
Luscinia luscinia 
(L., 1758)

S∏owik szary
Rzàd: wróblowe, podrzàd: Êpiewajàce, rodzina: drozdowate

Status wyst´powania w Polsce

Ptak l´gowy, nieliczny, lokalnie Êrednio liczny na ob-
szarze ca∏ego kraju, z wyjàtkiem po∏udniowego zacho-
du; przelotny, w czasie przelotów spotykany nielicznie
w ca∏ym kraju.

Opis gatunku

Wi´kszy od wróbla, ale o znacznie smuklejszej sylwetce,
która kszta∏tem przypomina drozdy. Wymiary: d∏ugoÊç cia-
∏a 17 cm, rozpi´toÊç skrzyde∏ 24–27 cm, masa cia∏a
w okresie l´gowym ok. 25 g. S∏owik szary ma doÊç cienki,
typowy dla ptaków owado˝ernych dziób i du˝e oko. Upie-
rzenie jednolicie ubarwione. Wierzch cia∏a szarobràzowy,
spód nieco jaÊniejszy. Lekkie chmurkowanie na piersi. Brak
dymorfizmu p∏ciowego. Ptaki m∏odociane do okresu pierw-
szego pierzenia w lipcu–sierpniu sà nakrapiane, a póêniej
podobne do doros∏ych.

Mo˝liwoÊç pomy∏ki z innymi 
gatunkami

Na obszarach, gdzie wyst´puje równie˝ s∏owik rdzawy
Luscinia megarhynchos (A271, nie opisany w tej ksià˝-
ce), mo˝na oba gatunki bardzo ∏atwo pomyliç, gdy˝ ró˝-
nice w ich wyglàdzie sà nieznaczne. S∏owik szary ró˝ni
si´ od rdzawego nieco ch∏odniejszym odcieniem wierz-
chu cia∏a, ciemniejszym ogonem i obecnoÊcià delikatne-
go chmurkowania na piersi. Pewne oznaczenie obu ga-
tunków po cechach morfologicznych mo˝liwe jest jedy-
nie w przypadku osobników trzymanych w r´ku (Svens-
son 1991). W terenie rozró˝niç mo˝na jedynie samce –
po Êpiewie. Âpiew s∏owika szarego ma dosyç wolne tem-
po, sk∏ada si´ z kilkakrotnie powtarzanych motywów
z charakterystycznym „klàskaniem”. Przy koƒcu frazy
cz´sto pojawia si´ krótki terkot. S∏owik rdzawy Êpiewa
znacznie szybciej i mniej melodyjnie ni˝ szary. Z racji
bardzo podobnego upierzenia istnieje te˝ mo˝liwoÊç po-
mylenia m∏odocianego s∏owika z m∏odocianym rudzi-
kiem Erithacus rubecula (A269), który jest jednak od s∏o-
wika znacznie mniejszy (d∏ugoÊç cia∏a 14 cm).

Biologia

Tryb ˝ycia
Gatunek g∏ównie dzienny, lecz samiec Êpiewa nocà oraz
wieczorem i nad ranem. W´druje równie˝ nocà. Samotniczy.

