
Gallinago media
(Lath. 1787)

Dubelt
Rzàd: siewkowe, podrzàd: siewkowce, rodzina: bekasowate,
podrodzina: bekasy

Status wyst´powania w Polsce

Bardzo nielicznie l´gowy, g∏ównie na wschodzie kraju. Na
przelotach nieliczny.

Opis gatunku

Sylwetkà i ubarwieniem zbli˝ony do kszyka, jest jednak od
niego nieco wi´kszy. Wymiary: d∏ugoÊç cia∏a 27–31 cm,
rozpi´toÊç skrzyde∏ 43–50 cm, masa 140–265 g; Êwie˝o
wyklute piskl´ wa˝y 13–17 g.
Brak jest wyraênych ró˝nic w rozmiarach mi´dzy p∏ciami.
Posiada doÊç d∏ugi dziób, kr´pà sylwetk´ i krótkie nogi.
Ogólne ubarwienie ptaka jest pstre, rdzawo-bràzowo-
be˝owe. Na prawie ca∏ym ciele wyst´puje kreskowanie.
Nad okiem widoczny jest szeroki jasny pasek, nad nim
pasek ciemny oraz jasny pas przez Êrodek g∏owy. U lecà-
cego ptaka na wierzchu skrzyde∏ widoczne sà dwa rów-
noleg∏e, bia∏e, doÊç wàskie paski. Cechà charaktery-
stycznà jest te˝ du˝a iloÊç bieli na zewn´trznych partiach
ogona. Brak dymorfizmu p∏ciowego. Upierzenie godowe
i spoczynkowe jest bardzo podobne. M∏ode, w porówna-
niu z doros∏ymi, majà mniej bia∏ego po bokach ogona.

Mo˝liwoÊç pomy∏ki z innymi 
gatunkami

Najbardziej podobnym do dubelta gatunkiem w awi-
faunie krajowej jest kszyk Gallinago gallinago (A153).
Najwa˝niejsze cechy odró˝niajàce w locie dubelta od
kszyka to bia∏e boki ogona widoczne przy starcie i là-
dowaniu, dwa wyraêne wàskie, bia∏e paski wzd∏u˝
wierzchu skrzyd∏a i ciemny spód skrzyd∏a. U siedzàcego
ptaka wyraêne sà bia∏e obrze˝enia piór w dolnej cz´Êci
z∏o˝onego skrzyd∏a, wyst´pujàce na ca∏ym brzuchu
prà˝ki oraz nieco krótszy dziób i bardziej kr´pa ni˝
u kszyka sylwetka.

Biologia

Tryb ˝ycia
Przewa˝nie prowadzi samotniczy tryb ˝ycia, jedynie na
tokowiskach dochodzi do gromadzenia si´ ptaków.
W czasie w´drówki tworzy czasami grupy do 10 os. Ak-
tywny w dzieƒ, ale toki rozpoczynajà si´ o zmierzchu
i trwajà w nocy. Trudny do wyp∏oszenia, zrywa si´ spod
samych nóg. W´druje nocà.

