
Circus cyaneus
(L., 1766)

B∏otniak zbo˝owy
Rzàd: szponiaste, podrzàd: jastrz´biowce, rodzina: jastrz´-
biowate

Status wyst´powania w Polsce

Nieliczny gatunek l´gowy obszarów ni˝owych kraju. Spo-
radycznie spotykany zimà.

Opis gatunku

B∏otniak zbo˝owy jest ptakiem porównywalnym wielkoÊcià
z jastrz´biem. WielkoÊç: d∏ugoÊç cia∏a ok. 50 cm, rozpi´-
toÊç skrzyde∏ ok. 120 cm, masa cia∏a ok. 350 g (samce)
i ok. 530 g (samice). W locie widoczne sà wyd∏u˝ony tu∏ów
oraz doÊç szerokie, d∏ugie skrzyd∏a. Podobnie jak u innych
b∏otniaków, u tego gatunku równie˝ wyst´puje dymorfizm
p∏ciowy. Samiec ma popielaty wierzch cia∏a, g∏ow´ i pierÊ,
ubarwienie to kontrastuje z bia∏ym brzuchem i nasadà
ogona. Koƒce skrzyde∏ sà czarne. Od spodu widoczne
czarne zakoƒczenia lotek 2. rz., tworzàce czarny skraj
skrzyd∏a. Samica jest nieznacznie wi´ksza od samca i ge-
neralnie ca∏a bràzowa. Rozpoznawanie samic jest trudne
i wymaga du˝ego doÊwiadczenia. Ptaki m∏ode upierze-
niem przypominajà doros∏à samic´, jednak nie majà wy-
raênego prà˝kowania na nogawicach (piórach opadajà-
cych na nogi), a spód ich lotek 2. rz. jest ciemny.

Mo˝liwoÊç pomy∏ki z innymi
gatunkami

B∏otniaka zbo˝owego mo˝na najcz´Êciej pomyliç z b∏ot-
niakiem ∏àkowym Circus pygarus (A084) i b∏otniakiem
bladym Circus macrourus (A08). Jest on wyraênie wi´kszy
i bardziej kr´py od tych gatunków. Samiec jest charakte-
rystycznie ubarwiony: od samca b∏otniaka ∏àkowego od-
ró˝nia go brak ciemnych pasów na skrzyd∏ach, a od sam-
ca b∏otniaka bladego rozleg∏e czarne zakoƒczenia skrzy-
de∏. Samice sà bardzo trudne do identyfikacji. W krajo-
wym piÊmiennictwie szczegó∏owe omówienie rozpozna-
wania b∏otniaków: zbo˝owego, ∏àkowego i bladego po-
dajà Lontkowski i Skakuj (1994).

Biologia

Tryb ˝ycia
Zwykle spotykane pojedynczo, jedynie w okresie rozrodczym
tworzà zwiàzki, które po skoƒczonych l´gach rozpadajà si´.
W okresie w´drówek i zimowania mogà tworzyç zbiorowe
noclegowiska. Typowy gatunek terenów otwartych. Jego re-
wiry ∏owieckie sà stosunkowo rozleg∏e i obejmujà zarówno

tereny podmok∏e, jak i pola uprawne. Najcz´stszym sposo-
bem polowania tego gatunku jest wolny lot patrolowy na ni-
skiej wysokoÊci i spadanie znienacka na ofiar´.

