
Tringa nebularia 
(Gunn., 1767)

Kwokacz
Rzàd: siewkowe, podrzàd: siewkowce, rodzina: bekasowa-
te, podrodzina: brodêce

Status wyst´powania w Polsce

Kwokacz jest ptakiem nielicznie przelotnym w ca∏ym kraju,
z wyjàtkiem gór. Pojedyncze, niegniazdujàce osobniki spo-
tykane sà w sezonie l´gowym. Wyjàtkowo zimuje.

Opis gatunku

Kwokacz nale˝y do najwi´kszych brodêców, mniej wi´cej
wielkoÊci go∏´bia. Wymiary: d∏ugoÊç cia∏a 25–37 cm, roz-
pi´toÊç skrzyde∏ 78–80 cm, masa cia∏a 130–245 g. Sami-
ce sà nieco wi´ksze od samców, lecz ró˝nica jest nieznacz-
na i p∏eç niemo˝liwa do rozpoznania w terenie. Kwokacz
ma smuk∏e cia∏o z niewielkà g∏owà, d∏ugie nogi i d∏ugi
dziób, o mocniejszej nasadzie, cieƒszy i lekko podgi´ty ku
górze przy koƒcu. Upierzenie nie jest charakterystyczne:
wierzch cia∏a, skrzyde∏, g∏owy i kark sà szarobràzowe,
spód cia∏a bia∏y lub bia∏awy; na g∏owie brak wyraênego ry-
sunku. Dziób szary, nogi zielonkawe lub szarawe. Na
grzbiecie w locie widoczny wyraêny bia∏y klin, kontrastujà-
cy z ciemnym grzbietem, ciàgnàcy si´ w gór´ od bia∏ego
kupra. Ogon jest bia∏y, drobno i ciemno prà˝kowany.
Spód skrzyde∏ bia∏awy. W szacie godowej pieÊ i szyja sà
drobno ciemno plamkowane. Na wierzchu cia∏a wyst´pu-
jà pojedyncze czarne pióra, niekiedy tworzàce pasy. Szata
m∏odociana i spoczynkowa ptaków doros∏ych sà podobne,
jednak ptaki m∏ode majà wyraêniej zaznaczony odcieƒ
bràzowy na wierzchu cia∏a i skrzyde∏, a pióra na grzbiecie,
szczególnie w dolnej cz´Êci, sà p∏owo obwiedzione (u do-
ros∏ych obwódki sà bia∏e). We wrzeÊniu lub paêdzierniku
ptaki m∏ode wymieniajà w cz´Êciowym pierzeniu pióra
grzbietu i odró˝nienie ich od doros∏ych w terenie staje si´
niemo˝liwe. Ptaki doros∏e przechodzà ca∏kowite pierzenie
do szaty spoczynkowej po sezonie l´gowym (termin bardzo
zmienny, lipiec–grudzieƒ) i cz´Êciowe pierzenie przed sezo-
nem l´gowym (luty–kwiecieƒ), które obejmuje pióra g∏owy,
szyi, spodu cia∏a oraz grzbietu. W locie odzywa si´ g∏o-
Ênym, trzysylabowym gwizdem „tjuw-ljuw-ljuw”.

Mo˝liwoÊç pomy∏ki z innymi 
gatunkami

Kwokacza mo˝na pomyliç z podobnymi brodêcami z ro-
dzaju Tringa. Zaobserwowanie szczegó∏ów decydujàcych
o rozpoznaniu jest cz´sto mo˝liwe jedynie z bliskiej odle-
g∏oÊci. Odzywa si´ g∏osem podobnym do krwawodzioba
Tringa totanus (A162). G∏osy tych dwóch gatunków mo˝li-

we sà do ∏atwego rozró˝nienia tylko przez zaawansowa-
nych obserwatorów ptaków. Jednak˝e, gdy s∏yszàc g∏os,
uda si´ zobaczyç ptaka w locie, kwokacza odró˝nia brak
bia∏ego, szerokiego pasa na skrzyd∏ach, ∏atwo zauwa˝al-
nego u krwawodzioba.

