
Pandion haliaetus
(L., 1758)

Rybo∏ów
Rzàd: szponiaste, podrzàd: jastrz´biowce, rodzina: rybo∏owy

Status wyst´powania w Polsce

Skrajnie nieliczny ptak l´gowy na ni˝u. Bardzo nieliczny
na przelotach. Kilka razy obserwowany w kraju podczas
∏agodnych zim.

Opis gatunku

Wi´kszy od myszo∏owa. Wymiary: d∏ugoÊç cia∏a
55–65 cm, a rozpi´toÊç skrzyde∏ 145–170 cm. Samce
osiàgajà mas´ cia∏a ok. 1,4 (1,2–1,7) kg, a samice ok. 1,6
(1,2–2,0) kg. Gatunek charakteryzujà d∏ugie i doÊç wàskie
skrzyd∏a. Spód cia∏a (brzuch, pokrywy podskrzyd∏owe) oraz
wierzch g∏owy bia∏e, na piersi bràzowa przepaska. Na
spodzie skrzyde∏, w okolicy nadgarstka, widoczna jest
czarna plama oraz czarny pas ciàgnàcy si´ wzd∏u˝ nasady
lotek 2. i 3. rz. Wierzch cia∏a i skrzyde∏ ciemnobràzowe.
Spód ogona prà˝kowany, z szerokim, ciemnym pasem na
koƒcach sterówek. G∏owa jasna, z ciemnym paskiem obej-
mujàcym oko. M∏ode w pierwszym roku ˝ycia posiadajà ja-
snop∏owe zakoƒczenia ciemnobràzowych piór na po-
wierzchni grzbietu i skrzyde∏. Ponadto s∏abo zaznaczony
jest ciemny pas na spodzie skrzyde∏. Odzywa si´ krótkimi,
Êwiszczàcymi dêwi´kami „kju–tjup, jijup, kijuk”.

Mo˝liwoÊç pomy∏ki z innymi
gatunkami

Rybo∏ów jest gatunkiem ∏atwym do rozpoznania. Wyró˝-
nia si´ ubarwieniem, sposobem polowania i sylwetkà.
W trakcie polowania zawisa w powietrzu nad zbiornikiem
wodnym, wypatrujàc ryb. Jasny ptak z ciemnym wierz-
chem skrzyde∏, polujàcy na ryby, jest trudny do pomylenia.
Przy rozpoznawaniu mogà sprawiç problem gado˝ery Cir-
caetus gallicus (A080) oraz jasno ubarwione myszo∏owy
Buteo buteo (A087) i trzmielojady Pernis apivorus (A072),
lecz majà one odmiennà sylwetk´ i nie polujà na ryby. Ry-
bo∏ów potrafi ca∏y zanurzyç si´ pod wod´, czego nie czy-
nià inne gatunki ptaków drapie˝nych. W locie sylwetkà
przypomina du˝à mew´.

Biologia

Tryb ˝ycia
Rybo∏owy to dzienne ptaki drapie˝ne, ˝yjà w parach. Nie-
kiedy po kilka par gniazduje w bliskim sàsiedztwie. Po se-
zonie l´gowym mo˝na spotkaç je w grupach po kilka
osobników, choç zazwyczaj w´drujà pojedynczo.

