
Riparia riparia
(L., 1758)

Brzegówka
Rzàd: wróblowe, podrzàd: Êpiewajàce, rodzina: jaskó∏ko-
wate, podrodzina: jaskó∏ki

Status wyst´powania w Polsce

Ârednio liczny, lokalnie liczny lub nieliczny, ptak l´gowy ni-
˝u; w czasie przelotów miejscami wyst´puje w du˝ych sku-
pieniach na noclegowiskach.

Opis gatunku

Brzegówka jest nieco mniejsza od pozosta∏ych dwóch ga-
tunków jaskó∏ek wyst´pujàcych w Polsce – dymówki
i oknówki. Brak u niej wyraênego dymorfizmu p∏ciowego.
Wymiary: d∏ugoÊç cia∏a ok. 12 cm, rozpi´toÊç skrzyde∏ ok.
29 cm, masa cia∏a 11–19 g. Wierzch cia∏a i skrzyde∏ oraz
obro˝a na piersi sà szarobràzowe/brunatne. Podgardle
i brzuch bia∏e, spód skrzyde∏ ciemny. Ogon s∏abo rozwi-
dlony. M∏ode sà podobne do doros∏ych, ró˝nià si´ jedynie
p∏owymi obwódkami piór i p∏owo˝ó∏tym podgardlem.

Mo˝liwoÊç pomy∏ki z innymi 
gatunkami

Brzegówk´ naj∏atwiej pomyliç z dwoma pokrewnymi gatun-
kami: dymówkà Hirundo rustica (A251, nieopisana w tej
ksià˝ce) i oknówkà Delichon urbica (A253, nieopisana w tej
ksià˝ce) oraz jerzykiem Apus apus (A226, nieopisany w tej
ksià˝ce). Brzegówka nie ma jednak rdzawego podgardla,
typowego dla dymówki oraz bia∏ego kupra charakterystycz-
nego dla oknówki. Wierzch cia∏a u obu pokrewnych gatun-
ków jest czarny, z granatowym po∏yskiem, a ogon bardziej
rozwidlony ni˝ u brzegówki. Jerzyk sylwetkà i zachowaniem
przypomina nieco jaskó∏ki, choç lot jego jest szybszy i bar-
dziej zwinny, ponadto ró˝ni si´ od jaskó∏ek czarnym ubar-
wieniem niemal ca∏ego cia∏a.. Brzegówka lata szybciej
i bardziej dynamicznie ni˝ dymówka czy oknówka. 

Biologia

Tryb ˝ycia
Prowadzi dzienny tryb ˝ycia. W okresie l´gowym i przelotów
widywana najcz´Êciej w stadach, wyjàtkowo pojedynczo.

L´gi
Zazwyczaj gniazduje w koloniach sk∏adajàcych si´ z kilku-
dziesi´ciu do kilkuset nor, wygrzebanych w urwistych skar-
pach; niekiedy w skupiskach liczàcych do 10 nor (stanowi-
ska efemeryczne). Do pierwszego l´gu przyst´pujà ptaki
jednoroczne. Na l´gowiskach brzegówki pojawiajà si´

