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Sterna paradisea
Pont., 1763

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

Status wyst´powania w Polsce

Dawniej sporadycznie l´gowa, regularnie, lecz bardzo nie-
licznie przelotna na wybrze˝u, wyjàtkowo w g∏´bi kraju.

Opis gatunku

Ma∏a, bia∏o-popielata rybitwa, z czarnym wierzchem
g∏owy. Wymiary: d∏ugoÊç cia∏a 33–35 cm, rozpi´toÊç
skrzyde∏ 75–85 cm, masa cia∏a 95–120 g. W szacie go-
dowej ca∏y tu∏ów i spód cia∏a sà szare, a czysto bia∏y jest
tylko pasek pod czarnà czapeczkà z boku g∏owy. Ca∏y
dziób i nogi sà ciemnoczerwone. W szacie zimowej
dziób jest czarny, czasami z czerwonà nasadà, a nogi –
od bràzowoczerwonych do czarnych. U stojàcego doro-
s∏ego ptaka skrajne pióra ogona wystajà wyraênie poza
koƒce skrzyde∏. W locie ca∏y wierzch skrzyde∏ jest jedno-
licie popielaty. Od spodu lotki 1. rz. sà bia∏e, pod Êwia-
t∏o jednakowo przeÊwitujàce, z wàskim, ale ostrym pa-
skiem koƒcowym. U osobników m∏odych jesienià
wierzch g∏owy i okolice oka sà czarne, a popielaty
wierzch cia∏a ma ∏uskowaty wzór, który tworzà ciemniej-
sze zakoƒczenia poszczególnych piór. Dziób ma poczàt-
kowo czerwonà nasad´, która szybko ciemnieje, tak ˝e
w sierpniu jest on czarniawy. Nogi m∏odych sà czerwo-
ne. Na l´gowisku odzywa si´ ˝a∏osnym „pi-pi”
i dêwi´cznym „krrir”.

Mo˝liwoÊç pomy∏ki z innymi 
gatunkami

W terenie mo˝na jà ∏atwo pomyliç z rybitwà rzecznà
Sterna hirundo (A193), od której jest tylko nieznacznie
mniejsza, ma krótsze nogi, nieco krótszy dziób i szyj´
oraz troch´ bardziej okràg∏à g∏ow´, ale d∏u˝szy ogon.
Odró˝nianie pisklàt rybitwy popielatej od rzecznej jest
bardzo trudne. Piskl´ta rybitwy popielatej majà szary
brzuch, a rzecznej – bia∏y. Ptaki m∏odociane sà ∏atwiej-
sze do odró˝nienia, gdy˝ wierzch skrzyde∏ u rybitwy
popielatej jest jaÊniejszy i bardziej jednolity. U siedzà-
cego ptaka prawie niewidoczna jest ró˝nica w ubar-
wieniu mi´dzy przednim brzegiem skrzyd∏a a resztà
cia∏a, podczas gdy u rybitwy rzecznej jest wyraêna
czarniawa pr´ga. G∏os rybitwy popielatej jest wy˝szy
ni˝ rybitwy rzecznej.
Dok∏adny opis ró˝nic mi´dzy tymi dwoma gatunkami znaj-
duje si´ przy rybitwie rzecznej.

Biologia

Tryb ˝ycia
Rybitwa popielata wi´kszoÊç roku sp´dza w stadach –
w czasie l´gów, odpoczynku i cz´sto ˝erowania. Mo˝e
gnieêdziç si´ pojedynczo, w luênych koloniach lub w du˝ym
zag´szczeniu. Na dalekiej pó∏nocy gnieêdzi si´ cz´sto
w rozproszeniu. Na l´gowisku zachowuje si´ ha∏aÊliwie. Po
okresie l´gowym zwiàzana jest g∏ównie z morzem. ˚eruje
przede wszystkim w ciàgu dnia (a tak˝e w czasie bia∏ych no-
cy), ale potrafi równie˝ ˝erowaç nocà, kiedy ryby sà tu˝ pod
powierzchnià wody. Cz´sto zabiera pokarm innym ptakom.

L´gi
Powrót na l´gowiska trwa od po∏owy kwietnia do koƒca
maja. Toki rozpoczynajà si´ ju˝ w czasie w´drówki wiosen-
nej. Sk∏adanie jaj rozpoczyna si´ od po∏owy maja do po-
∏owy czerwca, w zale˝noÊci od szerokoÊci geograficznej.
Do gniazda, stanowiàcego ma∏e wg∏´bienie w pod∏o˝u,
wyÊcielone skàpo êdêb∏ami roÊlin, ma∏ymi patyczkami,
piórkami lub pozbawione wyÊció∏ki, samica sk∏ada 1–3 jaj
(najcz´Êciej 2), w odst´pach 1–2-dniowych. Wysiadujà je
na zmian´ oba ptaki przez 20–24 dni. W pierwszych
dniach ˝ycia piskl´ta sà ogrzewane g∏ównie przez samic´.
Po opuszczeniu gniazda znajdujà si´ pod opiekà obojga
rodziców, którzy sp´dzajà wi´kszoÊç czasu na zdobywaniu
po˝ywienia. Rodzice podkarmiajà potomstwo jeszcze przez
kilka dni po osiàgni´ciu zdolnoÊci do lotu, co nast´puje po
21–24 dniach od wyklucia. Piskl´ta sà zagniazdownikami.
Rybitwa popielata wyprowadza jeden l´g w roku, ale mo-
˝e powtórzyç wczeÊnie zniszczony. Dojrza∏oÊç p∏ciowà
osiàga po 2–5 latach. Wi´kszoÊç ptaków przyst´puje do
l´gów w 4. roku ˝ycia.

