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(L., 1758)

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

Status wyst´powania w Polsce
Nieliczny, lokalnie liczny, ptak l´gowy ni˝u. Podczas w´drówek doÊç licznie spotykany w ca∏ym kraju, szczególnie licznie na wybrze˝u.

Opis gatunku

Mo˝liwoÊç pomy∏ki z innymi
gatunkami
Rybitw´ czarnà naj∏atwiej pomyliç z podobnie do niej
ubarwionà i prawie identycznej wielkoÊci rybitwà bia∏oskrzyd∏à Chlidonias leucopterus (A198), jednak w upierzeniu godowym rybitwy bia∏oskrzyd∏ej wierzch skrzyde∏
jest bia∏awy, 2–3 zewn´trzne lotki 1. rz. – czarniawe,
ogon bia∏y, natomiast spód skrzyde∏ czarny. Ptaki m∏odociane rybitwy bia∏oskrzyd∏ej majà wyraênie bardziej bràzowy grzbiet, na boku cia∏a, u nasady skrzyd∏a, brak jest
charakterystycznego tylko dla rybitwy czarnej ciemnego
paska. W szacie spoczynkowej rybitwy bia∏oskrzyd∏ej czapeczka jest ledwie widoczna. W okresie l´gowym i na
przelotach oba gatunki mogà wyst´powaç wspólnie
w tym samym siedlisku. Podobnà szat´ m∏odocianà ma
równie˝ rybitwa bia∏owàsa Chlidonias hybridus (A196).
Od wczeÊniej opisanych wyró˝nia jà jednak wyraênie
bràzowy grzbiet z be˝owym rysunkiem oraz jaÊniejszy
wierzch skrzyde∏. W szacie godowej rybitwa bia∏owàsa

rybitwa czarna

ma charakterystycznie ubarwionà g∏ow´ – czarny wierzch
kontrastujàcy z bia∏ymi policzkami oraz czerwony dziób.
Wierzch cia∏a i spód jest jednolicie szary.

Biologia
Tryb ˝ycia
Gatunek prowadzi dzienny tryb ˝ycia. Gnieêdzi si´ najcz´Êciej w niewielkich koloniach. Ptaki, poza okresem
w´drówek, widywane sà najcz´Êciej w niewielkich stadach, rzadziej pojedynczo.

Poradniki ochrony siedlisk i gatunków

Rybitwa czarna jest wielkoÊcià zbli˝ona do kosa. Wymiary: d∏ugoÊç cia∏a 24–27 cm, rozpi´toÊç skrzyde∏
61–67 cm, masa ok. 70 g. W upierzeniu godowym
(maj–czerwiec) dominujà barwy ciemnoszare i czarne:
tu∏ów jest czarny, wierzch skrzyde∏ i ogon ciemnoszary,
spód skrzyde∏ jasnoszary, a spód ogona bia∏y. Nogi
i dziób sà brudnoczerwone. Brak wyraênego dymorfizmu p∏ciowego. W szacie godowej samica ró˝ni si´ od
samca tylko nieco bardziej szarà barwà spodu. Ju˝
w lipcu stopniowo rozwijajàce si´ upierzenie spoczynkowe zast´puje upierzenie godowe powi´kszajàcymi
si´ bia∏ymi plamami na g∏owie i spodzie cia∏a; ostatecznie na g∏owie pozostaje czarna czapeczka zachodzàca za oko, wierzch skrzyde∏ pozostaje szary. M∏ode
ptaki majà szat´ podobnà do spoczynkowej doros∏ych,
ró˝nià si´ od nich bràzowym grzbietem, gdzie jasne
obrze˝enia piór tworzà delikatne ∏uskowanie. Ogon
jest s∏abo rozwidlony. Gatunek charakteryzuje si´ lekkim jaskó∏czym lotem.

