
Gallinago gallinago
(L., 1758)

Kszyk
Rzàd: siewkowe, podrzàd: siewkowce, rodzina: bekasowate,
podrodzina: bekasy

Status wyst´powania w Polsce

Nieliczny, lokalnie Êrednio liczny gatunek l´gowy. Regularnie
i doÊç licznie przelotny w ca∏ym kraju. Zimuje sporadycznie.

Opis gatunku

Ptak wielkoÊci drozda, o wyjàtkowo d∏ugim prostym dziobie
i stosunkowo d∏ugich nogach. Wymiary: d∏ugoÊç cia∏a
25–27 cm, rozpi´toÊç skrzyde∏ 37–47 cm, d∏ugoÊç dzioba
59–75 mm, masa cia∏a 72–138 g. Upierzenie jest w tona-
cji bràzowo-p∏owo-czarnej, w g´ste wzory o kryptycznym
charakterze. Rysunek na wierzchu g∏owy tworzà dwa wyraê-
ne, pod∏u˝ne czarne paski, poni˝ej widnieje p∏owa brew,
ciemny pasek oczny oraz ciemny, delikatny pasek na ja-
snym policzku. Na bia∏awym brzuchu wyst´puje delikatne
ciemne prà˝kowanie. Dziób jest zielonkawoszary u nasady
i czarny na koƒcu, a nogi zielonkawoszare. Samiec i sami-
ca sà jednakowo ubarwione. Nie wyst´pujà ró˝nice w upie-
rzeniu pomi´dzy szatà letnià, zimowà i m∏odocianà. Piskl´
jest koloru ceglastordzawego: brzuch jednokolorowy, na
g∏owie i grzbiecie na rdzawym tle wyst´puje czarny rysunek
i bia∏e przyprószenie. Nogi i dziób sà d∏ugie i czarne.
Samce na terytoriach l´gowych wydajà charakterystyczny
„beczàcy” dêwi´k. Tokujàc, wzbijajà si´ w powietrze, po
czym opadajà z rozpostartym ogonem, a zewn´trzne ste-
rówki, dzi´ki specjalnemu kszta∏towi, przez powietrze zosta-
jà wprawione w drgania. Innym g∏osem s∏yszanym w okre-
sie godowym jest wydawane przez ptaka siedzàcego na zie-
mi wielokrotnie równomierne powtarzane „ti-ka, ti-ka”.

Mo˝liwoÊç pomy∏ki z innymi 
gatunkami

Pod wzgl´dem kolorystyki upierzenia kszyk jest podobny
do dubelta Gallinago media (A154) i bekasika Lymnocryp-
tes minimus (A152, nieopisany w tej ksià˝ce). Od dubelta
ró˝ni si´ nieco mniejszymi rozmiarami cia∏a i d∏u˝szym
dziobem, brakiem delikatnych bia∏ych pasków na wierzchu
skrzyd∏a (widoczne u ptaka siedzàcego oraz obserwowa-
nego w locie), mniejszà iloÊcià bia∏ego koloru na piórach
ogona i s∏abszym prà˝kowaniem brzucha. Od bekasika
odró˝niajà go wyraênie wi´ksze rozmiary cia∏a, znacznie
d∏u˝szy dziób, jaÊniejszy grzbiet i brak kontrastujàcych ˝ó∏-
tawych pasów na grzbiecie. Cechà odró˝niajàcà kszyka od
dubelta jest równie˝ wydawane w locie „beczenie” w okre-
sie l´gowym. Ponadto sp∏oszony z niewielkiej odleg∏oÊci

kszyk zrywa si´ do lotu zygzakiem i odzywa si´ g∏osem
„kszyk”, od którego pochodzi jego nazwa gatunkowa. To-
kujàce grupowo dubelty wydajà g∏uche klekoczàce dêwi´-
ki, a sp∏oszone z niewielkiej odleg∏oÊci startujà w linii pro-
stej zwykle bezg∏oÊnie. Bekasik w takiej sytuacji zachowuje
si´ podobnie do dubelta.

