Chlidonias hybridus (Rybitwa bia∏owàsa)

Chlidonias hybridus
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(Pall., 1811)

Rybitwa bia∏owàsa
Rzàd: siewkowe, podrzàd: mewowce, rodzina: rybitwy

Status wyst´powania w Polsce
Bardzo nielicznie l´gowa, ale znajdujàca si´ w ekspansji ze
wschodu na zachód. Dawniej bardzo rzadko, obecnie regularnie obserwowana na przelotach, najliczniej na po∏udniu i wschodzie kraju.

Opis gatunku

Mo˝liwoÊç pomy∏ki z innymi
gatunkami
W upierzeniu godowym trudna do pomylenia z wi´kszoÊcià naszych innych rybitw. Zw∏aszcza charakterystyczny
jest kontrast bia∏ych policzków z czarnà czapeczkà i szarym
upierzeniem reszty cia∏a. Najbardziej prawdopodobna jest
pomy∏ka z rybitwà popielatà Sterna paradisea (A194) i rybitwà rzecznà Sterna hirundo (A193). Oba te gatunki sà
jednak znacznie jaÊniejsze, majà krótsze nogi i mniej kontrastowe upierzenie. M∏ode sà trudne do odró˝nienia od
rybitwy bia∏oskrzyd∏ej Chlidonias leucopterus (A198).

Biologia
Tryb ˝ycia
Aktywna w dzieƒ. Gnieêdzi si´ kolonijnie. Poza okresem l´gowym wyst´puje w wi´kszym rozproszeniu, ale cz´sto
tworzy te˝ luêne, niewielkie grupy.

rybitwa bia∏owàsa

L´gi
Gniazduje zazwyczaj w ma∏ych koloniach, choç w po∏udniowej Azji znane sà skupienia liczàce przesz∏o 1000
par. Jest gatunkiem monogamicznym; ptaki ∏àczà si´
w pary na l´gowiskach dopiero w drugiej dekadzie maja. Gniazdo p∏ywajàce na p∏ytkiej wodzie jest doÊç du˝e
(Êrednica 40–50 cm, wysokoÊç 7–25 cm) i spoczywa na
zbudowanej przez rybitwy tratwie z roÊlin wodnych.
Zbudowane jest z ∏odyg situ, pa∏ki wodnej lub skrzypu.
Poczàtek sk∏adania jaj przypada w po∏owie maja. Pora
l´gowa jest bardzo rozciàgni´ta w czasie, a ostatnie jaja w kolonii mogà byç sk∏adane dopiero w po∏owie
sierpnia. Sk∏ada 3, czasem 2, a wyjàtkowo 4 jaja. Wysiadujà oboje rodzice przez 18–21 dni. Wszystkie m∏ode w l´gu wykluwajà si´ w ciàgu jednego dnia. Sà pokryte puchem. Do 5. dnia ˝ycia sà w nocy ogrzewane
przez ptaka doros∏ego. W 21.–26. dniu ˝ycia uzyskujà
zdolnoÊç do lotu i przez dalsze 14–21 dni pozostajà
pod opiekà rodziców, którzy je tak˝e karmià. Dojrza∏oÊç
p∏ciowà osiàgajà w 2. roku ˝ycia. Rybitwa bia∏owàsa
wyprowadza 1 l´g w roku, a po stracie jaj z regu∏y przyst´puje do l´gu powtórnego.

