
Dendrocopos syriacus 
(Hempr. et Ehrenb., 1833)

Dzi´cio∏ bia∏oszyi
Rzàd: dzi´cio∏owe, rodzina: dzi´cio∏owate

Status wyst´powania w Polsce

Nieliczny ptak l´gowy o zwartym zasi´gu ograniczonym do
po∏udniowo-wschodniej cz´Êci kraju. Obecnie kolonizujàcy
obszary w kierunku zachodnim i pó∏nocno-zachodnim.

Opis gatunku

Gatunek nale˝àcy do Êredniej wielkoÊci pstro nakrapianych
dzi´cio∏ów. Wymiary: d∏ugoÊç cia∏a 21–23 cm, rozpi´toÊç
skrzyde∏ 34–39 cm, masa cia∏a 55–82 g. Samce sà nie-
znacznie wi´ksze i ci´˝sze od samic. Grzbiet i ogon jedno-
licie czarne, natomiast pierÊ i brzuch bia∏awe z drobnymi
kreseczkami po bokach. Pokrywy podogonowe barwy bla-
doró˝owej. Skrzyd∏a czarne, z drobnymi pod∏u˝nymi paska-
mi, powsta∏ymi z bia∏ych plamek zdobiàcych brzegi lotek.
Czarny grzbiet oddzielony jest od skrzyd∏a du˝à bia∏à pla-
mà. Nazwa gatunku bierze si´ od znacznego obszaru bieli
na boku szyi, gdy˝ „wàs” policzkowy nie styka si´ z biegnà-
cà przez ty∏ szyi czarnà smugà ∏àczàcà czapeczk´ z grzbie-
tem. Pomi´dzy osobnikami obu p∏ci nie ma wi´kszych ró˝-
nic w wielkoÊci ani proporcjach cia∏a. Przydatne w rozpo-
znawaniu p∏ci ró˝nice wyst´pujà w ubarwieniu g∏owy. Sam-
ce w odró˝nieniu od samic posiadajà na potylicy czerwonà
plamk´. Czapeczka samic jest jednolicie czarna.
U osobników m∏odocianych czerƒ jest matowa, biel zaÊ
jakby lekko przybrudzona. Na piersi wyst´puje u nich cha-
rakterystyczna bladoczerwona przepaska, a czapeczka na
g∏owie jest w ca∏oÊci czerwona.

Mo˝liwoÊç pomy∏ki z innymi 
gatunkami

Dzi´cio∏ bia∏oszyi nale˝y do trudno rozpoznawalnych gatun-
ków. Rozmiarami i ubarwieniem przypomina dzi´cio∏a du˝e-
go Dendrocopos major (A237), lecz mo˝e byç mylony rów-
nie˝ z dzi´cio∏em Êrednim Dendrocopos medius (A238).
Podstawowà cechà diagnostycznà gatunku jest brak po∏à-
czenia czarnego „wàsa” policzkowego z czernià karku. Ce-
cha ta, w zestawieniu ze stosunkowo du˝à bia∏à plamà na
czole oraz rozleg∏ym bia∏ym otoczeniem oka, sprawia, i˝
jego g∏owa jest znacznie jaÊniejsza ni˝ u dzi´cio∏a du˝ego.
Samce obu gatunków ró˝ni czerwona plama na potylicy,
która u dzi´cio∏a bia∏oszyjego jest wi´ksza, rozszerzajàca
si´ ku górze i zachodzàca znacznie dalej na wierzch g∏o-
wy. Ponadto czerƒ wierzchu g∏owy dzi´cio∏a bia∏oszyjego
jest matowa, a u du˝ego ma granatowy po∏ysk. Wierzch
cia∏a obu gatunków jest podobnie ubarwiony. Jednak bia-

