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Columba oenas 
L., 1758

Siniak
Rzàd: go∏´biowe, rodzina: go∏´biowate, podrodzina: go∏´bie

Status wyst´powania w Polsce

Bardzo nieliczny, lokalnie nieliczny gatunek l´gowy, rzadko
spotykany zimà.

Opis gatunku

Siniak to Êrednich rozmiarów dziki go∏àb, nieco mniejszy od
go∏´bia miejskiego, o wymiarach: d∏ugoÊç cia∏a 32–34 cm,
rozpi´toÊç skrzyde∏ 63–69 cm, masa cia∏a 250–300 g. Upie-
rzenie jest szarawe, z niebieskawym odcieniem. Na wierzchu
skrzyd∏a szary pas zdecydowanie jaÊniejszy od czarniawych
lotek; na wewn´trznej cz´Êci wierzchu skrzyd∏a dwa krótkie,
ciemne paseczki. Ubarwienie kupra jest szaroniebieskie, nie-
co jaÊniejsze od wierzchu cia∏a. Podbródek, przód szyi i gór-
na cz´Êç piersi sà ró˝owofioletowe, zaÊ na boku szyi znajdu-
je si´ niewielka zielona plama. Dziób jest dwubarwny: ˝ó∏ty
na koƒcu i ró˝owy przy nasadzie, natomiast nogi ró˝owo-
czerwone, a oko ciemnobràzowe. Samiec jest nieco wi´kszy
od samicy, a ubarwienie ma bardzo podobne. Ptaki m∏ode
majà upierzenie w odcieniu bràzowym. Brak u nich zielonka-
wej plamy na szyi, a ciemne paseczki na wewn´trznej cz´Êci
wierzchu skrzyd∏a sà s∏abiej widoczne. Samiec odzywa si´ ni-
skim g∏osem, powtarzanym z narastajàcà szybkoÊcià w da-
nej serii „ooo-ue” – 4–12 powtórzeƒ.

Mo˝liwoÊç pomy∏ki z innymi 
gatunkami

Siniak mo˝e byç mylony z m∏odym go∏´biem grzywaczem
Columba palumbus (A208, nieopisany w tej ksià˝ce) i go∏´-
biem miejskim Columba livia var. urbana (nieopisany w tej
ksià˝ce). Grzywacz jest nieco wi´kszy od siniaka, ma bia∏e
sierpowate paski na skrzydle, spód skrzyde∏ jest jednolicie
szary, a u ptaków doros∏ych na bokach szyi znajdujà si´
bia∏e plamy. U go∏´bia miejskiego, w odró˝nieniu od sinia-
ka, wyst´puje bia∏a plama na dolnym grzbiecie oraz dwa
pe∏ne paski na pokrywach wierzchu skrzyde∏. Spód skrzyde∏
jest u go∏´bia miejskiego wyraênie skontrastowany: bardzo
jasne pokrywy podskrzyd∏owe z ciemnymi lotkami. Go∏àb
miejski ma pomaraƒczowà t´czówk´ i ciemny dziób.

Biologia

Tryb ˝ycia
Gatunek o aktywnoÊci dziennej. W okresie l´gowym spoty-
ka si´ rozproszone pary siniaka, ale mo˝e wyst´powaç
w luênych koloniach z∏o˝onych z kilku, a wyjàtkowo kilku-

nastu par. Zasi´g przemieszczeƒ w okresie l´gowym do-
chodzi do 10–25 km od gniazda. Podczas w´drówki i zi-
mà spotykany w niewielkich grupkach, ale rzadko w sta-
dach 100 i wi´cej ptaków.

L´gi
Monogamiczny. Dojrza∏oÊç p∏ciowà osiàga w 2. roku ka-
lendarzowym. Sezon l´gowy trwa od kwietnia do sierpnia.
W tym okresie siniak jest ptakiem terytorialnym, choç
obrona terytorium ogranicza si´ do bezpoÊredniego sà-
siedztwa dziupli. Samce wykonujà loty tokowe, podczas
których unoszà wysoko skrzyd∏a. W tym okresie samce sà
bardzo aktywne g∏osowo, zw∏aszcza w godzinach rannych
i przed wieczorem. Na ogó∏ wyst´puje w pojedynczych pa-
rach, ale w starych, obfitujàcych w dziuple drzewostanach
zazwyczaj gniazduje w luênych koloniach. Zaj´te dziuple
mogà byç w odleg∏oÊci do 50 m od siebie, a wyjàtkowo
notowano przypadki gniazdowania dwóch par w jednym
drzewie czy nawet siniaka i dzi´cio∏a czarnego w tym sa-
mym pniu. Gnieêdzi si´ w dziupli – najcz´Êciej po dzi´cio-
le czarnym lub rzadko po dzi´ciole zielonym – bàdê
w budce l´gowej o Êrednicy otworu wlotowego 8–10 cm.

