
Sterna albifrons
Pall., 1764

Rybitwa bia∏oczelna
Rzàd: siewkowe, podrzàd: mewowce, rodzina: rybitwy

Status wyst´powania w Polsce

Nielicznie l´gowa na wybrze˝u i w dolinach du˝ych rzek.

Opis gatunku

Najmniejsza z krajowych rybitw, tylko nieznacznie wi´k-
sza od jerzyka. Wymiary: d∏ugoÊç cia∏a 22–28 cm, roz-
pi´toÊç skrzyde∏ 47–55 cm, ci´˝ar 47–63 g. W porówna-
niu z innymi rybitwami, np. cz´stszà rybitwà rzecznà, po-
siada kr´py tu∏ów i krótszy ogon, a w dynamicznym locie
szybciej uderza wàskimi skrzyd∏ami. Obie p∏cie sà ubar-
wione jednakowo. W upierzeniu przewa˝ajà barwy bia∏a
i popielata. G∏owa, poza czapeczkà z maskà, brzuch
oraz ogon sà bia∏e. Wierzch skrzyde∏ oraz plecy barwy
popielatej, jedynie skrajne lotki 1. rz. sà czarne. W sza-
cie godowej posiada czarnà czapeczk´ na g∏owie, na
czole bia∏à plam´ w kszta∏cie trójkàta, ˝ó∏ty dziób z czar-
nym koƒcem oraz ciemno˝ó∏te nogi. W szacie spoczynko-
wej, noszonej od sierpnia, bia∏a jest równie˝ nasada
dzioba i okolice oka, a dziób ciemnobrunatny. Wierzch
skrzyde∏ i plecy lotnych m∏odych z ciemnym ∏useczkowa-
tym wzorem. Bardzo cz´sto odzywa si´ krótkim „eik” oraz
przenikliwym „kyrrik kyrrik”.

Mo˝liwoÊç pomy∏ki z innymi 
gatunkami

Jak wszystkie rybitwy, od mew ró˝ni si´ rozwidlonym ogo-
nem oraz charakterystycznym sposobem ˝erowania – za-
wisaniem nad wodà i g∏´bokim nurkowaniem. Rybitw´
bia∏oczelnà od innych gatunków rybitw odró˝niajà niewiel-
kie rozmiary cia∏a, ˝ó∏ty dziób i bia∏e czo∏o.

Biologia

Tryb ˝ycia
Charakteryzuje si´ aktywnoÊcià dziennà. Jest towarzyska,
gniazduje w koloniach. Na l´gowiskach i podczas przelo-
tów spotykana w sàsiedztwie innych gatunków rybitw,
mew oraz sieweczek.

L´gi
Jest gatunkiem monogamicznym. Najcz´Êciej gniazdu-
je w ma∏ych koloniach, liczàcych kilka–kilkanaÊcie par,
znane sà te˝ przypadki l´gów pojedynczych. Na l´go-
wiska przylatuje na prze∏omie kwietnia i maja. Gniaz-
do ma postaç do∏ka wygrzebanego w piasku, mule

bàdê krótkiej darni. Poczàtek sk∏adania jaj przypada na
drugà dekad´ maja. Zniesienie zawiera 2–3 jaja; sà
one piaskowe, z ciemnobràzowymi plamami. Wysiady-
wanie trwa oko∏o 21 dni. M∏ode, jako zagniazdowniki,
szybko opuszczajà gniazdo, ukrywajàc si´ w jego sà-
siedztwie wÊród nierównoÊci terenu, w k´pkach roÊlin-
noÊci, wÊród patyków i Êmieci le˝àcych na piasku. Lot-
noÊç uzyskujà po 15–17 dniach, a po kolejnych 14
uniezale˝niajà si´ od rodziców. Po zniszczeniu gniazda
l´gi mogà byç powtarzane, niekiedy w odleg∏oÊci po-
nad 100 km od pierwotnego l´gowiska. Miejsca l´go-
we ptaki opuszczajà w sierpniu.