L´gi
Powrót z zimowiska ma miejsce w ostatnich dniach marca
lub na poczàtku kwietnia. Pierwszy przylatuje samiec, zaj-
muje terytorium, rozpoczyna toki i przyst´puje do budowy
lub naprawy gniazda. Po kilku dniach przybywa samica
i para wspólnie buduje gniazdo. W czasie toków ptak wzla-
tuje wysoko i opada ze z∏o˝onymi skrzyd∏ami, wielokrotnie
powtarzajàc t´ ewolucj´, cz´sto w szponach trzyma wów-
czas ryb´. W czasie toków rybo∏ów g∏oÊno si´ odzywa.
Gniazdo umieszczane jest w charakterystyczny sposób, na
szczycie wysokiego drzewa. Typowym miejscem l´gowym
jest najstarszy fragment boru sosnowego. Âredni wiek
drzew gniazdowych w Polsce wyniós∏ a˝ 155 lat. Rybo∏ów
ch´tnie osiedla si´ na wyspach, pó∏wyspach, choç niekiedy
nawet kilka kilometrów od zbiorników. Nierzadko zdarzajà
si´ przypadki gniazdowania na zupe∏nie suchych drzewach
czy nawet na martwych kikutach pni. Rybo∏ów bardzo ch´t-
nie zajmuje platformy gniazdowe i sztuczne gniazda, jak
równie˝ wykorzystuje do gniazdowania ró˝nego rodzaju
konstrukcje (wie˝e przeciwpo˝arowe, s∏upy). Ostatnio coraz
wi´cej par buduje gniazda na s∏upach energetycznych. Po
raz pierwszy ptaki przyst´pujà do l´gów mi´dzy 3. a 5. ro-
kiem ˝ycia, niekiedy póêniej. Samica sk∏ada 2–3 jaja, wy-
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jàtkowo 1 lub 4, w drugiej po∏owie kwietnia. Wysiadywanie
trwa od pierwszego jaja oko∏o 39 (35–43) dni. Biorà w nim
udzia∏ obydwa ptaki. Samica wysiaduje d∏u˝ej ni˝ samiec
i zawsze w nocy. Dostarczaniem pokarmu dla ca∏ej rodziny
zajmuje si´ samiec. Samica zaczyna polowaç, kiedy piskl´-
ta osiàgnà wiek 5–6 tygodni. M∏ode opuszczajà gniazdo po
50–60 dniach (w drugiej po∏owie lipca), lecz przez kilka na-
st´pnych tygodni sà jeszcze karmione przez rodziców.
W koƒcu sierpnia ptaki rozpoczynajà w´drówk´ na zimowi-
ska. Rybo∏owy odchowujà zwykle 1–2, czasami 3, a wyjàt-
kowo 4 m∏ode. Sà to ptaki d∏ugowieczne, najstarszy ob-
ràczkowany osobnik ˝y∏ 32 lata.
Wyniki monitoringu prowadzonego od 1976 r. (Komitet
Ochrony Or∏ów) wskazujà ˝e w 66% kontrolowanych
gniazd l´g zakoƒczy∏ si´ sukcesem.

W´drówki
Ptaki po odchowaniu pisklàt odlatujà w koƒcu sierpnia.
Na terenie ca∏ego kraju jesienià (wrzesieƒ–paêdziernik/li-
stopad) spotykane sà koczujàce rybo∏owy lecàce pojedyn-
czo (rzadko ma∏ymi grupami). Sà to w wi´kszoÊci ptaki ze
Skandynawii. Wiosnà w´drówka jest s∏abo zauwa˝alna,
pierwsze ptaki pojawiajà si´ w marcu, szczyt przelotu
przypada na kwiecieƒ, ale jeszcze w maju spotyka si´
osobniki lecàce na pó∏noc. W´drujàce rybo∏owy mo˝na
spotkaç nad wszystkimi wodami, niekiedy zatrzymujà si´
d∏u˝ej jesienià w okolicach obfitujàcych w pokarm, g∏ów-
nie nad stawami rybnymi.

Zimowanie
Rybo∏owy z zachodniej Palearktyki zimujà w Afryce na po-
∏udnie od Sahary, szczególnie w krajach nad Zat. Gwinej-
skà i wielkimi rzekami, jakkolwiek notowano te˝ przypad-
ki zimowania w centralnej i pó∏nocnej Europie, w tym
równie˝ w naszym kraju. Na zimowisko przybywajà na
prze∏omie paêdziernika i listopada i pozostajà tam do lu-
tego. SpoÊród nielicznych rybo∏owów obràczkowanych
w Polsce jeden zosta∏ stwierdzony zimà w zachodniej
Afryce w Gwinei.

Pokarm
Rybo∏ów od˝ywia si´ prawie wy∏àcznie rybami, za którymi
nurkuje na g∏´bokoÊç do 1 m, chwytajàc zdobycz szpona-
mi. ¸owi ryby przewa˝nie o masie 150–300 g, wyjàtkowo
do 1–2 kg. Ryby o masie powy˝ej 400 g sà trudne do
transportu przez samca. Dziennie jeden rybo∏ów zjada 1–4
ryb o ∏àcznej masie 300–350 g. W sezonie l´gowym sa-
miec karmiàcy partnerk´ oraz trzy m∏ode chwyta 6–8 ryb
o ∏àcznej masie 1250 g. Poluje na wszelkie dost´pne ga-
tunki ryb. Zazwyczaj ∏owi leszcze, kràpie, wzdr´gi, p∏ocie,
karasie, rzadziej szczupaki. Na stawach hodowlanych
chwyta karpie i pstràgi. Poluje w promieniu 10 km od
gniazda, wykorzystujàc ró˝ne ∏owiska. Para rybo∏owów, od
przylotu w koƒcu marca do odlotu w sierpniu, odchowujà-
ca dwa m∏ode, potrzebuje ok. 140–200 kg ró˝nych ryb.