L´gi
B∏otniak zbo˝owy zazwyczaj gnieêdzi si´ pojedynczo, wy-
jàtkowo w luênych skupieniach. Dojrza∏oÊç p∏ciowà osiàga
w 2. lub 3. roku ˝ycia. Na l´gowiska w Polsce przybywa
w kwietniu. B∏otniaki zbo˝owe sà monogamiczne, nato-
miast w korzystnych warunkach pokarmowych mo˝e wy-
stàpiç poligynia. Samce po przylocie odbywajà widowisko-
we loty tokowe, które obok karmienia godowego sà jed-
nym z kryteriów wyboru danego partnera. Kopulacja odby-
wa si´ najcz´Êciej po karmieniu godowym. Gniazdo na
ziemi, w g´stej roÊlinnoÊci, zazwyczaj buduje samica. Bu-
dowa trwa 10–15 dni. Samica w maju znosi 4–6 jaj, które
sà wysiadywane przez 29–31 dni. W tym czasie zadaniem
samca jest karmiç wysiadujàcà samic´, a przekazywanie
ofiar odbywa si´ zazwyczaj w powietrzu. Podobnie jak u in-
nych b∏otniaków piskl´ta wykluwajà si´ asynchronicznie,
w odst´pach 1–3-dniowych i opuszczajà okolic´ miejsca
gniazdowego po ok. 40 dniach. B∏otniaki zbo˝owe majà
tylko jeden l´g w ciàgu roku.
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W´drówki
W Polsce w´drówka wiosenna rozpoczyna si´ w marcu
i trwa do pierwszej dekady maja, z najwi´kszym nasile-
niem w pierwszej po∏owie kwietnia. Wi´kszoÊç ptaków
przelatuje pojedynczo, wyjàtkowo w niewielkich grupkach.
Ptaki lecà szerokim frontem. Poza l´gowiskami pierwsze
ptaki pojawiajà si´ pod koniec lipca, okres dyspersji pol´-
gowej trwa do wrzeÊnia i p∏ynnie przechodzi w w´drówk´
jesiennà, osiàgajàcà szczyt w po∏owie paêdziernika. Prze-
lot jesienny koƒczy si´ pod koniec listopada.

Zimowanie
B∏otniak zbo˝owy jako jedyny z b∏otniaków regularnie zi-
muje w niewielkiej liczbie we wszystkich regionach kraju,
zw∏aszcza w zachodniej cz´Êci Polski, wykorzystujàc doli-
ny rzeczne i torfowiska oraz pola uprawne. Zauwa˝ono,
˝e we wschodniej i pó∏nocnej cz´Êci kraju cz´Êciej zimu-
jà samce ni˝ samice. B∏otniaki zbo˝owe w okresie w´-
drówek i zimowania sp´dzajà noc na zbiorowych nocle-
gowiskach, skupiajàcych do kilkunastu ptaków, wykorzy-
stujàc platformy noclegowe, którymi sà kopce zbudowa-
ne ze szczàtków roÊlinnych. Wi´kszoÊç noclegowisk
w Polsce zlokalizowana by∏a w roÊlinnoÊci szuwarowej
na torfowiskach, stawach rybnych i zaroÊni´tych ∏àkach.
Populacja zachodnioeuropejska jest osiad∏a, jedynie
ptaki z pó∏nocnego area∏u przenoszà si´ na po∏udnie,
docierajàc nielicznie a˝ do okolic basenu Morza Âród-
ziemnego i Bliskiego Wschodu.

Pokarm
B∏otniak zbo˝owy poluje g∏ównie na gryzonie i ma∏e ptaki.
W okresie l´gowym du˝y udzia∏ w jego pokarmie stanowià
ptaki wróblowe, takie jak Êwiergotek ∏àkowy, skowronek,
szpak, piecuszek, potrzos. Jednak zasadniczym jego po˝y-
wieniem, zw∏aszcza w okresie zimowym, sà ma∏e ssaki,
a w szczególnoÊci nornik zwyczajny, od którego cykli li-
czebnoÊci gatunek ten jest uzale˝niony.

Wyst´powanie

Siedlisko
Gatunek preferuje tereny otwarte, zw∏aszcza torfowiska
i u˝ytki zielone w dolinach rzecznych z niskà roÊlinnoÊcià,
unika terenów wy˝ynnych i górskich. W okresach w´dró-
wek i zimowym spotykany równie˝ na gruntach ornych.
Wyjàtkowo zak∏ada gniazda w uprawach zbo˝a.

