
Sterna hirundo 
L., 1758

Rybitwa rzeczna
Rzàd: siewkowe, podrzàd: mewowce, rodzina: rybitwy

Status wyst´powania w Polsce

Nieliczny, lokalnie Êrednio liczny ptak l´gowy, przelotny
w ca∏ym kraju.

Opis gatunku

Niedu˝a rybitwa, mniejsza od Êmieszki. Wymiary: d∏ugoÊç
cia∏a 30–39 cm, rozpi´toÊç skrzyde∏ 72–84 cm, masa cia-
∏a 100–175 g. Posiada ubarwienie bia∏o-szare, z czarnym
wierzchem g∏owy. WielkoÊç i ubarwienie obu p∏ci sà jedna-
kowe. Upierzenie ostateczne ptaki uzyskujà najcz´Êciej
w 4., wyjàtkowo w 3. lub 5. roku ˝ycia.
W szacie godowej (kwiecieƒ–sierpieƒ) czarna czapeczka
na g∏owie si´ga oka i karku. Boki g∏owy i szyi sà bia∏e,
wierzch cia∏a i skrzyde∏ w wi´kszoÊci jasnoszare, przedni
i tylny brzeg skrzyde∏ bia∏y, a koƒce lotek ciemnoszare. Ku-
per bia∏y, kontrastujàcy z szarym kolorem grzbietu. PierÊ
i brzuch jasnoszare, jaÊniejsze ni˝ górne cz´Êci cia∏a, cza-
sami z jasnoró˝owym lub fio∏koworó˝owym odcieniem.
Spód skrzyde∏ bia∏y. Ogon rozwidlony, szaro-bia∏y. T́ czów-
ka ciemnobràzowa. Dziób d∏ugi, szkar∏atny lub koralowo-
czerwony z czarnym koƒcem, którego czasem brak. Nogi
jasnoczerwone. 
W szacie spoczynkowej (sierpieƒ–marzec) wyst´puje z przodu
oka czarna plama. Nad okiem szarobràzowe plamkowanie.
Czo∏o bia∏e, ciemi´ i kark czarne. Wierzch cia∏a szary, jaÊniej-
szy ni˝ w ubarwieniu godowym, z mniejszym kontrastem mi´-
dzy grzbietem, kuprem i ogonem. Zauwa˝alny ciemny, falisty
rysunek na skrzyd∏ach mi´dzy barkiem i nadgarstkiem. Dziób
czarny, z ró˝nà iloÊcià czerwonego u nasady, czasami ca∏y
czarny. Nogi jasnopomaraƒczowe lub czerwonobràzowe.
Piskl´ta z wierzchu p∏owo˝ó∏te lub jasnobràzowe, w ró˝nym
stopniu czarno plamkowane lub c´tkowane. Czo∏o i gardziel
bràzowoczarne, pierÊ i brzuch bia∏e. T́ czówka ciemnobrà-
zowa, dziób ró˝owy do pomaraƒczowego, z wyraênym czar-
nym koƒcem. Nogi ró˝owe lub morelowopomaraƒczowe. 
W szacie m∏odocianej (od uzyskania zdolnoÊci do lotu, tj.
lipiec–paêdziernik) czo∏o bia∏e, ciemi´ i przestrzeƒ z przo-
du oka matowoczarne. Boki g∏owy bia∏e, z p∏owo˝ó∏tym
plamkowaniem. Grzbiet ˝ó∏toszary, ciemno plamkowany.
Kuper i pokrywy nadogonowe jasnoszare. Wierzch skrzy-
de∏ szary, z bràzowym plamkowaniem. Brzegi skrzyde∏ wy-
raênie jaÊniejsze, rudobràzowe, p∏owo˝ó∏te lub bia∏awe.
Spód cia∏a bia∏y. Nasada dzioba cielista, dalsza jego cz´Êç
czarna. Nogi ˝ó∏topomaraƒczowe.
Szata m∏odociana jest bardzo podobna do spoczynkowe-
go upierzenia ptaków doros∏ych.

