaków jest niewielka. Nato-
miast niektóre g∏osy sà nieco podobne do g∏osów kulika
wielkiego Numenius arquata (A160), czapli siwej Ardea ci-
nerea (A028), lelka Caprimulgus europaeus (A224) czy
ostrygojada Haematopus ostralegus (A130).

Biologia

Tryb ˝ycia
Charakteryzuje si´ bardzo skrytym trybem ˝ycia. Aktywny
jest od zmierzchu do Êwitu. ˚eruje g∏ównie w ciàgu nocy,
ale pod koniec sezonu l´gowego cz´sto jest aktywny rów-
nie˝ w ciàgu dnia. Sp∏oszony z miejsca dziennego wypo-
czynku poczàtkowo ucieka na piechot´, po czym prze-
mieszcza si´ na wi´ksze odleg∏oÊci w locie. Dzieƒ sp´dza
ukryty w niewielkich zag∏´bieniach na rozleg∏ym otwartym

terenie, siedzàc nieruchomo i przywierajàc do pod∏o˝a,
z którym doskonale si´ zlewa swoim ma∏o skontrastowa-
nym ubarwieniem. Jako gatunek silnie terytorialny wyst´-
puje w okresie l´gowym w rozproszeniu, a tylko po okresie
l´gowym mo˝e tworzyç wi´ksze stada.

L´gi
Ptaki przylatujà na l´gowiska ju˝ w koƒcu marca. W ma-
ju sk∏adane sà 2 jaja do gniazda majàcego postaç lekko
zaznaczonej jamki lub wprost na ziemi. W sezonie wypro-
wadzany jest tylko jeden l´g. W przypadku utraty zniesie-
nia samica mo˝e z∏o˝yç jaja ponownie, stàd zniesienia
kulona spotykano nawet w czerwcu. Wysiadywanie jaj
trwa 24–27 dni; m∏ode opuszczajà gniazdo nieomal na-
tychmiast po wykluciu, a zdolnoÊç do lotu uzyskujà po
36–42 dniach. W okresie koczowaƒ pol´gowych kulony
mogà tworzyç stada. AktywnoÊç g∏osowa samców (fletowe
gwizdy) jest wysoka tylko na poczàtku sezonu l´gowego,
g∏ównie wieczorem i w nocy.

W´drówki i zimowanie
Niewiele wiadomo na temat w´drówek europejskich
kulonów. Ptaki obràczkowane we wschodnich Niem-
czech w´drowa∏y w kierunku basenu Morza Âródziem-
nego. Odlot z l´gowisk nast´powa∏ od wrzeÊnia do po-
czàtku listopada, a przylot wiosnà na poczàtku kwiet-
nia. Nic nie wiadomo o w´drówkach polskich kulonów.
W Europie kulony zimujà nielicznie w po∏udniowej cz´-
Êci Wielkiej Brytanii i w Hiszpanii, byç mo˝e i w innych
krajach Êródziemnomorskich. Poza tym zimujà w wielu
miejscach w Afryce.

Pokarm
Dieta kulona jest bardzo urozmaicona. Sk∏adajà si´ na
nià g∏ównie làdowe bezkr´gowce: d˝d˝ownice, mi´czaki,
paj´czaki, owady – ma∏e i du˝e, a tak˝e drobne kr´gow-
ce: p∏azy, gady, gryzonie oraz jaja i piskl´ta ptaków.
W pokarmie zdarzajà si´ równie˝ korzonki i nasiona ro-
Êlin oraz padlina.



Wyst´powanie

Siedlisko
Zasiedla ró˝ne typy suchych i otwartych siedlisk: wydmy,
ekstensywne pastwiska na mineralnym pod∏o˝u, piaszczy-
ste wyspy w korytach du˝ych rzek, piaszczyste nadrzeczne
pla˝e i murawy, du˝e ˝wirownie, kamienio∏omy, poeksplo-
atacyjne wyrobiska, ha∏dy, lotniska. Na przelotach spoty-
kany nawet na polach, np. w uprawach ziemniaka.
W Alzacji lokalna populacja zaadaptowa∏a si´ do gniaz-
dowania w uprawach kukurydzy, rzepaku i okopowych.
Natomiast w Anglii wyst´puje od lat stabilna populacja na
wrzosowiskach.