L´gi
Na l´gowiskach pojawia si´ z poczàtkiem maja. Samce
wieczorami gromadzà si´ (od kilku do kilkunastu ptaków)
na tokowiskach, które sà cz´sto usytuowane w nieco such-
szych fragmentach bagien, wÊród roÊlinnoÊci zielnej. Toki
odbywajà si´ o zmroku i w nocy, rzadko w ciàgu dnia.
Samce wydajà charakterystyczne g∏osy, przypominajàce
dêwi´k powstajàcy podczas uderzania o siebie dwóch pa-
tyków; od czasu do czasu rozk∏adajà ogon i skrzyd∏a, b∏y-
skajàc bia∏ymi zewn´trznymi cz´Êciami ogona i pr´gami
na skrzyd∏ach, a równoczeÊnie wyskakujà ponad roÊlin-
noÊç, przez co stajà si´ lepiej widoczne. Samice odwie-
dzajà tokowiska i w nocy odbywajà si´ kopulacje. Gniaz-
da sà usytuowane w odleg∏oÊci 100–600 m, najcz´Êciej
150–200 m od tokowiska. Dubelty gnie˝d˝à si´ w rozpro-
szeniu na ziemi, wÊród g´stej roÊlinnoÊci zielnej. Gniazdo
jest ma∏ym zag∏´bieniem, które samica wyÊciela trawà
i mchem. Sk∏ada 4, wyjàtkowo 3 lub 5 jaj, które wysiadu-
je przez 22–24 dni. M∏ode sà zagniazdownikami i opusz-
czajà gniazdo, gdy tylko wyschnà po wykluciu si´. Kryjà
si´ w g´stej roÊlinnoÊci w sàsiedztwie gniazda, a dopiero
po kilku dniach samica prowadzi je na odleglejsze ˝ero-
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wiska. Wi´ê rodzinna zanika po up∏ywie oko∏o miesiàca.
Nie wyst´puje ˝adna wi´ê pomi´dzy osobnikami obu p∏ci
– pary kojarzà si´ tylko w celu odbycia kopulacji. Samce
nie uczestniczà w ˝adnym etapie opieki nad potomstwem.
Wyst´puje jeden l´g w roku. Czas osiàgania dojrza∏oÊci
p∏ciowej jest nieznany.

W´drówki
W´drówka odbywa si´ szerokim frontem. W´drówk´ je-
siennà dubelt rozpoczyna w sierpniu. W Polsce przelot trwa
g∏ównie w sierpniu i wrzeÊniu, chocia˝ utrzymuje si´ a˝ do
listopada. Przelot wiosenny w po∏udniowej Europie noto-
wano z koƒcem marca i w kwietniu.

Zimowanie
Zimuje g∏ównie w tropikalnej Afryce, zw∏aszcza w jej
wschodniej cz´Êci.

Pokarm
Pokarm stanowià przede wszystkim d˝d˝ownice, ma∏e
Êlimaki i owady, takie jak chrzàszcze, muchówki, mrów-
ki, chruÊciki, gàsienice motyli i szaraƒczaki. W diecie
znajdujà si´ tak˝e nasiona, zw∏aszcza roÊlin bagien-
nych. ˚erujà w podobny sposób jak kszyki, ale poza
sondowaniem dziobem w g∏àb gleby stosunkowo cz´-
Êciej zbierajà zdobycz z powierzchni ziemi. Obserwacje
z zimowisk wskazujà, ˝e rzadziej ni˝ kszyki ˝erujà,
wchodzàc w wod´, a cz´Êciej szukajà zdobyczy na brze-
gach ka∏u˝ i sadzawek.

Wyst´powanie

Siedlisko
Zasiedla rozmaitego typu tereny bagienne, zarówno
otwarte, jak i z rozproszonymi krzewami i drzewami, tak˝e
skraje, a nawet wn´trza lasów brzozowych, olchowych
i wierzbowych oraz niezbyt podmok∏e ∏àki. Raczej unika
gnie˝d˝enia si´ na terenach zalewowych i silnie podmo-
k∏ych. Lokalnie gniazduje w suchych miejscach, np. wÊród
kar∏owatych ja∏owców, a na pó∏nocnych kraƒcach area∏u
na pastwiskach reniferów.
W Polsce dubelt gnieêdzi si´ przede wszystkim w dolinach
rzek zachowanych w mniej lub bardziej naturalnym sta-
nie. Cz´sto sà to ˝yzne torfowiska niskie. W Kotlinie Bie-
brzaƒskiej wi´kszoÊç tokowisk znajdowa∏a si´ na niezale-
wanej cz´Êci bagien poroÊni´tej niskimi, rozproszonymi
krzewami wierzb, a rzadziej na otwartym torfowisku
i w strefie zalewowej. Gniazda znajdywano zarówno
w suchych, jak i silnie podtopionych cz´Êciach bagien
w roÊlinnoÊci zielnej o ró˝nej wysokoÊci i strukturze, a wy-
jàtkowo tak˝e w niskich trawach i turzycach na zmelioro-
wanym Bagnie Wizna.
Na zimowiskach w Afryce wyst´puje na bagnach, na ob-
szarach z niskà trawà, polanach, zaoranych polach i nie-
u˝ytkach.

