
Scolopax rusticola 
L., 1758

S∏onka
Rzàd: siewkowe, podrzàd: siewkowce, rodzina: bekasowa-
te, podrodzina: s∏onki

Status wyst´powania w Polsce

Nieliczny, lokalnie Êrednio liczny gatunek l´gowy; na prze-
lotach spotykany nielicznie, sporadycznie zimuje.

Opis gatunku

Ptak o masywnej budowie. Nieco wi´kszy od go∏´bia,
z d∏ugim dziobem i krótkimi nogami. Wymiary: d∏ugoÊç
cia∏a 33–35 cm, rozpi´toÊç skrzyde∏ 56–60 cm, d∏ugoÊç
dzioba 6,5–8 cm, masa cia∏a 210–460 g. Posiada upie-
rzenie o finezyjnym, skomplikowanym wzorze, doskona-
le maskujàce ptaka na Êció∏ce, wÊród suchych liÊci.
Dziób d∏ugi i doÊç masywny cielistego koloru, z ciemnym
koƒcem. Na wierzchu g∏owy charakterystyczne, szerokie,
poprzeczne, czarne pr´gi. Oczy du˝e, czarne. Pióra
wierzchu cia∏a i skrzyde∏ o marmurkowym wzorze rdza-
wobràzowe, jasnoszare i czarne. Na z∏o˝onych skrzy-
d∏ach jasne pióra uk∏adajà si´ w charakterystyczne pasy.
Spód cia∏a jasnoszary z p∏owo˝ó∏tym odcieniem i z wy-
raênymi ciemniejszymi, g´sto u∏o˝onymi paskami w po-
przek cia∏a. Kuper rdzawobràzowy, podobnie jak ogon,
który zakoƒczony jest czarnym i szarym pasem. Nogi
oraz palce szare do czerwonawych. W locie skrzyd∏a sze-
rokie, przez co sà nieco podobne do sowich. Ptak ude-
rza skrzyd∏ami bardzo wolno. Nie wyst´puj´ wyraêne
zró˝nicowanie sezonowe oraz p∏ci w wyglàdzie upierze-
nia. M∏ode sà bardzo podobne do doros∏ych, z tym ˝e
majà plamkowane, a nie g∏adkie czo∏o.
Tokujàcy samiec o zmroku oblatuje wielokrotnie okreÊlony
teren leÊny wolnym lotem na niedu˝ej wysokoÊci, wydajàc
charakterystyczne g∏osy, b´dàce mieszaninà chrapliwych
dêwi´ków „hrrr-hrrr-hr-hr” oraz wysokiego dêwi´ku „ci-
-cik”. Samica odzywa si´ cykajàcym g∏osem, podobnym do
samca. W pozosta∏ej cz´Êci roku s∏onki sà raczej milczàce.

Mo˝liwoÊç pomy∏ki z innymi 
gatunkami

Czasami mo˝e byç mylona z bekasami: kszykiem Gallina-
go gallinago (A153) lub dubeltem Gallinago media
(A154), za sprawà podobnego pokroju i proporcji cia∏a.
Jednak typowà cechà odró˝niajàcà s∏onk´ od tych gatun-
ków sà dobrze widoczne szerokie, czarne, poprzeczne pa-
sy na wierzchu g∏owy oraz wysokie czo∏o, wielkoÊç, a tak-
˝e g∏osy tokowe, zupe∏nie odmienny lot oraz wyst´powanie
w innych siedliskach.

Biologia

Tryb ˝ycia
Gatunek o wieczornonocnym trybie ˝ycia, typowo samotni-
czy, najmniej towarzyski wÊród siewkowych. Zwykle w´dru-
je pojedynczo, czasami w parze, rzadko w grupach z∏o˝o-
nych z 6 lub wi´kszej liczby osobników. Jeden samiec mo-
˝e kojarzyç si´ z kilkoma (do 4) samicami.

