Coturnix coturnix (Przepiórka)

Coturnix coturnix

A113

(L., 1758)

Przepiórka
Rzàd: grzebiàce, rodzina: kurowate

Status wyst´powania w Polsce
Nieliczny, lokalnie Êrednio liczny ptak l´gowy.

Opis gatunku

Mo˝liwoÊç pomy∏ki z innymi
gatunkami
Mo˝na pomyliç przepiórk´ z m∏odà kuropatwà Perdix perdix (A112, gatunek nieopisany w tej ksià˝ce), lecz ptaki tego gatunku sà znacznie wi´ksze. Kuropatwa, w odró˝nieniu od przepiórki, ma ponadto wyraênie rudy ogon widoczny u zrywajàcego si´ do lotu ptaka.

Biologia
Tryb ˝ycia
Aktywna g∏ównie o zmierzchu i nocà. Dzieƒ sp´dza ukryta w zbo˝u lub g´stych trawach. Niech´tnie zrywa si´ do
lotu. Terytorialna, wyst´puje w rozproszeniu, ale sàsiadujàce pary mogà wyst´powaç zaledwie kilkadziesiàt
metrów od siebie.
L´gi
Przylot na l´gowiska jest bardzo rozciàgni´ty w czasie
i trwa od koƒca kwietnia do czerwca. Nawet w kolejnych
latach ptaki mogà przylatywaç w ró˝nych okresach. Na

przepiórka

ogó∏ pojawiajà si´ na l´gowiskach na prze∏omie 1. i 2. dekady maja. Ptaki mogà tworzyç lokalne koncentracje, tak
˝e z jednego miejsca s∏ychaç nawet do 4–5 samców. Odbywa jeden l´g w roku. Znoszenie jaj rozpoczyna si´ od
koƒca maja, a nawet po∏owy czerwca. Koniec l´gów mo˝e
przypadaç na koniec sierpnia do poczàtku wrzeÊnia.
W zniesieniu najcz´Êciej 8–13 jaj (7–18). Wysiadywanie
trwa 17–20 dni, piskl´ta sà zagniazdownikami, wi´c
opuszczajà gniazdo wkrótce po wykluciu. W stadkach rodzinnych mogà przebywaç nawet do 50 dni.
W krajobrazie rolniczym Êrodkowo-wschodniej Polski
(Nizina Ârodkowomazowiecka i Nizina Po∏udniowopodlaska) Êrednie zag´szczenie samców przepiórki wynosi∏o w latach 1979–1984 i 1995–2000 0,6–1,3 samca/1 km2, przy czym zag´szczenie w krajobrazie dolin
rzecznych charakteryzowa∏o si´ znacznà rozpi´toÊcià,
wynoszàcà 0,3–1,5 samca/1 km2, zaÊ zag´szczenie
w krajobrazie zdominowanym przez grunty orne by∏o
wyrównane i utrzymywa∏o si´ na poziomie 0,7 samca/1 km2. Najwy˝sze zag´szczenie stwierdzone w po∏udniowo-wschodniej Polsce wynios∏o 4,5 samca/1 km2.
W Wielkopolsce w latach 1991–1995 notowano
0,2–1,0 samca/1 km2.
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Niewielki ptak (wielkoÊci szpaka). Wymiary: d∏ugoÊç cia∏a 16–19 cm, rozpi´toÊç skrzyde∏ 32–36 cm, masa cia∏a
zmienna w zale˝noÊci od pory roku i p∏ci: w maju samiec
mo˝e Êrednio wa˝yç 95 g, a samica 103 g, natomiast we
wrzeÊniu masa wynosi odpowiednio: 108 g i 118 g. W listopadzie samice mogà wa˝yç do 155 g. Ró˝nice
w ubarwieniu upierzenia pomi´dzy samcem, a samicà
sà niewielkie – oba ptaki sà bràzoworude z pod∏u˝nymi
c´tkami, nad okiem majà bia∏à brew, a na wierzchu g∏owy jasnà pr´g´. Tylko samiec ma czarne podgardle.
M∏ode sà podobne do samicy – z wierzchu sà mniej wyraênie c´tkowane. Piskl´ta ˝ó∏te, brunatno c´tkowane.
Na wierzchu g∏owy domieszka rdzawego koloru, przez
Êrodek g∏owy widoczna jest jasna pr´ga, przechodzàca
czasem do Êrodka grzbietu. G∏owa z boku ˝ó∏ta, z wyraênà ciemnà plamkà usznà. Znacznie ∏atwiej jest przepiórk´ us∏yszeç, ni˝ zobaczyç. Samiec odzywa si´ charakterystycznym trzysylabowym „pit-pi-lit”, szczególnie
o zmierzchu i nocà.
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W´drówki
Przepiórka jest migrantem dalekodystansowym pokonujàcym znaczne odleg∏oÊci nad Morzem Âródziemnym i Saharà. Odlatuje z krajowych l´gowisk od koƒca sierpnia do
po∏owy paêdziernika. Przelot wiosenny jest równie s∏abo
zauwa˝alny, jak jesienny, poniewa˝ ptaki w´drujà nocà
i na ogó∏ pojedynczo, jakkolwiek spotykano niewielkie
stadka liczàce maksymalnie do 40 ptaków. Przelot wiosenny, rozpoczynajàcy si´ w Polsce w koƒcu kwietnia, mo˝e
trwaç przez ca∏y maj, a nawet czerwiec.