Mo˝liwoÊç pomy∏ki z innymi 
gatunkami

Rybitw´ rzecznà naj∏atwiej pomyliç z rybitwà popielatà
Sterna paradisea (A194). Przy porównywaniu tych gatun-
ków szczególnà uwag´ nale˝y zwróciç na sylwetk´, pro-
porcje cia∏a, ubarwienie wierzchu i spodu skrzyde∏ oraz
sposób lotu i g∏os.
Najlepszà cechà diagnostycznà jest rysunek na spodzie
skrzyd∏a: u rybitwy rzecznej brak wyraênych kontrastów, pod-
czas gdy u rybitwy popielatej wyraêny kontrast mi´dzy czar-
niawymi zakoƒczeniami lotek i bia∏ym spodem skrzyd∏a. Wi-
doczne sà ciemne koƒcówki zewn´trznych lotek w postaci
stosunkowo szerokiego pasa, podczas gdy u rybitwy popiela-
tej czarne koƒcówki lotek tworzà wàski pas i wyst´puje wi´k-
szy kontrast barwny pomi´dzy koƒcówkami lotek a resztà
skrzyd∏a ni˝ w przypadku gatunku poprzedniego. Rybitwa
popielata w ubarwieniu godowym jest smuklejsza, ma w´˝-
sze skrzyd∏a i d∏u˝szy ogon. Jej lot jest bardziej chwiejny, ude-
rza skrzyd∏ami g∏´biej i wolniej. Rybitwa rzeczna odzywa si´
ostrym, g∏oÊnym „krii”, „krre”. G∏os rybitwy popielatej jest
bardziej mi´kki, delikatny, z mniej wyraênym „r”.
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Ptaki m∏odociane sà nieco ∏atwiejsze do odró˝nienia.
Wierzch skrzyde∏ rybitwy popielatej jest wyraênie jaÊniejszy
i bardziej jednolicie ubarwiony ni˝ u rybitwy rzecznej.
Dziób m∏odocianej rybitwy popielatej jest jednolicie czarny,
z nieznacznym ciemnoczerwonym rozjaÊnieniem u nasady.
U rybitwy rzecznej rozjaÊnienie to si´ga do ok. 1/3 d∏ugo-
Êci dzioba i jest pomaraƒczowoczerwone (mo˝na jednak
spotkaç m∏odociane rybitwy rzeczne z niemal ca∏kowicie
czarnym dziobem).
Odró˝nianie pisklàt rybitwy rzecznej i popielatej jest bar-
dzo trudne. Jedynà ró˝nicà jest ubarwienie brzucha i cza-
sami wierzchu cia∏a. Kolor brzucha pisklàt rybitwy rzecznej
jest bia∏y, podczas gdy u pisklàt rybitwy popielatej brzuch
ma kolor szary. WielkoÊç tej plamy jest bardzo zmienna:
od ma∏ej powierzchni mi´dzy nogami do ubarwienia ca∏o-
Êci spodu cia∏a, z wyjàtkiem czysto bia∏ych plam na piersi.
Wierzch cia∏a wszystkich pisklàt rybitwy rzecznej jest jasno-
bràzowy. Cz´Êç pisklàt rybitwy popielatej ma szary wierzch
cia∏a. Udzia∏ pisklàt z takim ubarwieniem waha si´, w za-
le˝noÊci od miejsca, od kilku do kilkunastu procent, pozo-
sta∏e ubarwione sà z wierzchu jak rybitwa rzeczna.

Biologia

Tryb ˝ycia
Rybitwa rzeczna prowadzi dzienny tryb ˝ycia. Gnieêdzi si´
pojedynczo lub kolonijnie. Na w´drówkach zdecydowanie
stadna.