W´drówki
Rybitwa popielata odbywa jedne z najd∏u˝szych w´drówek
spoÊród wszystkich ptaków, gdy˝ spod bieguna pó∏nocnego
mo˝e przelecieç w rejony bieguna po∏udniowego (do ok.
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20 000 km). W´drówka pol´gowa ptaków z terenów le˝à-
cych blisko po∏udniowego zasi´gu (na polskim wybrze˝u)
trwa od koƒca lipca do wrzeÊnia. Ptaki w´drujàce z l´go-
wisk le˝àcych dalej na pó∏noc spotykane sà u nas do po-
czàtków paêdziernika, a pojedyncze ptaki stwierdzane jesz-
cze w listopadzie. Przelot jesienny jest w naszym kraju
znacznie wyraêniej widoczny ni˝ wiosenny. Rzadko i w nie-
wielkich stadach rybitwa popielata jest obserwowana na
wodach Êródlàdowych. W ostatnich dziesi´cioleciach cz´-
Êciej ni˝ dawniej widywana na w´drówce w g∏´bi làdu.
Ptaki z pó∏nocnej Europy w´drujà na po∏udnie wzd∏u˝ za-
chodnich wybrze˝y Europy i Afryki. Obràczkowane rybitwy
popielate, stwierdzane w czasie jesiennej w´drówki na pol-
skim wybrze˝u, pochodzi∏y g∏ównie z Estonii. Przelot wio-
senny jest ma∏o obfity i przebiega bez wyraênego szczytu.

Zimowanie
Rybitwa popielata sp´dza zim´ na morzach wokó∏ Antark-
tydy, a cz´Êç osobników pochodzàcych z pó∏nocy Europy
zimuje na po∏udniu Afryki (przewa˝nie sà to m∏ode ptaki).

Pokarm
Pokarm stanowià g∏ównie morskie ryby, skorupiaki, owady,
pierÊcienice, w ró˝nych proporcjach, zale˝nie od regionu.
Ptaki ∏owià ryby, zazwyczaj pikujàc z wysokoÊci 1–6 m (Êred-
nio 3 m) po wypatrzeniu zdobyczy z powietrza. Zanurzajà si´
tu˝ pod powierzchni´ wody, nie g∏´biej ni˝ 0,5 m, tylko na
czas ok. 1 sekundy. Upolowana ryba jest trzymana w po-
przek dzioba, zanim zostanie po∏kni´ta lub przekazana
partnerowi czy potomstwu. Cz´sto upolowane ryby odbiera-
ne sà innym ptakom (rybitwom, mewom, maskonurom, nur-
nikom, perkozom). Pokarm jest najcz´Êciej zdobywany bli-
sko kolonii l´gowej, ale w razie potrzeby ptaki potrafià lecieç
po pokarm na znaczne odleg∏oÊci (do 20 km). Ârednia d∏u-
goÊç ryb przynoszonych piskl´tom wynosi ok. 5 cm.

Wyst´powanie

Siedlisko
W Europie zasiedla wybrze˝a morskie o doÊç ró˝nym cha-
rakterze – od skalistych wybrze˝y poroÊni´tych trawà, przez
skaliste wysepki, piaszczyste i ˝wirowe wybrze˝a, wydmy,
przybrze˝ne ∏àki do brzegów i wysp przymorskich jezior.
W koƒcu XX w. rybitwa popielata zacz´∏a si´ gnieêdziç rów-
nie˝ na sztucznych zbiornikach Êródlàdowych. Gniazda
umieszczane sà wÊród traw i innych roÊlin zielnych, a tak-
˝e na mchu, porostach porastajàcych ska∏y czy na piasz-
czystych lub kamienistych pla˝ach. Rybitwa popielata
w okresie pozal´gowym spotykana jest g∏ównie na morzu,
gdzie odpoczywa na p∏ywajàcych obiektach, a tak˝e
wzd∏u˝ wybrze˝y na otwartych pla˝ach.
Dawne stanowiska l´gowe rybitwy popielatej na polskim
wybrze˝u (brak aktualnych dowodów gniazdowania) by∏y
zlokalizowane na nadmorskich piaszczystych brzegach lub
wyspach przymorskich jezior, sàsiadujàcych z przymorski-

mi p∏yciznami. Gniazda umieszczone by∏y wÊród roÊlinno-
Êci wydmowej lub wprost na piasku.
Jesienià wyst´puje na nadmorskich pla˝ach, ˝erujàc
w wodach przybrze˝nych oraz w g∏´bi làdu nad ró˝nymi
zbiornikami wodnymi.