Wyst´powanie

Siedlisko
Wyst´puje we wszystkich typach lasów w otoczeniu zbiorni-
ków wodnych obfitujàcych w ryby. Preferuje stare bory so-
snowe, w klasie wiekowej nie ni˝szej ni˝ 120 lat. Rzadko
gniazduje w remizach Êródpolnych czy w krajobrazie rolni-
czym. Niezb´dnym elementem rewiru sà bogate w ryby
wody – jeziora, rzeki, stawy lub morze. Na ˝erowiska pta-
ki mogà lataç wiele kilometrów.

Siedliska z za∏àcznika I Dyrektywy
Siedliskowej, które mogà byç istotne
dla gatunku
1150 Zalewy i jeziora przymorskie (laguny)
3140 Twardowodne oligo- i mezotroficzne zbiorniki z pod-

wodnymi ∏àkami ramienic Charetea
3150 Starorzecza i naturalne eutroficzne zbiorniki wodne

ze zbiorowiskami z Nymphaeion, Potamion
3260 Nizinne i podgórskie rzeki ze zbiorowiskami w∏osie-

niczników
9110 KwaÊne buczyny (Luzulo-Fagenion)
91D0 Bory i lasy bagienne

Rozmieszczenie geograficzne
Gatunek kosmopolityczny, nie wyst´puje tylko na Antarkty-
dzie. Wyró˝niono kilka podgatunków. Podgatunek P. h. ha-
liaetus zasiedla wi´kszà cz´Êç Eurazji a˝ po wybrze˝e Pacy-
fiku. W Europie gniazduje w ca∏ej Skandynawii, w krajach
Ba∏tyckich, Ukrainie, Bia∏orusi, Niemczech, Szkocji oraz na
niektórych wyspach Morza Âródziemnego. Ostatnio zaczà∏
gniazdowaç we Francji i Holandii.

Rozmieszczenie w Polsce
Dawniej wyst´powa∏ prawdopodobnie w odpowiednich
siedliskach na ca∏ym ni˝u, lecz w wyniku przeÊladowaƒ
zachowa∏ si´ tylko lokalnie. Obecnie wyst´puje w dwóch
skupiskach. W pó∏nocno-wschodniej cz´Êci kraju sà to
Puszcza Piska, Pojezierze I∏awskie i Pojezierze Mazurskie,
a w cz´Êci zachodniej jest to pogranicze Pomorza i Wiel-
kopolski. Ponadto pojedyncze pary gniazdujà w Puszczy
Boreckiej, Puszczy Rominckiej, Puszczy Wkrzaƒskiej, Bo-
rach Tucholskich oraz sporadycznie w innych miejscach.
Ptaki niel´gowe mo˝na spotkaç w kwietniu, a nawet
w maju, prawie w ca∏ym kraju.

Status ochronny

Ochrona gatunkowa w Polsce: gatunek obj´ty ochronà Êci-
s∏à, wymagajàcy ochrony czynnej, którego nie dotyczà
zwolnienia od zakazów wynikajàce z wykonywania czyn-
noÊci zwiàzanych z prowadzeniem racjonalnej gospodarki
rolnej, leÊnej lub rybackiej, wymagajàcy ustalenia stref
ochrony ostoi, miejsc rozrodu lub regularnego przebywa-
nia (Dz U z 2004 r. Nr 220, poz. 2237)
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Polska czerwona ksi´ga zwierzàt (2001): VU gatunek na-
ra˝ony na wygini´cie
Status zagro˝enia w Europie: R gatunek zagro˝ony z racji
rzadkiego wyst´powania
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

Niewielka cz´Êç l´gowej populacji wyst´puje na obszarach
obj´tych ochronà. Po kilka par gniazduje w Sierakowskim
PK, Mazurskim PK, Drawieƒskim PN (wraz z okolicà).
Ochronà rezerwatowà obj´to stanowiska dalszych kilku
par. Gatunek gniazduje prawie wy∏àcznie na terenie lasów
paƒstwowych i wszystkie znane stanowiska obj´te zosta∏y
ochronà strefowà.