Poradniki ochrony siedlisk i gatunków

Sylwetkà i proporcjami cia∏a podobna do innych naszych
rybitw. Wymiary: d∏ugoÊç cia∏a 23–25 cm, rozpi´toÊç
skrzyde∏ 74–78 cm, masa cia∏a 83–91 g. Âwie˝o wyklute
piskl´ wa˝y 11 g. Rybitwa bia∏owàsa jest nieco wi´ksza
i bardziej kr´pa ni˝ rybitwa czarna i rybitwa bia∏oskrzyd∏a. Zachowaniem przypomina rybitw´ czarnà, ale lata
szybciej, mniej chybotliwie i potrafi zanurkowaç z lotu.
Ptak doros∏y ma wierzch cia∏a jednolicie srebrzystoszary,
z bardziej srebrzystymi skrzyd∏ami; w szacie godowej ma
czarnà czapeczk´, bia∏e policzki, ciemnoszary spód,
ciemnoczerwony dziób i nogi. W szacie spoczynkowej
czapeczka jest zredukowana do czarnego paska biegnàcego przez oko do potylicy; ca∏y spód cia∏a jest bia∏y. Ptak
m∏ody ma niekompletnà czapeczk´, szaro-bràzowy prà˝kowany grzbiet z be˝owym odcieniem i brudnobia∏y
wierzch skrzyde∏. Brak dymorfizmu p∏ciowego. G∏osy wydawane przez rybitw´ bia∏owàsà sà charakterystyczne
i ró˝nià si´ od g∏osów innych rybitw. Sà bardziej donios∏e, przeciàg∏e i chrapliwe.
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W´drówki
Jesienna w´drówka rozpoczyna si´ z koƒcem lipca i trwa
do poczàtków paêdziernika, a wiosenna odbywa si´
w okresie od marca do maja, g∏ównie z koƒcem kwietnia.
Ptaki z populacji zachodnioeuropejskiej w okresie pol´gowym lecà na po∏udniowy–zachód, g∏ównie wzd∏u˝ wi´kszych rzek. Dalszy przebieg w´drówki nie jest dobrze poznany. Podczas w´drówki wiosennej regularnie przelatujà
nad Saharà. Zarówno wiosnà, jak i jesienià stwierdzano
te˝ przelot wzd∏u˝ wybrze˝y morskich. W Polsce gatunek
jest cz´Êciej spotykany podczas w´drówki wiosennej ni˝ jesiennej, g∏ównie na wschodzie i po∏udniu kraju.
Zimowanie
Ptaki gnie˝d˝àce si´ w po∏udniowo-zachodniej Europie zimujà w tropikalnej strefie Afryki Zachodniej. Ptaki wschodnioeuropejskie sp´dzajà zim´ w dolinie Nilu, w Afryce
Wschodniej i Afryce Po∏udniowej.
Pokarm
Sk∏ada si´ g∏ównie z owadów (szczególnie wa˝ek) i ich
larw, a tak˝e ma∏ych ryb i p∏azów. Rybitwy bia∏owàse szukajà po˝ywienia na obszarach podmok∏ych, a czasami
tak˝e na suchym terenie. ˚erujà zwykle w ma∏ych grupach,
czasami pojedynczo lub z innymi gatunkami rybitw. W czasie w´drówki i na zimowiskach cz´sto przebywajà w wielkich stadach razem z innymi rybitwami. Cz´sto wypatrujàc
zdobyczy, lecà zwykle powolnym, niskim lotem pod wiatr,
od czasu do czasu zni˝ajàc si´ dla podj´cia zdobyczy,
a nast´pnie robià obrót i dajà si´ ponieÊç wiatrowi szybko
i wysoko, by po nast´pnym zwrocie przystàpiç znów do ˝erowania na niewielkiej wysokoÊci.