Biologia

Tryb ˝ycia
Kszyk jest gatunkiem zarówno dziennym, jak i nocnym.
W´druje g∏ównie nocà. Tokuje najch´tniej o Êwicie
i o zmroku lub przez ca∏e jasne noce. ˚eruje w dzieƒ lub
w nocy. W okresie l´gowym terytorialny. Poza sezonem l´-
gowym na ˝erowiskach mo˝e ∏àczyç si´ w du˝e stada.

L´gi
Dojrza∏oÊç p∏ciowà ptaki uzyskujà w wieku 1–2 lat. Termi-
ny przyst´powania do l´gów sà doÊç zró˝nicowane w za-
le˝noÊci od szerokoÊci geograficznej. W Polsce kszyki poja-
wiajà si´ ju˝ w marcu lub w kwietniu, samce ok. 10 dni
przed samicami. Do sk∏adania jaj przyst´pujà od pierwszej
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dekady kwietnia do koƒca maja. System rozrodczy jest
doÊç skomplikowany i s∏abo poznany. Samice po przylocie
osiedlajà si´ na terytorium wybranego samca, choç oby-
dwa ptaki nie sà ze sobà zbyt blisko zwiàzane. Gniazdo
ma postaç do∏ka dok∏adnie ukrytego w k´pie turzycy,
w otoczeniu wody o g∏´bokoÊci 15–25 cm. Zniesienie sk∏a-
da si´ zwykle z 4 jaj, wyjàtkowo z 2–5. Wysiaduje wy∏àcz-
nie samica przez 18–20 dni. W razie utraty zniesienia mo-
˝e je powtórzyç. Tu˝ po wykluciu samiec przejmuje opiek´
nad dwoma najstarszymi piskl´tami, a pozosta∏ymi opie-
kuje si´ samica. Piskl´ta kszyka sà zagniazdownikami
i opuszczajà gniazdo w kilka godzin po wykluciu. Podà˝a-
jà za jednym z rodziców w granicach terytorium. Przez
pierwsze dni sà karmione przez podawanie pokarmu do
dzioba. Do uzyskania lotnoÊci potrzebujà 19–20 dni. Licz-
na populacja kszyka zamieszkujàca Bagna Biebrzaƒskie
osiàga zag´szczenie 0,5–3,0 p./10 ha.

W´drówki
W przewa˝ajàcej cz´Êci zasi´gu w Europie oraz na ca∏ej
Syberii kszyk jest gatunkiem w´drownym. Najbardziej
osiad∏e sà ptaki z Wysp Brytyjskich, z których wiele pozo-
staje na zim´ w okolicy miejsca gniazdowania lub prze-
mieszcza si´ na odleg∏oÊç zaledwie kilkaset kilometrów.
W kierunku zachodniej lub po∏udniowej Europy odlatujà
wszystkie kszyki ze Skandynawii, Syberii oraz Êrodkowej
i wschodniej cz´Êci kontynentu.
W Polsce podczas przelotów kszyk wyst´puje w ca∏ym kra-
ju, w∏àcznie z górami. Ptaki obràczkowane jesienià w Pol-
sce w´drujà zarówno wzd∏u˝ wybrze˝y na zachód, jak
i przez kontynent w dwóch kierunkach: zachodnim i po∏u-
dniowym. Poczàtek w´drówki jesiennej zaczyna si´ ju˝ w 2.
po∏owie czerwca, intensywnoÊç przelotu narasta do 2. po-
∏owy sierpnia, potem maleje stopniowo, ale jeszcze we
wrzeÊniu i paêdzierniku utrzymuje si´ na wysokim pozio-
mie. W´drówka jesienna ustaje w po∏owie listopada.
W´drówka wiosenna rozpoczyna si´ w ju˝ w marcu i trwa
do koƒca kwietnia, z nasileniem przypadajàcym na 1. po-
∏ow´ kwietnia; jest ona mniej intensywna od jesiennej.