L´gi
Gatunek terytorialny. Gnieêdzi si´ zarówno pojedynczo,
jak i w koloniach liczàcych najcz´Êciej od kilku do kilku-
dziesi´ciu, czasami do kilkuset, wyjàtkowo do kilku tysi´cy
par. Ptaki sà towarzyskie, cz´sto gnie˝d˝à si´ w koloniach
z innymi gatunkami rybitw, rzadziej mew. Na l´gowiska
przylatujà w kwietniu. Wyst´puje jeden l´g w roku, w 2.
po∏owie kwietnia lub w maju. Ptaki starsze gnie˝d˝à si´
wczeÊniej ni˝ m∏odsze.
Gniazdo znajduje si´ na ziemi, w wygrzebanym do∏ku,
w miejscu zupe∏nie ods∏oni´tym, ewentualnie przy lub w ni-
skiej i rzadkiej roÊlinnoÊci, czasami na p∏ywajàcym ple, po-
kosach trzcin lub na wystajàcych z wody pniach lub ga∏´-
ziach. W zniesieniu najcz´Êciej 3, rzadziej 1–2, wyjàtkowo
4 jaja. Zniesienia liczàce wi´cej ni˝ 4 jaja sà sk∏adane
przez 2 samice.
Wysiadywanie od z∏o˝enia 2. lub 3. jaja trwa 20–23 dni,
przy niepokojeniu przez nocne drapie˝niki d∏u˝ej, nawet
26–33 dni. Wysiadujà oboje rodzice, przy wi´kszym udzia-
le samicy.
Piskl´ta karmione na sta∏ym terytorium przez oboje rodzi-
ców. ZdolnoÊç do lotu uzyskujà najcz´Êciej po 24–26, wy-
jàtkowo po 30–33 dniach. Przez kolejne 21–28 dni wraca-
jà na terytorium, gdzie sà karmione przez rodziców. Pe∏nà
niezale˝noÊç uzyskujà po 2–3 miesiàcach ˝ycia. Dojrzewa-
jà p∏ciowo najcz´Êciej w 3. lub 4., rzadziej w 2. roku ˝ycia.

W´drówki
W´drówka jesienna, cz´sto w bardzo du˝ych stadach, roz-
poczyna si´ bezpoÊrednio po l´gach, najcz´Êciej w lipcu,
i trwa do paêdziernika. Gatunek w´druje zarówno wzd∏u˝
wybrze˝y morskich, jak i làdem, najcz´Êciej wzd∏u˝ wi´k-
szych cieków wodnych i jezior. W´drówka wiosenna trwa
od koƒca marca do koƒca maja, ze szczytem w po∏owie
lub pod koniec kwietnia. Osobniki jednoroczne zazwyczaj
pozostajà na zimowiskach przez ca∏y rok.

Zimowanie
Rybitwa rzeczna zimuje g∏ównie w zachodniej i po∏udnio-
wej Afryce, rzadziej w Portugalii i po∏udniowej Hiszpanii.
Ptaki pochodzàce z rejonów Morza Czarnego czasami no-
towane sà zimà w Turcji. Zimowiska populacji europejskiej
cz´Êciowo sà rozdzielne w zale˝noÊci od regionu gniazdo-
wania. Ptaki z po∏udnia i z zachodu Europy cz´Êciej zimu-
jà na pó∏noc od równika, podczas gdy ptaki z pó∏nocnej
i wschodniej cz´Êci kontynentu spotykane sà liczniej na po-
∏udnie od równika. Tym samym ptaki gnie˝d˝àce si´
w Wielkiej Brytanii, Holandii, Belgii, Francji, Hiszpanii,
Szwajcarii, Austrii i w zachodnich Niemczech zimujà g∏ów-
nie wzd∏u˝ wybrze˝y Afryki Zachodniej – w pó∏nocnym Ma-
roku, zachodniej Algierii i w Nigerii, czasami równie˝
w Angoli, a ptaki pochodzàce z krajów skandynawskich,
wschodnich rejonów Niemiec, W´gier i europejskiej cz´Êci
Rosji przemieszczajà si´ dalej na po∏udnie – do Angoli, po-
∏udniowej Afryki i w mniejszej liczbie do Mozambiku. Ptaki
obràczkowane w Polsce zim´ sp´dzajà na atlantyckim wy-
brze˝u Afryki, poczàwszy od Maroka na pó∏nocy, a˝ po po-
∏udniowe kraƒce kontynentu. Wi´kszoÊç zimowych stwier-
dzeƒ pochodzi z Zat. Gwinejskiej i wybrze˝a Afryki na po-
∏udnie od równika.