Siedliska z Za∏àcznika I Dyrektywy
Siedliskowej, które mogà byç istotne
dla gatunku
4030 Suche wrzosowiska (Calluno-Genistion, Pohlio-Callu-

nion, Calluno-Arctostaphylion)
6120 Ciep∏olubne, Êródlàdowe murawy napiaskowe (Ko-

elerion glaucae)

Rozmieszczenie geograficzne
Opisano co najmniej 6 podgatunków. Wi´kszoÊç Europy –
od po∏udniowej cz´Êci Wysp Brytyjskich, poprzez Francj´
i pó∏wysep Iberyjski, na wschodzie do Kaukazu – zamiesz-
kuje podgatunek B. o. oedicnemus. Wyspy Morza Âród-
ziemnego, Grecj´, Turcj´ i pó∏nocnà Afryk´ zasiedla B. o.
saharae. Na Wyspach Kanaryjskich wyst´pujà dwa inne
podgatunki. Jeszcze inny podgatunek zamieszkuje po∏u-
dniowo-wschodnià Rosj´, a 6. podgatunek zasiedla Indie,
Sri Lank´ i Indochiny.
Populacje z Hiszpanii, Afryki, Indii i po∏udniowo-wschod-
niej Azji sà osiad∏e, ewentualnie przemieszczajà si´ na
nieznaczne odleg∏oÊci. G∏ówne zimowiska kulona znaj-
dujà si´ w Hiszpanii, pó∏nocnej Afryce, na Pó∏wyspie In-
dyjskim i Pó∏wyspie Indochiƒskim. S∏abo zbadany jest za-
si´g zimowisk na po∏udnie od Sahary, zw∏aszcza w za-
chodniej cz´Êci Sahelu. Na wschodzie Afryki zimowiska
kulona dochodzà do Kenii.

Rozmieszczenie w Polsce
Przypuszczalnie ca∏kowite wygaÊni´cie populacji l´gowej
nastàpi∏o na poczàtku XXI w.

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)
Polska czerwona ksi´ga zwierzàt (2001): CR gatunek skraj-
nie zagro˝ony wygini´ciem
Status zagro˝enia w Europie: V gatunek nara˝ony na
wygini´cie
BirdLife International: SPEC 3

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

Do roku 1990 wyst´powa∏ w rez. Wydma Mo∏o˝ewska
w Podlaskim Prze∏omie Bugu.