L´gi
Terytorialny. Ârednia wielkoÊç terytorium wynosi ok. 1 ha
i mieÊci si´ w granicach 0,2–2 ha. W szczególnie dobrych
siedliskach mo˝e osiàgaç du˝e zag´szczenie (7,3 sam-
ców/10 ha w dolinie Noteci, 10 samców/10 ha w zaro-
Êlach wierzbowych w dolinie Wis∏y). Raczej monogamiczny,
choç samiec czasem wià˝e si´ z dwiema samicami. Gniaz-
do umieszcza na ziemi, najcz´Êciej w bardzo zacienionym
miejscu, pod krzewem, wÊród suchych ga∏´zi, korzeni
i opad∏ych liÊci. Zdarzajà si´ tak˝e gniazda budowane na
niewielkiej wysokoÊci nad ziemià, umieszczane wewnàtrz
g´stego krzewu. Gniazdo budowane jest wy∏àcznie przez
samic´. Ma luênà struktur´, podstawa zbudowana jest ze
zbutwia∏ych liÊci drzew i krzewów. Uplecione jest z suchych
traw i zdrewnia∏ych ∏odyg roÊlin zielnych. WyÊció∏ka dosyç
skàpa, sk∏adajàca si´ z delikatnych suchych traw i korzon-
ków, czasem z dodatkiem w∏osia. Poczàtek sk∏adania jaj
przypada w po∏owie maja. W zniesieniu jest 4–5 jaj. Wy-
siaduje tylko samica, która nie jest karmiona na gnieêdzie,
ale opuszcza je na kilka minut raz lub dwa razy na godzi-
n´. M∏ode karmione sà przez oboje rodziców. Opuszczajà
gniazdo po ok. 10 dniach, jeszcze nie w pe∏ni zdolne do
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lotu. Przez nast´pne 2–3 tygodnie sà karmione przez ro-
dziców. Zdarza si´, ˝e po opuszczeniu gniazda rodzice
rozdzielajà m∏ode z l´gu mi´dzy siebie i ka˝de z nich opie-
kuje si´ oddzielnie dwójkà lub trójkà m∏odych. S∏owik sza-
ry przyst´puje do l´gu tylko raz w sezonie. W przypadku
zniszczenia l´gu zdarzajà si´ l´gi powtarzane.

W´drówki
S∏owik szary w´druje nocà, pojedynczo lub w luênych, nie-
wielkich stadach. Podczas w´drówki zatrzymuje si´ najch´t-
niej w pobli˝u wody, w zaroÊlach wierzbowych z domieszkà
bzu czarnego i przy krzewach je˝yny. NajwczeÊniejsze poja-
wienie si´ s∏owików w Polsce notowane by∏o w po∏owie kwiet-
nia. Najwi´cej tych ptaków przylatuje jednak w pierwszej de-
kadzie maja. Jesienià odlot rozpoczyna si´ i koƒczy w sierp-
niu. We wrzeÊniu spotykane sà tylko pojedyncze ptaki.

Zimowanie
Migrant dalekodystansowy. Zimuje w Afryce Wschodniej,
g∏ównie na po∏udnie od równika. Na zimowiskach zajmu-
je terytoria i przez d∏ugi czas nie zmienia miejsca pobytu.

Pokarm
Od˝ywia si´ g∏ównie pokarmem zwierz´cym, choç zjada
tak˝e owoce. W sk∏ad pokarmu wchodzà doÊç du˝e owa-
dy (postacie doros∏e i larwalne): wa˝ki, pasikoniki, skorki,
pluskwiaki, siatkoskrzyd∏e, motyle, muchówki, b∏onkówki,
chrzàszcze i inne, jak równie˝ pajàki i niewielkie Êlimaki.
Pokarm roÊlinny stanowià owoce bzu czarnego, maliny, je-
˝yny, owoce morwy i winoroÊli. Sporadycznie zjada rów-
nie˝ nasiona. ˚eruje najcz´Êciej na ziemi, przeszukujàc
warstw´ opad∏ych liÊci, jak równie˝ wÊród roÊlin zielnych,
na krzewach, a nawet w koronach drzew.

Wyst´powanie

Siedlisko
Jest to gatunek zwiàzany g∏ównie z terenami podmok∏ymi.
Najliczniej wyst´puje na obrze˝ach wilgotnych lasów i za-
gajników olchowych. Zamieszkuje zadrzewienia i zakrze-
wienia w dolinach rzecznych i wokó∏ zbiorników wodnych.
Preferuje siedliska z wyraênym podszytem z g´stej roÊlin-
noÊci zielnej (wysokich traw, pokrzyw, bylic itp.), z warstwà
martwych szczàtków roÊlinnych w Êció∏ce.