Rozwój i stan populacji

Europejska populacja l´gowa rybo∏owa oceniana jest na
8000–10 000 p. Najliczniej rybo∏ów gniazduje w Szwecji
(3000–4000 p., 1990), Rosji (3000 p., 1993) i Finlandii
(1150–1300 p., 1997–1998). W niektórych krajach wi-
doczny jest powolny wzrost liczebnoÊci populacji.
Na obecnym obszarze Polski w wyniku przeÊladowaƒ
w XIX w. rybo∏ów bardzo zmniejszy∏ swà liczebnoÊç i ustà-
pi∏ ze znacznej cz´Êci area∏u. Z szacunkowej liczby 300 p.
na poczàtku XX w. nastàpi∏ spadek liczebnoÊci o ok. 1/3.
Po∏owa populacji w tym czasie wyst´powa∏a na Mazu-
rach. Wprowadzenie pierwszych przepisów ochronnych
w 1929 r. nie zapobieg∏o dalszemu spadkowi liczebnoÊci.
Pod koniec lat 30. wielkoÊç populacji wynosi∏a ok. 70 p.,
w tym nadal wi´kszoÊç (40–50 p.) gniazdowa∏a na Ma-
zurach, a 6–7 p. na Pomorzu. Spadek post´powa∏ dalej
i w latach 60. notowano ok. 40–50 p., a w latach 70. ju˝
tylko 30 p. Najni˝szy stan zarejestrowano w po∏owie lat
80., niewiele ponad 20 p., i istnia∏o niebezpieczeƒstwo,
˝e gatunek mo˝e ca∏kowicie wyginàç w kraju, w ciàgu
najbli˝szych 30 lat. Pomimo prawnej ochrony rybo∏owy
by∏y nadal zabijane, zw∏aszcza na stawach rybnych. Po-
nadto na s∏abà kondycj´ populacji silnie wp∏ywa∏y Êrodki
ochrony roÊlin (DDT), powszechnie stosowane w tym cza-
sie w rolnictwie. W latach 70. i 80. w wi´kszoÊci krajów
naszego kontynentu zacz´to wycofywaç pestycydy,
w sk∏ad których wchodzi∏o DDT. Wprowadzono te˝ bar-
dzo korzystne formy ochrony miejsc l´gowych. W Polsce
od roku 1984 wokó∏ gniazd rybo∏owów zacz´to ustana-
wiaç 200-m strefy ochronne oraz wprowadzono program
czynnej ochrony gatunku. Do roku 2002 zbudowano 170
platform l´gowych oraz wzmocniono szereg gniazd natu-
ralnych (Komitet Ochrony Or∏ów). W efekcie, w ciàgu za-
ledwie 10 lat po∏owa populacji osiedli∏a si´ na sztucznych