Pokarm
Rybitwa rzeczna jest pokarmowym oportunistà, w zale˝no-
Êci od sytuacji potrafi szybko zmieniaç zarówno sposób ˝e-
rowania, jak i rodzaj pokarmu. Du˝e ró˝nice w diecie wy-
st´pujà w zale˝noÊci od kolonii, roku, a nawet dnia w ob-
r´bie tej samej kolonii. Najcz´Êciej g∏ównym sk∏adnikiem
diety sà ryby (w zale˝noÊci od miejsca s∏odkowodne lub
morskie), czasami najwi´kszy udzia∏ w pokarmie majà sko-
rupiaki, niema∏o jest te˝ pierÊcienic, Êlimaków i owadów.
Ryby (przewa˝nie 8–15 cm d∏ugoÊci) rybitwy rzeczne zdoby-
wajà najcz´Êciej, nurkujàc z lotu na g∏´bokoÊç 1–6 m, Êred-
nio do 2,5–3,0 m. Regularnie ˝erujà te˝ „z zasiadki”, wypa-
trujàc ryb z góry, siedzàc np. na moÊcie, falochronie, itp.
Pod wodà rybitwa rzeczna przebywa krótko, ofiary zawsze
wyciàga na powierzchni´ i, jeÊli nie sà przeznaczone dla pi-
sklàt lub dla samic (w czasie zalotów samiec karmi samic´
rybami), natychmiast zjada. Przy przeci´tnej zasobnoÊci
ofiar rybitwa rzeczna nurkuje Êrednio co 1,0–1,5 min. Suk-
ces ∏owienia ryb jest wi´kszy w stadach (40–57%) ni˝ dla
pojedynczo polujàcych ptaków (27–44%). Skorupiaki i inne
bezkr´gowce wodne najcz´Êciej zbiera z powierzchni wody,
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polujàc na nie z powietrza; owady zazwyczaj ∏apie w po-
wietrzu. Czasami kradnie pokarm (g∏ównie ryby) innym
ptakom, zdarza si´ to rzadko, cz´Êciej przy brakach pokar-
mowych i/lub w okresie karmienia pisklàt. Najcz´Êciej pta-
ki ˝erujà w okolicy miejsc l´gowych (3–10 km), sporadycz-
nie dalej, nawet do 30–35 km od kolonii. Samce latajà da-
lej na ˝erowiska ni˝ samice.

Wyst´powanie

Siedlisko
Rybitwa rzeczna zajmuje bardzo szerokie spektrum sie-
dlisk. Gnieêdzi si´ zarówno w rejonach przymorskich
(zatoki, zalewy, delty, mierzeje), jak i na Êródlàdziu (sta-
wy, jeziora, doliny rzek – szczególnie ch´tnie na wy-
spach i pó∏wyspach, ró˝nego typu sztuczne zbiorniki
wodne i ˝wirownie). Spotykana g∏ównie na terenach ni-
zinnych, chocia˝ czasami gnieêdzi si´ nawet do wysoko-
Êci 2000–4000 m n.p.m. (np. Mongolia, Tybet). Preferu-
je p∏askie, piaszczyste i ˝wirowe pla˝e, wybierajàc miej-
sca z niskà i niezbyt g´stà roÊlinnoÊcià. Spotykana rów-
nie˝ na pastwiskach, wrzosowiskach, s∏onych b∏otach
i skalistych wyspach na jeziorach. Zdecydowanie unika
zimnych wód, miejsc stromych, nierównych lub nara˝o-
nych na silne wiatry lub ulewne deszcze oraz terenów
z wysokà i g´stà roÊlinnoÊcià. Wra˝liwa na niepokojenie
przez drapie˝niki i ludzi.

Siedliska z za∏àcznika I Dyrektywy 
Siedliskowej, które mogà byç istotne 
dla gatunku
1110 Piaszczyste ∏awice podmorskie
1130 UjÊcia rzek (estuaria)
1150 Zalewy i jeziora przymorskie (laguny)
1160 Du˝e p∏ytkie zatoki
2110 Inicjalne stadia nadmorskich wydm bia∏ych
2120 Nadmorskie wydmy bia∏e
3140 Twardowodne oligo- i mezotroficzne zbiorniki z pod-

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

ze zbiorowiskami z Nymphaeion, Potamion
3270 Zalewane muliste brzegi rzek
7210 Torfowiska nakredowe (Cladietum marisci, Caricetum

buxbaumii, Schoenetum nigricantis)