Siedliska z za∏àcznika I Dyrektywy 
Siedliskowej, które mogà byç istotne 
dla gatunku
1150 Zalewy i jeziora przymorskie (laguny)
3150 Starorzecza i naturalne eutroficzne zbiorniki wodne

ze zbiorowiskami z Nymphaeion, Potamion
91D0 Bory i lasy bagienne
91E0 ¸´gi wierzbowe, topolowe, olszowe i jesionowe (Sa-

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

91F0 ¸´gowe lasy d´bowo-wiàzowo-jesionowe (Ficario-
-Ulmetum)

Rozmieszczenie geograficzne
Nie wyró˝niono podgatunków. Zasi´g l´gowisk obejmuje
g∏ównie Europ´ Wschodnià i cz´Êç Ârodkowej. Rozciàga si´
w kierunku wschodnim przez Êrodkowy Ural do centralnej
Azji. Na pó∏nocy obejmuje po∏udniowe wybrze˝a Norwegii,
po∏udniowà cz´Êç Szwecji i Finlandii. Na zachodzie obszar
gniazdowania gatunku si´ga do Danii i pó∏nocno-wschod-
nich Niemiec. Dalej zachodnia granica zasi´gu biegnie
przez po∏udniowo-zachodnià Polsk´, wschodnie kraƒce
S∏owacji i W´gier, a˝ do Rumunii. Rumunia jest najdalej na
po∏udnie wysuni´tà cz´Êcià l´gowiska s∏owika szarego.
Na zimowiskach w Afryce Wschodniej najliczniej wyst´pu-
je we wschodniej Kenii, Zambii, po∏udniowym Malawi
i Zimbabwe. Spotykany jest tak˝e w Namibii i na pó∏noc-
nych kraƒcach Republiki Po∏udniowej Afryki.

Rozmieszczenie w Polsce
W Polsce przebiega zachodnia granica wyst´powania tego
gatunku, która ulega∏a zmianom na przestrzeni lat. Obec-
nie obszar gniazdowania obejmuje wi´kszoÊç powierzchni
kraju, poza cz´Êcià po∏udniowo zachodnià. W górach nie
stwierdzono l´gów wy˝ej ni˝ 600 m n.p.m. Zachodnia gra-
nica wyst´powania s∏owika szarego w Polsce biegnie od uj-
Êcia Nysy ¸u˝yckiej do Odry, wzd∏u˝ doliny Odry, przez
okolice Jez. S∏awskiego do Milicza i dalej do stanowisk
stwierdzonych nad Wartà w okolicy Burzenina pod Siera-
dzem. Gniazduje równie˝ w dolinach rzecznych zachodniej
Ma∏opolski. W po∏udniowo-zachodniej cz´Êci Polski, na
obszarach niezajmowanych przez s∏owika szarego, gniaz-
duje s∏owik rdzawy. W pasie nak∏adania si´ zasi´gów obu
gatunków stwierdzane sà osobniki, które mogà u˝ywaç
Êpiewu charakterystycznego dla obu gatunków s∏owików
lub Êpiewu poÊredniego. Istnieje ponadto przesuni´cie
o 7–10 dni w terminie przyst´powania do l´gów ptaków
z obu gatunków, dlatego w jednym miejscu najpierw mo-
gà Êpiewaç s∏owiki rdzawe, póêniej zaÊ szare. Najwi´ksze
liczebnoÊci s∏owika szarego zanotowano na Lubelszczyê-
nie, w wielu rejonach Podlasia: nad Bugiem, Biebrzà
i w bagiennej dolinie Narwi. Bardzo licznie gniazduje
w dolinie Wis∏y Ârodkowej i dolnej Wis∏y. Liczny jest tak˝e
na Mi´dzyodrzu pod Szczecinem, na Pobrze˝u Ba∏tyckim,
w wielu miejscach Warmii i Mazur, w ujÊciu rzeki Nogat
i nad jez. Dru˝no. W Wielkopolsce najliczniej wyst´puje
w dolinie Noteci i dolinie Êrodkowej Warty.

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
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Dyrektywa Ptasia: Art. 4.2
Konwencja Berneƒska: za∏àcznik II
Konwencja Boƒska: za∏àcznik II

Wyst´powanie gatunku na 
obszarach chronionych

Wyst´puje na wszystkich obszarach chroniàcych nieuregu-
lowane doliny rzeczne w ich Êrodkowym i dolnym biegu, jak
równie˝ podmok∏e zbiorowiska leÊne, zakrzaczone i wilgot-
ne ∏àki, zakrzaczone wilgotne obni˝enia terenu. Liczny jest
w parkach narodowych: Biebrzaƒskim PN, Narwiaƒskim
PN, parkach krajobrazowych: Nadbu˝aƒskim PK, PK Podla-
ski Prze∏om Bugu, PK Doliny Dolnej Wis∏y, Mazurskim PK,
PK Doliny Dolnej Odry i w wielu rezerwatach, mi´dzy inny-
mi: Jezioro Dru˝no, UjÊcie Nogatu, Jezioro KaraÊ, Âwidwie.

