
Turdus torquatus 
L., 1758

Drozd obro˝ny
Rzàd: wróblowe, podrzàd: Êpiewajàce, rodzina: drozdowate

Status wyst´powania w Polsce

Gatunek l´gowy w górach, Êrednio liczny w Karpatach
i nieliczny w Sudetach, skrajnie nielicznie przelotny na ni˝u.

Opis gatunku

Ptak wielkoÊci kosa i o zbli˝onej do niego sylwetce. Wymia-
ry: d∏ugoÊç cia∏a 23–24 cm, rozpi´toÊç skrzyde∏ 38–42 cm,
masa cia∏a 100–120 g. Wyst´puje dymorfizm p∏ciowy:
ubarwienie samca jest czarne, z bia∏à pó∏obro˝à w kszta∏cie
pó∏ksi´˝yca na piersi i bia∏ymi brzegami piór na skrzyd∏ach
i cz´Êciowo na spodzie cia∏a. Samica jest brunatna, a jej pó∏-
obro˝a szarawa i w ró˝nym stopniu ∏uskowana. Jesienià,
w szacie spoczynkowej, obie p∏cie majà na spodzie cia∏a wy-
raêne, jasne, ∏uskowanie, wyst´pujàce równie˝ w szacie go-
dowej, lecz s∏abiej widoczne. W upierzeniu m∏odocianym
ptak ma jasne, drobno plamkowane gard∏o, grubo plamko-
wany przód szyi i g´sto prà˝kowany brzuch. Grzbiet jest brà-
zowy, z delikatnym, jasnym strychowaniem. W szacie 1. zi-
mowej widaç ju˝ Êladowà pó∏obro˝´, zw∏aszcza u samców.

Mo˝liwoÊç pomy∏ki z innymi 
gatunkami

Istnieje mo˝liwoÊç pomylenia drozda obro˝nego z kosem
Turdus merula (A283), zw∏aszcza w gorszym oÊwietleniu
i bez mo˝liwoÊci zobaczenia przodu ptaka. We wszystkich
szatach drozdy obro˝ne majà jednak jasne brzegi piór
w skrzyd∏ach, przez co wydajà si´ one jaÊniejsze, w locie
jakby pó∏przezroczyste. W porównaniu z kosami sà ponad-
to bardziej niespokojne i zdecydowane w ruchach. Osob-
niki doros∏e mogà byç mylone w∏aÊciwie tylko z cz´Êciowo
albinotycznymi kosami o bia∏ej piersi.

Biologia

Tryb ˝ycia
Gatunek dzienny, monogamiczny, cz´sto bardziej p∏ochli-
wy ni˝ inne drozdy. Samotniczy, z tendencjà do formowa-
nia grup sàsiedzkich. Pod koniec sezonu l´gowego mo˝e
˝erowaç w stadach, tak˝e z innymi drozdami. Poza sezo-
nem l´gowym zazwyczaj towarzyski.

L´gi
Gatunek terytorialny. Przylot na l´gowisko nast´puje w marcu
i kwietniu. Wyprowadza 1–2 l´gi w roku. W Polsce drozd ob-
ro˝ny umieszcza gniazdo na drzewach (g∏ównie iglastych),