L´gi
Rybitwa czarna gniazduje kolonijnie. Dojrza∏oÊç p∏ciowà
osiàga w 2. roku ˝ycia. Tam, gdzie zak∏ada gniazda, s∏ychaç z daleka ostry g∏os „krije, kriik, kirr”, a nad wodà lata grupa ptaków. Na l´gowiska krajowe przylatuje w kwietniu, a pierwsze gniazda mo˝na znaleêç w po∏owie maja.
Umieszczane sà na p∏ywajàcych roÊlinach, ko˝uchu starej
roÊlinnoÊci lub podtopionych k´pach turzyc. Gniazda sà
nieos∏oni´te, zbudowane z niewielkiej iloÊci przegni∏ych
i Êwie˝ych roÊlin wodnych, w kszta∏cie p∏askiej kopki. L´gi
trwajà do po∏owy czerwca. Pe∏ne zniesienie sk∏ada si´
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przewa˝nie z 3 jaj, rzadziej 1–2, wyjàtkowo 4. Odleg∏oÊç
mi´dzy sàsiednimi gniazdami w kolonii wynosi 1–7 m. Wysiadywanie jaj od z∏o˝enia pierwszego trwa 18–22 dni. Rybitwa czarna odbywa jeden l´g w roku, po stracie jaj l´g
jest powtarzany. Przez pierwsze dni po wykluciu rodzice na
gnieêdzie ogrzewajà m∏ode, które opuszczajà gniazdo po
2–3 dobach od wyklucia pierwszego piskl´cia, pozostajàc
w ukryciu przez ok. 14 dni. Przebywajà wtedy w pobli˝u
gniazda lub mogà przemieszczaç si´ w inny rejon kolonii.
W niebezpieczeƒstwie ju˝ od pierwszego dnia ˝ycia piskl´ta uciekajà z gniazda. Karmione sà przez oboje rodziców.
W wieku 18–21 dni m∏ode zaczynajà lataç i przez oko∏o tydzieƒ przebywajà jeszcze na terytorium kolonii. Usamodzielniajà si´ po oko∏o 25 dniach, lecz rodzice dokarmiajà je jeszcze w okresie koczowaƒ pol´gowych. W Polsce
przewa˝ajà niewielkie kolonie, liczàce do kilkudziesi´ciu
par, kolonie liczàce 100–200 p. sà nieliczne. Wyjàtkowo
zdarzajà si´ pojedyncze gniazda.
W´drówki
Szlak w´drówkowy rybitw czarnych obràczkowanych w Polsce podczas jesiennej w´drówki biegnie wzd∏u˝ po∏udniowego wybrze˝a Ba∏tyku i dalej wzd∏u˝ wybrze˝a Morza Pó∏nocnego do atlantyckiego wybrze˝a zachodniej Europy. Cz´Êç
ptaków przecina kontynent i pojawia si´ w basenie Morza
Âródziemnego. Dalej cz´Êç ptaków przelatuje na atlantyckie
wybrze˝e Afryki, a inne w kierunku zimowisk w dolinie Nilu.
Miejsca zimowania ptaki osiàgajà w listopadzie. Wiosenna
w´drówka na l´gowiska rozpoczyna si´ w koƒcu marca
i przebiega prawdopodobnie tà samà drogà.
Przez pó∏nocno-zachodnie W∏ochy przelatujà przypuszczalnie przede wszystkim osobniki m∏ode.
W Polsce pierwsze ptaki mo˝na spotkaç ju˝ w 1. dekadzie
kwietnia, zasadniczy przelot trwa od 2. dekady kwietnia do
1. dekady czerwca. Przelot wiosenny odbywa si´ w niewielkich stadach po kilka–kilkanaÊcie ptaków, czasami w parach, rzadziej po 100–200 ptaków, wyjàtkowo do
1000 os. Znacznie obfitszy przelot jesienny w kraju rozpoczyna si´ w lipcu i trwa do 1. dekady paêdziernika, sporadycznie nawet do po∏owy listopada. W czasie w´drówek
rybitwa czarna obserwowana jest w ca∏ej Polsce.
Niedojrza∏e p∏ciowo jednoroczne lub czasem drugoroczne osobniki koczujà mi´dzy miejscami zimowania
a l´gowiskami.
Zimowanie
Rybitwa czarna miejsca zimowania osiàga w listopadzie. Zimowiska znajdujà si´ na wybrze˝ach zachodniej Afryki od
Mauretanii do Namibii, w Republice Po∏udniowej Afryki.
Nielicznie zimuje na Morzu Czarnym i Morzu Kaspijskim.
Pokarm
Podstawowym po˝ywieniem rybitwy czarnej sà drobne
zwierz´ta bezkr´gowe, zw∏aszcza owady wodne i ich larwy.
Chwyta g∏ównie chrzàszcze, muchy, wa˝ki, chruÊciki, plu-
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skwiaki, çmy i motyle, j´tki, koniki polne, Êwierszcze, b∏onkówki, pajàki, d˝d˝ownice, pijawki, Êlimaki, ma∏e ˝aby i kijanki oraz niewielkie ryby (3–5 cm d∏ugoÊci). ˚eruje, lecàc
na wysokoÊci kilku metrów nad wodà, zazwyczaj ni˝ej ni˝
pokrewne gatunki, dziób trzyma opuszczony w dó∏. Na dostrze˝onà ofiar´ uderza nie tak gwa∏townie, jak rybitwa
rzeczna i rybitwa bia∏oczelna. Ofiary chwyta w locie lub na
wodzie, rzadko zanurza si´ pod wod´. W trakcie w´drówek ˝ywi si´ g∏ównie rybami morskimi, czasem owadami
(np. szaraƒczà w´drownà) i skorupiakami.