Biologia

Tryb ˝ycia
Gatunek o aktywnoÊci dziennej, choç w´druje cz´Êciowo
nocà; gniazduje pojedynczo, w okresie pozal´gowym
ch´tnie tworzy niewielkie stada, cz´sto z innymi gatunka-
mi siewkowców.

L´gi
Gatunek monogamiczny, pary kojarzà si´ na l´gowiskach,
rzadziej na zimowiskach i podczas w´drówki, prawdopo-
dobnie okazjonalnie ptaki wià˝à si´ w pary na ca∏e ˝ycie.
Pary gniazdujà samotnie. Dojrza∏oÊç p∏ciowa osiàgana jest
w drugim roku ˝ycia. Na l´gowiska ptaki przylatujà w dru-
giej po∏owie kwietnia i w maju. O ile para nie zawiàza∏a
si´ wczeÊniej, samiec przybywa na l´gowisko pierwszy
i odbywa nad wybranym terytorium loty godowe; po poja-
wieniu si´ samicy zaloty kontynuowane sà na ziemi. Sa-
miec wygrzebuje do∏ki, z których samica (lub para razem)
wybiera jedno na za∏o˝enie gniazda. Gniazdo jest ukryte
na ziemi, cz´sto pod lub przy pniu martwego drzewa, ska-
∏y i stanowi p∏ytki do∏ek skàpo wyÊcielony cz´Êciami roÊlin-
nymi i piórami. Kwokacz wyprowadza 1 l´g w roku
(1–2 l´gi powtórne wyst´pujà po utracie pierwszego znie-
sienia), w zniesieniu z regu∏y znajdujà si´ 4 jaja. Przyst´po-
wanie do l´gów przypada na okres od koƒca kwietnia do
pierwszej po∏owy czerwca. Wysiadywanie jaj trwa 23–26
dni, wysiadujà oboje rodzice. Piskl´ta klujà si´ w zbli˝onym
terminie i opuszczajà gniazdo wkrótce po wykluciu. Jako
zagniazdowniki w∏aÊciwe piskl´ta od razu pobierajà po-
karm samodzielnie. M∏odymi opiekujà si´ najpierw oboje
rodzice, a w póêniejszym okresie jedno z nich, cz´Êciej sa-
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miec. LotnoÊç uzyskiwana po 25–31 dniach od wyklucia.
Terytorium ˝erowiskowe niekoniecznie jest to˝same z tery-
torium l´gowym, poniewa˝ ptaki doros∏e i nielotne m∏ode
mogà ˝erowaç do kilku kilometrów od gniazda. M∏ode
kwokacze stajà si´ w pe∏ni samodzielne z chwilà uzyskania
lotnoÊci lub wkrótce potem. Zwykle z l´gowiska odlatuje
najpierw jedno z rodziców (przewa˝nie samica), a drugie
opuszcza miejsce l´gu, gdy m∏ode sà lotne i samodzielne,
3–6 tygodni póêniej. Terytoria l´gowe sà opuszczane od
koƒca czerwca do lipca, nieliczne, przewa˝nie m∏ode pta-
ki, zostajà na nich do sierpnia.

W´drówki
W´drówki kwokacza trwajà od po∏owy marca do koƒca
maja, a odlot z l´gowisk rozpoczyna si´ najwczeÊniej
w koƒcu czerwca i trwa do lipca lub sierpnia. Kwokacze,
zarówno wiosnà, latem jak i jesienià przelatujà szerokim
frontem nad Eurazjà i wzd∏u˝ jej wybrze˝y. Wi´kszoÊç pta-
ków w´drujàcych do po∏udniowej Afryki przelatuje nad
Saharà. W kierunku zimowisk, od koƒca czerwca, zaczy-
najà w´drowaç ptaki doros∏e, a w´drówka m∏odych nasi-
lona jest w kontynentalnej Europie w sierpniu i wrzeÊniu.
Kwokacz w´druje za dnia i w nocy, pojedynczo lub w nie-
wielkich stadkach.