Rozmieszczenie geograficzne
Gatunek jest szeroko rozpowszechniony w ca∏ej Pale-
arktyce. Wyró˝nia si´ cztery podgatunki. Nominatywny
S. h. hirundo na pó∏nocy gnieêdzi si´ a˝ do po∏udnio-
wych granic Arktyki i wybrze˝a Norwegii (do 70°N), zaj-
muje strefy borealnà i umiarkowanà Europy i Syberii –
na wschód do Kamczatki, przez Ârodkowy Wschód,
Morze Czarne i Kaspijskie a˝ do rzeki Jenisej; notowa-
ny równie˝ we wschodniej cz´Êci Ameryki Pó∏nocnej.
Na po∏udniu zasi´g l´gowy rozciàga si´, w postaci nie-

regularnych stanowisk, a˝ do Zat. Meksykaƒskiej, Zat.
Perskiej oraz Afryki Pó∏nocnej i Zachodniej. SpoÊród ry-
bitw z rodzaju Sterna rybitwa rzeczna wnika najdalej
w g∏àb kontynentu. Gnieêdzi si´ praktycznie we wszyst-
kich krajach Europy, poza Portugalià, gdzie notowana
jest wyjàtkowo. Na pó∏nocy i w Êrodkowej cz´Êci konty-
nentu rozmieszczona bardziej równomiernie ni˝ na po-
∏udniu. W rejonie Morza Âródziemnego notowana
g∏ównie na wybrze˝u.
S. h. hirundo zimuje na po∏udnie od Zwrotnika Raka, wo-
kó∏ ca∏ego wybrze˝a Afryki, na wybrze˝ach Ameryki Ârod-
kowej i Ameryki Po∏udniowej, na po∏udnie si´gajàc a˝ do
Argentyny, na wschód do wybrze˝y Australii. Inny podgatu-
nek zasiedla Êrodkowà Azj´ a˝ do pó∏nocnej Mongolii
i po∏udniowego Tybetu, zimuje przy pó∏nocnych wybrze-
˝ach Oceanu Indyjskiego; kolejny podgatunek gnieêdzi
si´, zazwyczaj na du˝ych wysokoÊciach, w zachodniej
Mongolii i na po∏udnie a˝ do Kaszmiru, Tybetu i Siczuanu,
zimuje g∏ównie u wschodnich wybrze˝y Oceanu Indyjskie-
go; jeszcze inny podgatunek gnieêdzi si´ w pó∏nocno-
-wschodniej Syberii, na po∏udnie si´gajàc pó∏nocno-
-wschodnich Chin, zimuje w po∏udniowo-wschodniej Azji
i na wybrze˝ach Australii.

Rozmieszczenie w Polsce
Rybitwa rzeczna jest typowym gatunkiem ni˝u. W gó-
rach pojedyncze pary notowano w Karpatach Zachod-
nich, na Dunajcu. Cz´Êciej spotykana jest na wschód od
Wis∏y (zw∏aszcza w centralnej i wschodniej cz´Êci kraju)
ni˝ w zachodniej i po∏udniowej Polsce. Zwiàzana g∏ów-
nie z wi´kszymi rzekami (Bug, Narew, Wis∏a, Warta),
które zasiedla minimum 60% krajowej populacji l´go-
wej. Najliczniej wyst´puje na nieuregulowanym, Êrod-
kowym fragmencie Wis∏y (mi´dzy ujÊciem Sanu i W∏o-
c∏awkiem). W Polsce po∏udniowej i po∏udniowo-zachod-
niej, gdzie ma∏o jest cieków wodnych (lub sà uregulo-
wane), rybitwa rzeczna zwiàzana jest g∏ównie ze stawa-
mi i sztucznymi zbiornikami wodnymi, z wyraênymi sku-
piskami w dolinie Baryczy (Stawy Milickie) i w dolinie
górnej Wis∏y (Zb. Gocza∏kowicki).
W okresie w´drówek spotykana g∏ównie na wybrze˝u
i wzd∏u˝ du˝ych rzek.

