
Sterna caspia 
(Pall., 1770)

Rybitwa wielkodzioba
Rzàd: siewkowe, podrzàd: mewowce, rodzina: rybitwy

Status wyst´powania w Polsce

Gatunek regularnie przelotny w ca∏ym kraju. Wyjàtkowy przypa-
dek gniazdowania stwierdzono na wybrze˝u w roku 1969.

Opis gatunku

Najwi´ksza z rybitw. Zbli˝ona rozmiarami do mewy po-
spolitej. Wymiary: d∏ugoÊç cia∏a 47–54 cm, rozpi´toÊç
skrzyde∏ 130–145 cm, masa cia∏a samicy 500–640 g,
samca 600–700 g. W szacie godowej, noszonej od mar-
ca do wrzeÊnia, bia∏a z popielatym wierzchem i czarnà
czapeczkà na g∏owie. Osobniki obserwowane póênà je-
sienià mogà mieç ju˝ bia∏e plamki na czarnym wierzchu
g∏owy, charakterystyczne dla szaty zimowej. Czapeczka z
ty∏u g∏owy koƒczy si´ d∏u˝szymi postrz´pionymi piórami,
które ptak mo˝e lekko stroszyç. Zewn´trzne lotki czarnia-
we od spodu, tworzà ciemne zakoƒczenie skrzyde∏, z
wierzchu tylko nieznacznie ciemniejsze od reszty skrzy-
d∏a. Charakterystyczny du˝y dziób (gruby i d∏ugi), jaskra-
woczerwony, z czarnym paskiem przedkoƒcowym. Nogi
czarne. M∏ode rybitwy wielkodziobe majà brunatno ∏u-
skowany wierzch cia∏a, czapeczk´ p∏owoczarnà oraz
dziób pomaraƒczowoczerwony. Samiec i samica sà
ubarwione jednakowo.
W locie od spodu bia∏a z mocno kontrastujàcymi czarnymi
zakoƒczeniami skrzyde∏. Ogon wci´ty. Dobrze widoczny
du˝y czerwony dziób. Uderzenia skrzyde∏ doÊç powolne
i elastyczne. Odzywa si´ przeciàg∏ym modulowanym chra-
pliwym g∏osem.

Mo˝liwoÊç pomy∏ki z innymi 
gatunkami

W przypadku, gdy niemo˝liwe jest porównanie wielko-
Êci z innymi rybitwami lub mewami, mo˝e zostaç pomy-
lona z rybitwà rzecznà Sterna hirundo (A193) lub popie-
latà Sterna paradisaea (A194). Rybitwa wielkodzioba
jest od nich zdecydowanie wi´ksza i masywniejsza.
Dziób rybitwy rzecznej i popielatej jest delikatny i cien-
ki, a nogi czerwone, w przeciwieƒstwie do czarnych nóg
rybitwy wielkodziobej.

Biologia

Tryb ˝ycia
Gatunek dzienny, towarzyski o ka˝dej porze roku. Ch´tnie
przebywa w stadach z innym rybitwami i mewami.