Rozwój i stan populacji

LiczebnoÊç europejskiej populacji s∏owika szarego szaco-
wana jest na 890 000–2 200 000 p. Najliczniej gatunek
ten gniazduje prawdopodobnie w Rosji (ocena ma∏o pre-
cyzyjna 100 000–1 000 000 p.), na Ukrainie
(250 000–300 000 p.), na Bia∏orusi (160 000–
–200 000 p.), w Rumunii (75 000–200 000 p.) i na ¸otwie
(50 000–150 000 p.).
Od lat 40.–50. do lat 80. trwa∏ w Polsce wzrost liczebno-
Êci s∏owika szarego po∏àczony ze stopniowym rozszerza-
niem si´ jego zasi´gu w kierunku po∏udniowo-zachodnim.
W latach 90. tendencja wzrostowa uleg∏a jednak zaha-
mowaniu. Obecnie na niektórych obszarach (np. na tere-
nie Bia∏owieskiego PN, w Warszawie, w dolinie Baryczy,
w okolicach PrzemyÊla) notowany jest spadek liczebnoÊci
tego gatunku. WielkoÊç polskiej populacji s∏owika szarego
nie jest znana. Wed∏ug bardzo orientacyjnego szacunku
liczy 45 000–65 000 p.
Najwi´kszà liczebnoÊç s∏owika szarego zanotowano na Lu-
belszczyênie, w wielu rejonach Podlasia: nad Bugiem, Bie-
brzà i w bagiennej dolinie Narwi (ok. 400 p.). Bardzo licz-
nie gniazduje tak˝e w dolinie Wis∏y Ârodkowej (w grani-
cach administracyjnych Warszawy 300–600 p.) i dolnej
Wis∏y oraz na Mi´dzyodrzu pod Szczecinem (350–400 p.).
Jest liczny na Pobrze˝u Ba∏tyckim, w wielu miejscach na
Warmii i Mazurach, i nad jez. Dru˝no. W Wielkopolsce
najliczniej wyst´puje w dolinie Noteci i dolinie Êrodkowej
Warty. W dolinie Nidy zanotowano 250–300 p.

Zagro˝enia

Gatunkowi zagra˝a w Polsce:
• utrata siedlisk na skutek osuszania dolin rzecznych

i likwidowania zaroÊli i zadrzewieƒ ∏´gowych w doli-
nach rzek.

W parkach wiejskich lub miejskich zasadniczym powo-
dem wycofywania si´ s∏owika sà prace porzàdkowe (np.

usuwanie zio∏oroÊli czy wygrabianie liÊci). W siedliskach
takich straty w l´gach sà powodowane przede wszyst-
kim przez koty domowe.

Propozycje odnoÊnie do zarzàdzania

Nale˝y:
• powa˝nie ograniczyç plany zabudowy hydrotechnicznej

dolin rzecznych i plany przekszta∏ceƒ re˝imu hydrolo-
gicznego rzek;

• w uzasadnionych przyrodniczo przypadkach wprowadziç
korekt´ instrukcji gospodarowania wodà na zbiornikach
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;

• zachowaç i odtwarzaç lasy ∏´gowe i olsy nad brzegami
zbiorników i cieków wodnych, zw∏aszcza zalewowe;

• nie usuwaç wszystkich lasów i zadrzewieƒ nadrzecznych
z mi´dzywala (nale˝y kszta∏towaç ich form´ przestrzennà,
tak by umo˝liwia∏a ona przejÊcie wielkiej wody i lodu);

• utrzymaç w niezmienionym stanie Êródpolne oczka wod-
ne i Êródpolne mokrad∏a.

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

cji l´gowej.

Monitoring

• coroczna ocena liczebnoÊci populacji l´gowej (na pod-
stawie liczby Êpiewajàcych samców), na powierzchniach
losowych rz´du kilku km2. Metodyka do ustalenia, lecz
konieczne sà liczenia nocne.
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