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Ptaki (cz´Êç II)

Sterna sandvicensis 
(Lath., 1787)

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

Status wyst´powania w Polsce

Sporadycznie l´gowa, regularnie koczujàca i przelotna na
wybrze˝u, wyjàtkowo w g∏´bi kraju.

Opis gatunku

Rybitwa czubata jest doÊç du˝à rybitwà wielkoÊci me-
wy Êmieszki. Wymiary: d∏ugoÊç cia∏a 36–46 cm, roz-
pi´toÊci skrzyde∏ 86–105 cm, masa cia∏a 215–311 g.
Szyja, boki g∏owy i spód cia∏a sà bia∏e, skrzyd∏a
i grzbiet szare. PierÊ mo˝e mieç ró˝owawy nalot.
Ogon, jak u wszystkich rybitw, jest wide∏kowaty, sto-
sunkowo g∏´boko wci´ty. Nogi sà czarne. Dziób d∏u-
gi i czarny, w okresie l´gowym z wyraênym ˝ó∏tym za-
koƒczeniem. Doros∏e osobniki w szacie godowej ma-
jà czarnà czapeczk´. Pióra czapeczki nastroszone
z ty∏u g∏owy w formie czuba. W okresie pozal´gowym
czo∏o i wierzch g∏owy bieleje, a ty∏ g∏owy pozostaje
czarny, ˝ó∏ty koniec dzioba jest trudniej zauwa˝alny,
a czub mniejszy. Samiec i samica ubarwione sà jed-
nakowo. Samica jest nieco mniejsza od samca.
Osobniki m∏odociane sà czarno ∏uskowane na
grzbiecie i delikatnie szaro na kuprze. Jeszcze latem
m∏ode zmieniajà wi´kszoÊç piór grzbietu na jednoli-
cie szare. Lotki majà szarawe. Czapeczka na g∏owie
jest czerniawa, z rozjaÊnieniem na czole. Sterówki
m∏odych ptaków stopniowo ciemniejà w kierunku
koƒców, które sà czarniawe. Dziób m∏odych czarnia-
wy. G∏os: chrapliwe „kirrik”, gard∏owe „kerr”, wzno-
szàce si´ „kirr-kit”.

Mo˝liwoÊç pomy∏ki z innymi 
gatunkami

Trudna do pomylenia z innymi gatunkami wyst´pujà-
cymi w Polsce, bo zdecydowanie mniejsza od rybitwy
wielkodziobej Sterna caspia (A190) (z du˝ym czerwo-
nym dziobem, lotki 1. rz. sà ciemniejsze od reszty
skrzyd∏a; od spodu ciemne koƒce na lotkach 1. rz.),
a wi´ksza od rybitwy rzecznej Sterna hirundo (A193)
(czerwony dziób z czarnà koƒcówkà i czerwone nogi)
i popielatej Sterna paradisea (A194) (czerwony dziób
i nogi). Rozmiarem i upierzeniem najbardziej zbli˝o-
na do rybitwy krótkodziobej Gelochelidon nilotica
(A189), lecz gatunek ten tylko wyjàtkowo zalatuje do
Polski (w ksià˝ce nieopisany).

Biologia

Tryb ˝ycia
Gatunek dzienny, ˝yjàcy w stadach w ciàgu ca∏ego roku.
˚eruje przewa˝nie pojedynczo, ale w przypadku bogatych
∏owisk tworzy stada liczàce nawet do kilkuset osobników.
Przebywa przewa˝nie z innymi gatunkami rybitw i mew.