siniak



Gniazdo buduje z delikatnych ga∏àzek drzew liÊciastych,
jego wyÊció∏k´ tworzy mech i suche êdêb∏a. Materia∏ na
gniazdo zbiera i przynosi do dziupli samiec, a budowà
gniazda zajmuje si´ samica. L´g siniaka sk∏ada si´ najcz´-
Êciej z 2 bia∏ych jaj. JeÊli spotyka si´ w gnieêdzie 3–6 jaj,
sà to zniesienia pochodzàce od 2–3 samic. Wysiadywanie
trwa 16–17 dni. Piskl´ta przebywajà w gnieêdzie ok.
21 dni. Po wylocie z dziupli m∏ode nadal towarzyszà rodzi-
com i sà przez nich karmione jeszcze przez ok. 10–12 dni.
W miejscach obfitujàcych w dziuple lotnymi m∏odymi opie-
kuje si´ samiec, a samica przyst´puje do budowy kolejne-
go gniazda i sk∏adania jaj nast´pnego l´gu. Siniak mo˝e
przyst´powaç do 3 l´gów w roku.
W Europie Ârodkowej na du˝ych powierzchniach osiàga
zag´szczenie rz´du 0,2–4 p./10 km2 (przeci´tnie
1,5 p./10 km2). Z Polski jest niewiele Êcis∏ych danych tego
rodzaju, np. w Puszczy Dar˝lubskiej na Pomorzu Gdaƒ-
skim odnotowano zag´szczenie 3,8 p./10 km2, w Siera-
kowskim Parku Krajobrazowym 5,7 p./10 km2 powierzch-
ni leÊnej oraz w Lasach Skaliskich na Mazurach
1,5 p./10 km2. Znacznie wy˝sze zag´szczenie siniak osià-
ga na niewielkich wycinkach optymalnych zespo∏ów le-
Ênych, zw∏aszcza starych buczyn: od 0,1 do 3,5 p./10 ha,
przeci´tnie ok. 1 p./10 ha.

W´drówki
Wi´kszoÊç ptaków przylatuje na l´gowiska w Polsce pod
koniec lutego i w marcu, zaÊ ptaki widywane w kwietniu
pochodzà prawdopodobnie z populacji gniazdujàcych da-
lej na wschodzie Europy. W´drówka jesienna trwa od
wrzeÊnia do listopada. Spotykany jest zazwyczaj w niewiel-
kich grupach, ale zdarzajà si´ tak˝e du˝e stada, liczàce
nawet kilkaset osobników. Niekiedy w´drujàce siniaki wi-
dywane sà w stadach grzywaczy.

Zimowanie
Zimowiska populacji europejskiej zlokalizowane sà
g∏ównie na po∏udniu i zachodzie Europy. Od lat 80.
wzrasta w Polsce liczba zimujàcych siniaków, przede
wszystkim w zachodniej i po∏udniowej cz´Êci kraju. Pta-
ki zimujà w osiedlach lub na terenach rolniczym. Zimu-
jà zarówno pojedyncze osobniki, jak i stada liczàce do
270 ptaków.

Pokarm
˚ywi si´ g∏ównie nasionami, pàczkami, kwiatami, owoca-
mi, a sporadycznie bezkr´gowcami W miastach zimujàce
siniaki ˝erujà na chodnikach i odwiedzajà karmniki, zaÊ
w krajobrazie rolniczym ˝erujà przede wszystkim na po-
lach kukurydzy. Piskl´ta karmione sà przez rodziców tzw.
mleczkiem, czyli produkowanà w wolu wydzielinà od˝yw-
czà, której sk∏ad jest zbli˝ony do mleka ssaków. Do
3–4 dnia ˝ycia piskl´ta karmione sà wy∏àcznie mlecz-
kiem, ale wraz z up∏ywem czasu wzrasta w ich diecie
udzia∏ rozmi´kczonego ziarna.