bardzo blisko pnia, w rozwidleniu ga∏´zi. Gniazdo zwykle po-
∏o˝one jest na wysokoÊci 3,5 m (1–5 m). Zbudowane jest
z trzech warstw: zewn´trznej ciasno uplecionej z ga∏àzek,
Êrodkowej z b∏ota wymieszanego z trawà i mchem i wewn´trz-
nej wyÊció∏ki z delikatnych liÊci traw. Obrze˝e gniazda wzmoc-
nione jest grubymi êdêb∏ami traw, ∏ody˝kami roÊlin i ga∏àzka-
mi. Gniazdo buduje samica. W zniesieniu 3–6 jaj (zwykle 4).
Wysiaduje wy∏àcznie samica, rozpoczynajàc po zniesieniu
ostatniego jaja. Wysiadywanie trwa 12–14 dni. Piskl´ta sà
przez pierwsze 6–8 dni ogrzewane na gnieêdzie. W karmie-
niu m∏odych uczestniczà oba ptaki z pary. M∏ode uzyskujà
zdolnoÊç do lotu po 14–16 dniach. Dojrza∏oÊç p∏ciowà osià-
gajà w drugim roku ˝ycia. Zag´szczenie: Bieszczady – buczy-
na karpacka 0,3–2,0 p./10 ha, Gorce – bór Êwierkowy gór-
noreglowy 0,6–1,0 p./10 ha, bór górnoreglowy 1,7 p./10 ha,
skraj górnej granicy lasu 4,9 p./10 ha, Babiogórski PN – re-
giel górny 0,8 p./10 ha, Tatry – regiel górny 1,5–2,0 p./10 ha,
zaroÊla kosodrzewiny 0,2 p./10 ha.

W´drówki
W´drowny, lokalnie osiad∏y w Europie Po∏udniowej. Przy-
lot na l´gowiska w koƒcu marca i kwietniu (samce przyla-
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tujà zwykle kilka dni wczeÊniej ni˝ samice), odlot w okre-
sie wrzesieƒ–paêdziernik. Ptaki z wyst´pujàcego w Polsce
podgatunku T. t. alpestris rozpoczynajà w´drówk´ na zi-
mowiska niemal bezpoÊrednio po l´gach (niekiedy w sta-
dach), sà rzadko spotykane podczas jesiennych w´dró-
wek. Ptaki z podgatunku skandynawskiego T. t. torquatus
spotykane sà u nas w okresie marzec–maj i sierpieƒ–listo-
pad, prawdopodobnie ka˝dego roku na wybrze˝u i niere-
gularnie w g∏´bi làdu.

Zimowanie
Zimuje w Europie Po∏udniowej – w po∏udniowej Francji,
Hiszpanii, na wyspach Morza Âródziemnego, w Azji Mniej-
szej oraz w Afryce Pó∏nocnej, wraz z górami Atlas. Na zi-
mowiskach preferuje suche, ods∏oni´te zbocza lub granie
poroÊni´te ja∏owcem.

Pokarm
Wiosnà i wczesnym latem zjada g∏ównie owady i ich larwy
oraz inne drobne bezkr´gowce, np. d˝d˝ownice. W pozo-
sta∏ych okresach ˝ywi si´ g∏ównie jagodami. ˚eruje zarów-
no na ziemi, jak i na drzewach i krzewach.

Wyst´powanie

Siedlisko
Górskie lasy (w Karpatach od 250 m n.p.m. do górnej
granicy lasu), cz´stszy przy górnej granicy lasów, spotyka-
ny tak˝e w paÊmie kosodrzewiny.

Siedliska z za∏àcznika I Dyrektywy 
Siedliskowej, które mogà byç istotne 
dla gatunku
4070 ZaroÊla kosodrzewiny (Pinetum mugo)
9110 KwaÊne buczyny (Luzulo-Fagenion)
9130 ˚yzne buczyny (Dentario glandulose-Fagenion, Galio

odorati-Fagenion)
9140 Górskie jaworzyny zio∏oroÊlowe (Aceri-Fagetum)
9180 Jaworzyny i lasy klonowo-lipowe na stokach i zbo-

czach (Tilio plathyphyllis-Acerion pseudoplatani)
9410 Górskie bory Êwierkowe (Piceion abietis cz´Êç – zbio-

rowiska górskie)
9420 Górski bór limbowo-Êwierkowy (Pino cembrae-Piceetum)