Siedliska z za∏àcznika I Dyrektywy
Siedliskowej, które mogà byç istotne
dla gatunku
6410 Zmiennowilgotne ∏àki trz´Êlicowe (Molinion)
6510 Ni˝owe i górskie Êwie˝e ∏àki u˝ytkowane ekstensyw-

nie (Arrhenatherion elatioris)
7210 Torfowiska nakredowe (Cladietum marisci, Carice-

tum buxbaumii, Schoenetum nigricantis)

Rozmieszczenie geograficzne
B∏otniak zbo˝owy jest szeroko rozmieszczony, zasiedla ca-
∏à Europ´ i pó∏nocnà cz´Êç Azji a˝ po Kamczatk´. Zimuje
w Europie, pó∏nocno-zachodniej Afryce, po∏udniowej
i wschodniej Azji a˝ do Japonii. Obecnie nie wyró˝nia si´
podgatunków.

Rozmieszczenie w Polsce
W Polsce efemeryczne stanowiska l´gowe zlokalizowane
sà na ca∏ym ni˝u w du˝ym rozproszeniu. Wi´ksze skupie-
nia tworzy na dolnej Odrze, nad Biebrzà, Narwià oraz
w po∏udniowej cz´Êci Wielkopolski. Regularnie gniazduje
w dolinie Warty (g∏ownie na odcinku Uniejów – Santok)
oraz w Szczeciƒskiem.

Status ochronny

Ochrona gatunkowa w Polsce: gatunek obj´ty ochronà Êci-
s∏à, wymagajàcy ochrony czynnej (Dz U z 2004 r. Nr 220,
poz. 2237)
Polska czerwona ksi´ga zwierzàt (2001): VU gatunek na-
ra˝ony na wygini´cie
Status zagro˝enia w Europie: S gatunek niezagro˝ony, któ-
rego status ochronny jest prawdopodobnie odpowiedni
BirdLife International: SPEC 3
Dyrektywa Ptasia: Art. 4.1, za∏àcznik I
Konwencja Berneƒska: za∏àcznik II
Konwencja Boƒska: za∏àcznik II

Wyst´powanie gatunku
na obszarach chronionych

Pojedyncze pary w niektóre lata wykorzystujà obszary chro-
nione w celu za∏o˝enia gniazda np. w Biebrzaƒskim i Na-
rwiaƒskim PN lub w rez. „Beka” przy ujÊciu Redy, jednak ze
wzgl´du na rzadkoÊç i brak przywiàzania do sta∏ych l´go-
wisk ˝aden z tych obszarów nie spe∏nia istotnych funkcji
w ochronie tego gatunku w Polsce.

Rozwój i stan populacji

Europejska populacja l´gowa b∏otniaka zbo˝owego oce-
niana jest na 22 000–31 000 p. Najliczniej gatunek
ten zasiedla Rosj´ (15 000–20 000 p.), Francj´
(2500–4000 p.), Finlandi´ (2000–4000 p.), i Szwecj´
(800–1100 p.).
Ocen´ stanu populacji i trendów zmian liczebnoÊci ga-
tunku utrudnia jego rozproszenie po ca∏ym kraju, nie-
sta∏oÊç miejsc gniazdowania i brak równoczesnej kon-
troli miejsc gniazdowych w tym samym roku. Obecnie
liczebnoÊç w kraju b∏otniaka zbo˝owego ocenia si´ na
zaledwie 30–40 p. Najwi´ksze skupienia l´gowych pta-
ków wyst´pujà na Pomorzu Zachodnim i w Wielkopol-
sce. Podczas kompletowania bazy obszarów ptasich do
sieci Natura 2000 gatunek ten zanotowano jako l´go-
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wy w latach 90. w nast´pujàcych ostojach: na Pomorzu
Zachodnim – Zalew Szczeciƒski, Zalew Kamieƒski, Del-
ta Âwiny, Jezioro Miedwie, Jeziora We∏tyƒskie, Bagna
Rozwarowskie, ¸àki Skoszewskie, Dolina Dolnej Odry,
Jezioro Âwidwie, Ostoja Wkrzaƒska, Wybrze˝e Trzebia-
towskie; w Wielkopolsce – Dolina Ârodkowej Warty
i Wielki ¸´g Obrzaƒski; na Mazurach – Puszcza Napi-
wodzko-Ramucka, na Podlasiu – Dolina Górnej Narwi,
Dolina Biebrzy, Puszcza Knyszyƒska i Puszcza Bia∏owie-
ska, na Mazowszu – Bagno Ca∏owanie i na Lubelszczyê-
nie – Bagno Bubnów oraz na po∏udniu kraju Dolina Ni-
dy i Torfowiska Orawsko-Nowotarskie.
W latach 1995–2002 nad Zalewem WiÊlanym obserwo-
wane by∏o zimowe skupienie b∏otniaków zbo˝owych z∏o-
˝one z 30–35 os.