Wyst´powanie

Siedlisko
Gniazduje w starych, ponad 100-letnich lasach liÊciastych,
w lasach mieszanych oraz borach sosnowych obfitujàcych
w stare dziuple po dzi´ciole czarnym. ˚eruje na terenach
otwartych w krajobrazie rolniczym: na polach, ∏àkach i pa-
stwiskach o ekstensywnym sposobie gospodarowania. Lo-
kalnie siniak wyst´puje tak˝e w starych parkach w pobli˝u
osiedli ludzkich.

Siedliska z za∏àcznika I Dyrektywy 
Siedliskowej, które mogà byç istotne 
dla gatunku
6510 Ni˝owe i górskie Êwie˝e ∏àki u˝ytkowane ekstensywnie

(Arrhenatherion elatioris)
9110 KwaÊne buczyny (Luzulo-Fagenion)
9130 ˚yzne buczyny (Dentario glandulose-Fagenion, Galio

odorati-Fagenion)
9140 Górskie jaworzyny zio∏oroÊlowe (Aceri-Fagetum)
9150 Ciep∏olubne buczyny storczykowe (Cephalanthero-

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

lio-Carpinetum, Tilio-Carpinetum)
9180 Jaworzyny i lasy klonowo-lipowe na stokach i zbo-

czach (Tilio plathyphyllis-Acerion pseudoplatani)
91E0 ¸´gi wierzbowe, topolowe, olszowe i jesionowe (Sa-

licetum albo-fragilis, Populetum albae, Alnenion glu-
tinoso-incanae), olsy êródliskowe

Rozmieszczenie geograficzne
W Europie area∏ siniaka obejmuje wi´kszà cz´Êç kontynen-
tu – na pó∏noc si´ga do Szkocji i Êrodkowej cz´Êci Skandy-
nawii, a na po∏udniu do Hiszpanii i Portugalii, W∏och (Sy-
cylia) oraz Ba∏kanów (Albania i Bu∏garia). Poza Europà si-
niak wyst´puje w zachodniej i Êrodkowej Azji (od Turcji po
Tad˝ykistan, zachodnie Chiny, Kazachstan oraz po∏udnie
Syberii Zachodniej i Ârodkowej) oraz w pó∏nocno-zachod-
niej Afryce (góry Atlas w Maroku). Wyró˝niono 2 podga-
tunki siniaka; w Polsce wyst´puje C. o. oenas.
Zimowiska populacji europejskiej zlokalizowane sà g∏ów-
nie na po∏udniu i zachodzie Europy, cz´Êç osobników zi-
muje na wschodzie Niemiec, w Austrii i na W´grzech,
a ostatnio tak˝e w Czechach i w S∏owacji.

Rozmieszczenie w Polsce
Gniazduje we wszystkich regionach Polski, choç w centrum
kraju – od wschodniej Wielkopolski po zachodnià Lubelsz-
czyzn´ – jego stanowiska sà bardzo nieliczne i ograniczajà
si´ do wi´kszych i starszych kompleksów leÊnych. Najliczniej
gniazduje na Pomorzu, Ziemi Lubuskiej, Mazurach, Podlasiu,
Roztoczu i w woj. podkarpackim. DoÊç licznie wyst´puje te˝
na pó∏nocy i zachodzie Wielkopolski, w niektórych rejonach
Âlàska (Bory DolnoÊlàskie, Wzgórza Trzebnickie i Wzgórza
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Twardogórskie, Bory Stobrawskie, Sudety i Beskidy) oraz
w woj. ma∏opolskim. W górach zazwyczaj si´ga regla górne-
go, ale w Tatrach stwierdzono go nawet w pi´trze turni.

