
Lanius excubitor 
L., 1758

Srokosz
Rzàd: wróblowe, podrzàd: Êpiewajàce, rodzina: dzierzbo-
wate, podrodzina: dzierzby

Status wyst´powania w Polsce

Bardzo nieliczny, lokalnie nieliczny, ptak l´gowy. Przelotny
i zimujàcy.

Opis gatunku

Srokosz jest najwi´kszà naszà dzierzbà, wielkoÊci kosa, z d∏u-
gim ogonem i krótkimi skrzyd∏ami, du˝à g∏owà i mocnym dzio-
bem. Wymiary: d∏ugoÊç cia∏a 24–25 cm, rozpi´toÊç skrzyde∏
35–36 cm, masa cia∏a ok. 65 g. Górna cz´Êç dzioba jest na
koƒcu hakowato zakrzywiona i posiada charakterystyczny wy-
st´p, tzw. zàb, co upodabnia srokosza do ptaków drapie˝nych.
W upierzeniu przewa˝ajà barwy bia∏e, czarne i popielate.
Ca∏y wierzch g∏owy, grzbiet i kuper sà popielate. Spód cia∏a
jest bia∏y. Przez oko przechodzi pod∏u˝na czarna plama, tzw.
maska. Skrzyd∏a sà czarne, z du˝ymi lusterkami utworzony-
mi przez bia∏e nasady lotek 1. rz. U niektórych ptaków lu-
sterko mo˝e byç podwójne, utworzone dodatkowo przez
bia∏e nasady lotek 2. rz. Ogon jest równie˝ czarny, z bia∏y-
mi skrajnymi piórami. Nogi i dziób czarne, oko ciemnobrà-
zowe. Samica jest podobna do samca, z tà ró˝nicà, ˝e lu-
sterka na skrzyd∏ach zajmujà mniejszà powierzchni´, a bia-
∏a pierÊ ma niekiedy delikatne poprzeczne prà˝ki. M∏ode sà
bardziej bràzowe na wierzchu, majà bardziej wyraêne prà˝-
kowanie na piersi i boku cia∏a, a na skrzydle, poza bia∏ymi,
ma∏ymi lusterkami, wyst´puje równie˝ jasny, wàski pas. Na-
le˝y jednak zaznaczyç, ˝e ubarwienie srokosza jest bardzo
zmienne i cz´sto na podstawie upierzenia nie mo˝na odró˝-
niç samca od samicy, a doros∏ych od ptaków m∏odych. Do-
ros∏e ptaki zaczynajà pierzenie zaraz po ukoƒczeniu l´gów,
a koƒczà je w sierpniu–wrzeÊniu. W populacjach w´drow-
nych zbiega si´ to z czasem rozpocz´cia w´drówki. M∏ode
zaczynajà zmieniaç upierzenie m∏odociane wkrótce po
opuszczeniu gniazda i koƒczà je równie˝ we wrzeÊniu.

Mo˝liwoÊç pomy∏ki z innymi 
gatunkami

Od podobnej ubarwieniem dzierzby czarnoczelnej Lanius minor
(A339) srokosz zdecydowanie ró˝ni si´ wielkoÊcià. Ponadto
dzierzba czarnoczelna ma czarne czo∏o, które u srokosza, jak
ca∏y wierzch g∏owy, jest zawsze popielate. Dzierzba czarnoczel-
na ma grzbiet raczej szary ni˝ popielaty, a spód cia∏a bia∏y z ró-
˝owym nalotem. Tylko gard∏o jest czysto bia∏e.
Najwi´cej problemów stwarza odró˝nienie srokosza od
dzierzby Êródziemnomorskiej Lanius meridionalis (nieopi-

sana w tej ksià˝ce). Dzierzba Êródziemnomorska zosta∏a
w Polsce dotàd stwierdzona jeden raz, ale istnieje mo˝li-
woÊç jej dalszych pojawów. Oba gatunki sà tej samej wiel-
koÊci, jednak dzierzba Êródziemnomorska jest bardziej
delikatna, z mniej pot´˝nym dziobem. G∏owa i wierzch
cia∏a sà u niej ciemnopopielate, a spód cia∏a ∏ososiowy,
z ciemno∏ososiowymi pasami po bokach u samca i blado-
ró˝owymi u samicy.

Biologia

Tryb ˝ycia
Gatunek dzienny. Nie tworzy stad. W okresie pol´gowym
˝yje samotnie.