∏a plama oddzielajàca grzbiet od skrzyd∏a jest u dzi´cio∏a
bia∏oszyjego wyraênie mniejsza (krótsza). Cecha ta jest
przydatna przy rozpoznawaniu dzi´cio∏ów siedzàcych oraz
w locie. Spód cia∏a dzi´cio∏a bia∏oszyjego bielszy ni˝
u dzi´cio∏a du˝ego. Podogonie bladoczerwone (ró˝owe),
podczas gdy u porównywanego gatunku ma barw´ czer-
wonà. Ogon dzi´cio∏a bia∏oszyjego jest niemal w ca∏oÊci
czarny (na skrajnych sterówkach znajdujà si´ 3–4 niewiel-
kie bia∏e kropki). Z kolei ogon dzi´cio∏a du˝ego ma wyraê-
nie bia∏e boczne kraw´dzie, co jest dobrze widoczne nawet
przy z∏o˝onym ogonie. Wymienione ró˝nice wykorzystuje
si´ przy porównywaniu szat m∏odocianych obu gatunków,
przy czym generalnie szaty te sà u obu gatunków mniej
kontrastowe, jakby przybrudzone. Przy rozpoznawaniu
m∏odych najpewniejszà cechà jest ubarwienie ogona.
Najpewniejszymi cechami rozró˝niajàcymi dzi´cio∏a bia∏o-
szyjego i du˝ego sà: ubarwienie szyi, skraju ogona oraz
piór podogonia.
Wymienione wczeÊniej najwa˝niejsze cechy ubarwienia
dzi´cio∏a bia∏oszyjego: brak po∏àczenia wàsa policzkowe-
go z czernià na karku, obszerne jasne czo∏o, bladoró˝o-
wa barwa podogonia sà nieprzydatne przy odró˝nianiu
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go od dzi´cio∏a Êredniego. Dzi´cio∏ Êredni ma rozleg∏à
czerwonà czapeczk´ pokrywajàcà g∏ow´ a˝ po czo∏o (tu
mo˝liwe sà pomy∏ki jedynie z m∏odocianymi dzi´cio∏ami
bia∏oszyimi), delikatniejszy i krótszy dziób oraz jasne
obrze˝enie ogona.
Gatunek mo˝e byç wykrywany i rozpoznawany dzi´ki g∏o-
som, wyraênie ró˝niàcym si´ od g∏osów blisko spokrewnio-
nych gatunków. W porównaniu z krótkim, metalicznym
g∏osem dzi´cio∏a du˝ego – „kik”, wydaje g∏os o mi´kkiej,
matowej barwie, ale wy˝szy w tonacji – „kjuk”, „gig” lub
„czik”. S∏yszany z du˝ej odleg∏oÊci mo˝e przypominaç g∏os
wróbla. Charakterystyczne dla dzi´cio∏ów godowe b´bnie-
nie jest u dzi´cio∏a bia∏oszyjego dwukrotnie d∏u˝sze (ok.
1,5 sekundy) ni˝ u dzi´cio∏a du˝ego.

Biologia

Tryb ˝ycia
Gatunek osiad∏y, w okresie pol´gowym samotniczy. Nie-
które osobniki prowadzà koczowniczy tryb ˝ycia. Koczujà-
ce ptaki spotykano niemal we wszystkich regionach Polski
poza Pomorzem Zachodnim, nawet w odleg∏oÊci kilkuset
kilometrów od znanych l´gowisk.