gniazdach. Okaza∏o si´, ˝e sà one mniej nara˝one na
zniszczenie ni˝ gniazda naturalne. Tak wi´c zapewnienie
odpowiednich miejsc do gniazdowania bezpoÊrednio
rzutuje na stopniowy wzrost liczby par l´gowych.
W 1997 r. rybo∏owy zaj´∏y przynajmniej 29 platform
oznacza to, ˝e ok. 50% polskiej populacji wykorzystuje
sztuczne gniazda. Stopniowo coraz wi´cej par zaczyna
gniazdowaç na s∏upach energetycznych. Dynamiczny
rozwój populacji rybo∏owów gnie˝d˝àcych si´ na s∏upach
w Niemczech sugeruje, ˝e w najbli˝szej przysz∏oÊci mo˝-
na spodziewaç si´ dalszego wzrostu znaczenia takich
miejsc gniazdowych w Polsce.
Pod koniec lat 90. gniazdowa∏o w Polsce 70–75 p. Wzrost
liczebnoÊci zanotowano w Puszczy Napiwodzko-Ramuc-
kiej. W latach 80. gniazdowa∏o tam kilka par, a pod ko-
niec lat 90. ju˝ 13–14 p. (choç na poczàtku obecnego
stulecia zanotowano tu spadek do ok. 5 p.). Jeszcze wi´k-
szy wzrost stwierdzono na zachodzie kraju, co jest naj-
prawdopodobniej zwiàzane z bezpoÊrednim sàsiedztwem
pr´˝nej, niemieckiej populacji rybo∏owów. W latach 80.
w zachodniej Polsce wyst´powa∏o zaledwie 10 p., a pod
koniec lat 90. prawie 40 p. W latach 90. rybo∏owy powró-
ci∏y na stanowiska w Puszczy Boreckiej, Puszczy Rominckiej
i Puszczy Rzepiƒskiej, z których ustàpi∏y kilkadziesiàt lat te-
mu. Wtedy te˝ l´gi rybo∏owa zosta∏y stwierdzone w nast´-
pujàcych ostojach ptaków: na Pomorzu Zachodnim – Lasy
Puszczy nad Drawà (16–18 p.), Dolina Dolnej Odry, Jezio-
ro Âwidwie, Ostoja Cedyƒska, Ostoja Wkrzaƒska (po
1–2 p.); na Pomorzu Ârodkowym – Bory Tucholskie, Osto-
ja S∏owiƒska i Dolina S∏upi – pojedyncze pary; w Wielko-
polsce i na Ziemi Lubuskiej – Puszcza Notecka (9–12 p.),
Puszcza nad Gwdà (1 p.) i Puszcza Barlinecka (0–1 p.); na
Warmii i Mazurach – Lasy I∏awskie (2–3 p.), Puszcza Piska
(6–7 p.), Jezioro ¸uknajno (2–3 p. w latach 1982–1986),
Puszcza Borecka (1 p.), Puszcza Napiwodzko-Ramucka
(do 13–14 p.), Puszcza Romincka (1 p.) oraz na Mazowszu
– w Dolinach Omulwi i P∏odownicy (1 p.).

Zagro˝enia

Gatunkowi zagra˝a w Polsce:
• degradacja niektórych terenów ∏owieckich rybo∏owa ja-

ko skutek ró˝nych form aktywnoÊci cz∏owieka (niepoko-
jenie ptaków poprzez wzmo˝ony ruch turystyczny, zabu-
dowa brzegów zbiorników wodnych);

• degradacja terenów ∏owieckich spowodowana eutrofiza-
cjà wód prowadzàcà do spadku ich przezroczystoÊci;

• nielegalny odstrza∏ na stawach hodowlanych;
• kolizje z napowietrznymi liniami energetycznymi; nale˝y

si´ liczyç ze wzrostem ÊmiertelnoÊci w wyniku kolizji
z elektrowniami wiatrowymi;

• niedostatek dogodnych miejsc l´gowych, szczególnie so-
sen w wieku ponad 150 lat;

• prowadzenie prac leÊnych w pobli˝u gniazd w sezonie
l´gowym.
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Propozycje odnoÊnie do zarzàdzania

Nale˝y
• zaniechaç zabudowy rekreacyjnej brzegów jezior i wysp

jeziornych na terenach ∏owieckich rybo∏owa;
• opracowaç i wdro˝yç mechanizmy rekompensowania

ekstensywnych metod gospodarowania na stawach ryb-
nych – w tym tolerowania przez u˝ytkowników stawów
˝erowania rybo∏owa;

• utrzymaç dotychczasowy sposób gospodarowania w la-
sach, w szczególnoÊci pozostawianie grup drzew na zr´-
bach i pozostawianie przestoi;

• doprowadziç do wyst´powania w lasach, na potencjal-
nym areale rybo∏owa, pojedynczych sosen o parasolo-
watych koronach, w wieku przekraczajàcym 150 lat;

• kontynuowaç program budowy platform gniazdowych,
zw∏aszcza w historycznych rewirach gatunku. Program
taki od szeregu lat jest prowadzony przez Komitet
Ochrony Or∏ów;

• podjàç program instalowania koszy gniazdowych na
nieczynnych s∏upach energetycznych (zabieg z powodze-
niem stosowany w Niemczech);

• przeciwdzia∏aç eutrofizacji jezior prowadzàcej do spad-
ku przejrzystoÊci wody.

Propozycje badaƒ

Nale˝y zbadaç:
• sk∏ad pokarmu i dost´pnoÊç bazy ˝erowej;
• prze˝ywalnoÊç;
• rozmieszczenie zimowisk i tras przelotu populacji l´gowej;
• skutecznoÊç czynnej ochrony gatunku.

Monitoring

• coroczna rejestracja wszystkich stanowisk l´gowych po-
∏àczona z ocenà udatnoÊci l´gów.
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