Zimowanie
Zimowiska europejskich kwokaczy rozmieszczone sà sze-
roko, przede wszystkim w strefie tropikalnej Afryki central-
nej. W niewielkiej liczbie kwokacz zimuje w zachodniej
i po∏udniowej Europie. Wi´kszoÊç ptaków sp´dza zim´ nie
na wybrze˝ach, a w g∏´bi làdu. Ptaki z populacji skandy-
nawskiej osiàgajà Sahar´ i przelatujà nad nià w sierp-
niu–paêdzierniku; na poczàtku listopada wi´kszoÊç kwoka-
czy przebywa ju˝ na w∏aÊciwym zimowisku. W´drówka po-
wrotna rozpoczyna si´ w Afryce zwykle w marcu, wi´ksza
cz´Êç ptaków przelatuje nad Europà w przeciàgu kwietnia
i pierwszej po∏owy maja. Przelot wiosenny jest szybszy
i bardziej ukierunkowany ni˝ jesienny.

Pokarm
Kwokacz ˝ywi si´ g∏ównie niewielkimi bezkr´gowcami
i ma∏ymi rybkami (do 3 cm d∏ugoÊci), na które poluje ak-
tywnie, brodzàc w p∏ytkiej wodzie lub chodzàc po b∏ocie.
Sporadycznie chwyta inne ma∏e kr´gowce (np. ˝aby,
traszki, jaszczurki i wyjàtkowo gryzonie). Pokarm roÊlinny
pobierany jest rzadko. W sezonie l´gowym w diecie prze-
wa˝ajà owady, podczas w´drówki cz´Êciej poluje na
drobne ryby. Najcz´Êciej notowane ofiary wÊród bezkr´-
gowców to: owady i ich larwy (np. chrzàszcze, wa˝ki,
b∏onkówki i inne), skorupiaki, mi´czaki, pierÊcienice,
a wÊród kr´gowców ró˝ne gatunki ryb (np. w´gorze,
babki, stynki, szczupaki, p∏ocie, flàdry i inne). Ofiary sà
wykrywane za pomocà wzroku i dotyku. Kwokacz stosuje
zró˝nicowane techniki chwytania ofiar. Zwykle jest to
szybkie chwycenie ofiary dziobem podczas penetracji

p∏ytkiej wody, b∏ota (na d∏ugoÊç dzioba), czy niskiej ro-
ÊlinnoÊci przybrze˝nej, p∏oszenie ofiary ze strefy dennej
szybkimi ruchami nóg, bieganiem z cz´stymi zmianami
kierunku, podnoszeniem i podwa˝aniem drobnych ka-
mieni i kawa∏ków drewna czy u˝ywaniem rozpostartych
skrzyde∏ w celu p∏oszenia ofiar. Pobiera tak˝e owady
z powierzchni gruntu lub z powietrza. Wspólnie z innymi
gatunkami brodêców stosowaç mo˝e taktyk´ polowanie
stadnego. Brak jest danych o po˝ywieniu pisklàt.

Wyst´powanie

Siedlisko
Siedliska l´gowe kwokacza sà zró˝nicowane i obejmujà
mniej lub bardziej otwarte tereny: torfowiska, mokrad∏a,
brzegi jezior i rzek, ÊródleÊne bagna lub teren otwarty z nie-
wysokà roÊlinnoÊcià (np. stoki i grzbiety górskie, pokryte
wrzosowiskami lub ∏àkami górskimi), lecz nie dalej ni˝ 3 km
od wody. Kwokacze unikajà zwartych lasów, gniazdujàc tyl-
ko na ich skrajach lub polanach, lecz preferujà ich bliskoÊç.
Decydujàce dla za∏o˝enia gniazda sà nast´pujàce czynniki:
obecnoÊç dogodnego, ukrytego miejsca, bliskoÊç zbiornika
wodnego zapewniajàcego baz´ pokarmowà oraz obecnoÊç
wyeksponowanego punktu do obserwacji okolicy, a najle-
piej kilku takich punktów – np. ska∏, martwych drzew itp.
Podczas w´drówek i zimà kwokacze zwiàzane sà z ró˝nego
typu siedliskami podmok∏ymi, a wi´c z b∏otnistymi i piasz-
czystymi brzegami zbiorników wodnych, s∏onych i s∏odkich
(jezior, rzek, stawów, zbiorników zaporowych), pla˝ami
nadmorskimi oraz zalanymi ∏àkami i pastwiskami, bagna-
mi i mokrad∏ami. Miejsca zimowania kwokaczy muszà za-
pewniaç bezpieczny nocleg (du˝e otwarte powierzchnie
p∏ytkiej wody z dobrà widocznoÊcià okolicy, trudno dost´p-
ne dla drapie˝ników) i obfitoÊç bazy pokarmowej.