L´gi 
Na l´gowiskach ptaki pojawiajà si´ na poczàtku trzeciej
dekady maja. Rybitwa czubata gniazduje kolonijnie. Za-
k∏ada gniazda przewa˝nie bardzo blisko jedno obok dru-
giego, tak ˝e wysiadujàce ptaki mogà si´ nawet tràcaç
dziobami czy ogonami (do 12 gniazd/m2). Kolonia tworzy
si´ zwykle w najbli˝szym sàsiedztwie kolonii Êmieszek,
mew srebrzystych czy rybitw rzecznych, które zachowujà
si´ bardziej agresywnie ni˝ rybitwy czubate i chronià je
skutecznie przed drapie˝nikami. Nieliczne ptaki gnie˝d˝à
si´ ju˝ w 3. roku ˝ycia, ale wi´kszoÊç dopiero w 4. i póê-
niej. Gniazdo ma postaç p∏ytkiego do∏ka o brzegach za-
znaczonych odchodami i zak∏adane jest wprost na ziemi,
na piaszczystych czy kamienistych pla˝ach, wydmach,
skalistych wyspach czy wÊród roÊlinnoÊci trawiastej. Spo-
radycznie gniazduje równie˝ na Êródlàdowych jeziorach.
Odbywa jeden l´g w sezonie. O ile zniesienie zostaje
zniszczone w poczàtkowym okresie wysiadywania, mo˝e
byç powtórzone. Sk∏adanie jaj rozpoczyna si´ zaraz po
przylocie z zimowisk i trwa do koƒca drugiej po∏owy lipca.
Masowe znoszenie jaj trwa od trzeciej dekady maja do
po∏owy czerwca. Póêniejsze próby sk∏adania jaj koƒczà si´
niepowodzeniem. Zniesienia w du˝ych koloniach sà bar-
dziej zsynchronizowane w czasie ni˝ w ma∏ych. Rybitwa
czubata znosi 1–2 jaja (rzadko 3), które sà wysiadywane
przez 21–29 dni. Piskl´ta pierwsze dni ˝ycia sp´dzajà
w gnieêdzie lub obok niego. Opiekujà si´ nimi oboje ro-
dzice. W niektórych koloniach po 1–2 tygodniach od wy-
klucia piskl´ta gromadzà si´ w stadka, tzw. ochronki – sà
wtedy pilnowanie i karmione nie tylko przez swoich rodzi-
ców. Ârednio na 10 pisklàt przypada jeden opiekun, kie-
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dy reszta rodziców przebywa na ˝erowisku. ZdolnoÊç do
lotu m∏ode osiàgajà po 28–35 dniach, lecz jeszcze przez
wiele tygodni rodzice mogà karmiç swoje potomstwo.
Sukces l´gowy jest bardzo zmienny – w kolonii l´gowej,
która istnia∏a przy ujÊciu Wis∏y Przekopu, w ciàgu 15 lat
zosta∏o wyprowadzonych jedynie 250 m∏odych. By∏y lata,
w których nie wychowa∏o si´ tam ani jedno m∏ode.
Opuszczanie l´gowisk (przewa˝nie rodzinami) zaczyna si´
po osiàgni´ciu przez m∏ode ptaki dobrej zdolnoÊci do lotu
(koniec czerwca, lipiec). Poczàtkowo jest to dyspersja
w ró˝nych kierunkach (lipiec, sierpieƒ).

W´drówki
Zaraz po osiàgni´ciu lotnoÊci przez m∏ode ptaki nast´pu-
je ich dyspersja na bogatsze ˝erowiska le˝àce zarówno
na pó∏noc, jak i na po∏udnie od l´gowisk. Na polskim
wybrze˝u pierwsze koczujàce ptaki spotykane sà ju˝
w pierwszej po∏owie lipca i liczba ich w kolejnych tygo-
dniach wzrasta. Natomiast ptaki spotykane w koƒcu
sierpnia i we wrzeÊniu sà ju˝ w trakcie w´drówki na po-
∏udnie. Na pó∏nocy kraju zasadnicza w´drówka trwa od
koƒca sierpnia do koƒca wrzeÊnia, choç rybitwy czubate
mo˝na spotkaç jeszcze i w póêniejszych miesiàcach.
W g∏´bi kraju w´drowne ptaki spotykane sà rzadko. Pta-
ki obràczkowane nad Zat. Gdaƒskà w´drujà przez za-
chodnià Europ´ na zimowiska afrykaƒskie. Ptaki doros∏e
w´drujà dalej na po∏udnie ni˝ m∏ode.
Przelot wiosenny trwa od pierwszej dekady kwietnia do
koƒca maja. Ptaki dwuletnie docierajà w okolice l´gowisk
w czerwcu. Wiosnà na naszym wybrze˝u rybitwa czubata
jest spotykana nielicznie.