L´gi
Gatunek ten posiada wyraêne terytoria l´gowe, czasami
sàsiadujàce ze sobà. WielkoÊç terytorium zale˝y od zaso-
bów pokarmowych i wynosi co najmniej 18 ha. Gatunek
monogamiczny, choç stwierdzono przypadki poliginii.
Ofiary rozwieszane (nak∏uwane) w terytoriach l´gowych
w eksponowanych miejscach mogà stanowiç sygna∏ jako-
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Êci terytorium i samce z wi´kszà liczbà nak∏utych ofiar
wczeÊniej znajdujà samice i wyprowadzajà wi´cej m∏o-
dych. Gniazdo budujà obydwa ptaki. Jest ono najcz´Êciej
umieszczone na drzewach liÊciastych (g∏ównie topolach,
wierzbach i d´bach), czasem na iglastych (sosnach), na
wysokoÊci 5–15 m nad ziemià. Czasami gniazdo budowa-
ne jest w krzewach jemio∏y, co prawdopodobnie stanowi
obron´ przed drapie˝nikami. Niektóre pary zak∏adajà
gniazda w koloniach kwiczo∏ów.
Wyprowadza 1 l´g w roku. Czasami odbywa l´gi uzupe∏nia-
jàce po stracie pierwszego. Sk∏adanie jaj mo˝e rozpoczàç
si´ ju˝ pod koniec marca. Wi´kszoÊç par przyst´puje do
sk∏adania jaj w kwietniu. W zniesieniu 3–9 jaj, najcz´Êciej
4–7. Wysiadywanie jaj trwa 15–17 dni. Jaja wysiaduje
g∏ównie samica, samiec karmi jà w tym czasie na gnieêdzie.
Piskl´ta przebywajà w gnieêdzie 15–19 dni. W poczàtko-
wym okresie samica g∏ównie ogrzewa piskl´ta, a karmi je
samiec, póêniej karmià obydwoje rodzice. U niektórych par
stwierdzono tzw. podzia∏ l´gu po oko∏o 10. dniu od wylotu
(samiec i samica opiekujà si´ oddzielnymi grupkami m∏o-
dych). Najcz´stszym drapie˝nikiem l´gowym sà ptaki kruko-
wate. M∏ode osiàgajà pe∏nà samodzielnoÊç i opuszczajà te-
rytorium rodziców po 20–45 dniach od wylotu.
W dolinach ma∏ych rzek z pastwiskami osiàga zag´szczenie
23–33 par/100 km2, w dolinach du˝ych rzek, z wi´kszym
udzia∏em pól uprawnych 9–17 par/100 km2, w typowym kraj-
obrazie rolniczym 1,1–6,4 pary/100 km2, w du˝ych komplek-
sach leÊnych 0,5 –2,7 pary/100 km2, w mozaice siedlisk (sta-
wy rybne, lasy, pola uprawne i ∏àki) 2–10 par/100 km2.

W´drówki
Ptaki zasiedlajàce Polsk´ sà osiad∏e. Samice i ptaki m∏o-
de koczujà na niewielkie odleg∏oÊci, a terytorium l´gowe
jest na okres zimy zajmowane prawdopodobnie przez
samca. Wyjàtkowo w´druje na wi´ksze odleg∏oÊci,
o czym Êwiadczy wiadomoÊç powrotna o ptaku zaobràcz-
kowanym jako piskl´ w Wielkopolsce i ponownie stwier-
dzonym we W∏oszech.
Wyraêny przelot ptaków z pó∏nocnego wschodu obserwo-
wano tylko na wybrze˝u. Srokosz jest tam najliczniej widy-
wany w drugiej po∏owie wrzeÊnia i w paêdzierniku oraz
w kwietniu.

Zimowanie
Zimuje w kraju. Zimà na terytorium Polski pojawiajà si´
dodatkowo ptaki z pó∏nocnej i wschodniej Europy.