Wyst´powanie
Siedlisko
Zamieszkuje zabagnione tereny nizinne, p∏ytkie zbiorniki wody s∏onawej, a tak˝e stawy rybne. Rybitwy te szczególnie ch´tnie gnie˝d˝à si´ wÊród niezbyt zwartej roÊlinnoÊci wodnej o wynurzonych i p∏ywajàcych liÊciach,
w sàsiedztwie szuwarów i fragmentów otwartego lustra
wody. W okresie poza l´gowym przebywajà na jeziorach i innych zbiornikach wodnych, odstojnikach Êcieków, s∏onawach, ujÊciach rzek, wybrze˝ach morskich.
Na zimowiskach w Afryce Zachodniej g∏ównie odwiedzajà wybrze˝a, delty rzek, zalewy przybrze˝ne, a rzadko zapuszczajà si´ w g∏àb làdu.
Siedliska z za∏àcznika I Dyrektywy
Siedliskowej, które mogà byç istotne
dla gatunku
1330 Solniska nadmorskie (Glauco-Puccinellietalia cz´Êç –
zbiorowiska nadmorskie)
3150 Starorzecza i naturalne eutroficzne zbiorniki wodne
ze zbiorowiskami z Nymphaeion, Potamion
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3260 Nizinne i podgórskie rzeki ze zbiorowiskami
w∏osieniczników
3270 Zalewane muliste brzegi rzek
6410 Zmiennowilgotne ∏àki trz´Êlicowe (Molinion)
7140 Torfowiska przejÊciowe i trz´sawiska (przewa˝nie
z roÊlinnoÊcià z Scheuchzerio-Caricetea)
7210 Torfowiska nakredowe (Cladietum marisci, Caricetum
buxbaumii, Schoenetum nigricantis)
7230 Górskie i nizinne torfowiska zasadowe o charakterze
m∏ak, turzycowisk i mechowisk
Rozmieszczenie geograficzne
Gatunek o nieciàg∏ym zasi´gu obejmujàcym po∏udniowà
Palearktyk´ ∏àcznie z Irakiem i Iranem, dalej Indie, po∏udniowe i wschodnie Chiny, po∏udniowo-wschodnià Afryk´,
Madagaskar, po∏udniowà Australi´ i Nowà Zelandi´. Wyró˝nia si´ kilka podgatunków. Wyst´pujàcy w Europie podgatunek nominatywny Ch. h. hybridus regularnie i w du˝ej
liczbie gnieêdzi si´ w po∏udniowej Hiszpanii (np. w delcie
Gwadalkiwiru) i we Francji, wzd∏u˝ Êrodkowego i dolnego
biegu Dunaju (najliczniej w delcie tej rzeki), na Nizinie W´gierskiej, w Chorwacji, Rumunii, Rosji, Ukrainie i Mo∏dawii.
Nielicznie, poza Polskà, gnieêdzi si´ na S∏owacji, w Portugalii, pó∏nocnych W∏oszech, Grecji, Albanii i Bu∏garii. Zimowiska tego podgatunku znajdujà si´ g∏ównie w tropikalnej i subtropikalnej Afryce, a tak˝e w po∏udniowo-zachodniej Azji. Inne podgatunki zamieszkujàce Afryk´, Azj´ i Australi´ sà albo osiad∏e, albo podejmujà bli˝sze lub dalsze
w´drówki na zimowiska.
Rozmieszczenie w Polsce
Aktualnie do najwa˝niejszych miejsc l´gowych nale˝y górny bieg Wis∏y wraz z wyst´pujàcymi tam stawami rybnymi,
Zb. Gocza∏kowicki, a tak˝e nowo powsta∏y zb. Nielisz ko∏o ZamoÊcia, na którym w 2000 r. stwierdzono najwi´kszà
krajowà koloni´. Wa˝ne skupienia l´gowisk znajdujà si´
te˝ na Podlasiu (górny bieg Narwi, zb. Siemianówka, dolina Narwi sàsiadujàca z Kotlinà Biebrzaƒskà, po∏udniowy
basen Biebrzy). Poza tym istnieje kilkanaÊcie mniejszych
stanowisk, mniej lub bardziej sta∏ych, porozrzucanych po
kraju, z najbardziej pó∏nocnym na jez. Dru˝no i najbardziej zachodnim przy ujÊciu Warty do Odry.