L´gi
Gniazduje pojedynczo lub kolonijnie wraz z innymi rybitwa-
mi lub mewami. Tworzy stosunkowo niewielkie kolonie l´-
gowe liczàce zwykle kilkadziesiàt, a maksymalnie do
100–200 par. Gatunek monogamiczny. Dojrza∏oÊç do roz-
rodu uzyskuje dopiero w wieku 3–5 lat. Na l´gowiska przy-
latuje w kwietniu. Gniazdo umieszczone jest na ziemi, na
pod∏o˝u piaszczystym, ˝wirowym, kamienistym lub skal-
nym. Ma postaç do∏ka, który mo˝e byç wyÊcielony wianusz-
kiem materia∏u roÊlinnego. W budowie gniazda uczestniczà
oba ptaki z pary. Sk∏adanie jaj rozpoczyna si´ oko∏o po∏o-
wy maja. Zniesienie sk∏ada si´ z 1–3 jaj, które sà wysiady-
wane zarówno przez samic´, jak i samca. Po stracie l´g
mo˝e zostaç powtórzony, ale wówczas sk∏ada si´ z mniej-
szej liczby jaj. Wysiadywanie trwa 20–22 dni. Klucie nast´-
puje w ciàgu 1–3 dni. Piskl´ta sà zagniazdownikami. Przez
pierwsze kilka dni ˝ycia przebywajà wy∏àcznie w gnieêdzie
lub tu˝ obok, po siedmiu dniach mogà si´ od niego nie-
znacznie oddalaç. Gdy nie sà niepokojone, pozostajà w je-
go pobli˝u a˝ do uzyskania lotnoÊci. Opiek´ nad potom-
stwem sprawujà obydwoje rodzice. M∏ode rybitwy wielko-
dziobe uzyskujà lotnoÊç po 30–35 dniach od wyklucia, ale
jeszcze podczas w´drówki i na poczàtku okresu zimowania
przebywajà stale z rodzicami i sà przez nich dokarmiane.

W´drówki
Migrant dalekodystansowy. Rybitwy wielkodziobe obserwo-
wane w kraju nale˝à do populacji l´gowej w rejonie Ba∏ty-
ku. W Polsce widywane sà zarówno na wybrze˝u, jak i na
Êródlàdziu, a najwi´cej stwierdzeƒ przypada na kwiecieƒ
i maj oraz sierpieƒ i wrzesieƒ. Pojedyncze doros∏e osobniki
sà widywane w Polsce równie˝ w sezonie l´gowym w czerw-
cu-lipcu, ale nie przyst´pujà do l´gów. W´drówka jesienna
jest lepiej widoczna od wiosennej. Zwykle obserwuje si´ po-
jedyncze rybitwy wielkodziobe lub grupki do kilku ptaków.
W lipcu–sierpniu, tu˝ po zakoƒczeniu l´gów, ale przed
udaniem si´ na w∏aÊciwà w´drówk´ w kierunku
po∏udniowymi, sp´dzajà oko∏o miesiàca u wybrze˝y Ba∏tyku,
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z dala od kolonii l´gowych. We wrzeÊniu wi´kszoÊç ptaków
zaczyna si´ stopniowo przesuwaç na po∏udnie systemem
du˝ych rzek, pokonujàc nie wi´cej ni˝ kilkadziesiàt
kilometrów dziennie. Niektóre ptaki w tym czasie docierajà
ju˝ do regionu Êródziemnomorskiego, podczas gdy wiele
jest nadal obserwowanych nad Ba∏tykiem. Na Êródlàdziu
zatrzymujà si´ nad rzekami, stawami rybnymi, jeziorami
i zbiornikami zaporowymi. W´drujà w dzieƒ, pojedynczo,
rodzinami lub w niewielkich grupach.

Zimowanie 
Rybitwy wielkodziobe przylatujà na obszary zimowania
w Afryce w paêdzierniku i listopadzie, a opuszczajà je
w marcu. Cz´Êç m∏odych ptaków pozostaje tam przez
nast´pne lato. 

Pokarm
Pokarm stanowià przede wszystkim ryby niewielkich
rozmiarów, o niewielkim znaczeniu gospodarczym, zwykle
poni˝ej 15–20 cm d∏ugoÊci, rzadko do 30 cm. Wyjàtkowo
chwytane sà bezkr´gowce. Rybitwa wielkodzioba ˝eruje
pojedynczo, ale na ryby w ∏awicach mo˝e polowaç
w towarzystwie innych rybitw lub mew. Lata nad wodà
z dziobem skierowanym pionowo w dó∏. Pikuje do wody
z wysokoÊci 10–20 m. Czasem odbiera zdobycz mewom
lub innym gatunkom rybitw. Po∏yka ryb´ w locie
bezpoÊrednio po schwytaniu. WÊród ofiar rybitw
wielkodziobych sà: p∏oç, ukleja, okoƒ, kràp, jazgarz,
szczupak, w´gorz, ∏ososiowate, Êledziowate, flàdrowate.
˚eruje najaktywniej z rana, w odleg∏oÊci do 10–12 km od
kolonii l´gowej. Piskl´ta sà karmione przez samca
i samic´. Pokarm jest przynoszony w dziobie i nie ró˝ni si´
od pokarmu osobników doros∏ych. Piskl´ta nie prze∏ykajà
tylko najwi´kszych ryb o d∏ugoÊci powy˝ej 25 cm.