Pokarm
Gatunek ten jest drapie˝nikiem. Pokarm sk∏ada si´ g∏ów-
nie z drobnych kr´gowców i stawonogów. SpoÊród kr´-
gowców sà to najcz´Êciej norniki, oprócz tego myszy
i drobne ssaki owado˝erne. SpoÊród stawonogów dominu-
jà owady, a zw∏aszcza chrzàszcze, prostoskrzyd∏e i du˝e
b∏onkówki. Bezkr´gowce jednak rzadko stanowià wi´cej
ni˝ 15% ca∏ej masy pokarmu. Poluje tak˝e na p∏azy, gady

i na drobne ptaki wróblowe, nawet wielkoÊci drozda.
Udzia∏ ptaków i gryzoni w diecie wyraênie wzrasta zimà,
a udzia∏ ptaków równie˝ póênà wiosnà, kiedy poluje na
s∏abo latajàce m∏ode ptaki wróblowate. Podczas polowa-
nia d∏ugotrwale wypatruje zdobyczy z wysoko po∏o˝onych
punktów (Êrednio 3–8 m nad ziemià), takich jak wierzcho∏-
ki drzew i krzewów czy linie energetyczne, i atakuje ofiary
na ziemi, g∏ównie z zaskoczenia przez szybki dolot. Czasa-
mi poszukuje pokarmu, skaczàc po ziemi. Poluje równie˝,
zawisajàc w powietrzu, kilka metrów nad ziemià, i wypa-
trujàc ofiary w niskiej roÊlinnoÊci. Zdobycz zjada natych-
miast lub transportuje w dziobie, a ci´˝szà przenosi w no-
gach. Ofiary nak∏uwa na kolce krzewów lub drut kolczasty.
Miejsca, gdzie w terytoriach oskubuje i zjada ofiary sà sta-
∏e. Sà to najcz´Êciej pojedynczo rosnàce krzewy g∏ogu, tar-
niny lub grusze. W miejscach takich gromadzi si´ du˝a
iloÊç odchodów i wypluwek.

Wyst´powanie

Siedlisko
Zamieszkuje ró˝ne typy otwartego krajobrazu z rozproszo-
nymi wysokimi drzewami. Zasiedla przede wszystkim mo-
zaik´ siedlisk z ∏àkami i pastwiskami w dolinach du˝ych
i ma∏ych rzek, rozleg∏e torfowiska i tereny rolnicze. Gniaz-
duje tak˝e na obrze˝ach lasów, wi´kszych polanach i zr´-
bach w lasach, rzadziej natomiast na podmiejskich nie-
u˝ytkach i terenach ruderalnych, gdy˝ unika bliskoÊci ludzi.
Unika równie˝ obszarów silnie zalesionych. Wa˝nym ele-
mentem Êrodowiskowym sà dla srokosza punkty wypatry-
wania zdobyczy, po∏o˝one wysoko nad ziemià, dlatego wy-
biera on obszary z rozproszonymi zadrzewieniami, alejami
i grupami drzew, skraje lasów i pozamiejskich parków.
Szczególnie preferuje grupy starych topoli i napowietrzne
linie energetyczne.

Siedliska z za∏àcznika I Dyrektywy 
Siedliskowej, które mogà byç istotne 
dla gatunku
4030 Suche wrzosowiska (Calluno-Genistion, Pohlio-Callu-

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

elerion glaucae)
6510 Ni˝owe i górskie Êwie˝e ∏àki u˝ytkowane ekstensyw-

nie (Arrhenatherion elatioris)

Rozmieszczenie geograficzne
Srokosz jest gatunkiem o szerokim holarktycznym areale,
obejmujàcym Europ´ (bez po∏udniowej jej cz´Êci), Azj´ (po-
za tundrà, na wschód do Pó∏wyspu Czukockiego, na po∏u-
dnie do pó∏nocnego Kazachstanu, gór Tien-szan, pó∏noc-
nej Mongolii oraz Sachalinu) i Ameryk´ Pó∏nocnà (jej pó∏-
nocnà cz´Êç). Wi´kszoÊç Europy zamieszkuje podgatunek L.
e. excubitor, po∏udniowo-wschodnià Europ´ – L. e. homey-
eri, a pogranicze europejsko-syberyjskie – L. e. leucopterus.



Populacje z Pó∏wyspu Iberyjskiego i po∏udniowej Francji sà
obecnie uznawane za odr´bny gatunek – dzierzby Êród-
ziemnomorskiej. Oprócz wymienionych podgatunków wy-
ró˝nia si´ jeszcze 5 innych, zamieszkujàcych Azj´ i Amery-
k´ Pó∏nocnà. Zimowiska gatunku znajdujà si´ w Europie
i Azji na terenie area∏u l´gowego i na po∏udnie od niego
(Wielka Brytania, po∏udniowa Skandynawia, po∏udniowa
Francja, po∏udniowe Ba∏kany, Azja Mniejsza, Kaukaz, pó∏-
nocny Iran, Kazachstan, Krym, pó∏nocno-zachodnie Chiny);
podobnie jest w Ameryce – srokosz zimuje cz´Êciowo na
po∏udniu area∏u l´gowego, cz´Êciowo w Êrodkowej cz´Êci
kontynentu pó∏nocnoamerykaƒskiego.