L´gi
Dzi´cio∏ bia∏oszyi jest gatunkiem monogamicznym. Nie-
rzadko tworzy l´gi mieszane z dzi´cio∏em du˝ym, co nie-
wàtpliwie ma przyczyny w nak∏adaniu si´ nisz obu gatun-
ków oraz w podobnych obyczajach. Przypadki takich l´-
gów, jak i wyst´powanie mieszaƒców, odnotowano rów-
nie˝ na terenie Polski.
¸àczenie si´ par nast´puje pod koniec zimy – w Polsce
w marcu i kwietniu. Wówczas obserwuje si´ wzmo˝onà te-
rytorialnà aktywnoÊç samców – b´bnienie, gonitwy oraz
bezpoÊrednie potyczki. W kolejnych miesiàcach ptaki stajà
si´ znacznie trudniejsze do zaobserwowania. Doros∏e sà
bardzo skryte przy gnieêdzie, a piskl´ta znacznie cichsze
ani˝eli u dzi´cio∏a du˝ego. Jest to zapewne efekt adaptacji
gatunku do ˝ycia w bezpoÊrednim sàsiedztwie cz∏owieka,
wymuszony te˝ koniecznoÊcià gniazdowania w niskich drze-
wach, co nara˝a ptaki na wi´ksze straty w l´gach.
Dziuple dzi´cio∏ów bia∏oszyich wykuwane sà na niewiel-
kich wysokoÊciach, w drzewach liÊciastych. Lokalizowane
przeci´tnie na wysokoÊci 2,3–5 m (0,8–20 m). SpoÊród
8 gniazd znalezionych w Lublinie 4 wykute by∏y w usycha-
jàcych klonach jesionolistnych, 2 w wierzbie i po jednym
w kasztanowcu i wiÊni. W Che∏mie 3 znane gniazda uloko-
wane by∏y w topoli, wierzbie i czereÊni.
Dzi´cio∏y bia∏oszyje wyprowadzajà 1 l´g w roku. Oko∏o
po∏owy kwietnia obserwowano pierwsze zniesienia.
WielkoÊç zniesienia wynosi 3–8, przeci´tnie 5 jaj. Wysia-
dywanie trwa 9–14 dni. Piskl´ta przebywajà w gnieêdzie
przez ok. 24 dni, b´dàc w tym okresie karmione przez
oboje rodziców. Okres opieki nad m∏odymi trwa jeszcze
jakiÊ czas po opuszczeniu przez nie gniazda. Sezon l´-

gowy jest u tego gatunku znacznie rozciàgni´ty w czasie.
Âwiadczà o tym obserwacje par karmiàcych m∏ode jesz-
cze w po∏owie lipca.
W Lublinie zasiedla∏ ogrody dzia∏kowe w zag´szczeniu
0,1–0,4 p./10 ha (lata 1992–1995), w Ogrodzie Botanicz-
nym wyst´powa∏ w zag´szczeniu 0,2 p./10 ha (1990),
a na jednym ze Êródmiejskich cmentarzy 0,6 p./10 ha
(1987–1989).

W´drówki
Gatunek nieodbywajàcy sezonowych w´drówek.

Zimowanie
Zimuje w podobnych siedliskach, w jakich odbywa l´gi.
Doros∏e ptaki spotykane sà w miejscach gniazdowania,
choç w okresie zimowym nie sà terytorialne. W latach
1992–1995 w lubelskich ogródkach dzia∏kowych dzi´cio∏y
bia∏oszyje zimowa∏y w zag´szczeniu 0,1 os./10 ha. Parki
i cmentarze by∏y tu podczas zim w latach 1988–1991 za-
siedlane odpowiednio przez 0,1–0,3 os./10 ha
i 0,2–0,4 os./10 ha. W miastach zimà obserwowano je
tak˝e w miejscach o zwartej, wysokiej zabudowie. Na lu-
belskiej starówce, zimà w latach 1992–1995, wyst´powa∏
w zag´szczeniu 0,3 os./10 ha.

Pokarm
W doborze diety dzi´cio∏ bia∏oszyi zasadniczo nie odbiega
od pozosta∏ych gatunków dzi´cio∏ów, a przede wszystkim
od dzi´cio∏a du˝ego. W sk∏adzie pokarmu dominujà owa-
dy, zarówno drobnych rozmiarów, np. mrówki, b∏onkówki
czy mszyce, jak i ca∏kiem niema∏e – larwy chrzàszczy i mo-
tyli, a nawet turkuç podjadek. Ponadto w sk∏ad diety wcho-
dzà paj´czaki, Êlimaki oraz d˝d˝ownice. Ze sk∏adu pokar-
mu oraz obserwacji terenowych wynika, i˝ dzi´cio∏y bia∏o-
szyje ˝erujà na drzewach i na ziemi. Znaczny udzia∏ w die-
cie majà owoce i nasiona, którymi doros∏e dzi´cio∏y kar-
mià tak˝e piskl´ta. W tym kontekÊcie staje si´ zrozumia∏e,
i˝ poÊród preferowanych przez gatunek siedlisk znajdujà
si´ ogródki dzia∏kowe oraz sady. Widywano dzi´cio∏y kar-
miàce m∏ode owocami czereÊni, a tak˝e nasionami z roz-
kuwanych Êliwek. Diet´ dzi´cio∏a bia∏oszyjego nale˝y po-
szerzyç o owoce innych gatunków rosnàcych na planta-
cjach oraz w ogródkach dzia∏kowych – jab∏oni, gruszy, wi-
Êni, leszczyny, orzecha w∏oskiego, maliny, porzeczki,
a z roÊlin zielnych owoce truskawki i nasiona s∏onecznika,
grochu i kukurydzy. W pokarmie dzi´cio∏a stwierdzono na-
siona ˝ywotnika zachodniego i owoce morwy, powszechnie
wyst´pujàcych w miastach Polski ozdobnych gatunków.