w maju. Ponad 3/4 ptaków powraca na wiosn´ w miejsce
gniazdowania z roku poprzedniego; znane sà w Polsce ko-
lonie zasiedlane przez 30 lat. Gniazdo brzegówki stanowi
prosta nora, prostopad∏a do Êciany urwiska, zakoƒczona
niewielkim rozszerzeniem tworzàcym komor´ l´gowà. No-
r´ wykopujà dziobem i pazurkami oboje rodzice, zazwy-
czaj w ciàgu 3–4 dni. Przeci´tna jej d∏ugoÊç wynosi 65 cm,
wyjàtkowo 150 cm. Komora l´gowa jest skàpo wys∏ana su-
chymi trawami oraz piórami. Pe∏ne zniesienie sk∏ada si´
zwykle z 4–6 jaj, wyjàtkowo z 2 lub 7. Cz´Êç ptaków wy-
prowadza dwa l´gi w roku: pierwszy od po∏owy maja, dru-
gi w lipcu. Jaja, od z∏o˝enia ostatniego, wysiaduje zarów-
no samica, jak i samiec w ciàgu 14–15 dni. M∏ode karmio-
ne sà przez oboje rodziców, po 16–23 dniach uzyskujà sa-
modzielnoÊç i opuszczajà gniazdo. Przez d∏u˝szy czas po-
wracajà na nocleg do nor l´gowych.
Najwi´ksze zag´szczenie nor brzegówki odnotowano
w dolinach g∏ównych rzek Polski, np. na dolnym Bugu –
828 nor w przeliczeniu na 10 km g∏ównego nurtu, dolnej
Narwi – 405 nor, Êrodkowej WiÊle – 206 nor, lokalnie jest
liczna równie˝ na mniejszych rzekach, np. w dolinie Liwca
– 450 nor/10 km nurtu.
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W´drówki
Ju˝ od koƒca czerwca m∏ode z pierwszego l´gu gromadzà
si´ w wi´ksze stada i nocujà w trzcinowiskach. W Polsce
odlot rozpoczyna si´ od ostatnich dni lipca, z najwi´kszym
nasileniem w sierpniu, i trwa do koƒca wrzeÊnia; do wyjàt-
ków nale˝à obserwacje brzegówek z 1. dekady paêdzier-
nika. Doros∏e zwykle odlatujà wczeÊniej ni˝ m∏ode. Pod-
czas w´drówki jesiennej brzegówki gromadzà si´ g∏ównie
nad brzegami wód, ∏àkami i stawami. W paêdzierniku za-
notowano równie˝ przelot nad wierzchowinà Karkonoszy. 
Wiosnà przelot jest mniej wyraêny, pierwsze ptaki pojawia-
jà si´ ju˝ w 1. dekadzie kwietnia, a maksimum przylotów
na l´gowiska przypada na poczàtek maja. Wiosnà lecà
pojedynczo lub w ma∏ych stadach liczàcych kilkanaÊcie,
wyjàtkowo ponad 1500 osobników. Jesienià gromadzà si´
w wielkie stada liczàce do kilkunastu tysi´cy ptaków. Ptaki
obràczkowane w Polsce by∏y ponownie stwierdzone jesie-
nià na S∏owacji, W´grzech, w Grecji i na Malcie.

Zimowanie
G∏ówne zimowiska znajdujà si´ w Afryce. Nieliczne wiado-
moÊci z zimowisk o ptakach obràczkowanych w Polsce
podczas jesiennej w´drówki pochodzà z Afryki Równikowej
(Uganda, Zair). Na zimowiskach ptaki prowadzà koczow-
niczy tryb ˝ycia, wybierajàc g∏ównie miejsca podmok∏e,
z ∏atwo dost´pnym pokarmem.

Pokarm
Brzegówka ˝ywi si´ przede wszystkim owadami chwytany-
mi w locie, sporadycznie zbiera je z powierzchni wody lub
ziemi. W sk∏ad pokarmu wchodzà: j´tki, wa˝ki, widelnice,
szaraƒczaki, pluskwiaki, muchówki, sieciarki, motyle,
chruÊciki, b∏onkówki, niewielkie chrzàszcze i ich larwy
oraz pajàki. Poluje na stosunkowo niewielkiej wysokoÊci
(Êrednio 15 m), w okresie l´gowym w odleg∏oÊci do
1,5 km od gniazda.

Wyst´powanie

Siedlisko
W Polsce kolonie brzegówki znajdujà si´ przewa˝nie
w stromych skarpach nadrzecznych, w ˝wirowniach,
piaskowniach, urwistych brzegach ró˝nego rodzaju
zbiorników wodnych i w wykopach budowlanych, w wy-
robiskach kopalni odkrywkowych, a w górach – w urwi-
stych brzegach potoków.
Stosunkowo rzadziej norki sà budowane w wyrobiskach
przy cegielniach, lessowych Êcianach wàwozów, klifach,
w pryzmach ziemi, ha∏dach popio∏ów, wykopach kolejo-
wych. Wyjàtkowo wykryto gniazda w szczelinach obmuro-
waƒ i w rurach umocnieƒ brzegu Odry. Gniazda z regu∏y
znajdujà si´ niedaleko od wody.
W okresie przelotów brzegówki spotykane sà przewa˝nie
nad ró˝nego rodzaju wodami. Nocujà gromadnie, g∏ów-
nie w trzcinowiskach.

Siedliska z za∏àcznika I Dyrektywy 
Siedliskowej, które mogà byç istotne 
dla gatunku
1130 UjÊcia rzek (estuaria)
3270 Zalewane muliste brzegi rzek