Status ochronny
Ochrona gatunkowa w Polsce: gatunek obj´ty ochronà Êcis∏à, wymagajàcy ochrony czynnej (Dz U z 2004 r. Nr 220,
poz. 2237)
Polska czerwona ksi´ga zwierzàt (2001): LC gatunek
mniejszego ryzyka, ale wymagajàcy szczególnej uwagi
Status zagro˝enia w Europie: D gatunek zagro˝ony z racji
zmniejszania si´ liczebnoÊci populacji
BirdLife International: SPEC 3
Dyrektywa Ptasia: Art. 4.1, za∏àcznik I
Konwencja Berneƒska: za∏àcznik II

Chlidonias hybridus (Rybitwa bia∏owàsa)

Wyst´powanie gatunku na
obszarach chronionych
Tylko nieznaczna cz´Êç l´gowisk znajduje si´ na terenie
parków narodowych (Biebrzaƒski PN, Narwiaƒski PN, PN
UjÊcie Warty) i rezerwatów przyrody (np. Jezioro Dru˝no,
niektóre stawy w dolinie górnej Wis∏y).

Rozwój i stan populacji

Zagro˝enia
Gatunkowi zagra˝a w Polsce:
• utrata siedlisk l´gowych w wyniku zmian re˝imu hydrologicznego rzek, zmieniajàcych cz´stoÊç i d∏ugoÊç zalewów w dolinach rzecznych;

Propozycje odnoÊnie do zarzàdzania
Nale˝y:
• powa˝nie ograniczyç plany zabudowy hydrotechnicznej
dolin rzecznych i plany przekszta∏ceƒ re˝imu hydrologicznego rzek;
• w uzasadnionych przyrodniczo przypadkach wprowadziç korekt´ instrukcji gospodarowania wodà na zbiornikach ju˝ istniejàcych, tak by w dolinie rzeki poni˝ej pi´trzenia utrzymane zosta∏y okresowe zalewy wiosenne;
• u˝ytkowaç doliny rzeczne zgodnie z dotychczasowà ewidencjà gruntów;
• w dolinach rzek utrzymaç wysoki poziom wód gruntowych póênà wiosnà, zachowaç starorzecza i obni˝enia
okresowo wype∏nione wodà;
• odstàpiç od budowy (lub rozbudowy) sieci melioracyjnej.
W przypadku istniejàcej sieci melioracyjnej zahamowaç
zbyt szybki odp∏yw powierzchniowy poprzez budow´ zastawek na istniejàcych rowach melioracyjnych oraz zaniechanie udra˝niania i pog∏´biania rowów;
• opracowaç i wdro˝yç mechanizmy rekompensowania
ekstensywnych metod gospodarowania na stawach rybnych (w tym zachowania roÊlinnoÊci wynurzonej przy
przebudowie stawów, zachowania rozleg∏ych p∏atów
szuwaru i pasów szuwaru wzd∏u˝ grobli);
• zaprzestaç osuszania Êródpolnych zbiorników wodnych;
• wykluczyç osuszanie torfowisk i niecek jeziornych;
• podjàç redukcj´ liczebnoÊci drapie˝ników naziemnych
(lis, norka amerykaƒska) i skrzydlatych (wrona siwa, sroka, kruk);
• ograniczyç stosowanie pestycydów w rejonach bezpoÊrednio sàsiadujàcych z terenami l´gowymi rybitw.
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).
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Stan europejskiej populacji l´gowej rybitwy bia∏owàsej oceniany jest na ok. 35 000–52 000 p. Najliczniej rybitwa ta wyst´puje w Rosji (do 13 000 p.), Rumunii (do 10 000 p.), Ukrainie (do 9000 p.), Hiszpanii (do 8000 p.) i Turcji (do 5000 p.).
Rybitwa bia∏owàsa jest gatunkiem bardziej po∏udniowym
ni˝ inne gatunki rybitw wyst´pujàce w Polsce, a w ostatnich dziesi´cioleciach wykazuje wyraênà ekspansj´ terytorialnà i silny wzrost liczebnoÊci. Po raz pierwszy wykryto jej l´gi w Polsce w roku 1968 w rejonie Parczewa
(chocia˝ prawdopodobne jest sporadyczne gniazdowanie w XIX w. w tym samym rejonie). W ostatnich kilkunastu latach wykryto wiele nowych stanowisk, w tym na
górnej WiÊle, Podlasiu, ko∏o ZamoÊcia i w innych miejscach, a liczebnoÊç tego gatunku co roku jest coraz wy˝sza. Dla 2001 oceniana jest na ok. 800 p. Przyczyny
ekspansji i wzrostu liczebnoÊci nie sà jasne. Prawdopodobnie zadzia∏a∏ tu splot wielu czynników, takich jak
ocieplenie klimatu, wzrost liczebnoÊci w krajach sàsiednich i skuteczniejsza ochrona gatunku.
Najwi´ksza kolonia l´gowa zosta∏a stwierdzona na zb.
Nielisz (woj. lubelskie), gdzie w 2000 gniazdowa∏o do
415 p. Nast´pnie najwi´cej gniazdujàcych par – ok. 200
– znajdowa∏o si´ w 1995 w dolinie górnej Wis∏y (Zb. Gocza∏kowicki). Kolejne miejsca du˝ych koncentracji l´gowych ptaków to ostoja ptaków Dolina Dolnej Skawy
(186 p. w 2002), stawy w Brzeszczach (107 p. w 2002),
dolina Biebrzy (106 p. k. Wizny w 1998) i ostoja ptaków
Dolina Ârodkowej Warty (powy˝ej 100 p. w latach
1993–2001). Znanych jest szereg innych zbiorników
wodnych, na których gniazduje powy˝ej 1% krajowej populacji gatunku. Znajdujà si´ one w nast´pujàcych ostojach ptaków: Ostoja Iƒska, Zalew WiÊlany, Jezioro Dru˝no, Dolina Ma∏ej We∏ny pod Kiszkowem w Wielkopolsce,
UjÊcie Warty, Pradolina Warszawsko-Berliƒska, Zbiornik
Jeziorsko, Dolina Górnej Narwi, Dolina Ârodkowego Bugu, Dolina Liwca, Polesie, Stawy w Tarnawatce, Uroczysko Mosty-Zahajki, Ostoja Tyszowiecka, Starorzecze Sanu w Hurku, Dolina Dolnej So∏y.