Wyst´powanie

Siedlisko
Dzi´cio∏ bia∏oszyi jest gatunkiem synantropijnym, powiàza-
nym z siedliskami stworzonymi przez cz∏owieka. W wybiór-
czoÊci miejsc gniazdowania pomi´dzy nim a dzi´cio∏em
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du˝ym zachodzi ∏agodna konkurencja, przy czym siedliska
optymalne dla bia∏oszyjego sà suboptymalne dla du˝ego.
W miastach dzi´cio∏ bia∏oszyi zasiedla cmentarze, parki,
stare ogródki dzia∏kowe i dzielnice willowe. W Lublinie
dzi´cio∏y bia∏oszyje obserwowano we wszystkich strefach
miejskich, nie wy∏àczajàc centrum. Na 353 obserwacje
z lat 1990–2001 a˝ 61% przypada∏o na parki i cmentarze
miejskie, 17% na luêne zadrzewienia, 8% na Êródmiejskie
skwery i 7% na osiedla mieszkaniowe. Poza obszarami za-
budowanymi dzi´cio∏y bia∏oszyje preferujà inne siedliska
antropogeniczne, m.in. sady owocowe, przydro˝ne szpale-
ry drzew czy zadrzewienia Êródpolne. Jako gatunek zajmu-
jàcy dziuple w drzewach liÊciastych dogodne warunki znaj-
duje równie˝ w dolinach rzek, z fragmentami ∏´gów topo-
lowych i wierzbowych.

Siedliska z za∏àcznika I Dyrektywy 
Siedliskowej, które mogà byç istotne 
dla gatunku
91E0 ¸´gi wierzbowe, topolowe, olszowe i jesionowe (Sa-

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

Rozmieszczenie geograficzne
Pierwotne l´gowiska dzi´cio∏a bia∏oszyjego znajdujà si´
w Azji Mniejszej, na terytorium Turcji. Gniazduje równie˝
w Izraelu i Syrii. Odizolowana populacja zasiedla Kaukaz
oraz Ârodkowy Wschód. W Gruzji, Armenii, Azerbejd˝anie
oraz pó∏nocnym Iranie wyst´puje jedyny, poza nominatyw-
nym, podgatunek D. s. transcaucasicus. Podgatunek nomi-
natywny od poczàtku XX w., po skolonizowaniu Pó∏wyspu
Ba∏kaƒskiego, rozpoczà∏ ekspansj´ na po∏o˝one w kierun-
ku pó∏nocnym i pó∏nocno-zachodnim tereny Europy.
Obecnie jego zasi´g obejmuje pó∏nocnà Grecj´, kraje by-
∏ej Jugos∏awii, Rumuni´, W´gry, wschodnià Austri´ oraz
Czechy. Do naszego kraju dotar∏ pod koniec lat 70. od po-
∏udniowego wschodu, uprzednio kolonizujàc S∏owacj´ (la-
ta 50.) oraz Ukrain´ (lata 40. i 50.).