Poradniki ochrony siedlisk i gatunków

Zimowanie
Tylko wyjàtkowo pozostaje na zim´ w kraju – jedna obserwacja na oparzelisku pod Hajnówkà 5 lutego 1979 roku.
Pokarm
Podstaw´ diety przepiórki stanowià nasiona i drobne owady. ˚eruje w obr´bie swojego niewielkiego terytorium o powierzchni 0,7–1,5 ha.

Wyst´powanie
Siedlisko
Przepiórka jest ptakiem otwartych terenów rolnych lub dolin rzek, niekiedy obrze˝y miast i lotnisk. Gniazduje w ró˝nych typach upraw, zw∏aszcza w zbo˝u. Równie ch´tnie zasiedla wieloletnie od∏ogi i (coraz rzadsze) uprawy prosa
i lnu. Du˝e zag´szczenia mo˝e osiàgaç tak˝e na porzuconych plantacjach czarnej porzeczki. Rzadziej spotykana
w uprawach lucerny czy roÊlin okopowych. W dolinach
rzek (liczniej w latach o ma∏ej iloÊci opadów) ch´tnie zasiedla ich osuszone fragmenty. Spotykana równie˝ na niezmeliorowanych torfowiskach niskich.
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 ekstensywnie (Arrhenatherion elatioris)
6520 Górskie ∏àki konietlicowe u˝ytkowane ekstensywnie
(Polygono-Trisetion)
7210 Torfowiska nakredowe (Cladietum marisci, Caricetum buxbaumii, Schoenetum nigricantis)
7230 Górskie i nizinne torfowiska zasadowe o charakterze
m∏ak, turzycowisk i mechowisk
Rozmieszczenie geograficzne
L´gowiska podgatunku nominatywnego C. c. coturnix
obejmujà ca∏à ni˝owà cz´Êç Europy (z wyjàtkiem pó∏nocnej
Skandynawii), pó∏nocnà Afryk´, dalej rozleg∏e obszary na
wschód przez Syberi´ do jez. Bajka∏ i zachodnich Chin,
a tak˝e Azj´ Mniejszà i Azj´ Ârodkowà do pó∏nocnych Indii. Zimowiska znajdujà si´ w Afryce na po∏udnie od Sahary a˝ po wschodnià i po∏udniowà cz´Êç kontynentu, na Pó∏-
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wyspie Arabskim oraz w Indiach na po∏udnie od l´gowisk.
Pozosta∏e 3 podgatunki zamieszkujà niewielkie obszary na
Wyspach Kanaryjskich i Azorach oraz w Afryce.
Rozmieszczenie w Polsce
Zasiedla prawie ca∏y obszar Polski, a tylko w wi´kszym rozproszeniu wyst´puje na Pomorzu. Z pewnoÊcià bardziej
rozpowszechniona i liczniejsza jest we wschodniej cz´Êci
kraju – stwierdzono tu najwy˝sze zag´szczenia populacji
l´gowej. Najwy˝ej po∏o˝one w kraju stanowisko (nie wiadomo, czy l´gowe) stwierdzono w Tatrach na wysokoÊci
1300 m n.p.m.

Status ochronny
Ochrona gatunkowa w Polsce: gatunek obj´ty ochronà Êcis∏à (Dz U z 2004 r. Nr 220, poz. 2237)
Status zagro˝enia w Europie: V gatunek nara˝ony na wygini´cie
BirdLife International: SPEC 3
Dyrektywa Ptasia: Art. 4.2, za∏àcznik II
Konwencja Berneƒska: za∏àcznik III
Konwencja Boƒska: za∏àcznik II

Wyst´powanie gatunku
na obszarach chronionych
Zasadnicza cz´Êç populacji przepiórki zwiàzana jest z typowym krajobrazem rolniczym (zdominowanym przez grunty
orne), przez co znajduje si´ poza wi´kszoÊcià wielkoobszarowych form ochrony przyrody. SpoÊród znaczàcych stanowisk jedynie stanowisko w dolinie Nidy znajduje si´ w granicach Nadnidziaƒskiego PK.

Rozwój i stan populacji
WielkoÊç europejskiej populacji l´gowej przepiórki oceniana jest bardzo orientacyjnie na 730 000– 2 400 000 p.
Gatunek najliczniej gniazduje w Rosji (100 000–
1 000 000 p.), Hiszpanii (320 000–350 000 p.), Turcji
(50 000–350 000 p.), Francji (100 000–200 000 p.), Portugalii (10 000–160 000 p., w tym 60 000 na Azorach)
i w Rumunii (30 000–50 000 p.).
W ciàgu ostatniego wieku area∏ przepiórki na terenie Polski nie uleg∏ znaczàcym zmianom, natomiast znacznym
wahaniom podlega∏a liczebnoÊç tego gatunku. Ju˝
w dawnych wiekach wskazywano na lata „przepiórcze”,
w których liczebnoÊç przepiórki by∏a bardzo wysoka, podczas gdy w innych okresach stawa∏a si´ ona rzadka. Szereg danych wskazuje na znaczne wahania liczebnoÊci populacji l´gowej przepiórki w kolejnych latach. Podczas gdy
w latach 1970–1980 stan populacji mo˝na by∏o okreÊliç
jako niski, to z pewnoÊcià, poczàwszy od po∏owy lat 80.,
jest on wyraênie lepszy, jakkolwiek przerywany okresowymi spadkami liczebnoÊci.