Rozwój i stan populacji

Wed∏ug szacunków przeprowadzonych w latach 80. i 90.
w Europie (bez Rosji) gnieêdzi∏o si´ 30 000–60 000 p. ku-
lona. Najwi´ksze populacje zamieszkujà Hiszpani´
(22 000–30 000 p.), Francj´ (5000–9000 p.), Turcj´
(1000–5000 p.) i Portugali´ (1000–10 000 p.). Szacunki li-
czebnoÊci populacji l´gowej Rosji sà bardzo nieprecyzyjne
i sà okreÊlane jako 10 000–100 000 p. W wi´kszoÊci kra-
jów zauwa˝alny jest spadek liczebnoÊci gniazdujàcych par.
Uwzgl´dniajàc wspó∏czesne granice Polski, w XIX w. ku-
lon wyst´powa∏ w ca∏ej ni˝owej cz´Êci kraju, poza Mazu-
rami i Suwalszczyznà. W pierwszej po∏owie XX w. area∏
wyst´powania nie uleg∏ du˝ym zmianom, ale przypusz-
czalnie zmniejszy∏a si´ liczebnoÊç. Oznaki zaniku ró˝-
nych stanowisk l´gowych kulona na terenie Polski sà no-
towane od poczàtku XX wieku. W latach 50. opuÊci∏
Âlàsk, w 60. Pustyni´ B∏´dowskà, a w latach 70. Wielko-
polsk´. Jednak najwi´ksze nasilenie regresu liczebnoÊci
mia∏o miejsce dopiero w drugiej po∏owie XX w., bowiem
jeszcze w latach 60. wyst´powa∏ doÊç równomiernie
wzd∏u˝ Wis∏y Êrodkowej, gdzie pomi´dzy ujÊciem Sanu
a Warszawà stwierdzono 25–35 p., a nad dolnym Bu-
giem pomi´dzy granicà paƒstwowà a Kuligowem odno-
towano kulony w 6 miejscach, ich liczebnoÊç szacowano
na 10–13 p. Nad Narwià gnieêdzi∏o si´ przynajmniej
3–5 p. (uwzgl´dniajàc równie˝ odcinek pod Tykocinem),
a pod Cz´stochowà – 5 p. Najd∏u˝ej kulon utrzyma∏ si´
na Mazowszu i po∏udniowym Podlasiu.
W latach 70. wykazano gwa∏towny spadek liczebnoÊci naj-
wi´kszych populacji. W roku 1973 nad Wis∏à wykryto za-
ledwie 3–5 p., nad Bugiem przebywa∏o tylko 7 p., zaÊ nad
dolnà Narwià przypuszczalnie 3 p. W latach 80. jako
pierwsza wygas∏a populacja nadwiÊlaƒska, a nast´pnie
nadbu˝aƒska (ostatnie spotkanie w 1990). W roku 1995
wykryto dwa stanowiska w kamienio∏omach w Kieleckiem,
przy czym na jednym widziano par´ z m∏odymi, a na dru-
gim na prze∏omie czerwca i lipca obserwowany by∏ ptak
zachowujàcy si´ terytorialnie. Ponadto w kwietniu i maju
1997 na poligonie w Borach DolnoÊlàskich s∏yszano ptaka
odzywajàcego si´ g∏osem godowym. Najd∏u˝ej kulon prze-
trwa∏ w dolinie dolnej Narwi. Niewykluczone, ˝e nad Na-
rwià do koƒca ubieg∏ego wieku kulony wyst´powa∏y
w dwóch miejscach (pod Nowogrodem i Ró˝anem), bo-
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wiem jeszcze w roku 1996 stwierdzono tam par´ oraz po-
jedynczego ptaka. Jako l´gowy w Polsce byç mo˝e gatunek
zanik∏ dopiero w pierwszych latach obecnego wieku.
Ostatnie spotkania dotyczà przypuszczalnie samotnych
samców usi∏ujàcych zdobyç samic´ na skraju zasi´gu. Ob-
serwacje takich ptaków poczyniono w Ma∏opolskim Prze∏o-
mie Wis∏y w latach 1998 i 1999 oraz w roku 2003 w cen-
tralnej Polsce. Trzeba wyraênie zaznaczyç, ˝e kulon w Pol-
sce jest na skraju swojego zasi´gu, wi´c mo˝na si´ spo-
dziewaç fluktuacji liczebnoÊci gatunku. Niemniej sytuacja
ta wraz ze zmianami siedliskowymi (zalesianie itp.) istotnie
wp∏ywa na wycofywanie si´ gatunku.