Status ochronny

Ochrona gatunkowa w Polsce: gatunek obj´ty ochronà Êci-
s∏à (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 4
Dyrektywa Ptasia: Art. 4.2, za∏àcznik II 
Konwencja Berneƒska: za∏àcznik III

Wyst´powanie gatunku na 
obszarach chronionych

W Polsce szczególnie licznie gniazduje w parkach narodo-
wych – Bia∏owieskim PN, Drawieƒskim PN, Roztoczaƒskim
PN, Magurskim PN, PN Gór Sto∏owych i Karkonoskim PN
oraz w parkach krajobrazowych: Sierakowskim PK i PK
Wysoczyzny Elblàskiej.

Rozwój i stan populacji

W Europie wielkoÊç populacji l´gowej siniaka szacowana
jest na 420 000–650 000 p. Najliczniej gniazduje
w Wielkiej Brytanii (ok. 240 000 p.), ponadto znaczàce
populacje wyst´pujà w Hiszpanii (36 000–54 400 p.)
i w Holandii (30 000–40 000 p.) oraz w Niemczech i Ru-
munii (po 20 000–40 000 p.). Na l´gowiskach skupiajà-
cych ponad po∏ow´ populacji europejskiej, obejmujàcych
Wielkà Brytani´, Irlandi´ i kraje Beneluksu, odnotowano
w latach 1970–1990 bardzo wyraêny wzrost liczebnoÊci.
Przypuszcza si´, ˝e zwi´kszenie liczebnoÊci siniaka nastà-
pi∏o w wyniku stopniowego zmniejszania si´ wp∏ywu pe-
stycydów stosowanych w rolnictwie na szerokà skal´ w la-
tach 50. Odwrotnà tendencj´ odnotowano w pó∏nocnej
cz´Êci zasi´gu, np. w Norwegii, Finlandii i Estonii oraz
w rejonie Êródziemnomorskim.
W XIX w. na ziemiach polskich siniak by∏ gatunkiem zdecy-
dowanie liczniejszym ni˝ obecnie. Jego liczebnoÊç radykal-
nie zmala∏a w XX w. przede wszystkim w zwiàzku z wycina-
niem starodrzewów.
W latach 90. liczebnoÊç krajowej populacji siniaka oszaco-
wano na 3000–5000 p., wydaje si´ jednak, ˝e jest to oce-
na zani˝ona. Najliczniej wyst´puje w Ma∏opolsce i na Po-
morzu, lecz brak dok∏adnych danych iloÊciowych dla tych
regionów. W Wielkopolsce liczebnoÊç siniaka jest oceniana
na ok. 350 p. Najbardziej rozpowszechniony jest w pó∏noc-
nej i zachodniej cz´Êci regionu, np. w Sierakowskim PK po-
nad 55 p. Na Ziemi Lubuskiej liczebnoÊç oceniono na
100–200 p., np. w Buczynach ¸agowskich 40–50 p. Na
Âlàsku gniazduje 350–400 p., w tym: na Wzgórzach Twar-
dogórskich – 50 terytorialnych samców, w Górach Sto∏o-

wych ok. 60 p. i w Karkonoszach ok. 50 p. Stosunkowo licz-
ny jest na Podlasiu: w Puszczy Bia∏owieskiej liczebnoÊç osza-
cowano na 250–270 p., Puszczy Knyszyƒskiej 50–100 p.,
a w po∏udniowej cz´Êci Puszczy Augustowskiej 60–70 p. Na
Warmii i Mazurach liczniej gniazduje w Puszczy Napiwodz-
ko-Ramuckiej – ponad 50 p. Jednym z wa˝niejszych regio-
nów wyst´powania gatunku jest Pomorze, np. w po∏udnio-
wo-zachodniej cz´Êci Puszczy Wkrzaƒskiej ponad 25 p.,
w Puszczy Bukowej 30–50 p., w Drawieƒskim PN 60–80 p.,
w Puszczy Dar˝lubskiej oszacowany na 40–60 p. oraz na
Wysoczyênie Elblàskiej 100–150 p.
W zachodniej i po∏udniowej cz´Êci kraju, poczàwszy od
lat 60., ma miejsce kolonizacja wiejskich i miejskich par-
ków. Zosta∏ stwierdzony w przynajmniej 15 miejscowo-
Êciach (np. w Brzegu notowano regularnie obecnoÊç po-
jedynczych siniaków w latach 1992–2003). Zjawisko za-
siedlania parków na peryferiach i w obr´bie osiedli ludz-
kich mo˝e cz´Êciowo rekompensowaç ubytek stanowisk
l´gowych w lasach.
Od lat 1980. nasila si´ zjawisko zimowania siniaka w Pol-
sce, przede wszystkim w cz´Êci zachodniej i po∏udniowej. Na
Ziemi Lubuskiej od sezonu 1998/99 spotyka si´ ka˝dej zimy
stada do 150, a nawet jednorazowo 270 ptaków.