W´drówki
Podejmuje dalekie w´drówki wzd∏u˝ brzegów mórz i oce-
anów na zimowiska le˝àce w tropikach. W Polsce nie ob-
serwuje si´ zauwa˝alnego przelotu gatunku. Wiosnà ptaki
przylatujà na l´gowiska od koƒca kwietnia do maja, odla-
tujà jesienià od po∏owy, lipca do wrzeÊnia. Wi´ksze kon-
centracje gatunku spotykane sà na wybrze˝u. Ptaki obràcz-
kowane jako l´gowe w Polsce spotykane by∏y podczas w´-
drówki w Europie Zachodniej.
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Zimowanie
Rybitwy bia∏oczelne populacji europejskich zimujà na wy-
brze˝ach zachodniej i po∏udniowo-zachodniej Afryki, nad
Morzem Czerwonym, wokó∏ Pó∏wyspu Arabskiego i we
wschodniej Afryce. Nie wiadomo dok∏adnie, gdzie zimujà
ptaki z polskich l´gowisk.

Pokarm
Pokarm stanowià przede wszystkim niedu˝e ryby (3–6 cm)
∏owione tu˝ pod powierzchnià wody lub w czasie nurkowa-
nia (mo˝e byç grupowe), a tak˝e wodne bezkr´gowce –
skorupiaki, owady i mi´czaki. Owady chwytajà w locie,
z powierzchni wody lub roÊlin. Wiele ptaków ˝eruje do
3 km od kolonii.

Wyst´powanie

Siedlisko 
Na wybrze˝u gniazduje na szerokich pla˝ach morskich,
w ujÊciach rzek i w sàsiedztwie przymorskich jezior posiada-
jàcych dogodne miejsca do ukrycia si´ (k´pki roÊlin, kawa∏-
ki drewna, Êmieci wyrzucone przez wod´ itp.). W g∏´bi làdu
wyst´puje przede wszystkim w dolinach najwi´kszych rzek,
gdzie zasiedla piaszczyste wyspy i odsypiska oraz wydmy
i zalewowe pastwiska. Poza powy˝szymi, naturalnymi siedli-
skami w ostatnich latach obserwuje si´ próby kolonizowa-
nia siedlisk antropogenicznych. Sà to zbiorniki zaporowe
na rzekach, stawy hodowlane, wyrobiska piasku i ˝wiru, ko-
palnie w´gla brunatnego i odstojniki Êcieków.
Morskie wybrze˝a i przyujÊciowe odcinki du˝ych rzek to
miejsca najwi´kszych koncentracji w okresie w´drówki.
W podobnych warunkach gatunek równie˝ sp´dza zim´.

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)
2110 Inicjalne stadia nadmorskich wydm bia∏ych
2120 Nadmorskie wydmy bia∏e
2330 Wydmy Êródlàdowe z murawami napiaskowymi
3270 Zalewane muliste brzegi rzek

Rozmieszczenie geograficzne
Jest gatunkiem kosmopolitycznym, szeroko rozpowszech-
nionym na ca∏ym Êwiecie. Gniazduje w strefie klimatu
umiarkowanego po tropiki w Eurazji, Afryce, w obu Ame-
rykach, w Australii i na Tasmanii. Wyró˝niono kilka podga-
tunków. Podgatunek europejski S. a. albifrons poza Euro-
pà gniazduje w zachodniej Azji, do Nepalu na wschodzie.
Zimuje na wybrze˝ach afrykaƒskich Atlantyku, Oceanu In-
dyjskiego, dalej Morza Czerwonego i Arabskiego do za-
chodnich Indii na wschodzie. Od niedawna pozaeuropej-
skie podgatunki rybitwy bia∏oczelnej traktowane sà jako

gatunki odr´bne, tworzàce z formà europejskà (w tym pol-
skà) jeden nadgatunek.

Rozmieszczenie w Polsce
W Polsce gniazduje przede wszystkim nad Wis∏à i jej naj-
wi´kszymi dop∏ywami, nad Êrodkowà Wartà i dolnà Odrà
oraz lokalnie nad Ba∏tykiem. Poza tym notowana jest na izo-
lowanych stanowiskach poza dolinami rzecznymi, g∏ównie
na zbiornikach sztucznych. Europejskie rybitwy bia∏oczelne
gniazdujà zasadniczo nad brzegami mórz, polska popula-
cja Êródlàdowa jest zatem wyjàtkiem w skali kontynentu.
W okresie w´drówek obserwowana prawie wy∏àcznie w re-
jonach gniazdowania, najliczniej nad Ba∏tykiem.