Zimowanie
Kszyki obràczkowane w Polsce podczas jesiennej w´-
drówki sp´dzajà zim´ na pó∏nocy Francji, w Hiszpanii
oraz u po∏udniowych wybrze˝y Wielkiej Brytanii. Mniej
licznie stwierdzane sà w po∏udniowej cz´Êci Europy –
w obszarze Êródziemnomorskim. Wyjàtkowo pojedyncze
osobniki zimujà w Polsce, przebywajàc na oparzeliskach
i niezamarzajàcych ciekach.

Pokarm
Pokarm stanowià g∏ównie bezkr´gowce – formy doros∏e
i larwalne. WÊród chwytanych bezkr´gowców znajdujà si´
owady, niewielkie mi´czaki i pierÊcienice. Rzadziej pobie-
rany jest pokarm pochodzenia roÊlinnego: g∏ównie nasio-
na. Kszyk ˝erujàc, sonduje dziobem mokre i mi´kkie pod-

∏o˝e lub pobiera pokarm z powierzchni gleby. W b∏otniste
pod∏o˝e mo˝e wk∏adaç ca∏y dziób, a˝ po jego nasad´. ˚e-
rujàc, rytmicznymi ruchami nak∏uwa gleb´ wokó∏ siebie
z lekko rozchylonym dziobem. Dziób kszyka jest mocno
unerwiony, czu∏y na dotyk, a sama jego koƒcówka jest
elastyczna i mo˝e byç rozchylana, podczas gdy jego po-
zosta∏a cz´Êç jest zamkni´ta. ˚eruje g∏ównie o zmierzchu
i w nocy, w dzieƒ odpoczywajàc.

Wyst´powanie

Siedlisko
Gniazduje na terenach podmok∏ych: torfowiskach, ∏à-
kach zalewowych w dolinach rzek, turzycowiskach lub
na skrajach luênych trzcinowisk przy stawach rybnych
i jeziorach, na Êródpolnych i ÊródleÊnych bagienkach,
por´bach olsów i ∏´gów. Toleruje tak˝e tereny luêno za-
krzewione lub zadrzewione. Odpowiednia dla niego
g∏´bokoÊç wody w siedlisku l´gowym to 15–25 cm.
W razie znacznego obni˝enia jej poziomu opuszcza
stanowisko. W trakcie w´drówki najliczniej zatrzymuje
si´ na b∏otnistych obrze˝ach zbiorników zaporowych,
spuszczonych stawach rybnych, wilgotnych ∏àkach, rów-
nie˝ na terenach przymorskich, gdzie wyst´pujà odpo-
wiednie tereny ˝erowiskowe. Osobniki pozostajàce wy-
jàtkowo na zim´ w Polsce mo˝na spotkaç nad niezama-
rzajàcymi zbiornikami.

Siedliska z za∏àcznika I Dyrektywy
Siedliskowej, które mogà byç istotne
dla gatunku
1130 UjÊcia rzek (estuaria)
1150 Zalewy i jeziora przymorskie (laguny)
1330 Solniska nadmorskie (Glauco-Puccinellietalia cz´Êç –

zbiorowiska nadmorskie)
3150 Starorzecza i naturalne eutroficzne zbiorniki wodne

ze zbiorowiskami z Nymphaeion, Potamion
3270 Zalewane muliste brzegi rzek
4010 Wilgotne wrzosowiska z wrzoÊcem bagiennym Erica

tetralix
6410 Zmiennowilgotne ∏àki trz´Êlicowe (Molinion)
7110 Torfowiska wysokie z roÊlinnoÊcià torfotwórczà (˝ywe)
7120 Torfowiska wysokie zdegradowane, zdolne do natu-

ralnej i stymulowanej regeneacji
7140 Torfowiska przejÊciowe i trz´sawiska (przewa˝nie

z roÊlinnoÊcià z Scheuchzerio-Caricetea)