L´gi
Na l´gowiskach ptaki pojawiajà si´ doÊç wczeÊnie. Ptaki
brytyjskie i irlandzkie zaczynajà znoszenie jaj od poczàtku
marca, a ptaki nadba∏tyckie – od po∏owy marca. Zwykle
wyst´puje jeden l´g w roku, czasami dwa. Gniazdo na ob-
szarach leÊnych ukryte jest w niskiej roÊlinnoÊci lub pod ga-
∏´ziami drzew; na terenach otwartych, jak pola, bagna czy
wrzosowiska, schowane w krótkiej lub Êrednio wysokiej ro-
ÊlinnoÊci. Gniazdo stanowi p∏ytkie 2–5 cm zag∏´bienie
o Êrednicy 12–15 cm, wy∏o˝one zeschni´tymi liÊçmi, suchy-
mi êdêb∏ami traw i kilkoma piórami; w zadrzewieniach
iglastych równie˝ igliwiem drzew. Gniazdo buduje samica.
W zniesieniu Êrednio znajdujà si´ 4 jaja (2–6), znoszone co
24–48 godzin. Wysiaduje tylko samica, od ostatniego jaja,
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przez Êrednio 22 dni (21–24). Piskl´ta, typowe zagniaz-
downiki, klujà si´ jednoczeÊnie zdolnoÊç do lotu uzyskujà
po oko∏o 15–20 dniach, lecz zagro˝one potrafià zerwaç
si´ z ziemi ju˝ po oko∏o 10 dniach. Piskl´tami opiekuje si´
wy∏àcznie samica. SamodzielnoÊç uzyskujà w wieku
35–42dni. a dojrza∏oÊç p∏ciowà samice – po roku, nato-
miast samce w wi´kszoÊci po 2 latach.

W´drówki
Gatunek cz´Êciowo w´drowny. W´druje nocà. Ptaki ze
Skandynawii oraz niektóre z zachodnich obszarów Rosji zi-
mujà w zachodniej i po∏udniowej Europie oraz w pó∏noc-
nej Afryce. Ptaki odbywajàce l´gi na Wyspach Brytyjskich
i we Francji sà przewa˝nie osiad∏e. Poczàtek jesiennej w´-
drówki zwiàzany jest z poczàtkiem mrozów i z regu∏y przy-
pada na okres paêdziernika i listopada; powrót na l´gowi-
ska równie˝ zale˝y od temperatur i trwa od marca do po-
∏owy maja. Samice w´druj´ pierwsze. M∏ode i rodzice ch´t-
nie wracajà do poprzednich miejsc gniazdowania.

Zimowanie
Na obszary zimowisk wi´kszoÊç ptaków przylatuje z koƒ-
cem listopada, gdzie przebywajà do po∏owy marca.
Zimowiska europejskich s∏onek znajdujà si´ w zachodniej
i po∏udniowej Europie i w pó∏nocnej Afryce.
S∏onka zimuje w Polsce w niewielkiej liczbie. Zapewne
w czasie ∏agodnych zim jest to zjawisko znacznie cz´stsze,
ni˝ wskazujà dokonane obserwacje. Zimowanie s∏onki
w Polsce znane by∏o ju˝ dawniej, od XIX w.

Pokarm
Pokarm s∏onki jest g∏ównie zwierz´cy, rzadziej roÊlinny.
W sk∏ad pokarmu wchodzà przede wszystkim bezkr´gowce
pozyskiwane z powierzchni i spod powierzchni gleby
oraz spod opad∏ych liÊci. Materia∏ roÊlinny sk∏ada si´ z na-
sion, owoców, ziaren zbó˝ a tak˝e korzeni i êdêbe∏ ró˝nych
traw. Podczas ˝erowania w wilgotnych miejscach s∏onka
sonduje dziobem wilgotny grunt. Mo˝e równie˝ w poszuki-
waniu pokarmu rozgrzebywaç grunt nogami. ˚erujàcy ptak
porusza si´ wolno, z cia∏em u∏o˝onym prawie poziomo
i dziobem nachylonym do gruntu pod kàtem oko∏o 30°.

Wyst´powanie

Siedlisko
W sezonie l´gowym preferuje urozmaicone siedliska leÊne,
ch∏odne, cieniste, wilgotne, zarówno liÊciaste, mieszane, jak
i iglaste, z bogatym podszytem tworzonym przez je˝yny,
leszczyny, paprocie, borówki czarne, stanowiàcym os∏on´
przed lotnymi drapie˝nikami. Wyst´puje równie˝ w m∏odni-
kach iglastych. W du˝ych kompleksach leÊnych wa˝nym
elementem siedliskowym dla s∏onki sà szerokie dukty i ma-
∏e polany. Unika ciep∏ych i suchych obszarów. Ch´tnie ˝e-
ruje wzd∏u˝ strumieni, przy êródliskach lub rozlewiskach.
Zimuje g∏ównie w siedliskach zbli˝onych do l´gowych, jed-

nak jest w tym okresie mniej wymagajàca. Dzieƒ sp´dza
ukryta w p∏atach g´stych i niskich zaroÊli. ˚eruje nocà, pre-
ferujàc obszary niezmro˝onych pastwisk, ∏àk odleg∏ych
oko∏o 1 km od obszarów leÊnych, gdzie sp´dza dzieƒ.
W niektórych, bardziej po∏udniowych obszarach zimowisk
s∏onka spotykana jest tak˝e w zaroÊlach trzcinowych, na
bagnach, w sadach, ogrodach, a niekiedy w parkach.
W Szkocji gnieêdzi si´ do wysokoÊci ok. 500 m n.p.m.,
w Szwajcarii do ok. 1700–2000 m n.p.m., a w Himalajach
do 3500 m n.p.m.