Zagro˝enia

Przyczyny wycofania si´ kulona z Polski sà nieznane. Ga-
tunek ten wyst´powa∏ w dolinach najwi´kszych rzek,
gdzie nie dosz∏o do istotnych zmian siedliskowych, a sil-
na presja turystyczna dzia∏a∏a tylko lokalnie. Pomimo te-
go kulony zacz´∏y znikaç w Polsce ju˝ w latach 70. Przy-
puszczalnie za proces ten odpowiedzialne by∏y nierozpo-
znane czynniki dzia∏ajàce na zimowiskach lub na trasach
przelotu. Mo˝liwe, ˝e sytuacja kulona w Polsce jest wyni-
kiem naturalnych fluktuacji liczebnoÊci gatunku, do ja-
kich dochodzi na skraju jego area∏u.
Nie mo˝na wykluczyç, ˝e kulon wróci i ponownie zacznie
w Polsce gniazdowaç. By do tego dosz∏o, konieczne jest za-
chowanie w kraju siedlisk wymaganych przez tego ptaka.

Propozycje odnoÊnie do zarzàdzania

Nale˝y:
• powa˝nie ograniczyç plany zabudowy hydrotechnicznej

dolin rzecznych (szczególnie Dolnego Bugu, Dolnej Na-
rwi i Wis∏y Ârodkowej) i plany przekszta∏ceƒ re˝imu hy-
drologicznego rzek,

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

• u˝ytkowaç doliny rzeczne zgodnie z dotychczasowà
ewidencjà gruntów;

• protegowaç ekstensywne u˝ytkowanie pastwisk na ob-
szarach stanowiàcych potencjalne l´gowiska kulona
w dolinach wielkich rzek nizinnych; wprowadziç eks-
tensywne u˝ytkowanie pastwisk równie˝ na obszarach
obj´tych ochronà przestrzennà (parki krajobrazowe,
rezerwaty przyrody);

• podejmowaç karczowanie roÊlinnoÊci krzewiastej i drze-
wiastej na obszarach pastwiskowych;

• objàç pastwiska stanowiàce potencjalne l´gowiska kulo-
na programami rolnoÊrodowiskowymi, promujàcymi
ekstensywny system wypasu;

• wykupywaç tereny wskazane do zalesieƒ w gminnych
programach zalesieƒ, po∏o˝one w dolinach rzek;

• w rozleg∏ych poeksploatacyjnych wyrobiskach, po∏o˝o-
nych g∏ównie w Êrodkowej Polsce, nale˝y pozostawiç du-
˝e (ponad 50 ha) fragmenty poza zasi´giem zalesiania
– najcz´stszej formy ich rekultywacji;

• ograniczyç wst´p ludzi na l´gowiska gatunku w okre-
sie 1 kwietnia–31 lipca (nie powinno to dotyczyç
przedstawicieli spo∏ecznoÊci lokalnych; ograniczeniu
powinno towarzyszyç wskazanie w miar´ potrzeby al-
ternatywnych miejsc biwakowania, po∏àczone z ozna-
kowaniem, u∏atwieniem dojazdu i zaopatrzeniem
w podstawowà infrastruktur´);

• kontrolowaç w dolinach wszystkich rzek rozwój zabudo-
wy letniskowej oraz infrastruktury rekreacyjnej (pola
golfowe);

• podjàç redukcj´ liczebnoÊci drapie˝ników naziemnych
(lis, jenot, norka amerykaƒska) i skrzydlatych (kruk, wro-
na siwa, sroka). W przypadku wysp rozwiàzaniem wspo-
magajàcym mo˝e byç zastosowanie pastucha elektrycz-
nego uniemo˝liwiajàcego dost´p czworonogów;

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 zamiesczonych w cz´Êci
wst´pnej poradnika (T. 7., str. 20).

Propozycje badaƒ

Nie proponuje si´ prowadzenia badaƒ nad kulonem
w Polsce.

Monitoring

• coroczna lustracja wszystkich stanowisk, które jeszcze
niedawno stanowi∏y ostoje kulona (Wis∏a Êrodkowa,
Dolny Bug, Dolna Narew oraz rozleg∏e poeksploatacyj-
ne wyrobiska w Êrodkowej i po∏udniowej Polsce);

• sta∏a rejestracja wszystkich spotkaƒ tego gatunku na
obszarze kraju.
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