Zagro˝enia

G∏ówne przyczyny spadku liczebnoÊci b∏otniaka zbo˝o-
wego w Polsce nie sà poznane. Obecnie krajowa popu-
lacja jest szczàtkowa (w Polsce znajduje si´ wschodni
skraj zasi´gu gatunku) i szereg lokalnych czynników, ta-
kich jak np. nielegalny odstrza∏ czy zwi´kszona presja ze
strony lisa, mogà niekorzystnie wp∏ywaç na jej przetrwa-
nie. Jednak˝e mo˝na wskazaç, ˝e gatunkowi temu za-
gra˝a w kraju:
• utrata siedlisk l´gowych w wyniku zmian re˝imu hydro-

logicznego rzek, zmieniajàcych cz´stoÊç i d∏ugoÊç zale-
wów w dolinach rzecznych;

• utrata siedlisk gniazdowych w wyniku zmniejszania si´
powierzchni ekstensywnie u˝ytkowanych ∏àk i pastwisk
w dolinach rzecznych na rzecz pól uprawnych. Cz´Êç
przesuszonych, otwartych ∏àk zosta∏a porzucona przez
u˝ytkowników z powodów ekonomicznych i podlega za-
rastaniu w wyniku naturalnej sukcesji;

• utrata siedlisk gniazdowych w wyniku osuszania Êród-
polnych zbiorników wodnych i torfowisk;

• zwi´kszona presja drapie˝ników niszczàcych l´gi
(przede wszystkim lisa), wynikajàca z ∏atwiejszego dost´-
pu do gniazd, spowodowanego obni˝eniem poziomu
wody na torfowiskach.

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 (str. 19).

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 wprowa-
dziç korekt´ instrukcji gospodarowania wodà na zbior-

nikach ju˝ istniejàcych, tak by w dolinie rzeki poni˝ej pi´-
trzenia utrzymane zosta∏y okresowe zalewy wiosenne;

• u˝ytkowaç doliny rzeczne zgodnie z dotychczasowà
ewidencjà gruntów;

• na polderach zastàpiç przepompownie odwadniajàce
przepompowniami odwadniajàco-nawadniajàcymi (do-
tyczy niektórych rzek ni˝owych, a szczególnie Warty
Ârodkowej);

• wykluczyç osuszanie torfowisk i niecek jeziornych na ob-
szarach pozadolinnych;

• ograniczyç pewne formy antropopresji (turystyka i rekre-
acja) na obszarach ∏àkowych oraz przyjeziornych i przy-
zalewowych;

• protegowaç ekstensywne rolnictwo, zw∏aszcza u˝ytkowa-
nie ∏àk i pastwisk; wprowadziç ekstensywne u˝ytkowanie
∏àk i pastwisk równie˝ na l´gowiskach obj´tych ochronà
przestrzennà (parki narodowe, parki krajobrazowe, re-
zerwaty przyrody).

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 (str. 20).

Propozycje badaƒ

Zbadaç:
• rozmieszczenie stanowisk i liczebnoÊç populacji l´gowej;
• wybiórczoÊç siedliskowà (gniazdowà i ˝erowiskowà);
• sukces l´gowy w zale˝noÊci od warunków siedliskowych;
• wp∏yw drapie˝nictwa na sukces l´gowy;
• rozmieszczenie zimowisk i tras przelotu populacji

l´gowej;
• skutecznoÊç czynnej ochrony gatunku.

Monitoring

• coroczna rejestracja wszystkich stanowisk l´gowych;
• sta∏a rejestracja wszystkich spotkaƒ osobników tego

gatunku na obszarze kraju.
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