Siedliska z za∏àcznika I Dyrektywy 
Siedliskowej, które mogà byç istotne
dla gatunku
3270 Zalewane muliste brzegi rzek
6410 Zmiennowilgotne ∏àki trz´Êlicowe (Molinion)
7210 Torfowiska nakredowe (Cladietum marisci, Caricetum

buxbaumii, Schoenetum nigricantis)
7230 Górskie i nizinne torfowiska zasadowe o charakterze

m∏ak, turzycowisk i mechowisk

Rozmieszczenie geograficzne
Area∏ l´gowy gatunku obejmuje zachodnià i Êrodkowà
Palearktyk´, g∏ównie w strefie klimatycznej borealnej,
a lokalnie w strefie umiarkowanej i subarktycznej.
Obecnie wyst´puje od gór Êrodkowej Skandynawii
(Norwegii i Szwecji) i nizinnej Polski na zachodzie, po
Êrodkowy bieg Jeniseju na wschodzie. W Europie naj-
liczniejszy jest w Norwegii, Rosji, Bia∏orusi i Szwecji. Po-
za tym niewielkie populacje wyst´pujà na Ukrainie,
w Polsce, Estonii, Litwie i ¸otwie. Zimowiska obejmujà
wi´kszà cz´Êç Afryki na po∏udnie od Sahary. Wyjàtkowo
zimuje w pó∏nocno-zachodniej Europie.

Rozmieszczenie w Polsce
W Polsce jedynym wi´kszym stanowiskiem l´gowym du-
belta sà Bagna Biebrzaƒskie. Mniejsze stanowiska dubel-
tów zachowa∏y si´ w górnym i Êrodkowym biegu Narwi,
na Bagnie Wizna oraz w kilku innych regionach pó∏noc-
nego Podlasia (m.in. w Puszczy Bia∏owieskiej i Puszczy Au-
gustowskiej). Poza tym l´gowiska dubelta utrzymujà si´
jeszcze w dolinie dolnego Bugu, na Pojezierzu ¸´czyƒsko-
W∏odawskim, na Che∏mskich Bagnach W´glanowych
i w dolinie Êrodkowej Warty.

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): VU gatunek na-
ra˝ony na wygini´cie
Status zagro˝enia w Europie: (V) gatunek nara˝ony na wy-
gini´cie
BirdLife International: SPEC 2
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

Ok. 60% krajowej populacji zamieszkuje Biebrzaƒski
PN. Niewielkie stanowiska wyst´pujà w Narwiaƒskim
PN i w Poleskim PN. Równie˝ cz´Êç l´gowisk dubelta na
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Che∏mskich Bagnach W´glanowych znajduje si´ w ob-
r´bie rezerwatów przyrody. Wi´kszoÊç pozosta∏ych, nie-
wielkich stanowisk, znajduje si´ na terenie parków kra-
jobrazowych.

Rozwój i stan populacji

Dubelt nale˝y do grupy gatunków zagro˝onych global-
nie. Jego europejska populacja l´gowa jest oceniana na
170 000–290 000 p. Gatunek ten zamieszkuje najlicz-
niej Rosj´ (150 000–250 000 p.), Bia∏oruÊ (12 000–
–20 000 p.) i Norwegi´ (5000–15 000 p.).
W latach 90. krajowà populacj´ oceniono na 750–850 to-
kujàcych samców, z czego ok. 60% wyst´puje w Kotlinie
Biebrzaƒskiej. Na Bagnach Biebrzaƒskich liczebnoÊç w la-
tach 1991–1997 oceniono na 400–480 samców, a ok.
200 samców stwierdzono w ró˝nych fragmentach doliny
Narwi. W Puszczy Knyszyƒskiej zanotowano 15–30 sam-
ców w latach 1986–1995, na Polesiu Lubelskim ok. 15
samców w 2001, a na obszarze Che∏mskich Torfowisk W´-
glanowych do 16 samców w latach 1990–1993. Pozosta-
∏e miejsca wyst´powania wymienione sà w rozdziale „Roz-
mieszczenie w Polsce”.
W XIX w. dubelt by∏ ptakiem l´gowym w ca∏ej nizinnej cz´-
Êci kraju, ale ju˝ w pierwszej po∏owie XX w. wyginà∏ na
wi´kszoÊci obszarów zachodniej i pó∏nocnej Polski. W dal-
szym ciàgu jest gatunkiem zanikajàcym w Polsce, chocia˝
tempo spadku liczebnoÊci uleg∏o obni˝eniu.