Wyst´powanie

Siedlisko
W sezonie l´gowym i na zimowiskach zwiàzana przede
wszystkim z wybrze˝em morskim. Gniazda zak∏ada na
niewielkich piaszczystych, kamienistych lub skalistych
wysepkach, lagunach oraz pó∏wyspach, na terenie
odkrytym lub poroÊni´tym niskà roÊlinnoÊcià. W trakcie
w´drówki spotykana w g∏´bi làdu nad du˝ymi rzekami,
jeziorami, zbiornikami zaporowymi i stawami rybnymi.

Siedliska z za∏àcznika I Dyrektywy
Siedliskowej, które mogà byç istotne 
dla gatunku
1110 Piaszczyste ∏awice podmorskie
1130 UjÊcia rzek (estuaria)
1150 Zalewy i jeziora przymorskie (laguny)
1160 Du˝e p∏ytkie zatoki
2110 Inicjalne stadia nadmorskich wydm bia∏ych
3270 Zalewane muliste brzegi rzek

Rozmieszczenie geograficzne
Rybitwa wielkodzioba jest gatunkiem kosmopolitycznym.
Gniazduje w Europie, Azji, Ameryce Pó∏nocnej, Afryce oraz
Australii, ale wsz´dzie tworzàc izolowane populacje. Nie
wyró˝niono podgatunków. W Europie istniejà trzy skupiska
kolonii: wokó∏ Ba∏tyku (u wybrze˝y Finlandii, Szwecji
i Estonii), nad Morzem Czarnym oraz nad Morzem
Kaspijskim. Poza zasi´giem zdarzajà si´ efemeryczne l´gi
pojedynczych par. W Europie rybitwa wielkodzioba jest
obecna podczas w´drówek nad wszystkimi morzami, jak
równie˝ w g∏´bi kontynentu. Populacja znad Ba∏tyku
w´druje na zimowiska po∏o˝one u wybrze˝y Zat.
Gwinejskiej w zachodniej Afryce. Niewielka cz´Êç ptaków
sp´dza zim´ nad Nilem, w Grecji i Tunezji. Rybitwy
wielkodziobe znad Morza Czarnego spotykajà si´ na
zimowiskach z ptakami znad Ba∏tyku.

Rozmieszczenie w Polsce
W Polsce wyjàtkowo stwierdzono gniazdowanie w roku
1969 na przymorskim jez. ¸ebsko na Wybrze˝u Ârodkowym.
Podczas w´drówki rybitwa wielkodzioba regularnie
widywana jest w ca∏ym kraju, choç liczniejsza na wybrze˝u
i w dolinie Wis∏y. Zasadniczo nie tworzy du˝ych koncentracji
przekraczajàcych kilka do kilkunastu osobników. Najwi´ksze
stado obserwowane w Polsce liczy∏o 130 os. i by∏o widziane
przy ujÊciu Wis∏y. Na Êródlàdziu rzadko obserwowano
stadka kilkunastu rybitw wielkodziobych.