Siedliska z za∏àcznika I Dyrektywy 
Siedliskowej, które mogà byç istotne 
dla gatunku
1130 UjÊcia rzek (estuaria)
1150 Zalewy i jeziora przymorskie (laguny)
3150 Starorzecza i naturalne eutroficzne zbiorniki wodne

ze zbiorowiskami z Nymphaeion, Potamion
3270 Zalewane muliste brzegi rzek

Rozmieszczenie geograficzne
Kwokacz gniazduje w szerokiej strefie klimatu umiarko-
wanego i ch∏odnego Eurazji od pó∏nocnej kraw´dzi stre-
fy stepów na po∏udniu do granicy tundry na pó∏nocy.
Area∏ l´gowy rozciàga si´ od Skandynawii, przez Rosj´,
Syberi´ i Kamczatk´ a˝ do Pacyfiku. Nieliczne populacje
gniazdujà na skraju lub poza zwartym zasi´giem: na
pó∏nocy Szkocji, w Bia∏orusi i Ukrainie oraz Estonii. Nie
wyró˝nia si´ podgatunków.
Zim´ kwokacze sp´dzajà g∏ównie w strefach tropikalnych
Afryki, Azji i Australii; nieliczne zimujà w po∏udniowej Europie.
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Rozmieszczenie w Polsce
Kwokacz w Polsce nie gniazduje. Najbli˝sze l´gowiska
kwokacza znajdujà si´ w dolinie Prypeci (Ukraina i Bia∏o-
ruÊ), ok. 250 km na wschód od granic Polski. Gatunek wy-
st´puje regularnie w ca∏ej ni˝owej cz´Êci kraju. Zwykle je-
sienià liczniejszy ni˝ wiosnà, spotykany w stadkach do kil-
kunastu–kilkudziesi´ciu ptaków. Zimuje wyjàtkowo.

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 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 gatunku 
na obszarach chronionych

Ptaki przelotne zatrzymujà si´ w kraju na wielu obszarach
chronionych w bardzo ró˝nej formie (parki narodowe, kraj-
obrazowe, rezerwaty przyrody, obszary chronionego kraj-
obrazu). Siedliska dogodne dla gatunku w okresie w´drówek
obj´te sà ochronà w wielu regionach kraju (np. rezerwaty fau-
nistyczne na wybrze˝u, doliny rzeczne w g∏´bi kraju). Nie jest
wi´c mo˝liwa ocena, jaka cz´Êç populacji zatrzymujàcej si´
w naszym kraju wyst´puje na obszarach chronionych.

Rozwój i stan populacji

Gatunek nale˝y do bardzo trudnych pod wzgl´dem oceny
liczebnoÊci i trendów. Na wi´kszoÊci obszarów wyst´powa-
nia wielkoÊç i trendy populacji kwokacza nie sà znane, co
wynika ze skrytoÊci i trudnoÊci ze znalezieniem gniazd.
Nieliczne konkretne dane liczbowe dotyczà g∏ównie popu-
lacji europejskich le˝àcych na skraju zasi´gu gatunku. Po-
pulacja europejska szacowana jest na 66 000–191 000
par l´gowych. Najbardziej zachodnia, brytyjska populacja
liczy 1080 p., szwedzka 15 000–20 000 p., norweska
15 000–30 000 p. i fiƒska 25 000–40 000 p. Populacja
rosyjska, prawdopodobnie najliczniejsza, bardzo zgrubnie
szacowana jest na 10 000–100 000 p. Lokalnie notuje
si´ niewielki spadek liczby par l´gowych zwiàzany z degra-
dacjà siedlisk l´gowych (np. przez zalesianie w Wielkiej
Brytanii), a w Estonii obserwuje si´ powolny, lecz sta∏y
wzrost populacji (na poczàtku lat 90. kwokacz gniazdowa∏
w Estonii w liczbie 25–50 p.).
Równie˝ w okresie pozal´gowym liczebnoÊç gatunku jest
trudna do oceny, poniewa˝ bardzo du˝a liczba ptaków
rozproszona jest na wielu stanowiskach Êródlàdowych,
a formowanie wielotysi´cznych stad w jednym miejscu