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): NT gatunek ni˝-
szego ryzyka, ale bliski zagro˝enia
Status zagro˝enia w Europie: D gatunek zagro˝ony z racji
zmniejszania si´ liczebnoÊci populacji
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

Tylko stanowiska nadmorskie i l´gowiska nielicznych par
w dolinach niektórych rzek (dolna Odra, Warta, Bug, Bie-
brza i Narew) znajdujà si´ w granicach rezerwatów, par-
ków narodowych bàdê krajobrazowych. Wi´kszoÊç popu-
lacji l´gowej znajduje si´ poza ochronà.

Rozwój i stan populacji

LiczebnoÊç europejskiej populacji l´gowej rybitwy bia∏oczel-
nej oceniana jest na 28 000–50 000 p. Najliczniej rybi-
twa ta gniazduje w Turcji (5000–15 000 p.), Rosji
(5000–9000 p.), W∏oszech (3000–6000 p.), Hiszpanii
(2500–3000 p.), Ukrainie (1200–2500 p.), Wielkiej Brytanii
(2400 p.), Grecji (1000–2000 p.), Francji (1000–12 000 p.),
Bia∏orusi (900–1100 p.) i Polsce (patrz ni˝ej). Na podstawie
liczeƒ ptaków na zimowiskach oceniono, ˝e w zachodniej
i po∏udniowo-zachodniej Afryce, gdzie zimujà ptaki z l´go-
wisk pó∏nocno- i zachodnioeuropejskich i pó∏nocnoafrykaƒ-
skich, zimuje 31 000–37 500 os., natomiast ptaki z l´gowisk
w Europie Po∏udniowo-Wschodniej i wschodniej cz´Êci base-
nu Morza Âródziemnego i Morza Czarnego zimujà nad Mo-
rzem Czerwonym, wokó∏ Pó∏wyspu Arabskiego i we wschod-
niej Afryce, w liczbie 64 500–127 000 os.
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LiczebnoÊç krajowej populacji l´gowej oceniana by∏a
w ostatnich dekadach XX w. kilkakrotnie. Stan gatunku w la-
tach 1973–1974 okreÊlano na 730–800 p., w roku 1981 na
1000–1100 p., a na poczàtku lat 90. na 1000–1300 p. Naj-
nowsze oceny wskazujà, ˝e w Polsce gniazduje oko∏o
900–1000 p. W ostatnich dziesi´cioleciach liczebnoÊç rybi-
twy bia∏oczelnej w Polsce uzale˝niona jest przede wszystkim
od kondycji gatunku na podstawowym l´gowisku, tj. nad
Êrodkowà Wis∏à. Od lat 60. do poczàtku lat 80. notowano
tam wyraêny wzrost liczebnoÊci, nast´pnie jej ustabilizowanie
si´, a ostatnimi laty pewien spadek. Rozbie˝ne sà kierunki
zmian liczebnoÊci na pozosta∏ych l´gowiskach, choç general-
nie jest to powolny trend spadkowy. W dolinach du˝ych rzek
zauwa˝alne sà wyraêne fluktuacje. Lokalnie obserwuje si´,
obok obni˝enia liczebnoÊci p. gniazdujàcych w naturalnych
siedliskach (piaszczyska i zalewowe pastwiska w sàsiedztwie
nurtu rzek), zasiedlanie nowych siedlisk o charakterze antro-
pogenicznym (zbiorniki zaporowe, wyrobiska, osadniki).
Wspó∏czeÊnie podstawowym l´gowiskiem gatunku jest
Êrodkowa Wis∏a mi´dzy ujÊciem Sanu i P∏ockiem. Gniazdo-
wa∏o tam 690–730 p. w latach 1993–1999. DoÊç liczne
stanowiska wyst´pujà nad dolnà Wis∏à (ponad 30 p.), gór-
nà Wis∏à (do 20 p. w koƒcu lat 80.), w ostoi ptaków Ma∏o-
polski Prze∏om Wis∏y (ok. 100 p. w 1999) oraz nad dolnym
Bugiem (70–100 p. w latach 1984–1987), w dolinie dolnej
Narwi (22–28 p. w latach 1992–1996), w dolinie górnej
Narwi (20 p.) i dolnà Pilicà wraz ze Zb. Sulejowskim (ok.
25 p.). W dorzeczu Wis∏y stwierdzano nieliczne p. równie˝
nad dolnà Biebrzà, nad Wieprzem i dolnym Sanem.
W zlewni Odry rybitwa bia∏oczelna gniazduje w dolnym
biegu tej rzeki wraz z Zalewem Szczeciƒskim (nawet do
60 p.) oraz w PN UjÊcie Warty (do 44 w latach
1995–2002), w dolinie Êrodkowej Warty (33–34 p. w latach
1993–2001) i na zb. Jeziorsko (15 p. w 2002). Poza tym
znane sà izolowane stanowiska l´gowe w ró˝nych cz´Êciach
kraju, np. w kopalniach odkrywkowych pod Koninem
(24–29 p. w 1997), w ˝wirowniach k. Bielinka nad dolnà
Odrà (25–34 p. w latach 1994–1996). Na l´gowisku przy
ujÊciu Wis∏y, gdzie w latach 70. gnieêdzi∏o si´ regularnie ok.
150 p., w latach 80. liczebnoÊç bardzo spad∏a. W 1993
gnieêdzi∏o si´ tam ok. 60 p., w latach 1996–1997
65–76 p., a w latach nast´pnych liczebnoÊç spad∏a do kil-
ku–kilkunastu p., nieprzyst´pujàcych co roku do rozrodu.
Podstawowymi przyczynami ogólnie negatywnego trendu
populacyjnego sà antropogeniczne zmiany Êrodowiskowe
na tradycyjnych l´gowiskach. Obserwowane lokalnie zasie-
dlanie siedlisk antropogenicznych nie rekompensuje strat
ponoszonych przez gatunek w siedliskach naturalnych.