Coturnix coturnix (Przepiórka)

Stan liczebny przepiórki by∏ (przynajmniej we wschodniej
Polsce) szczególnie korzystny w czasie upalnych i suchych
lat 2000–2002 i przypuszczalnie w roku 2003. Dla tego
okresu wielkoÊç krajowej populacji bardzo orientacyjnie
mo˝na oszacowaç na 5000–10 000 p. Najliczniejsze wyst´powanie stwierdzono w po∏udniowo-wschodniej cz´Êci
kraju: w dolinie dolnego Sanu w roku 1999 oszacowano
liczebnoÊç przepiórki na co najmniej 520 samców, a w dolinie Nidy w latach 1996–1997 – na 60–120 samców;
w roku 2000 w dolinie Êrodkowej Odry stwierdzono ponad
68 samców; na Roztoczu w 2001 stwierdzono obecnoÊç
ok. 100 samców, a rok póêniej w Ostoi Tyszowieckiej na
Zamojszczyênie – 30–60 samców.

Zagro˝enia

Propozycje odnoÊnie do zarzàdzania
W dolinach rzek nale˝y:
• zaniechaç ca∏kowitego wykaszania ∏àk i pozostawiaç
p∏aty (do 50–100 m2) niewykoszonych traw przy pierwszym oraz drugim pokosie (je˝eli ma miejsce przed
koƒcem sierpnia);
• stosowaç wykaszanie od Êrodka ∏àki ku jej skrajom, by
daç ptakom szans´ ucieczki;
• wprowadziç techniczne sposoby wyp∏aszania w przypadku stosowania mechanicznych kosiarek.
W pozadolinnym krajobrazie rolniczym, gdzie wyst´puje
przepiórka, nale˝y:
• zmniejszaç dawki herbicydów i insektycydów oraz nawozów sztucznych w celu zapewnienia zdrowej bazy pokarmowej piskl´tom.
W ramach programów rolnoÊrodowiskowych nale˝y:
• dotowaç utrzymanie rotacyjnego od∏ogowania gruntów
ornych, bowiem kilkuletnie od∏ogi zapewniajà zarówno
bezpieczne ukrycie dla ptaków, jak i baz´ pokarmowà,
szczególnie wa˝nà dla pisklàt;
• rozwa˝yç mo˝liwoÊç wprowadzenia zanikajàcych,
a przypuszczalnie atrakcyjnych dla przepiórki upraw
prosa i lnu, np. w ramach jednego z pakietów programów rolnoÊrodowiskowych.
W zakresie ochrony konserwatorskiej nale˝y:
• rozwa˝yç mo˝liwoÊç ustanowienia PK Doliny Dolnego
Sanu (lub OChK Dolnego Sanu), poniewa˝ udokumentowano tam najwi´ksze w Polsce zwarte stanowisko
przepiórki.

Nale˝y zbadaç:
• rozmieszczenie i liczebnoÊç krajowej populacji l´gowej;
• wybiórczoÊç siedliskowà;
• wp∏yw struktury krajobrazu i siedliska na liczebnoÊç;
• sukces l´gowy w zale˝noÊci od siedliska i sposobu
gniazdowania;
• wp∏yw zabiegów agrotechnicznych, zw∏aszcza koszenia,
stosowania Êrodków ochrony roÊlin oraz nawozów
sztucznych na sukces l´gowy;
• prze˝ywalnoÊç;
• rozmieszczenie zimowisk i tras przelotu krajowej populacji l´gowej;
• skutecznoÊç czynnej ochrony gatunku.

Monitoring
• coroczne liczenie ptaków l´gowych na losowych powierzchniach rz´du 25 km2. Metodyka do ustalenia;
• co 3 lata nale˝y przeprowadzaç liczenia na powierzchniach próbnych wyznaczonych w najwi´kszych krajowych ostojach przepiórki. Metodyka do ustalenia.
Liczenie przepiórki nale˝y prowadziç wieczorem (1 godz.
przed zachodem s∏oƒca – 30 minut po zachodzie). Nale˝y wykonaç co najmniej 2 kontrole terenu – 1. w ostatniej
dekadzie maja i 2. w ostatniej dekadzie czerwca. Zalecany doÊç póêny okres pierwszej kontroli wynika z bardzo
zmiennego w kolejnych latach terminu przylotu. Sprawa
przydatnoÊci stymulacji magnetofonowej pozostaje do
wyjaÊnienia.
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