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)
Status zagro˝enia w Europie: S gatunek niezagro˝ony, któ-
rego 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
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Wyst´powanie gatunku 
na obszarach chronionych

Wydaje si´, ˝e rezerwaty i parki narodowe zasiedla nie wi´-
cej ni˝ 15–25% polskiej l´gowej populacji tego gatunku.

Rozwój i stan populacji

Do niedawna rozmieszczenie l´gowej populacji rybitwy
rzecznej by∏o bardzo stabilne. Jednak w ostatnich 2–3 de-
kadach gatunek ten coraz bardziej wycofuje si´ z wielu
miejsc na Êródlàdziu (m.in. w Niemczech, Rosji i Wielkiej
Brytanii) i z wysp na Morzu Âródziemnym. Jest znacznie
liczniejszy i regularniej rozmieszczony w pó∏nocnej i cen-
tralnej cz´Êci Europy ni˝ na po∏udniu.
LiczebnoÊç europejskiej populacji l´gowej rybitwy rzecznej,
na podstawie ocen w poszczególnych krajach przeprowa-
dzonych w latach 80. i 90., oszacowano na 210 000–
–340 000 p. Najliczniej gatunek ten gniazduje w Finlandii
(40 000–60 000 p. w latach 1990–1995), Rosji
(30 000–60 000 p. w latach 1984–1988), na Bia∏orusi
(14 000–40 000 p. w latach 1988–1998), w Szwecji
(20 000–25 000 p. na poczàtku lat 90.), Norwegii
(10 000–20 000 p. na poczàtku lat 90.), Ukrainie
(11 000–18 000 p. w drugiej po∏owie lat 80.) i w Wielkiej
Brytanii (14 000 p. w latach 1984–1987). LiczebnoÊç pta-
ków z Europy Zachodniej i Po∏udniowej zimujàcych na za-
chodnich wybrze˝ach Afryki oceniana jest na
170 000–200 000 os., a ptaków z krajów nadba∏tyckich
i pó∏nocno-wschodniej Europy, zimujàcych g∏ównie w Afry-
ce Po∏udniowej – na 460 000–820 000 os.
W wi´kszoÊci krajów Europy nie obserwuje si´ znaczàcych,
d∏ugoterminowych zmian liczebnoÊci. Wyraêny spadek li-
czebnoÊci stwierdzono na Ukrainie i w Polsce (patrz ni˝ej),
a niewielki wzrost notowany by∏ g∏ównie w niezbyt licznych
populacjach Êrodkowo- i po∏udniowoeuropejskich (Belgia,
W´gry, Szwajcaria, Chorwacja, Dania). Pojawienie si´
sztucznych siedlisk (g∏ównie wysepki na p∏ytkich zalewa-
nych do∏ach) i wzrost eutrofizacji jezior uwa˝a si´ za przy-
czyn´ wzrostu liczebnoÊci Êródlàdowych populacji rybitwy
w Finlandii. 
W Polsce w po∏owie XX w. nastàpi∏ wyraêny wzrost liczeb-
noÊci rybitwy rzecznej, póêniej w wielu miejscach mia∏y
miejsce silne fluktuacje, bàdê spadek liczebnoÊci. W pierw-
szej po∏owie lat 90. du˝a cz´Êç (30–40%) krajowej popu-
lacji l´gowej – 2584–2651 p., gnieêdzi∏a si´ na WiÊle
Ârodkowej. W ostatnich 10 latach liczebnoÊç rybitwy rzecz-
nej w tym rejonie spad∏a o 20–30% do stanu
1900–2200 p. w latach 1998–2003. Ocena wielkoÊci kra-
jowej populacji l´gowej jest utrudniona ze wzgl´du na du-
˝e wahania liczby par przyst´pujàcych do l´gów z roku na
rok. W koƒcu lat 90. liczebnoÊç polskiej populacji l´gowej
by∏a szacowana na 4000–4500 p.
W latach 90., poza Êrodkowà Wis∏à, rybitwa rzeczna gnieê-
dzi∏a si´ najliczniej w nast´pujàcych ostojach ptaków: Delta