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: (E) gatunek silnie zagro˝ony
wygini´ciem
BirdLife International: SPEC 3
Dyrektywa Ptasia: Art. 4.1, za∏àcznik I
Konwencja Berneƒska: za∏àcznik II
Konwencja Boƒska: za∏àcznik II
Porozumienie AEWA

Wyst´powanie na obszarach
chronionych

Jednym z najwa˝niejszych miejsc dla rybitwy wielkodziobej
na naszym wybrze˝y jest rez. Mewia ¸acha przy ujÊciu
Wis∏y, gdzie odnotowano najwi´ksze, jak dotàd, stado
tego gatunku w kraju, liczàce 130 osobników. 

Rozwój i stan populacji

Europejska populacja l´gowa liczy 4800–8100 p. Populacja
ba∏tycka skupiona w 25 koloniach liczy do 1500 p. Nad
Morzem Czarnym gniazduje oko∏o 450 p. oraz
3000–5000 p. w delcie Wo∏gi nad Morzem Kaspijskim.
Pozosta∏e stanowiska majà charakter efemeryczny. LiczebnoÊç
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rybitwy wielkodziobej w niemal wszystkich paƒstwach Europy
spada. Jest to efekt bardzo póênego uzyskiwania dojrza∏oÊci
do rozrodu (w wieku 3–5 lat), niskiego sukcesu l´gowego oraz
du˝ej ÊmiertelnoÊci podczas w´drówki i na zimowiskach.
W Polsce kilkadziesiàt lat temu by∏a zdecydowanie rzadziej
i mniej licznie obserwowana, ale wzrost liczby obserwacji
w kraju ma zwiàzek wy∏àcznie z wykszta∏ceniem nowej
trasy w´drówki na po∏udnie przez kontynent. 
Obserwowane w kraju podczas w´drówek stada rybitw
wielkodziobych liczà zwykle od kilku do kilkunastu
osobników. Wyjàtkowo du˝e koncentracje stwierdzono
przy ujÊciu Wis∏y – 130 ptaków w kwietniu 1985, a 31 os.
w sierpniu 1998, w Policach ko∏o Szczecina – 35 os.
w sierpniu 1990 oraz jesienià na Êródlàdziu:
w Przygodzicach pod Ostrowem Wielkopolskim – 12 os.
i na Zb. Nyskim – 13 os. 

Zagro˝enia

Gatunkowi zagra˝a w Polsce w okresie w´drówek:
• p∏oszenie przez ludzi (spacerowiczów) i psy stad ptaków

zatrzymujàcych si´ podczas w´drówki na odpoczynek.

Propozycje odnoÊnie do zarzàdzania

Nale˝y:
• zapewniç spokój w´drujàcym ptakom na terenach

wi´kszych koncentracji rybitw na wybrze˝u, przez
wy∏àczenie tych obszarów z u˝ytkowania turystycznego
i rekreacyjnego w okresie kwiecieƒ–wrzesieƒ. W chwili
obecnej propozycja ta dotyczy przede wszystkim
obszarów po∏o˝onych w obr´bie Zat. Gdaƒskiej,
chronionych w rezerwatach Beka (ujÊcie Redy), Mewia
¸acha (ujÊcie Wis∏y Przekopu), Ptasi Raj (ujÊcie Wis∏y
Âmia∏ej) oraz niechronionego Ryfu Mew (Zat. Pucka);

• zapewniç spokój w´drujàcym ptakom na terenach
wi´kszych koncentracji rybitw na Êródlàdziu, przede
wszystkim wzd∏u˝ Wis∏y i Sanu, przez wy∏àczenie tych
obszarów z u˝ytkowania turystycznego i rekreacyjnego w
okresie kwiecieƒ-wrzesieƒ.

Propozycje badaƒ

Nale˝y zbadaç:
• dynamik´ w´drówki letniej i jesiennej;
• pochodzenie rybitw wielkodziobych w´drujàcych przez Polsk´;
• rozmieszczenie zimowisk i tras przelotu ptaków

w´drujàcych przez Polsk´.

Monitoring

• coroczne liczenia ptaków w okresie w´drówki, w rejonie
ujÊcia Wis∏y Przekopu, w okresie lipiec-wrzesieƒ. Metodyka
do ustalenia.
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