
Anthus campestris 
(L., 1758)

Âwiergotek polny
Rzàd: wróblowe, podrzàd: Êpiewajàce, rodzina: pliszkowate

Status wyst´powania w Polsce

Nieliczny gatunek l´gowy ni˝u, w okresie w´drówek nie-
licznie spotykany w ca∏ym kraju.

Opis gatunku

Ptak wielkoÊci wróbla, o smuk∏ej sylwetce, d∏ugim ogonie
i delikatnym, lecz stosunkowo d∏ugim dziobie. Wymiary:
d∏ugoÊç cia∏a 16–17 cm, rozpi´toÊç skrzyde∏ 25–28 cm,
masa cia∏a 24–32 g. Upierzenie obu p∏ci jest bardzo po-
dobne: wierzch cia∏a piaskowoszary, a spód jednolicie bia-
∏awy. Przestrzeƒ pomi´dzy bocznà nasadà dzioba a okiem
(czyli tzw. kantarek) jest ciemna, a nad okiem wyst´puje
bia∏awa brew. Po bokach piersi u ptaków doros∏ych mo˝e
wystàpiç delikatne kreskowanie. Na skrzydle charaktery-
styczny wyglàd majà Êrednie pokrywy, bia∏o obrze˝one,
z du˝ymi czarnymi centrami. M∏ode ptaki sà podobne do
doros∏ych, lecz majà obficiej kreskowanà pierÊ.

Mo˝liwoÊç pomy∏ki z innymi 
gatunkami

Jest niedu˝ym ptakiem, którego mo˝na pomyliç z innymi
przedstawicielami pliszkowatych, np. z m∏odà pliszkà ˝ó∏tà
Motacilla flava (A260, nieopisana w tej ksià˝ce) lub z in-
nymi Êwiergotkami. Natomiast trudny do pomylenia jest
Êpiew Êwiergotka polnego, monotonny dwusylabowy („ci-
-der”), cz´sto wykonywany w czasie lotu.

Biologia

Tryb ˝ycia
Âwiergotek polny wyst´puje w znacznym rozproszeniu. Zaj-
muje du˝e terytoria, a ich wielkoÊç wynosi Êrednio 7 ha,
ale zdarzajà si´ te˝ terytoria o wielkoÊci 30–50 ha. Sàsia-
dujàce pary na ogó∏ wyst´pujà w odleg∏oÊci kilkuset m od
siebie. Pomimo dziennego trybu ˝ycia jest to ptak s∏abo
wykrywalny. Âpiewa niech´tnie i nieregularnie, a aktyw-
noÊç Êpiewu jest niska – z regu∏y po kilku zwrotkach ptak
milknie na d∏u˝szy czas. Jest doÊç p∏ochliwy i skryty. Âwier-
gotek polny jest bardziej aktywny w ciep∏e poranki, zw∏asz-
cza w okresie karmienia pisklàt, wówczas zaniepokojone
ptaki obserwowaç mo˝na na otwartym terenie.

L´gi
Powrót na l´gowiska rozpoczyna si´ ju˝ w po∏owie kwiet-
nia, a sk∏adanie jaj trwa od po∏owy maja (1. l´g) do koƒ-