Rozmieszczenie geograficzne
Gatunek o szerokim zasi´gu wyst´powania. Wyró˝niono 3
podgatunki. Podgatunek nominatywny G. g. gallinago,
gniazdujàcy w Polsce, jest rozpowszechniony w ca∏ej pó∏-
nocnej, Êrodkowej i zachodniej Europie, b´dàc jednak
zdecydowanie liczniejszym na pó∏nocy kontynentu i na
wschód od Niemiec. W szerokoÊciach 45°N–50°N staje si´
rzadszy i zanika niemal zupe∏nie na po∏udnie od 45°N.
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Znane sà tylko nieliczne stanowiska w Hiszpanii, Francji
i W∏oszech. Gniazduje regularnie tak˝e w Wielkiej Brytanii
oraz na ca∏ej Syberii pomi´dzy 50°N–70°N, z wyjàtkiem
pó∏wyspów Czukockiego i Kamczatki. Na zim´ l´gowiska
opuszczajà kszyki z Syberii, Skandynawii, wschodniej
i Êrodkowej cz´Êci Europy. Najwi´ksze zimowiska kszyka
znajdujà si´ na atlantyckich wybrze˝ach Europy oraz w re-
jonie Êródziemnomorskim. Znaczna cz´Êç ptaków zimuje
te˝ w pó∏nocnej Afryce. Nieliczne w´drujà na po∏udnie od
Sahary, docierajàc a˝ do Zambii. Regularnie i w du˝ej licz-
bie pozostajà na Wyspach Brytyjskich.
Inny podgatunek kszyka zamieszkuje Islandi´, Wyspy Owcze
oraz Orkady i Szetlandy. Ptaki z tej populacji sp´dzajà zim´
w Wielkiej Brytanii, choç w ∏agodne zimy cz´Êç z nich mo˝e
pozostawaç nawet na Islandii. Trzeci podgatunek – gniazdu-
jàcy w Ameryce Pó∏nocnej – bywa czasem traktowany jako
osobny gatunek. Zimuje na po∏udnie od l´gowisk.

Rozmieszczenie w Polsce
Kszyk gniazduje w ca∏ej Polsce poza górami, ale jego za-
g´szczenie jest mocno zró˝nicowane w poszczególnych re-
gionach kraju. Najliczniejszy jest na wschodzie kraju, naj-
rzadszy natomiast na Dolnym Âlàsku, gdzie znane sà tylko
nieliczne stanowiska. Du˝e zag´szczenia osiàga w dolinie
Biebrzy i Narwi, przy ujÊciu Warty oraz na torfowiskach w´-
glanowych pod Che∏mem.
W okresie w´drówek spotykany jest równie˝ w ca∏ym kra-
ju, a najwi´ksze stada odnotowano na zbiornikach zapo-
rowych: Zb. Turawskim i zb. Jeziorsko podczas niskich sta-
nów wody oraz na ∏àkach zalewowych niedaleko ujÊcia
Wis∏y. Zimà prawdopodobieƒstwo spotkania pojedynczych
osobników jest wi´ksze w zachodniej cz´Êci kraju.

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)
Status zagro˝enia w Europie: (S) gatunek nie zagro˝ony,
którego status ochronny jest prawdopodobnie odpowiedni
BirdLife International: SPEC -
Dyrektywa Ptasia: Art. 4.2, za∏àcznik II
Konwencja Berneƒska: za∏àcznik III
Konwencja Boƒska: za∏àcznik II
Porozumienie AEWA

Wyst´powanie na
obszarach chronionych

Obszary, gdzie kszyk osiàga najwi´ksze zag´szczenia
w okresie l´gowym w kraju, podlegajà ochronie. Sà to Bie-
brzaƒski PN, Bia∏owieski PN, Narwiaƒski PN i PN UjÊcie
Warty oraz kilka rezerwatów chroniàcych torfowiska w´-
glanowe ko∏o Che∏ma. Obszary najwa˝niejsze dla kszyka
podczas w´drówki nie sà chronione.