Rozmieszczenie geograficzne
Brzegówka jest gatunkiem szeroko rozmieszczonym w Holark-
tyce. Wyró˝niono 7 podgatunków. W Europie wyst´puje pod-
gatunek R. r. riparia. Gniazduje on w ca∏ej Europie, z wyjàt-
kiem Islandii i wi´kszoÊci wysp Morza Âródziemnego. Zimowi-
ska znajdujà si´ w Afryce, na po∏udnie od Sahelu oraz na
wschodnim wybrze˝u tego kontynentu, na po∏udniu osiàgajàc
RPA. Inne podgatunki majà swoje l´gowiska w Azji, na pó∏no-
cy dochodzàc w rejony subarktyczne do 70ºN, a na po∏udniu
obejmujàc pó∏nocny Iran, delt´ Amu-darii po jez. Bajka∏ i pó∏-
nocnà Japoni´, dalej na wschód a˝ po Kamczatk´ i Ko∏ym´.
Brzegówka lokalnie gniazduje w Egipcie, w dolinie Nilu, a tak-
˝e w Ameryce Pó∏nocnej na obszarze Wielkich Równin, docho-
dzàc na pó∏nocy do strefy tundry. Zimowiska pozaeuropej-
skich gatunków znajdujà si´ w Indiach i dorzeczu Amazonki.

Rozmieszczenie w Polsce
Gniazduje w ca∏ej ni˝owej cz´Êci Polski, w górach do wyso-
koÊci 600 m n.p.m. Zdecydowanie liczniej wyst´puje w pa-
sie Niziny Ârodkowopolskiej, gdzie zamieszkuje g∏ównie do-
liny wi´kszych, nieuregulowanych rzek. Ca∏y obszar wy˝yn
przedgórza oraz Pobrze˝e Po∏udniowoba∏tyckie sà stosunko-
wo rzadziej zasiedlone przez brzegówki. Gatunek jest rzad-
ki na uregulowanych odcinkach Odry, Warty i Wis∏y. Naj-
wi´ksze stanowiska koncentrujà si´ w dorzeczu Êrodkowej
Wis∏y – tam, gdzie naturalne urwiste brzegi stwarzajà ko-
rzystne warunki gniazdowania. Poza dolinami rzecznymi du-
˝e kolonie wykryto w Wielkopolsce, na terenie wyrobisk ko-
palni odkrywkowej w´gla brunatnego w rejonie Konina.
W okresie w´drówek brzegówka spotykana jest w ca∏ym kra-
ju. Wi´ksze koncentracje odnotowano na noclegowiskach
w ujÊciu du˝ych rzek (Wis∏a, Warta) oraz na stawach rybnych.

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: D gatunek zagro˝ony z racji
zmniejszania si´ liczebnoÊci populacji 
BirdLife International: SPEC 3
Dyrektywa Ptasia: Art. 4.2
Konwencja Berneƒska: za∏àcznik II

Wyst´powanie gatunku na 
obszarach chronionych

W Polsce dla ochrony brzegówki nie tworzono specjalnie
obszarów chronionych. Jako gatunek zwiàzany z siedliska-
mi podmok∏ymi, chroniony jest w ostojach: w dolinie Bugu
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na obszarze PK Podlaski Prze∏om Bugu, w Nadbu˝aƒskim
PK, Nadbu˝aƒskim OChK, w dolinie Pilicy w OChK Doliny
Pilicy i Drzewiczki, w dolinie Narwi na obszarze Narwiaƒ-
skiego PK i PK Doliny Narwi, w Wielkopolsce w Sierakow-
skim PK, Nadwarciaƒskim PK, PK im. gen. D. Ch∏apow-
skiego, w dolinie Baryczy w rezerwacie Stawy Milickie. Na
Êrodkowym odcinku Wis∏y kolonie brzegówek cz´Êciowo
chronione sà w obszarach I i II NadwiÊlaƒskiego OChK.