Zimowanie
Rybitwy czubate z populacji zachodnioeuropejskiej i estoƒ-
skiej zimujà g∏ównie na wybrze˝ach po∏udniowo-zachod-
niej Europy, nad Morzem Âródziemnym oraz wzd∏u˝ atlan-
tyckich wybrze˝y Afryki.
Kilka ptaków obràczkowanych jako l´gowe przy ujÊciu Wi-
s∏y stwierdzono na zimowiskach w Mauretanii, Senegalu,
Gwinei i Ghanie. Wyjàtkowo pojedyncze ptaki zimujà
w Polsce. Zimowe obserwacje rybitw czubatych w innych re-
jonach po∏udniowego Ba∏tyku nale˝à równie˝ do rzadkoÊci.
M∏ode ptaki nie wracajà pierwszej wiosny na l´gowiska,
lecz pozostajà na zimowiskach do nast´pnego roku. Cz´Êç
ptaków po drugiej zimie w´druje w kierunku l´gowisk.
Wi´kszoÊç czyni to dopiero po trzecim przezimowaniu.

Pokarm 
Rybitwa czubata ˝ywi si´ ma∏ymi rybami morskimi
(9–15 cm d∏ugoÊci) ˝yjàcymi blisko powierzchni wody.
Sk∏ad diety zale˝y od miejsca ˝erowania. Podczas ˝erowa-
nia zanurza si´ na g∏´bokoÊç 1,5–2 m, pikujàc do wody
z wysokoÊci 5–10 m, czasem kilkoma uderzeniami skrzy-
de∏ zwi´kszajàc pr´dkoÊç opadania. Poluje cz´sto z dala
od kolonii l´gowej, nawet w odleg∏oÊci do 70 km. Czasem

wybiera ryby z sieci rybackich lub poluje ze stadami mor-
Êwinów, ˝ywi si´ równie˝ resztkami martwych ryb. W za-
chodniej Europie zjada czasem ma∏e krewetki, bezkr´gow-
ce ˝yjàce w mule oraz ma∏e piskl´ta. Na zimowiskach afry-
kaƒskich mo˝e polowaç na ryby wyp∏aszane z wi´kszych
g∏´bokoÊci np. przez tuƒczyki. U rybitw czubatych, cz´Êciej
ni˝ u innych gatunków, spotykane jest zjawisko kleptopa-
so˝ytnictwa, polegajàce na odbieraniu ryb innym osobni-
kom tego samego gatunku.

Wyst´powanie

Siedlisko
W sezonie l´gowym i na zimowiskach gatunek zwiàzany
g∏ównie z wybrze˝ami. Stwierdzana jest nad morzami pó∏-
nocnej Palearktyki, jak i Êródlàdowymi zbiornikami wodny-
mi w po∏udniowo-wschodniej Europie. W sàsiedztwie kolo-
nii muszà znajdowaç si´ czyste p∏ytkie wody o piaszczystym
dnie, bogate w ryby ˝yjàce pod powierzchnià. Gnieêdzi si´
w koloniach, najcz´Êciej na piaszczystych i kamienistych
pla˝ach, wydmach, skalistych wysepkach, w rozleg∏ych
deltach rzek, ale tak˝e lokalnie na Êródlàdowych jeziorach.
Poza sezonem l´gowym preferuje okolice ujÊç rzek i wy-
brze˝a morskie. Zimà przebywa g∏ównie na p∏ywowych
wybrze˝ach zachodniej Afryki.
W Polsce gnieêdzi∏a si´ od koƒca lat 70. do poczàtku 90.
w ujÊciu Wis∏y Przekopu, a przed II Wojnà Âwiatowà w uj-
Êciu Wis∏y Âmia∏ej, na ma∏ych wysepkach lub na piaszczy-
stej pla˝y poroÊni´tej skàpo roÊlinnoÊcià zielnà. Póênym la-
tem i jesienià najcz´Êciej spotykana jest w strefie przybrze˝-
nej Zat. Puckiej. W g∏´bi kraju pojedyncze osobniki spoty-
kane sà rzadko na jeziorach, rzekach i stawach.