Rozmieszczenie w Polsce
Obecnie srokosz jako ptak l´gowy wyst´puje w ca∏ym kra-
ju, choç rozmieszczony jest bardzo nierównomiernie.
Gnieêdzi si´ g∏ównie na ni˝u, a na pogórzu i w górach jest
bardzo nieliczny. W Sudetach by∏ spotykany w porze l´go-
wej do wysokoÊci 420 m n.p.m., w Bieszczadach i Tatrach
do wysokoÊci 800–900 m n.p.m.
Regionami najliczniejszego wyst´powania jest Dolny
Âlàsk, gdzie zw∏aszcza w dolinie Odry i jej dop∏ywów
wyst´puje licznie (w dolinie Widawy pod Wroc∏awiem,
w dolinie Baryczy, w dolinie Odry mi´dzy Brzegiem Dol-
nym i G∏ogowem, a tak˝e mi´dzy Nowà Solà i ujÊciem
Nysy). W Wielkopolsce jest rozpowszechniony, lecz na
ogó∏ nieliczny, rozmieszczony plamowo. Stosunkowo
liczny w okolicach Poznania, Leszna i w dolinie Prosny,
a rzadki na pó∏nocy i wschodzie regionu. Liczniej wyst´-
puje srokosz ponadto na Pomorzu Zachodnim, na Ma-
zowszu i Podlasiu (Kotlina Biebrzaƒska) oraz w Ma∏o-
polsce. Natomiast bardzo rozproszone i nieliczne sta-
nowiska l´gowe znane sà z pasa wy˝yn i pogórza na
po∏udniu kraju, Borów DolnoÊlàskich i Pomorza Ârod-
kowego. Równie˝ na Mazurach oraz w dolinie Wis∏y
mi´dzy Warszawà a Toruniem jest niezbyt liczny.

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, za∏àcznik I
Konwencja Berneƒska: za∏àcznik II

Wyst´powanie gatunku na 
obszarach chronionych

Stwierdzony w Wielkopolskim PN (5 par), Kampinoskim PN
(14 par), Biebrzaƒskim PN i Poleskim PN i bardzo nielicz-
nie w Bieszczadzkim PN. Licznie stwierdzony w rez. Âwi-
dwie (16 par). W Wielkopolsce pojedyncze pary stwierdzo-
no tylko w dwóch rezerwatach na 77 przebadanych.

Rozwój i stan populacji

WielkoÊç populacji l´gowej srokosza w Europie ocenia si´ na
330 000–1 400 000 p. Prawdopodobnie najliczniejsza po-
pulacja zamieszkuje obszar Rosji (100 000–1 000 000 p.).
Drugim, licznie zasiedlonym przez srokosza obszarem jest
Pó∏wysep Iberyjski (Hiszpania: 200 000–250 000 p.; Portu-
galia: 10 000–100 000 p.). Stosunkowo liczne populacje
zamieszkujà równie˝ Norwegi´ (5000–10 000 p.), Finlandi´
(4000–8000 p.) i Polsk´ (patrz ni˝ej).
W XIX i na poczàtku XX w. w wi´kszoÊci regionów Polski,
w których prowadzono badania ornitologiczne, srokosz ucho-
dzi∏ za ptaka bardzo rzadkiego w porze l´gowej. Z Mazur wy-
mieniano np. zaledwie kilka miejsc l´gowych. Podobnie by∏o
w Wielkopolsce, gdzie liczniej mia∏ wyst´powaç w okolicach
Ostrzeszowa, a nierzadki by∏ w okolicach Mi´dzyrzecza. Licz-
niejszy sta∏ si´ dopiero w latach 30. Ostatnio wyraêny wzrost
liczebnoÊci odnotowano równie˝ na Âlàsku i Mazowszu.
W dolinie Baryczy w latach 90. nastàpi∏o podwojenie liczeb-
noÊci w porównaniu z poczàtkiem lat 60. LiczebnoÊç popula-
cji l´gowej w kraju oceniana jest na 4000–4500 p. Najwy˝-
sze liczebnoÊci l´gowe srokoszy notowano na Dolnym Âlàsku,
np. w dolinie Odry na odcinku mi´dzy Brzegiem Dolnym
i G∏ogowem oko∏o 50 p., mi´dzy Nowà Solà i ujÊciem Nysy –
61 p., w Ostoi ¸´gi Odrzaƒskie 25 p. w 1992 i w dolinie Ba-
ryczy ok. 70 p. w 1991. Bardzo wysoka by∏a liczebnoÊç sro-
kosza równie˝ w dolinie Biebrzy, gdzie w roku 1997 na dwóch
powierzchniach 108 i 109 km2 stwierdzono odpowiednio 21
i 22 p. Tak znaczny wzrost liczebnoÊci t∏umaczony jest wyjàt-
kowo licznym pojawem nornika w tym konkretnym roku.
W ostatnim dwudziestoleciu obserwowany jest ponadto w kra-
ju wyraêny wzrost liczebnoÊci srokosza.