Rozmieszczenie geograficzne
Area∏ l´gowy obejmuje zachodnià Palearktyk´. Wyst´puje
w trzech izolowanych geograficznie strefach obejmujàcych
oddzielne podgatunki: Wyspy Brytyjskie i Pó∏wysep Skandy-
nawski – T. t. torquatus, Pireneje, Masyw Centralny, Alpy,
Karpaty, Pó∏wysep Apeniƒski – T. t. alpestris, Europa Po∏u-
dniowo–Wschodnia, Kaukaz, pó∏nocny Iran i lokalnie
w Turcji – T. t. amicorum. Zimowiska rozciàgajà si´ w po-
∏udniowej cz´Êci area∏u l´gowego oraz w po∏udniowej
Hiszpanii, pó∏nocnej Afryce i w górach Atlas.

Rozmieszczenie w Polsce
W Polsce jako gatunek l´gowy (podgatunek T. t. alpestris) wy-
st´puje prawie w ca∏ych Karpatach i znacznie mniej licznie
w Sudetach. W okresie pol´gowym spotykany niekiedy
w wi´kszych stadach w areale l´gowym i na pó∏noc od nie-
go. W okresie w´drówek mo˝e byç spotykany podgatunek
skandynawski – T. t. torquatus, zw∏aszcza w pó∏nocnej Polsce.

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
Konwencja Berneƒska: za∏àcznik II
Konwencja Boƒska: za∏àcznik II

Wyst´powanie gatunku na 
obszarach chronionych

Wi´kszoÊç krajowej populacji wyst´puje na obszarach chro-
nionych – w Gorczaƒskim PN, Tatrzaƒskim PN, Pieniƒskim
PN, Bieszczadzkim PN, Magurskim PN, Karkonoskim PN,
Ânie˝nickim PK, PK Beskidu Âlàskiego, ˚ywieckim PK, Po-
pradzkim PK, JaÊliskim PK oraz CiÊniaƒsko-Wetliƒskim PK.

Rozwój i stan populacji

Europejska populacja drozda obro˝nego oceniana jest na
230 000–480 000 p. Najliczniejsze populacje zasiedlajà
Rumuni´ (60 000–100 000 p.), Austri´ (50 000–80 000 p.)
i Szwajcari´ (40 000–60 000 p.). Na wi´kszoÊci area∏u l´-
gowego liczebnoÊç jest stabilna. Wyjàtkiem sà lokalne po-
pulacje w Belgii (10–20 p.) i we W∏oszech (10 000–
–20 000 p.), gdzie notuje si´ wzrost liczebnoÊci.
Nie jest znana ca∏kowita liczebnoÊç populacji polskiej, jej
wielkoÊç szacuje si´ na 3000–6000 p. Drozd obro˝ny naj-
liczniej wyst´puje w Tatrach, gdzie jego liczebnoÊç szaco-
wana jest na 1000–2000 p. Znacznie ni˝szà liczebnoÊç
odnotowano w Beskidzie Niskim (25–30 p.), w Górach
S∏onnych (10–30 p.) i w Karkonoszach (30–40 p.).

Zagro˝enia

Przyczyny spadków liczebnoÊci na niektórych obszarach nie
sà jasne. Najcz´Êciej za takie uwa˝a si´ wzrastajàcà presj´
ze strony cz∏owieka, konkurencj´ z kosem, paszkotem i nie-
kiedy kwiczo∏em oraz ogólne ocieplanie klimatu. Zagro˝e-
niem siedlisk drozda obro˝nego mo˝e byç ponadto: go-
spodarka leÊna prowadzona niezgodnie z jej ekologicznym
modelem (np. stosowanie zr´bów zupe∏nych), rozbudowa
struktury rekreacyjno-sportowej, protekcja sosny.
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Propozycje odnoÊnie do zarzàdzania

Nale˝y:
• wzbogacaç ró˝norodnoÊç wiekowà i gatunkowà drze-

wostanów zasiedlanych przez drozda.

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 losowych po-
wierzchniach, wybranych w areale wyst´powania gatun-
ku. Metodyka do ustalenia.
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