Siedliska z za∏àcznika I Dyrektywy
Siedliskowej, które mogà byç istotne 
dla gatunku
9130 ˚yzne buczyny (Dentario glandulose-Fagenion, Galio

odorati-Fagenion)
9160 Gràd subatlantycki (Stellario-Carpinetum)
9170 Gràd Êrodkowoeuropejski i subkontynentalny (Galio-

Carpinetum, Tilio-Carpinetum)
91D0 Bory i lasy bagienne
91E0 ̧ ´gi wierzbowe, topolowe, olszowe i jesionowe (Salicetum

albo-fragilis, Populetum albae, Alnenion glutinoso-inca-
nae), olsy êródliskowe

91F0 ¸´gowe lasy d´bowo-wiàzowo-jesionowe (Ficario-
Ulmetum)

91P0 Jod∏owy bór Êwi´tokrzyski (Abietetum polonicum)

Rozmieszczenie geograficzne
Area∏ gniazdowy rozciàga si´ od Azorów, Madery, Wysp
Kanaryjskich, Wysp Brytyjskich przez pó∏nocnà i centralnà
Europ´ oraz centralnà Azj´ do Sachalinu i Japonii oraz
obejmuje Kaukaz, pó∏nocno-zachodnie Chiny i pó∏nocne
Indie. Nie wyró˝nia si´ podgatunków.
Zimowiska populacji europejskiej znajdujà si´ w zachod-
niej i po∏udniowej Europie oraz w pó∏nocnej Afryce. L´go-
we populacje azjatyckie zimujà w po∏udniowo-wschodniej
Azji: w Iraku, Iranie, Azerbejd˝anie, Afganistanie, Indiach,
Indochinach do po∏udniowo-wschodnich Chin, a wyjàtko-
wo na po∏udniu do Brunei.

Rozmieszczenie w Polsce
S∏onka wyst´puje na obszarze ca∏ego kraju, wraz z terenami gór-
skimi, gdzie dochodzi do wysokoÊci 1130 m n.p.m. w Karkono-
szach oraz do 1600 m n.p.m. w Tatrach. Jest gatunkiem o s∏abo
poznanym rozmieszczeniu i liczebnoÊci na obszarze Polski.
W okresie przelotów spotykana na obszarze ca∏ego kraju. Zi-
mujàce ptaki widziane by∏y na Âlàsku, w Wielkopolsce,
w pó∏nocno-zachodniej cz´Êci woj. zachodniopomorskiego
oraz na Pomorzu Gdaƒskim.

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)
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Status zagro˝enia w Europie: Vw gatunek nara˝ony na wy-
gini´cie (populacja zimujàca)
BirdLife International: SPEC 3w
Dyrektywa Ptasia: Art. 4.2, za∏àcznik II
Konwencja Berneƒska: za∏àcznik III
Konwencja Boƒska: za∏àcznik II

Wyst´powanie gatunku 
na obszarach chronionych

Rozpowszechnienie s∏onki na obszarze Polski sprawia, ˝e
wyst´puje na obszarze parków narodowych, parków kraj-
obrazowych czy rezerwatów przyrody, o ile wyst´pujà na tych
obszarach odpowiednie dla niej siedliska leÊne. Jednak˝e
nie jest mo˝liwe okreÊlenie, jaka cz´Êç krajowej populacji l´-
gowej znajduje si´ w obr´bie terenów chronionych.

Rozwój i stan populacji

Globalnie gatunek nie jest zagro˝ony. Europejska popula-
cja l´gowa bez Rosji oceniana jest na 500 000–
–1 000 000 p. Ocena dla Rosji jest bardzo nieprecyzyjna
i wynosi 1 000 000–10 000 000 p. Poza Rosjà s∏onka naj-
liczniej zamieszkuje Francj´ (100 000–300 000 p.), Fin-
landi´ (100 000–150 000 p.), Bia∏oruÊ 100 000–
–120 000 p.) i Szwecj´ (50 000–100 000 p.).
W latach 1930–1970 odnotowano niewielki wzrost popula-
cji w pó∏nocno-zachodniej Europie, co spowodowane by∏o
prawdopodobnie zmianami klimatycznymi i zasileniem po-
pulacji zachodnich ptakami z bardziej wschodnich terenów
area∏u wyst´powania. Trendy liczebnoÊci populacji l´gowej
w Europie sà niedok∏adne, praktycznie nieznane. Zanoto-
wano spadek liczebnoÊci w kilku regionach Rosji na prze-
strzeni ostatnich 10–15 lat. Od poczàtku lat 70. nastàpi∏
pokaêny spadek liczebnoÊci populacji zimujàcej we Francji,
spowodowany nadmiernym polowaniem w okresie w´dró-
wek i na zimowiskach. LiczebnoÊç ptaków zimujàcych
w Maroku wydaje si´ byç stabilna od lat 50.
Dane na temat wielkoÊci polskiej populacji l´gowej s∏on-
ki sà doÊç nieprecyzyjne. Oparte sà na obserwacjach to-
kujàcych samców, co mo˝e doprowadziç do kilkukrotne-
go policzenia tych samych osobników, a co za tym idzie
– do zawy˝enia liczebnoÊci. Dlatego te˝ dane dotyczàce
liczebnoÊci s∏onki z du˝ych obszarów leÊnych nale˝y trak-
towaç z du˝à ostro˝noÊcià. W Puszczy Bia∏owieskiej jej li-
czebnoÊç oceniono na 500–600 p. W Wigierskim PN
w latach 1989–1993 jej liczebnoÊç oszacowano na oko-
∏o 50–60 p. W kompleksie leÊnym o powierzchni niespe∏-
na 100 km