• utrata siedlisk l´gowych w wyniku deniwelacji powierzchni dolin rzecznych (zasypywania starorzeczy i zag∏´bieƒ terenu okresowo wype∏nianych wodà);
• utrata siedlisk l´gowych w wyniku osuszania Êródpolnych zbiorników wodnych;
• utrata siedlisk l´gowych w wyniku intensyfikacji gospodarki stawowej po∏àczonej z pog∏´bianiem stawów, niszczeniem roÊlinnoÊci wynurzonej i likwidacjà wysp na stawach hodowlanych;
• niska udatnoÊç l´gów spowodowana przez drapie˝niki
skrzydlate (kruk, wrona siwa, sroka) i czworono˝ne (lis,
jenot, norka amerykaƒska) niszczàce l´gi.
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).
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Nale˝y zbadaç:
• rozmieszczenie i liczebnoÊç krajowej populacji l´gowej,
w tym przebieg ekspansji gatunku;
• wybiórczoÊç siedliskowà;
• sukces l´gowy;
• prze˝ywalnoÊç;
• rozmieszczenie zimowisk i tras przelotu krajowej populacji l´gowej;
• skutecznoÊç czynnej ochrony gatunku.

Poradniki ochrony siedlisk i gatunków
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• coroczna ocena liczebnoÊci populacji l´gowej (na
podstawie liczenia gniazd) obejmujàca wszystkie aktualnie zaj´te stanowiska l´gowe w kraju. Metodyka
do ustalenia.
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