Âwiny (do 200 p. w 1991), UjÊcie Warty (do 280 p. w latach
1988–1998), Dolina Dolnej Wis∏y (210 p. w 1998), UjÊcie
Wis∏y (do 235 p. w latach 1992–1994, od 1998 liczebnoÊç
gatunku spad∏a prawie do 0), Bory Tucholskie (25–80 p.
w latach 1991–1996), ˚wirownia Skoki (145–300 p. w la-
tach 1996–2003), Zbiornik Jeziorsko (108–167 p. w latach
1995–1996), Jezioro Dru˝no (poni˝ej 100 p. w latach
1990–1999), Puszcza Napiwodzko-Ramucka (60–100 p.
w latach 1993–1996), Puszcza Piska (3–140 p. w latach
1990–1999), Dolina Dolnego Bugu (150–170 p. w latach
1990.), Dolina Dolnej Narwi (138–170 p. w latach
1989–1996), Puszcza Kampinoska (11–50 p. w latach
1991–2002), Dolina TyÊmienicy (ok. 60–70 p. w latach
1990–1995), Stawy w Tarnawatce (15–70 p. w latach
1998–1999), Dolina Pilicy (powy˝ej 70 p. w latach
1994–1999), Ma∏opolski Prze∏om Wis∏y (ok. 450 p.
w 1999), Dolina Górnej Wis∏y (230 p. w 2002), Dolina Dol-
nej Skawy (200 p. w latach 1995–2000), Jezioro Nyskie
(24–50 p. w latach 1992–1996), Zbiornik Mietkowski
(90–110 p. w 2000) i Dolina Baryczy (ponad 500 p. w la-
tach 1990–1998). Poza wymienionymi ostojami na uwag´
zas∏ugujà du˝e kolonie l´gowe rybitwy rzecznej na osadni-
kach k. Polic (280–320 p. w latach 1990–1991), na Jez.
Trzebielskim i Jez. Borzyszkowskim k. Bytowa (130 p. w koƒ-
cu lat 80.) i na osadnikach powapiennych w Tarnowie.
W okresie w´drówek rybitwa rzeczna jest Êrednio liczna
nad wi´kszymi rzekami i na wybrze˝u. Latem i jesienià przy
ujÊciu Wis∏y widywano jednoczeÊnie od kilkuset do 3000
ptaków, nad Zat. Puckà do ok. 1000 ptaków. W pozosta-
∏ych rejonach spotykana jest nieregularnie i nielicznie,
choç zdarzajà si´ wi´ksze koncentracje, np. ponad 2000
przelotnych ptaków na Zb. W∏oc∏awskim w lipcu 1989. Ist-
nieje kilka obserwacji zimowania pojedynczych ptaków.

Zagro˝enia

Gatunkowi zagra˝a w Polsce:
• utrata siedlisk l´gowych w wyniku zmian re˝imu hydro-

logicznego rzek, zmieniajàcych cz´stoÊç i d∏ugoÊç zale-
wów w dolinach rzecznych;

• utrata siedlisk l´gowych w wyniku deniwelacji po-
wierzchni dolin rzecznych (zasypywania starorzeczy);

• utrata siedlisk l´gowych w wyniku zalesiania nieu˝ytków
rolnych w dolinach rzek;

• niska udatnoÊç l´gów w wyniku wzrostu intensywnoÊci
ruchu turystycznego na pla˝ach nadmorskich. ObecnoÊç
ludzi powoduje ciàg∏e p∏oszenie wysiadujàcych ptaków,
co prowadzi do wi´kszych strat w l´gach, w upalne dni
piskl´ta i jaja nara˝one sà na przegrzanie;

• niska udatnoÊç l´gów w wyniku wzrostu intensywnoÊci ru-
chu turystycznego na terenach nadrzecznych i jeziornych,
szczególnie na wyspach, na których znajdujà si´ kolonie
l´gowe;

• niska udatnoÊç l´gów spowodowana przez drapie˝niki
skrzydlate (kruk, wrona siwa, sroka mewa srebrzysta)
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i czworono˝ne (lis, jenot, norka amerykaƒska i inne ∏a-
sicowate) niszczàce l´gi;

• w okresie pozal´gowym: p∏oszenie przez ludzi (spacero-
wiczów i uprawiajàcych sporty wodne) stad ptaków zbie-
rajàcych si´ na przybrze˝nych wyspach i pla˝ach na od-
poczynek. Oddzia∏ywanie to jest szczególnie niekorzyst-
ne przed wieczorem, gdy rybitwy gromadzà si´ na noc-
legowisku;

• potencjalnie jednà z przyczyn obserwowanego spadku
liczebnoÊci mo˝e byç zanieczyszczenie wód Êródlàdo-
wych pestycydami i/lub metalami ci´˝kimi.