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

Rozmieszczenie geograficzne
Rybitwa popielata gniazduje wokó∏ bieguna pó∏nocnego,
wyst´puje w arktycznej tundrze i w strefie borealnej, lokal-
nie wzd∏u˝ wybrze˝y morskich, si´gajàc na po∏udnie do
40° N. Najbardziej wysuni´te na pó∏noc sà l´gowiska
w pó∏nocnej Grenlandii i Ziemi Franciszka Józefa. Zasi´g
europejski obejmuje Islandi´, Wielkà Brytani´, Skandyna-
wi´, Estoni´, Holandi´, Dani´ oraz wybrze˝a Niemiec.
Nieregularnie lub sporadycznie gniazduje we Francji, Bel-
gii, Polsce, na Litwie, ¸otwie. L´gowa jest równie˝ na tere-
nie Rosji – od Archangielska i Murmaƒska do Kamczatki.
Wyst´puje na Alasce, w Kanadzie, na pó∏nocnym wscho-
dzie Stanów Zjednoczonych oraz na Grenlandii. Zimuje
u wybrze˝y Antarktydy. Nie wyró˝nia si´ podgatunków.

Rozmieszczenie w Polsce
W drugiej po∏owie XX w. l´gi rybitwy popielatej stwierdzo-
no tylko na przymorskich jeziorach ¸ebsko i Gardno, w uj-
Êciach Wis∏y Âmia∏ej i Wis∏y Przekopu oraz na Zalewie Wi-
Êlanym. W innych miejscach obserwowana by∏a równie˝
w okresie l´gowym, jednak nie stwierdzono gniazdowania.
Jesienià wyst´puje na wybrze˝u i w g∏´bi kraju na ró˝nych
zbiornikach zaporowych (zb. Jeziorsko, zb. Raduszec, Zb. Tu-
rawski, Zb. Gocza∏kowicki, Zb. ˚ywiecki, zb. Âwierklaniec).

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 kry-
tycznie zagro˝ony wygini´ciem
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

Wi´kszoÊç stanowisk l´gowych znanych w okresie powojennym
znajdowa∏o si´ na terenach obj´tych ochronà rezerwatowà (Me-
wia ¸acha i Ptasi Raj przy ujÊciu Wis∏y Âmia∏ej i Wis∏y Przekopu)
oraz w S∏owiƒskim PN. Ptaki zatrzymujàce si´ podczas w´drówki
chronione sà na terenach tych samych nadmorskich rezerwatów.

Rozwój i stan populacji

W Europie nie stwierdzono znacznych zmian liczebnoÊci
i zasi´gu wyst´powania rybitwy popielatej, ale lokalnie ob-
serwuje si´ spadek liczebnoÊci na terenie Irlandii, Wielkiej
Brytanii, Francji, wschodniej cz´Êci Niemiec i Finlandii, jak
równie˝ na po∏udniu i wschodzie Ameryki Pó∏nocnej. Wiel-
koÊç populacji zachodnioeuropejskiej oceniono na
470 000–820 000 p. (z czego ponad 50% przypada na
Islandi´). Licznie gatunek gnieêdzi si´ na Grenlandii
(30 000–60 000 p.), na Wyspach Brytyjskich (44 000 p.),
w Finlandii (50 000–60 000 p.) i w Norwegii
(20 000–60 000 p.). Od po∏owy lat 60. zasi´g l´gowisk
rozszerzy∏ si´ na pó∏nocne archipelagi Ba∏tyku. W koƒcu
lat 80. w centralnej Finlandii rybitwy popielate zacz´∏y
gnieêdziç si´ na sztucznych zbiornikach wodnych. Liczeb-
noÊç populacji zimujàcej nie jest znana.
W Polsce gatunek gniazduje sporadycznie, w liczbie
nieprzekraczajàcej kilku p., w towarzystwie rybitwy rzecz-
nej. WielkoÊç stad w´drujàcych w rejonie Zat. Gdaƒskiej
waha si´ od kilku do kilkudziesi´ciu osobników (np. do
40 os. przy ujÊciu Wis∏y).

Zagro˝enia

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

Propozycje odnoÊnie do zarzàdzania

W przypadku stwierdzenia stacjonarnych osobników rybi-
twy popielatej sugerujàcych mo˝liwoÊç gniazdowania, na-
le˝y zapewniç spokój w potencjalnych miejscach l´gowych,
zw∏aszcza wczesnà wiosnà, w okresie przyst´powania do
l´gów, gdy ptaki sà szczególnie wra˝liwe na niepokojenie.

Propozycje badaƒ

Zbadaç:
• dynamik´ w´drówki na wybrze˝u Ba∏tyku.

Monitoring

• sta∏a rejestracja wszystkich spotkaƒ osobników tego ga-
tunku na obszarze kraju.
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