2
k. ¸ukowa na Nizinie Po∏udniowopodlaskiej

w latach 1989–1991 wykazano oko∏o 20 p. W Wielko-
polsce s∏onka najliczniejsza jest na obszarze Drawieƒ-
skiego PN, w lasach k. Czeszewa oraz w dolinie Mogil-
nicy. Rozpowszechniona jest równie˝ na Âlàsku, a najlicz-
niej wyst´puje w dolinie Baryczy, w Borach DolnoÊlà-
skich, Lasach Stobrawskich oraz Lasach Lublinieckich.

W okresie w´drówek s∏onka nigdzie nie jest liczna. Zwykle
widywane sà ptaki pojedyncze, rzadko wi´ksze skupiska
(wyjàtkowo luêne skupisko s∏onek liczy∏o 15 ptaków).

Zagro˝enia

Gatunkowi zagra˝a w Polsce:
• utrata siedlisk w wyniku obni˝enia poziomu wód grunto-

wych w lasach, spowodowanego pracami melioracyjnymi;
• utrata siedlisk w wyniku budowy wa∏ów zapobiegajàcych

podtapianiu terenów leÊnych, likwidacji zastoisk wody,
starorzeczy, ÊródleÊnych stawów, torfowisk i bagienek;

• utrata siedlisk w wyniku fragmentaryzacji obszarów le-
Ênych, która w sposób drastyczny mo˝e ograniczyç li-
czebnoÊç populacji l´gowej (co odnotowano na niektó-
rych obszarach Wielkiej Brytanii oraz centralnej i pó∏-
nocno-zachodniej Europy).

W skali europejskiej g∏ównym zagro˝eniem s∏onki sà inten-
sywne polowania. Z 3 700 000 ptaków pozyskiwanych rocz-
nie w Europie podczas polowaƒ, we Francji zabija si´ oko∏o
1 300 000 osobników, we W∏oszech 1 500 000, w Wielkiej
Brytanii 200 000, w zachodniej Ukrainie 400 000. We Fran-
cji zanikajà obszary trawiaste, które stanowià miejsca zimo-
wania s∏onek (ok. 160 000 ha w skali roku).

Propozycje odnoÊnie do zarzàdzania

Nale˝y:
• ograniczyç osuszanie obszarów leÊnych, a w razie po-

trzeby przywróciç wysokie uwilgotnienie gruntów leÊnych
poprzez budow´ zastawek na istniejàcych rowach melio-
racyjnych oraz zaniechanie ich pog∏´biania i udra˝nia-
nia ich sieci;

• zachowaç ÊródleÊne zbiorniki wodne;
• zachowaç wysoki poziom uwilgocenia dolin niewiel-

kich ÊródleÊnych rzek i innych ÊródleÊnych zbiorników
wodnych;

• chroniç zabagnione drzewostany, a zw∏aszcza olsy;
• popieraç wsiedlanie i bytowanie bobrów na terenach

leÊnych.

Propozycje badaƒ

Nale˝y zbadaç:
• rozmieszczenie i liczebnoÊç krajowej populacji l´gowej;
• wybiórczoÊç siedliskowà;
• sukces l´gowy;
• prze˝ywalnoÊç;
• rozmieszczenie zimowisk i tras przelotu krajowej popula-

cji l´gowej.

Monitoring

• coroczna ocena liczebnoÊci populacji l´gowej w miej-
scach jej najliczniejszego wyst´powania. Liczenie ptaków
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winno odbywaç si´ na sta∏ych, reprezentatywnych po-
wierzchniach krajobrazowych, rz´du kilku km2. Metody-
ka do opracowania.
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