Zagro˝enia

Gatunkowi zagra˝a w Polsce:
• utrata siedlisk l´gowych na skutek zanikania starych

drzewostanów mieszanych lub liÊciastych zawierajàcych
obfitoÊç starych, dziuplastych drzew;

• utrata siedlisk l´gowych na skutek fragmentacji i odm∏a-
dzania lasów, co powoduje wycofywanie si´ dzi´cio∏a
czarnego i tym samym zmniejszenie liczby dziupli odpo-
wiednich do gniazdowania siniaka;

• utrata siedlisk ˝erowania w wyniku intensyfikacji rolnic-
twa – przede wszystkim chemizacji praktyk rolniczych
i wprowadzania rozleg∏ych monokultur, co w efekcie
prowadzi do ujednolicenia krajobrazu rolniczego i zani-
ku zbiorowisk zio∏oroÊli b´dàcych zasadniczym miej-
scem ˝erowania siniaka;

• drapie˝nictwo ze strony go∏´biarza, kuny leÊnej i kuny
domowej.

Propozycje odnoÊnie do zarzàdzania

Nale˝y:
• chroniç dzi´cio∏a czarnego (patrz tekst o tym gatunku),

którego dziuple stanowià podstawowe, naturalne miej-
sce gniazdowania siniaka;

• podjàç ochron´ zachowawczà jak najwi´kszej po-
wierzchni starych drzewostanów liÊciastych oraz utrzyma-
nie odpowiedniej iloÊci starych drzew w lasach gospodar-
czych. Drzewostany w wieku ponad 100-lat powinny sta-
nowiç nie mniej ni˝ 20% ogólnej powierzchni lasów;

• przyjàç w gospodarce leÊnej zasad´ pozostawiania
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w trakcie trzebie˝y póênych wszelkich drzew dziupla-
stych, tak˝e martwych i zamierajàcych;

• zachowaç w krajobrazie rolniczym stare zadrzewienia
Êródpolne i parkowe;

• objàç obszary rolne sàsiadujàce z lasami, w których
gniazduje siniak, programami rolnoÊrodowiskowymi
promujàcymi zachowanie ekstensywnego rolnictwa
i mozaikowatego charakteru krajobrazu;

• rozwa˝yç wprowadzenie ochrony, zw∏aszcza tam, gdzie
wyst´pujà skupienia kilku par, w formie niewielkich stref
ochronnych lub wydzielenia starych drzewostanów jako
u˝ytku ekologicznego;

• tam, gdzie brakuje odpowiednich dziupli, wywieszaç
budki l´gowe, zabezpieczone przed kunami tzw. ko∏nie-
rzem. Poniewa˝ dzi´cio∏ czarny zwykle nie kuje dziupli
w drzewostanach m∏odszych ni˝ 80 lat, tylko w takich
przypadkach uzasadnione jest zast´powanie natural-
nych dziupli budkami l´gowymi, ch´tnie zasiedlanymi
przez siniaka.

Propozycje badaƒ

Nale˝y zbadaç:
• rozmieszczenie stanowisk i liczebnoÊç krajowej populacji

l´gowej;
• wybiórczoÊç siedliskowà;
• sukces l´gowy;
• prze˝ywalnoÊç;
• wp∏yw gospodarki leÊnej (struktura wiekowa lasu, roz-

drobnienie lasu, dost´pnoÊç dziupli) na stan populacji
gatunku;

• rozmieszczenie zimowisk i tras przelotu krajowej popu-
lacji l´gowej.

Monitoring

Coroczna ocena liczebnoÊci populacji l´gowej (na podsta-
wie liczby tokujàcych samców) po∏àczona z wyszukiwaniem
dziupli l´gowych, na powierzchniach losowych rz´du
100 km2. Kontrole powierzchni nale˝y przeprowadzaç od
3. dekady marca do koƒca kwietnia.
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