Zagro˝enia

Dubelt nale˝y do grupy gatunków zagro˝onych globalnie.
G∏ównym zagro˝eniem tego gatunku w Polsce jest:
• utrata siedlisk l´gowych na skutek zmian w Êrodowi-

sku. Zmiany te mogà byç wywo∏ane celowym osu-
szaniem lub przez ca∏kowite zarastanie krzewami
i drzewami bardziej otwartych dawniej bagien. Za-
rastanie to wynika z zaprzestania wykaszania pod-
mok∏ych ∏àk turzycowych i obni˝ania si´ poziomu
wód gruntowych;

• nielegalny odstrza∏.

Propozycje odnoÊnie do zarzàdzania

Wi´kszoÊç krajowej populacji gatunku wyst´puje na tere-
nach chronionych. Na terenach tych nale˝y konsekwent-
nie przestrzegaç zakazu melioracji i zwalczaç k∏usownic-
two. Korzystne jest te˝ czynne hamowanie sukcesji krze-
wów, jak to ma miejsce we fragmentach Biebrzaƒskiego
PN i rezerwatów przyrody na Che∏mskich Bagnach W´gla-
nowych. Renaturalizacja osuszonych bagien sprzyja∏aby
wzrostowi liczebnoÊci populacji dubelta. Wa˝ne jest te˝
rozszerzenie ochrony rezerwatowej na nie chronione do-
tàd stanowiska dubelta.

Propozycja badaƒ

Potrzebne sà badania dotyczàce dynamiki g∏ównych po-
pulacji dubelta w Polsce. Tego rodzaju wieloletnie bada-
nia powinny objàç przede wszystkim ocen´ strat l´go-
wych, ÊmiertelnoÊç m∏odych i prze˝ywalnoÊç ptaków do-
ros∏ych, a wi´c umo˝liwiç prognozowanie zdolnoÊci po-
pulacji do d∏u˝szego przetrwania bez imigracji osobni-
ków z zewnàtrz.

Monitoring

• coroczna ocena liczebnoÊci populacji l´gowej, na pod-
stawie liczby tokujàcych samców, prowadzona na toko-
wiskach.

Liczenie dubelta w terenie w porze l´gowej jest bardzo
trudne, bo przebywa on ukryty w roÊlinnoÊci i rzadko zry-
wa si´ do lotu. Do liczeƒ nale˝y wykorzystaç fakt groma-
dzenia si´ samców na tokowiskach. Wi´ksze tokowiska
utrzymujà si´ w tym samym miejscu przez wiele dziesi´cio-
leci i sà na ogó∏ znane ornitologom. Ptaki tokujà g∏ównie
o zmierzchu i w nocy, maksymalnà liczebnoÊç osiàgajàc
prawdopodobnie wkrótce po zachodzie s∏oƒca. Sà cz´-
Êciowo ukryte w roÊlinnoÊci i ocen´ liczebnoÊci nale˝y pro-
wadziç z przenoÊnego podwy˝szenia przy pomocy nokto-
wizora. Korzystna jest ma∏a p∏ochliwoÊç ptaków, co pozwa-
la prowadziç obserwacje z odleg∏oÊci kilkudziesi´ciu me-
trów. Ocen´ liczebnoÊci nale˝y prowadziç równoczeÊnie na
kilku g∏ównych tokowiskach danego obszaru.
• prowadzenie sta∏ego rejestru wszystkich tokowisk w kraju.
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