(np. do kilku tysi´cy ptaków na wybrze˝ach Morza Pó∏noc-
nego) nale˝y do rzadkoÊci.
Populacja zimujàca w Europie i zachodniej Afryce szaco-
wana jest na poziomie 234 000–395 000 os.
W Polsce kwokacz spotykany jest zazwyczaj pojedynczo lub
w ma∏ych grupach, rzadko spotyka si´ stada liczàce kilka-
dziesiàt ptaków, a zupe∏nie wyjàtkowo wi´ksze skupienia
(ponad 100 ptaków) spotykane sà g∏ównie w strefie cofki
du˝ych zbiorników zaporowych oraz zalanych dolin du˝ych
rzek. Np. stada z∏o˝one z ok. 200 ptaków obserwowano na
zb. Jeziorsko (w 1993) i Zb. Nyskim (lata 90.), na Zb. Tu-
rawskim w 1983 obserwowano 242 os., a na rozlewiskach
w dolinie Wis∏y pod Tczewem w kwietniu 2000 – 270 os.

Zagro˝enia

Gatunkowi zagra˝a w Polsce w okresach w´drówek:
• zmniejszanie powierzchni naturalnych terenów zalewo-

wych w dolinach rzek ni˝owych, regularnie podtapia-
nych w okresie wiosennym;

• kurczenie sí  powierzchni mulistych i piaszczystych ∏awic w nur-
cie i odsypisk przybrze˝nych, ods∏anianych latem i jesienià
w korytach rzek, wynikajàce z regulacji i pog∏́ biania koryt; 

• kurczenie si´ dost´pnej dla ptaków powierzchni muliste-
go dna stawów rybnych, spuszczanych i nape∏nianych
bez uwzgl´dnienia okresów w´drówki;

• zanik otwartych, p∏ytkowodnych nadmorskich obszarów,
zlokalizowanych przede wszystkim przy ujÊciach rzek,
gdzie z roku na rok podczas w´drówki jesiennej groma-
dzà si´ w du˝ych iloÊciach ptaki siewkowe;

• p∏oszenie stad ptaków zatrzymujàcych si´ podczas w´-
drówki (w sezonie polowaƒ na kaczki odpoczywajàce
i ˝erujàce kwokacze sà przep∏aszane przez myÊliwych;
sporadycznie zdarzajà si´ przypadki strzelania do kwo-
kaczy przez k∏usowników i myÊliwych).

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:
•zachowywaç p∏ytkowodne obszary, zw∏aszcza nadmor-

skie, zlokalizowane przy ujÊciach rzek (ograniczenie za-
budowy rekreacyjno-turystycznej) oraz na Êródlàdziu,
w okolicach regularnie odwiedzanych przez w´drujàce
ptaki siewkowe;

• powa˝nie ograniczyç plany zabudowy hydrotechnicznej dolin
rzecznych i plany przekszta∏ceƒ re˝imu hydrologicznego 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;
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• u˝ytkowaç doliny rzeczne zgodnie z dotychczasowà ewi-
dencjà gruntów;

• 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 na terenach naj-
wi´kszych koncentracji siewkowców, tak na wybrze˝u,
jak i na Êródlàdziu, ograniczajàc ich u˝ytkowanie tury-
styczne i rekreacyjne w okresie czerwiec–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:
• dynamik´ w´drówki jesiennej;
• pochodzenie populacji w´drujàcych przez Polsk´;
• wybiórczoÊç siedliskowà;
• rozmieszczenie zimowisk i tras przelotu populacji w´dru-

jàcych przez Polsk´.

Monitoring

• liczenia ptaków w okresie w´drówki w sta∏ych miejscach
zatrzymywania si´ w´drujàcych ptaków prowadzone co
3 lata. Metodyka do ustalenia.
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