Rozwój i stan populacji

Europejska populacja brzegówki oceniana jest bardzo sza-
cunkowo na 2 800 000–14 000 000 p. Najwi´ksze popula-
cje zamieszkujà Rosj´ (1 000 000–10 000 000 p.), Hiszpa-
ni´ (540 000–750 000 p.), Bia∏oruÊ (200 000–300 000 p.),
Polsk´ (patrz ni˝ej), Wielkà Brytani´ (85 000–270 000 p.),
Norwegi´ (100 000–250 000 p.), Szwecj´ (100 000–
–200 000 p.) i Ukrain´ (140 000–150 000 p.).
Na podstawie ogólnych wskazaƒ w literaturze mo˝na
przypuszczaç, ˝e co najmniej w po∏owie XIX w. w Polsce
brzegówka nale˝a∏a do gatunków pospolitych, a jej kolo-
nie l´gowe znajdowa∏y si´ g∏ównie nad nieuregulowany-
mi rzekami. Regulacje i przebudowa rzek na zachodzie
Polski, zw∏aszcza Odry oraz dolnego i górnego odcinka
Wis∏y, mog∏y w pewnym stopniu spowodowaç znaczne
wahania liczebnoÊci w tych cz´Êciach kraju na prze∏omie
XIX/XX w. Tym niemniej, ze wzgl´du na plastycznoÊç
w wyborze miejsc do gniazdowania, przypuszczalnie od
po∏owy ubieg∏ego wieku populacja krajowa utrzymuje si´
na podobnym poziomie. JeÊli nie nastàpi nag∏a zmiana
warunków gniazdowania w obecnych ostojach, wielkoÊç
populacji krajowej nie powinna ulec wi´kszym zmianom.
Obserwowane fluktuacje liczebnoÊci sà przypuszczalnie
wynikiem oddzia∏ywania suszy na prze˝ywalnoÊç ptaków
na afrykaƒskich zimowiskach.
Krajowa populacja l´gowa brzegówki oceniana jest na
150 000–300 000 p., choç jest to ocena bardzo szacun-
kowa. Najwi´ksze skupisko kolonii l´gowych stwierdzone
zosta∏o w wyrobiskach kopalni odkrywkowej pod Koninem
(1540–2780 p. w latach 1998–1999, a w 1995 populacja
zasiedlajàca ten teren prawdopodobnie by∏a znacznie
wi´ksza). Najwi´kszà pojedynczà koloni´ wykryto przy sta-
wach w Starzawie (2000 p. w latach 1982–1988). Brze-
gówka zamieszkuje licznie dolin´ Noteci (ok. 2010 p. w la-
tach 1981–1985), dolin´ dolnej Warty (ponad 2000 p.),
dolin´ Êrodkowej Wis∏y (ponad 7000 p.), dolin´ Bugu (po-
nad 13 000 p.), dolin´ dolnej Narwi (5800 p. w 1993),
dolin´ Pilicy (2400 p.), dolny Liwiec (1800 p.) i dolin´ Ba-
ryczy (powy˝ej 1500 p.). Z okresu w´drówkowego najwi´k-
sze znane noclegowiska liczy∏y do 13 000 os. w rez.
S∏oƒsk (1989) oraz do 6000 ptaków odpoczywajàcych
przy ujÊciu Wis∏y (1991).
LiczebnoÊç brzegówki podlega bardzo silnym fluktuacjom
zwiàzanym z efemerycznym charakterem miejsc l´gowych oraz
suszami wyst´pujàcymi na afrykaƒskich zimowiskach. W przy-

padku wystàpienia silnej suszy na obszarze Sahelu nast´pnej
wiosny liczebnoÊç populacji l´gowej mo˝e spaÊç do 50% sta-
nu z roku poprzedniego. ÂmiertelnoÊç roczna wynosi 50–80%.
ÂmiertelnoÊç m∏odych w pierwszym roku ˝ycia wynosi 75%.

Zagro˝enia

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

logicznego rzek;
• straty w l´gach powodowane przez obfite deszcze w se-

zonie l´gowym, zatapiajàce nory wodà przesàczajàcà
si´ przez piaskowe pod∏o˝e;

• straty w l´gach powodowane przez zatopienie nor
umieszczonych nisko nad wodà (dotyczy to g∏ównie sta-
nowisk w burtach brzegowych), powodowane podniesie-
niem si´ poziomu wody w rzece (roztopy, regulacje Êlu-
zami i zaporami wodnymi);

• straty w l´gach powodowane erozjà skarp i brzegów
wskutek ich oberwania si´, przesuszania si´ pod∏o˝a lub
penetracji ludzkiej;

• straty w l´gach powodowane bezpoÊrednio przez ludzi
w wyniku prowadzonych prac, d∏u˝szego przebywania
w pobli˝u nor lub ich celowego niszczenia.

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;

• ograniczyç zabudow´ rekreacyjnà brzegów rzek;
• wprowadziç korekty profilu skarp, które uleg∏y erozji,

a wczeÊniej by∏y zasiedlone przez brzegówki;
• opracowaç i wdro˝yç mechanizmy rekompensowania

przyjaznej dla ptaków eksploatacji ˝wiru i innych kruszyw;
• podjàç ochron´ czynnà polegajàcà na tworzeniu i odna-

wianiu skarp w ró˝nego rodzaju siedliskach antropoge-
nicznych (˝wirownie, kopalnie odkrywkowe itp.).

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 stanowisk i liczebnoÊç krajowej populacji

l´gowej;
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• wybiórczoÊç siedliskowà okresu gniazdowego i poza-
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 liczby zaj´tych nor) na powierzchniach losowych
rz´du 100 km2, na prze∏omie maja i czerwca;

• ocena liczebnoÊci populacji l´gowej (na podstawie licz-
by potencjalnie zaj´tych nor) na g∏ównych rzekach do-
rzecza Wis∏y Ârodkowej, na prze∏omie maja i czerwca,
w odst´pach 3-letnich.
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