ca lipca (2. l´g lub l´gi powtarzane po utracie pierwsze-
go). W pe∏nym zniesieniu znajduje si´ 5 jaj (3–6). Wysia-
dywanie jaj trwa 12–14 dni; m∏ode opuszczajà gniazdo
po 14 dniach. Rodzice cz´sto ˝erujà nawet do 500 m od
gniazda. Silny terytorializm nie sprzyja tworzeniu koncen-
tracji par l´gowych i gniazda zazwyczaj sà po∏o˝one kil-
kaset m od siebie, jakkolwiek stwierdzano je równie˝
w odleg∏oÊci zaledwie 30–50 m. Lokalnie zag´szczenie
w wyjàtkowo dogodnych siedliskach mo˝e byç bardzo
wysokie. Na obrze˝ach osiedli mieszkaniowych w War-
szawie odnotowano 1,4 p./10 ha, a w ˝wirowni ko∏o Ru-
tek na Nizinie Pó∏nocnopodlaskiej 1,2 p./10 ha. Na wy-
dmie szarej na Mierzei ¸ebskiej odnotowano
0,7 p./10 ha, a na Pustyni B∏´dowskiej do 1 p./10 ha.
Zag´szczenie Êwiergotka polnego jest wy˝sze we
wschodniej ni˝ w zachodniej cz´Êci Polski. Zag´szczenie
stwierdzone we wschodniej cz´Êci kraju na powierzch-
niach wielkoobszarowych wynosi∏o w krajobrazie rolni-
czym Podlaskiego Prze∏omu Bugu i przylegajàcej Wyso-
czyzny Siedleckiej 32,5 p./100 km2, pod Stoczkiem ¸u-
kowskim 25 p./100 km2, w Dolinie Wis∏y Ârodkowej
12,7 p./100 km2, zaÊ w krajobrazie leÊnym pod ¸uko-
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wem 11 p./100 km2. Na powierzchniach Êrednioobsza-
rowych stwierdzono w tej cz´Êci kraju 2–9 p./10 km2.
Zag´szczenie stwierdzone na powierzchniach Êrednioob-
szarowych w zachodniej cz´Êci kraju wynosi∏o
0,4–4 p./10 km2.

W´drówki
W´drówka wiosenna, rozpoczynajàca si´ w naszym kraju
ju˝ w po∏owie kwietnia, przebiega przez ca∏y maj. Odloty
rozpoczynajà si´ ju˝ w sierpniu i jakkolwiek trwajà prawie
do koƒca paêdziernika, to g∏ówne ich nasilenie przypada
na wrzesieƒ. W okresie w´drówki spotyka si´ na ogó∏ po-
jedyncze ptaki, a najwi´ksze przelotne stadko spotkane
w Polsce liczy∏o 15 os., natomiast w innych krajach spoty-
kano nawet do 100 os. w jednym stadzie.

Zimowanie
Odnotowano tylko jeden przypadek zimowania Êwiergotka
polnego na terenie kraju: 27.12.1996 k. Wysocka Wielkie-
go, pod Ostrowem Wielkopolskim.

Pokarm
Pokarm Êwiergotka polnego stanowià du˝e owady
(chrzàszcze, b∏onkówki, prostoskrzyd∏e, motyle), chwytane
g∏ównie na ziemi, rzadko w locie. Ponadto chwyta paj´cza-
ki, d˝d˝ownice i drobne mi´czaki. Tylko wyjàtkowo zjada
pokarm roÊlinny. 

Wyst´powanie

Siedlisko
Âwiergotek polny jest silnie zwiàzany z krajobrazem rolni-
czym, szczególnie tam, gdzie gleby sà s∏abe. Lubi sàsiedz-
two zadrzewieƒ Êródpolnych oraz muraw z niskà roÊlinno-
Êcià. Wa˝na jest te˝ obecnoÊç szerokich piaszczystych dróg
i miedz. Zasiedla równie˝ kamienio∏omy, kopalnie odkryw-
kowe, poeksploatacyjne wyrobiska, ha∏dy, du˝e ˝wirownie,
podmiejskie tereny ruderalne, poligony.
Âwiergotek polny nie jest gatunkiem leÊnym, jednak ch´t-
nie gniazduje na du˝ych ÊródleÊnych zr´bach zupe∏nych
i w uprawach leÊnych. Ponadto lubi pobli˝e lasów sàsia-
dujàcych z suchymi polami, piaszczyskami i wydmami.
Wyst´puje te˝ na wydmowych wyniesieniach w dolinach
rzek. Natomiast unika sàsiedztwa lasów podmok∏ych. 