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
2120 Nadmorskie wydmy bia∏e
3270 Zalewane muliste brzegi rzek

Rozmieszczenie geograficzne 
Podgatunek nominatywny S. s. sandvicensis gnieêdzi si´ lo-
kalnie wzd∏u˝ po∏udniowych wybrze˝y Ba∏tyku, wokó∏ Mo-
rza Pó∏nocnego, wzd∏u˝ atlantyckich wybrze˝y Europy,
mniej licznie na pó∏nocno-zachodnich wybrze˝ach Morza
Âródziemnego, nad Morzem Czarnym, Morzem Azowskim
i Morzem Kaspijskim. Zimowiska znajdujà si´ na po∏udnie
od l´gowisk, wzd∏u˝ wybrze˝y Morza Âródziemnego, afry-
kaƒskich wybrze˝y Atlantyku (a˝ po po∏udniowe kraƒce
kontynentu – do Przylàdka Dobrej Nadziei) oraz wzd∏u˝
wybrze˝y Morza Arabskiego. Dwa inne podgatunki gnie˝-
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d˝à si´ na wschodnim wybrze˝u Stanów Zjednoczonych
i na Karaibach oraz na pó∏nocnym i wschodnim wybrze˝u
Ameryki Po∏udniowej, na po∏udnie od Patagonii; ptaki te
zimujà na Karaibach i na wybrze˝ach kontynentu po∏u-
dniowoamerykaƒskiego.

Rozmieszczenie w Polsce
W Polsce l´gi rybitwy czubatej stwierdzono przed II Wojnà
Âwiatowà w ujÊciu Wis∏y Âmia∏ej, a w latach 1977–1992
przy ujÊciu Wis∏y Przekopu. Nadal jest spotykana w tym re-
jonie w okresie l´gowym, ale do l´gów nie przyst´puje.
Nieudane próby l´gu odnotowano w 1972 nad jez. Gard-
no w S∏owiƒskim PN. Od 1962 ka˝dego roku obserwowa-
no po kilkanaÊcie doros∏ych i m∏odych rybitw pod Koszali-
nem, a nast´pnie w S∏owiƒskim PN, jednak l´gów dotàd
nie stwierdzono. Rybitwy odbywajàce l´gi przy ujÊciu Wis∏y
Przekopu pochodzi∏y z Holandii, Danii, Szwecji, Niemiec
(okolice Rugii) i Estonii.
Jesienià gatunek obserwowany jest przede wszystkim na
wybrze˝u (Zat. Gdaƒska), rzadko w g∏´bi kraju (kilkanaÊcie
stwierdzeƒ). Sporadyczne stwierdzenia zimowe pochodzà
z W∏adys∏awowa i Juraty (doros∏y i m∏ody ptak, obserwo-
wane w lutym 1998 i styczniu 2000) oraz z Cha∏up
(z grudnia 1999).

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)
Polska czerwona ksi´ga zwierzàt (2001): CR gatunek kry-
tycznie zagro˝ony wygini´ciem
Status zagro˝enia w Europie: D gatunek zagro˝ony z racji
zmniejszania si´ liczebnoÊci populacji
BirdLife International: SPEC 2
Dyrektywa Ptasia: Art. 4.1, za∏àcznik I
Konwencja Berneƒska: za∏àcznik II
Konwencja Boƒska: za∏àcznik II
Porozumienie AEWA

Wyst´powanie gatunku na 
obszarach chronionych

Jedyne stanowisko l´gowe z lat 1977–1992 znajduje si´
na terenie rezerwatu przyrody Mewia ¸acha przy ujÊciu
Wis∏y Przekopu.

Rozwój i stan populacji

Du˝e wahania liczebnoÊci oraz cz´ste zmiany l´gowisk
utrudniajà ocen´ liczebnoÊci (np. w Holandii w latach 50.
populacja wzros∏a do 40 000 p., by w 1961 spaÊç do
12 000, a w 1965 liczy∏a ju˝ tylko 650 p. Tak drastyczny
spadek liczebnoÊci spowodowany by∏ g∏ównie stosowaniem
pestycydów. Stan populacji z 1961 roku zosta∏ osiàgni´ty