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 (T. 7., str. 19).

Propozycje odnoÊnie do zarzàdzania

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

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

• zminimalizowaç konsekwencje korekty trasy koryta na
ca∏ej d∏ugoÊci rzeki Wis∏y;

• objàç ochronà prawnà w ramach konwencji RAMSAR
Êrodkowy fragment Wis∏y (ujÊcie Sanu–W∏oc∏awek);

• opracowaç i wdro˝yç mechanizmy rekompensowania
ekstensywnych metod gospodarowania na stawach ryb-
nych (w tym tworzenia sztucznych, ziemnych wysp przy
przebudowie stawów);

• ograniczyç na wyspach w nurcie rzek wypas zwierzàt go-
spodarczych w okresie l´gowym (kwiecieƒ–lipiec);

• otwarte wyspy jeziorne objàç ochronà w formie u˝ytków
ekologicznych z zakazem wst´pu od poczàtku kwietnia
do koƒca lipca;

• usuwaç nadmiernie rozwijajàcà si´ roÊlinnoÊç na wy-
spach, na których znajdujà si´ kolonie l´gowe rybitw,
poprzez wykaszanie, karczowanie i/lub kontrolowany
wypas byd∏a w okresie pol´gowym (nie wczeÊniej ni˝ od
po∏owy lipca);

• zaniechaç zalesiania nieu˝ytków rolnych w dolinach
rzecznych;

• ograniczaç dost´p ludzi do l´gowisk gatunku w okresie
1 kwietnia–31 lipca, w szczególnoÊci uniemo˝liwiç do-
jazd samochodów na nadrzeczne ∏àki i pastwiska (ogra-
niczenie nie powinno dotyczyç przedstawicieli spo∏ecz-
noÊci lokalnych i powinno mu towarzyszyç wskazanie,
w miar´ potrzeby, alternatywnych miejsc biwakowania
po∏àczone z oznakowaniem, u∏atwieniem dojazdu i za-
opatrzeniem w podstawowà infrastruktur´);

• podjàç redukcj´ liczebnoÊci drapie˝ników naziemnych
(lis, jenot, norka amerykaƒska) i skrzydlatych (kruk, wro-
na siwa, sroka);

• zapewniç spokój w´drujàcym ptakom, przede wszystkim

na terenach wi´kszych koncentracji rybitw, tak na wy-
brze˝u, jak i na Êródlàdziu, przez wy∏àczenie tych obsza-
rów z u˝ytkowania turystycznego i rekreacyjnego w okre-
sie lipiec–paêdziernik;

• podjàç ochron´ czynnà poprzez tworzenie sztucznych
miejsc gniazdowych w postaci p∏ywajàcych platform oraz
niewielkich zadarnionych wysp w strefie cofkowej zbiorni-
ków retencyjnych i na innych zbiornikach wodnych;

• podjàç ochron´ czynnà polegajàcà na zabezpieczaniu
kolonii gniazdowych (szczególnie tych na wyspach, tak
rzecznych, jak i jeziornych) przed czworono˝nymi dra-
pie˝nikami poprzez stosowanie pastuchów elektrycznych.

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 (T. 7., str. 20).

Propozycje badaƒ

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

cji l´gowej;
• wp∏yw zanieczyszczenia wód (pestycydy, metale ci´˝kie)

na produktywnoÊç i liczebnoÊç;
• skutecznoÊç czynnej ochrony gatunku.

Monitoring

• coroczna ocena liczebnoÊci populacji l´gowej (na pod-
stawie liczenia czynnych gniazd) obejmujàca 30 najwi´k-
szych kolonii gniazdowych w kraju. Liczenie nale˝y prze-
prowadziç w okresie koniec maja – 1. dekada czerwca;

•rejestracja wszystkich stanowisk l´gowych na terenie kra-
ju wykonywana co 3 lata.
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