Siedliska z za∏àcznika I Dyrektywy 
Siedliskowej, które mogà byç istotne 
dla gatunku
2130 Nadmorskie wydmy szare
2330 Wydmy Êródlàdowe z murawami napiaskowymi
4030 Suche wrzosowiska (Calluno-Genistion, Pohlio-Callu-

nion, Calluno-Arctostaphylion)
6120 Ciep∏olubne, Êródlàdowe murawy napiaskowe (Ko-

elerion glaucae)

Rozmieszczenie geograficzne
Europejskie l´gowiska Êwiergotka polnego obejmujà po∏u-
dniowo-zachodnià, Êrodkowà i po∏udniowo-wschodnià
cz´Êç kontynentu. Skrajnie pó∏nocne stanowiska tego ga-
tunku sà po∏o˝one w po∏udniowej Szwecji i pó∏nocnej Esto-
nii. Poza Europà wyst´puje w pó∏nocno-zachodniej Afryce
oraz w Êrodkowej Azji, do Chin i Mongolii. 
Zimowiska sà po∏o˝one na rozleg∏ym obszarze na po∏u-
dnie od Sahary, prawie do równika oraz na Pó∏wyspie
Arabskim i Indyjskim. Wyró˝nia si´ trzy podgatunki.

Rozmieszczenie w Polsce
Rozmieszczenie Êwiergotka polnego w naszym kraju nie
jest dok∏adnie poznane. Zasiedlony przez ten gatunek
jest prawie ca∏y ni˝ polski, a wi´ksze obszary, gdzie
Êwiergotka polnego nie wykryto, to ˚u∏awy WiÊlane, Ni-
zina Pruska, niektóre obszary Pomorza, pó∏nocnej
Wielkopolski, Âlàska, Ma∏opolski i Lubelszczyzny. Naj-
wy˝ej by∏ stwierdzony na wysokoÊci 600–700 m n.p.m.
w Beskidzie ˚ywieckim i Kotlinie Orawsko-Nowotar-
skiej. W centralnej i Êrodkowo-wschodniej Polsce jest
bardziej rozpowszechniony i przypuszczalnie liczniejszy
w porównaniu z zachodnià cz´Êcià kraju. Szczególnie
rozpowszechniony i przypuszczalnie najliczniejszy na
skraju rozleg∏ych kompleksów leÊnych porastajàcych
tarasy akumulacyjne (nadzalewowe) najwi´kszych rzek
Polski – Êrodkowej Wis∏y (Bory Maciejowicko-Otwockie)
i dolnego Bugu (Puszcza Bia∏a), gdzie stwierdzono ∏àcz-
nie oko∏o 300 par tego gatunku, dolnej Narwi oraz Pi-
licy i na Równinie Kurpiowskiej, a tak˝e górnej Warty
i dolnej Noteci (Puszcza Notecka) i dolnej Pilicy (Pusz-
cza Pilicka). Âwiergotek polny wyst´puje te˝ licznie na
obrze˝ach niektórych miast (np. Warszawy – 50 p. czy
Leszna 15–16 p.).

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: V gatunek nara˝ony na wy-
gini´cie
BirdLife International: SPEC 3
Dyrektywa Ptasia: Art. 4.1, za∏àcznik I
Konwencja Berneƒska: za∏àcznik II

Wyst´powanie gatunku na 
obszarach chronionych

Najliczniejsze stanowiska znajdujà si´ w obr´bie 2 parków
krajobrazowych – Nadbu˝aƒskiego PK i PK Podlaskiego
Prze∏omu Bugu oraz Nadbu˝aƒskiego OChK. Równie˝ licz-
nie wyst´puje w granicach NadwiÊlaƒskiego OChK. Licznie
zasiedlane sà m.in. S∏owiƒski PN, ponadto Spalski PK,
a tak˝e ¸ukowski OChK.
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Rozwój i stan populacji