ponownie dopiero na poczàtku lat 90.). W latach
1970–1990 stwierdzono ponowny wzrost liczebnoÊci w Eu-
ropie (Wielkiej Brytanii, Holandii, Francji, jak równie˝ Hisz-
panii i Estonii). Wtedy te˝, po wielu latach przerwy, l´gowe
rybitwy czubate ponownie pojawi∏y si´ w Polsce. W tym sa-
mym czasie (1970–1990) stwierdzono znaczny spadek li-
czebnoÊci (20–50%) rybitw czubatych na Ukrainie, w Rosji
i Szwecji. Ogólnie w latach 1970–1990 w Europie nastàpi∏
ok. 50% spadek liczebnoÊci populacji l´gowej. Populacja
europejska liczy obecnie 68 000–81 000 p. Najwi´cej ry-
bitw czubatych gnieêdzi si´ w Wielkiej Brytanii (17 000 p.),
na Ukrainie (9900–15 600 p.), w Holandii (10 000–
–12 500 p.), w Niemczech (10 000–10 500 p.), we Francji
(7000–8000 p.) i w Rosji (4000–6000 p.). W tych szeÊciu
paƒstwach wyst´puje ponad 90% ca∏ej europejskiej popula-
cji tego gatunku. Podczas zimowych liczeƒ ptaków ocenio-
no, ˝e na wybrze˝ach afrykaƒskich (g∏ównie w pó∏nocno-
-zachodniej i zachodniej Afryce) zimuje 159 000–
–171 000 os. Na zimowiskach tych gromadzà si´ ptaki
przede wszystkim z l´gowisk w zachodniej i pó∏nocnej Euro-
pie. Ptaki zimujàce w basenie Morza Âródziemnego i nad
Morzem Czarnym (pochodzà g∏ównie z l´gowisk czarno-
morskich) wyst´pujà tam w liczbie 44 000–73 000 os.
W Polsce kilka par rybitwy czubatej gnieêdzi∏o si´ pod
Gdaƒskiem w latach 1926–1936. Gatunek ten, jako l´go-
wy, wróci∏ w okolice poprzednich stanowisk dopiero po 40
latach. Kolonia l´gowa przy ujÊciu Wis∏y Przekopu, w któ-
rej gnieêdzi∏o si´ od 2 do 290 p., utrzyma∏a si´ tylko przez
15 lat (1977–1992).
W paƒstwach sàsiadujàcych z Polskà od pó∏nocy i wscho-
du, skàd w okresie w´drówek mogà przylatywaç do nasze-
go kraju ptaki, gnieêdzi si´ ich oko∏o 10 000 p. Jesienià
maksymalna wielkoÊç w´drownych stad rybitwy czubatej
przy ujÊciu Wis∏y wynosi ok. 1300 os.

Zagro˝enia

Gatunkowi zagra˝a w Polsce w okresie w´drówek:
• p∏oszenie przez ludzi (spacerowiczów i uprawiajàcych

sporty wodne) stad ptaków zbierajàcych si´ na przy-
brze˝nych wyspach i pla˝ach na odpoczynek. Oddzia∏y-
wanie to jest szczególnie niekorzystne przed wieczorem,
gdy rybitwy gromadzà si´ na noclegowisku.

Propozycje odnoÊnie do zarzàdzania

Nale˝y:
• w przypadku stwierdzenia stacjonarnych osobników rybitwy

czubatej sugerujàcych mo˝liwoÊç gniazdowania zapewniç
spokój w potencjalnych miejscach l´gowych, zw∏aszcza
wczesnà wiosnà, w okresie przyst´powania do l´gów, gdy
ptaki sà szczególnie wra˝liwe na niepokojenie;

• zapewniç spokój w´drujàcym ptakom, przede wszystkim
na terenach wi´kszych koncentracji rybitw na wybrze˝u,
przez wy∏àczenie tych obszarów z u˝ytkowania turystycz-
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nego i rekreacyjnego w okresie kwiecieƒ-wrzesieƒ.
W chwili obecnej propozycja ta dotyczy przede wszyst-
kim 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 nie chronionego Ryfu Mew (Zat. Pucka).

Propozycje badaƒ

Nale˝y zbadaç:
• dynamik´ w´drówki jesiennej i letniej;
• pochodzenie populacji w´drujàcych przez Polsk´;
• rozmieszczenie zimowisk i tras przelotu populacji w´dru-

jàcych przez Polsk´.

Monitoring

• coroczne liczenia ptaków w rejonie ujÊcia Wis∏y Przeko-
pu, w okresie lipiec-wrzesieƒ. Metodyka do ustalenia.
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