Rozmieszczenie w Polsce
Z powodu braku odpowiednich analiz i wcià˝ nielicznych
obserwacji l´gów trudno ustaliç precyzyjnie granice zwar-
tego zasi´gu gatunku. Z ca∏à pewnoÊcià w granicach tych
znajdujà si´ stabilne l´gowiska ma∏opolskie, z liczniejszy-
mi stanowiskami na Pogórzu Przemyskim oraz w dolinach
Wis∏oka i Sanu. Dzi´cio∏y bia∏oszyje gniazdujà w okoli-
cach PrzemyÊla, Rzeszowa i ¸aƒcuta. Lokalnie wnikajà do-
linami rzek w pasma Karpat. Znane sà stanowiska po∏o-
˝one przy granicy ze S∏owacjà, w JaÊliskim PK. Zasi´g
obejmuje równie˝ Lubelszczyzn´, z ustabilizowanymi sta-
nowiskami na Zamojszczyênie oraz w Che∏mie i Lublinie.
Na wschodzie Polski pó∏nocna granica zwartego zasi´gu
gatunku przebiega na wysokoÊci Siedlec i biegnie dalej ku
zachodowi, obejmujàc Warszaw´. Mo˝na przyjàç, i˝
w zwartym zasi´gu gatunku znajduje si´ wschodnia cz´Êç

Ziemi Radomskiej i Kielecczyzny ze stanowiskami m.in.
w dolinie Nidy i Kielcach oraz okolice Krakowa i Górny
Âlàsk. Poza tym obszarem znane sà jedynie izolowane,
pojedyncze stanowiska.
Obecnie w Polsce obserwuje si´ sta∏e rozszerzanie zasi´gu
gatunku, g∏ównie w kierunku pó∏nocnym.
W rozprzestrzenianiu gatunku wa˝nà rol´ odgrywajà doli-
ny rzek. Prawdopodobnie korytarzem doliny Wis∏y dzi´cio-
∏y bia∏oszyje dotar∏y do Warszawy, gdzie stanowià obecnie
trwa∏y element awifauny l´gowej. Tà samà drogà trafi∏y za-
pewne w okolice Sochaczewa, Tczewa, Gdaƒska i Elblàga.

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,
którego status ochronny jest prawdopodobnie odpowiedni
BirdLife International: SPEC 4
Dyrektywa Ptasia: Art. 4.1, za∏àcznik I
Konwencja Berneƒska: za∏àcznik II

Wyst´powanie gatunku na 
obszarach chronionych

Wi´kszoÊç krajowej populacji gatunku znajduje si´ na te-
renach nieobj´tych ochronà.