Rozwój i stan populacji

Europejska populacja kszyka jest stosunkowo liczna i szacu-
je si´ jà na 1 800 000–11 000 000 p. Poza Rosjà, gdzie li-
czebnoÊç szacowana jest na 1 000 000–10 000 000 p.,
kszyk licznie gniazduje na Islandii (300 000 p.), w Finlandii
(100 000–160 000 p.), w Norwegii (70 000–150 000 p.)
w Szwecji (75 000–125 000 p.), na Bia∏orusi
(70 000–90 000 p.) i w Wielkiej Brytanii (61 000 p.).
W ostatnich kilkudziesi´ciu latach w wielu krajach zauwa˝o-
no stopniowy spadek liczebnoÊci gatunku. W Finlandii np.
w latach 1970–1980 osiàgnà∏ on nawet 33%. Spadek li-
czebnoÊci populacji l´gowej obserwowany jest tak˝e w Pol-
sce. W wielu regionach kraju kszyk sta∏ si´ gatunkiem rzad-
kim. Ca∏kowita liczebnoÊç krajowej populacji nie jest znana.
Jest ona poznana stosunkowo dobrze w zachodniej i po∏u-
dniowej cz´Êci kraju (ok. 3000 p.). W pozosta∏ej cz´Êci kra-
ju liczebnoÊç nie doczeka∏a si´ jeszcze oceny. Tak wi´c sza-
cunek dla ca∏ego kraju, 15 000–20 000 p., jaki mo˝na spo-
tkaç w piÊmiennictwie europejskim, jest bardzo orientacyjny.
Najwi´ksze skupiska l´gowych kszyków znane sà z ostoi pta-
ków Che∏mskie Torfowiska W´glanowe (ok. 250 p. w latach
1990–1993), ostoi Dolina Dolnego Bugu (powy˝ej 200 p.),
w PN UjÊcie Warty (do 200 p. w latach 1991–1996), w ostoi
Bagienna Dolina Narwi (100–200 p. w latach 1991–1992),
na Bagnach Kr´pskich k. Goleniowa (do 200 p.) oraz
w ostojach ptaków Dolina Liwca, Doliny Omulwi i P∏odow-
nicy i Dolina Ârodkowej Warty (po oko∏o 100 p.).
W okresie w´drówek najwi´ksze skupienie kszyków odno-
towano na stawach rybnych w Dzwonowie na Pomorzu Za-
chodnim (ok. 5000 ptaków). Du˝e koncentracje
(1000–1560 os.) znane sà tak˝e ze zb. Jeziorsko, Zb. Tu-
rawskiego oraz ∏àk w pobli˝u ujÊcia Wis∏y-Przekopu (do
1560 os. w 1998).

Zagro˝enia

Gatunkowi zagra˝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 l´gowych w wyniku deniwelacji po-
wierzchni dolin rzecznych (zasypywania starorzeczy i za-
g∏´bieƒ terenu okresowo wype∏nianych wodà);

• utrata siedlisk l´gowych w wyniku zaniechania wykasza-
nia ∏àk w dolinach rzek i szybkiego ich zarastania przez
wysokà roÊlinnoÊç zielnà, trzcin´ i krzewy;

• niska udatnoÊç l´gów spowodowana przez skrzydlate
(kruk, wrona siwa, sroka) i czworono˝ne drapie˝niki (lis, je-
not, norka amerykaƒska i inne ∏asicowate) niszczàce l´gi;

• utrata siedlisk zatrzymywania si´ podczas w´drówki
w wyniku kurczenia si´ powierzchni mulistych i piaszczy-
stych ∏awic w nurcie i odsypisk przybrze˝nych, ods∏ania-
nych latem i jesienià w korytach rzek, wynikajàcego z re-
gulacji i pog∏´biania koryt;
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• utrata siedlisk zatrzymywania si´ podczas w´drówki
w wyniku kurczenia si´ dost´pnej dla ptaków powierzch-
ni mulistego dna stawów rybnych, spuszczanych i nape∏-
nianych bez uwzgl´dnienia okresów w´drówki;

• w okresach w´drówek: zmniejszanie powierzchni natu-
ralnych terenów zalewowych w dolinach rzek ni˝owych,
regularnie podtapianych w okresie wiosennym;

• w okresach w´drówek: p∏oszenie przez ludzi (spacerowi-
czów) i psy stad zatrzymujàcych si´ ptaków, zarówno na
wybrze˝u, jak i na Êródlàdziu.