Zagro˝enia

Zagro˝eniem sà przede wszystkim zmiany dokonywane
w siedliskach powodujàce zmniejszanie si´ area∏u obsza-
rów dogodnych dla gatunku (wymagajàcego du˝ych tery-
toriów), zmniejszanie iloÊci dost´pnego pokarmu, niszczà-
ce miejsca gniazdowania i wypatrywania zdobyczy. Wska-
zaç tu mo˝na szczególnie dzia∏anie takich procesów, jak:
• urbanizacja terenów wiejskich; 
• zmiana w u˝ytkowaniu gruntów w dolinach rzecznych –

likwidacja pastwisk i ∏àk oraz zamienianie ich w grunty
orne lub zalesianie dolin czy ich zabudowa;

• likwidacja zadrzewieƒ w dolinach rzek.
Kolejnym zagro˝eniem jest intensyfikacja rolnictwa:
• intensywne stosowanie nawozów sztucznych i chemicz-

nych Êrodków ochrony roÊlin;
• scalanie pól i tworzenie monokultur, po∏àczone z likwi-

dacjà miedz i zadrzewieƒ Êródpolnych.
Ostatnio coraz powa˝niejszym zagro˝eniem sà porzucane
na polach i ∏àkach plastikowe i sizalowe sznurki wykorzy-
stywane przez ptaki do budowy gniazda. Niekiedy stano-
wià one ca∏à wyÊció∏k´ wn´trza gniazda. Piskl´ta w takim
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gnieêdzie zaplàtujà si´ w sznurki i nie sà w stanie go opu-
Êciç, w wyniku czego cz´sto dochodzi do samoamputacji
koƒczyn, a w konsekwencji do Êmierci pisklàt.

Propozycje odnoÊnie do zarzàdzania

Nale˝y:
• objàç obszary rolne, stanowiàce ostoje srokosza, pro-

gramami rolnoÊrodowiskowymi promujàcymi zachowa-
nie bogatego i zró˝nicowanego strukturalnie krajobrazu
rolniczego, z ró˝nego typu zadrzewieniami Êródpolnymi,
starymi sadami, alejami przydro˝nymi, Êródpolnymi
oczkami wodnymi itp.;

• objàç siedliska zasiedlane przez srokosza programami
rolnoÊrodowiskowymi promujàcymi utrzymanie eksten-
sywnego rolnictwa, w tym okresowe od∏ogowanie pól;
w dolinach, szczególnie ma∏ych rzek, promujàcymi eks-
tensywne u˝ytkowanie ∏àk i pastwisk oraz ograniczenie
stosowania chemicznych Êrodków ochrony roÊlin;

• zastàpiç sznurki plastikowe stosowane w praktykach rol-
niczych sznurkami wykonanymi z innego materia∏u,
podlegajàcego biodegradacji.

Propozycje badaƒ

Nale˝y zbadaç:
• rozmieszczenie stanowisk i liczebnoÊç krajowej popula-

cji l´gowej;
• wybiórczoÊç siedliskowà;
• sukces l´gowy; 
• dyspersj´ w obr´bie krajowej populacji l´gowej;
• wp∏yw struktury krajobrazu na stan populacji gatunku.

Monitoring

• coroczna ocena liczby zaj´tych terytoriów prowadzona
na powierzchniach rz´du co najmniej 100 km2, wyzna-
czonych w miejscach licznego wyst´powania gatunku.
Metodyka do ustalenia.
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