Rozwój i stan populacji

Europejska populacja dzi´cio∏a bia∏oszyjego oceniana jest
na 120 000–390 000 p. Najwi´cej p. tego gatunku gniaz-
duje w Rumunii (80 000–150 000), Bu∏garii
(10 000–100 000 p.) i Turcji (10 000–100 000 p.). W Gre-
cji, Mo∏dawii, na W´grzech, S∏owacji, Ukrainie, w Chorwa-
cji i Albanii gniazdujà mniejsze iloÊci (1000–10 000 p.),
a w kilku innych paƒstwach (w tym i w Polsce) gniazduje on
jeszcze mniej licznie.
Pierwsze obserwacje dzi´cio∏a bia∏oszyjego w Polsce po-
chodzà z 1978 r. z miejscowoÊci Trzciana k. Rzeszowa.
W 1980 r. l´gi stwierdzono w PrzemyÊlu. Wyjàtkowo szyb-
ko dzi´cio∏ bia∏oszyi dotar∏ do Warszawy, gdzie ju˝
w 1983 r. obserwowano pierwszà l´gowà par´. Pierwsza
obserwacja l´gowego dzi´cio∏a bia∏oszyjego w Lublinie
pochodzi z 1987 r. W 1989 r. gniazdowanie odnotowano
w Siedlcach. Na poczàtek lat 90. przypada kolonizacja po-
∏udniowej i po∏udniowo-zachodniej cz´Êci kraju. Po odna-
lezieniu l´gów w 1990 w ˚ywcu i w 1991 r. w Milówce
k. Bielska Bia∏ej, dzi´cio∏a bia∏oszyjego wpisano na list´
gatunków l´gowych Górnego Âlàska. W Wielkopolsce
pierwsze prawdopodobnie l´gowe ptaki obserwowano
w 1990 r. w powiecie leszczyƒskim, a w 1992 r. znalezio-
no par´ z gniazdem w Borui, gm. Siedlec k. Nowego To-
myÊla, a potem w 1994 r. k. Antonina w pow. Ostrów Wiel-
kopolski. W ostatniej z wymienionych miejscowoÊci znajdu-
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je si´ najdalej na pó∏nocny zachód wysuni´te stanowisko
l´gowe dzi´cio∏a bia∏oszyjego w kraju. Na Dolnym Âlàsku
pierwszy przypadek gniazdowania odnotowano dopiero
w 1998 r. w Brzegu na Opolszczyênie. Dotychczas brak
stwierdzeƒ l´gów gatunku jedynie z Pomorza Zachodnie-
go, choç i z tego terenu donoszono o obserwacjach poje-
dynczych ptaków. W 1990 r. w miejscowoÊci Batorów
w okolicach Elblàga dzi´cio∏ bia∏oszyi odbywa∏ l´gi. Jest to
obecnie najdalej na pó∏noc wysuni´te krajowe stanowisko.
W pó∏nocno-wschodniej Polsce obserwowano prawdopo-
dobnie l´gowe pary w okolicach Hajnówki i Gi˝ycka,
a w 1999 r. odnaleziono l´g w Bia∏ymstoku.
Ze wzgl´du na brak odpowiednich danych ocena wielkoÊci po-
pulacji krajowej jest bardzo niedok∏adna. Szacowana jest ona
na 200–500 p. Dzi´cio∏ bia∏oszyi najliczniej wyst´puje w Lubli-
nie (25 p.), w Warszawie (20–40 p.), PrzemyÊlu (10–15 p.),
w dolinie Nidy (13–17 p.), na obszarze zlewni górnej Huczwy
na Lubelszczyênie (15 p.), na terenie ostoi ptaków: Ostoja Tyszo-
wiecka na Lubelszczyênie (10 p.), Dolina Ârodkowego Bugu
(powy˝ej 9 p.), Ma∏opolski Prze∏om Wis∏y (12 p.), Zbiornik
w Nieliszu (3–4 p.) i w Beskidzie Niskim (8–10 p.).

Zagro˝enia

Gatunkowi zagra˝a w Polsce utrata siedlisk w wyniku:
• zajmowania terenów podmiejskich przez budownictwo

wielorodzinne oraz likwidacji ogrodów dzia∏kowych;
• zmian krajobrazu rolniczego zachodzàcych wraz z inten-

syfikacjà praktyk rolniczych, wyra˝ajàcych si´ w przy-
padku tego gatunku przede wszystkim w likwidacji za-
drzewieƒ Êródpolnych;

• likwidowania zadrzewieƒ nadwodnych, a szczególnie
zadrzewieƒ w dolinach rzek.

Propozycje odnoÊnie do zarzàdzania

Nale˝y:
• zachowywaç istniejàce zadrzewienia Êródpolne;
• zak∏adaç nowe zadrzewienia Êródpolne;
• zachowaç i odtwarzaç lasy nad brzegami zbiorników

i cieków wodnych, zw∏aszcza na terenach zalewowych;
• nie usuwaç wszystkich lasów i zadrzewieƒ nadrzecznych

z mi´dzywala (dopuszczalne jest kszta∏towanie ich formy
przestrzennej).

Propozycje badaƒ

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

l´gowej;
• zakres i kierunek przestrzenny i siedliskowy ekspansji

gatunku;
• wybiórczoÊç siedliskowà;
• sukces l´gowy;
• prze˝ywalnoÊç.

Monitoring

• sta∏a rejestracja wszystkich stanowisk l´gowych na tere-
nie kraju;

• ocena liczebnoÊci populacji l´gowej w kluczowych
ostojach gatunku, zarówno w Êrodowiskach miejskich,
jak i w dolinach rzecznych, co 3 lata. Metodyka do
ustalenia.
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