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 (T. 7., 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 ewi-
dencjà gruntów;

• w dolinach rzek utrzymaç wysoki poziom wód grunto-
wych, podtopienie powierzchni w okresie marzec–czer-
wiec, obecnoÊç p∏ytkich zag∏´bieƒ terenu, z wodà sta-
gnujàcà w maju i czerwcu;

• odstàpiç od budowy (lub rozbudowy) sieci melioracyjnej.
W przypadku istnienia sieci melioracyjnej zahamowaç
zbyt szybki odp∏yw powierzchniowy poprzez budow´ za-
stawek na istniejàcych rowach melioracyjnych oraz za-
niechanie udra˝niania i pog∏´biania rowów;

• ograniczaç dost´p ludzi do l´gowisk gatunku w okresie
1 kwietnia–31 lipca, w szczególnoÊci uniemo˝liwiç do-
jazd samochodów na nadrzeczne ∏àki i pastwiska (ogra-
niczenie nie powinno dotyczyç przedstawicieli spo∏ecz-
noÊci lokalnych i powinno mu towarzyszyç wskazanie,
w miar´ potrzeby, alternatywnych miejsc biwakowania
po∏àczone z oznakowaniem, u∏atwieniem dojazdu i za-
opatrzeniem w podstawowà infrastruktur´);

• podjàç redukcj´ liczebnoÊci drapie˝ników naziem-
nych (lis, jenot, norka amerykaƒska) i skrzydlatych
(kruk, wrona siwa, sroka);

• opracowaç i wdro˝yç mechanizmy rekompensowania
ekstensywnych metod gospodarowania na stawach ryb-
nych (w tym dostosowanie terminów spuszczania wody
i nape∏niania nià stawów hodowlanych do terminów w´-
drówki ptaków – w celu utrzymania jesienià i wiosnà jak
najwi´kszej powierzchni mulistego dna zbiorników –
miejsca ˝erowania ptaków podczas w´drówek);

• zapewniç spokój w´drujàcym ptakom, przede wszystkim
na terenach wi´kszych koncentracji siewkowców, tak na
wybrze˝u, jak i na Êródlàdziu, przez wy∏àczenie tych ob-
szarów z u˝ytkowania turystycznego i rekreacyjnego
w okresie lipiec–paêdziernik.

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 (T. 7., str. 20).

Propozycje badaƒ

Nale˝y zbadaç:
• rozmieszczenie i liczebnoÊç krajowej populacji l´gowej;
• wybiórczoÊç siedliskowà okresu gniazdowego i w´drów-

kowego;
• sukces l´gowy;
• prze˝ywalnoÊç;
• rozmieszczenie zimowisk i tras przelotu krajowej popu-

lacji l´gowej.

Monitoring

• coroczna ocena liczebnoÊci populacji l´gowej w miej-
scach jej najliczniejszego wyst´powania. Liczenie ptaków
winno odbywaç si´ na sta∏ych, reprezentatywnych po-
wierzchniach krajobrazowych, rz´du kilku km

2
.

Liczenie tokujàcych samców powinno odbyç si´ trzykrotnie
w sezonie l´gowym, w terminach: mi´dzy 15 kwietnia a 10
maja, 11 a 31 maja i 1 a 15 czerwca, z przerwà minimum
jednego tygodnia pomi´dzy ka˝dà z wizyt. Nale˝y liczyç
ptaki „beczàce” w locie oraz siedzàce na ziemi i odzywa-
jàce si´ g∏osem „ti-ka, ti-ka”. Liczb´ l´gowych samców sta-
nowi maksymalna stwierdzona podczas pojedynczej kon-
troli suma ptaków „beczàcych” i „tikajàcych”.
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