LiczebnoÊç europejskiej populacji l´gowej Êwiergotka pol-
nego szacowana jest na 550 000–1 400 000 p. Najlicz-
niej zasiedla Hiszpani´ (400 000–640 000 p.), Turcj´ (50
000–500 000 p.), Rosj´ (10 000–100 000 p.), W∏ochy
(15 000–40 000 p.), Francj´ (20 000–30 000 p.) i Ru-
muni´ (15 000–30 000 p.). 
Szacunek liczebnoÊci krajowej populacji l´gowej Êwiergotka
polnego, figurujàcy w europejskim piÊmiennictwie:
5 000–10 000 p., nie jest oparty na wiarygodnych danych.
Na Âlàsku zarejestrowano 120–150 p., w Wielkopolsce – co
najmniej 170 p. Ocena dla Ma∏opolski wynosi 400–600 p.,
a dla Mazowsza i Po∏udniowego Podlasia – 2500–3000 p.
Lokalne skupienia wyst´pujà w dolinie Êrodkowej Warty,
w rejonie wyrobisk kopalni odkrywkowej pod Koninem i Tur-
kiem, w Kotlinie Toruƒskiej, w dolinie dolnej Narwi, w Pusz-
czy Bia∏ej, w Lasach ¸ukowskich, Borach Maciejowicko-
-Otwockich, w dolinie Pilicy i w Borach DolnoÊlàskich.
Dysponujemy skàpymi danymi o zmianach liczebnoÊci l´-
gowej populacji Êwiergotka polnego w ró˝nych regionach
Polski. Obecnie jedynie dla okolic Legnicy wskazuje si´ na
spadek liczebnoÊci w porównaniu z latami 60., natomiast
badania w Êrodkowo-wschodniej Polsce wskazujà na sta-
bilnoÊç populacji zasiedlajàcej typowy krajobraz rolniczy
Równiny ¸ukowskiej bàdê te˝ nawet na niewielki wzrost li-
czebnoÊci w dolinach rzek na mineralnym pod∏o˝u. Nale-
˝y tu jednak˝e podkreÊliç, ˝e lata 2000–2003, w których
prowadzono badania, odznacza∏y si´ we wschodniej po∏o-
wie kraju wyjàtkowo korzystnà pogodà dla tego gatunku –
sucha i upalna pogoda panowa∏a tu, poczàwszy od po∏o-
wy maja, a˝ do koƒca lipca–po∏owy sierpnia.

Zagro˝enia

Gatunkowi zagra˝a w Polsce:
• utrata siedlisk gniazdowych w wyniku zmian krajobrazu

rolniczego, zachodzàcych wobec zaniechania zagospo-
darowania rolniczego gruntów s∏abych, co w krótkim
czasie powoduje naturalne wkroczenie na takie tereny
roÊlinnoÊci wysokiej, niekorzystnej dla Êwiergotka, lub
wr´cz celowe ich zalesienie;

• utrata siedlisk gniazdowych w wyniku masowego rozwo-
ju budownictwa rekreacyjnego na niektórych obszarach
wykorzystywanych przez Êwiergotki.

Propozycje odnoÊnie do zarzàdzania

Nale˝y:
• objàç specyficzne, suche grunty z rzadkà roÊlinnoÊcià

murawowà programami rolnoÊrodowiskowymi, promu-
jàcymi utrzymanie takich siedlisk w stanie niezmienio-
nym, rotacyjne od∏ogowanie, zaniechanie stosowania
pestycydów oraz nawo˝enia mineralnego, wykluczenie
planowych zalesieƒ;

• wprowadzaç ochron´ obszarowà w formie zespo∏ów
przyrodniczo-krajobrazowych na rozleg∏ych obszarach
muraw, kraw´dziach dolin rzecznych, poligonach i wy-
dmach, z zakazem zalesiania i zakazem zabudowy.

Propozycje badaƒ

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

l´gowej;
• wybiórczoÊç siedliskowà;
• sukces l´gowy;
• prze˝ywalnoÊç;
• rozmieszczenie zimowisk i tras przelotu krajowej populacji

l´gowej.

Monitoring

• ocena liczebnoÊci populacji l´gowej (na podstawie licz-
by Êpiewajàcych samców) z zastosowaniem standardu
metody kartograficznej, na powierzchniach rz´du
5–20 km2 (zale˝nie od zag´szczenia) wyznaczonych na
obszarach wyst´powania Êwiergotka, wykonywana
w odst´pach 3-letnich.
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