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 ograniczenia po-
wierzchni nadrzecznych pastwisk o stosunkowo niskiej
obsadzie byd∏a. Wskutek zmniejszenia intensywnoÊci
wypasu pastwiska zarastajà wysokà roÊlinnoÊcià, a tak-
˝e sà zajmowane pod zabudow´ mieszkalnà lub rekre-
acyjnà. Lokalnie zagro˝eniem mo˝e byç zbyt wysoka ob-
sada byd∏a na pastwiskach nadrzecznych;

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

• niska udatnoÊç l´gów w wyniku wzrostu intensywnoÊci
ruchu turystycznego na terenach nadrzecznych i pla˝ach
nadmorskich. ObecnoÊç ludzi powoduje ciàg∏e p∏osze-
nie wysiadujàcych ptaków, co prowadzi do wi´kszych
strat w l´gach, w upalne dni piskl´ta i jaja nara˝one sà
na przegrzanie. Zagro˝enie stanowisk zlokalizowanych
na nadrzecznych pastwiskach i przybrze˝nych odsypi-
skach jest spot´gowane przez powszechny zwyczaj do-
je˝d˝ania samochodami w miejsce odpoczynku, najcz´-
Êciej nad samà rzek´;

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

• w okresach w´drówek: zmniejszanie powierzchni natu-
ralnych terenów zalewowych w dolinach rzek ni˝owych,
regularnie podtapianych w okresie wiosennym;

• 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

• powa˝nie ograniczyç plany zabudowy hydrotechnicznej
dolin rzecznych i plany przekszta∏ceƒ re˝imu hydrolo-
gicznego 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 ewi-
dencjà gruntów;

• w dolinach rzek utrzymaç wysoki poziom wód grunto-
wych póênà wiosnà, zachowaç okresowo wype∏niane
wodà obni˝enia i p∏ytkie starorzecza;
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• 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 zaj´tych przez kolonie 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,
norka amerykaƒska) i skrzydlatych (wrona siwa, sroka, kruk);

• 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;
• skutecznoÊç czynnej ochrony gatunku.

Monitoring

• coroczna ocena liczebnoÊci populacji l´gowej (na pod-
stawie liczenia zaniepokojonych par lub/i czynnych

gniazd) obejmujàca 30 najwi´kszych kolonii gniazdo-
wych w kraju. Liczenie nale˝y przeprowadziç jednorazo-
wo, na prze∏omie maja i czerwca. W dolinach du˝ych
rzek korzystne jest u˝ycie sprz´tu p∏ywajàcego;

• rejestracja wszystkich stanowisk l´gowych na terenie
kraju wykonywana co 3 lata.
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