Wyst´powanie
Siedlisko
W okresie l´gowym rybitwa czarna zamieszkuje g∏ównie
doliny rzeczne i inne obszary bagniste, gdzie jako miejsca l´gu preferuje p∏ytkie stawy, torfianki, starorzecza,
jeziora, zbiorniki zaporowe, niewielkie oczka wodne,
odstojniki, glinianki. Warunkiem koniecznym do osiedlenia si´ jest:
• wyst´powanie roÊlinnoÊci p∏ywajàcej, np. osoki aleosowatej, grà˝ela, podtopionych k´p turzyc, na stawach rybnych gniazduje równie˝ na pokosach roÊlinnoÊci wodnej, a nawet na drewnianych deskach
i opuszczonych gniazdach perkozów;
• niewielkie falowanie wody;
• ods∏oni´ty teren w pobli˝u kolonii;
• ma∏a penetracja terenu przez ludzi.
W okresie pol´gowym i przelotów spotykana jest przewa˝nie na stawach rybnych, zbiornikach zaporowych
oraz wzd∏u˝ wybrze˝a morskiego, rzadziej nad wi´kszymi rzekami.
Siedliska z za∏àcznika I Dyrektywy
Siedliskowej, które mogà byç istotne
dla gatunku
1130 UjÊcia rzek (estuaria)
1150 Zalewy i jeziora przymorskie (laguny)
2110 Inicjalne stadia nadmorskich wydm bia∏ych
3150 Starorzecza i naturalne eutroficzne zbiorniki wodne ze zbiorowiskami z Nymphaeion, Potamion
Rozmieszczenie geograficzne
Na Êwiecie wyst´pujà dwa podgatunki. W Palearktyce
gniazduje podgatunek nominatywny C. n. niger. Centrum jego zwartego wyst´powania obejmuje ni˝owà
cz´Êç Europy od Holandii na zachodzie, poprzez pó∏nocne Niemcy, kraje centralnej i wschodniej Europy, Rumuni´, a˝ do le˝àcej w strefie klimatu umiarkowanego i stepowego cz´Êci Rosji oraz Azj´ Ârodkowà, po A∏taj na
wschodzie. Rozproszone stanowiska znajdujà si´ w Hiszpanii, Francji, we W∏oszech i na Pó∏wyspie Ba∏kaƒskim
oraz w po∏udniowej Szwecji i po∏udniowej Finlandii.
G∏ówne zimowiska znajdujà si´ na zachodnim wybrze˝u
Afryki a˝ po po∏udniowe kraƒce tego kontynentu, a tak-
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˝e w dolinie Nilu na po∏udniu Egiptu i w Sudanie. Nielicznie ptaki gniazdujàce w Rosji spotyka si´ zimà nad
Morzem Czarnym i Morzem Kaspijskim.
W Ameryce Pó∏nocnej, na pó∏noc od 40°N po granic´
tajgi, gniazduje inny podgatunek, który zimuje na wybrze˝u Pacyfiku, od Meksyku do Peru, i na atlantyckim
wybrze˝u pó∏nocnej cz´Êci kontynentu po∏udniowoamerykaƒskiego.

Status ochronny
Ochrona gatunkowa w Polsce: gatunek obj´ty ochronà
Êcis∏à, wymagajàcy ochrony czynnej (Dz U z 2004 r.
Nr 220, poz. 2237)
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
Konwencja Boƒska: za∏àcznik II
Porozumienie AEWA

Wyst´powanie gatunku na
obszarach chronionych
Na obszarach chronionych wyst´puje znaczna cz´Êç krajowej populacji rybitwy czarnej. Wi´ksze stanowiska
znajdujà si´ na terenie PN UjÊcie Warty, w Biebrzaƒskim
PN, Narwiaƒskim PN, parkach krajobrazowych – Nadbu˝aƒskim PK, PK Podlaski Prze∏om Bugu, PK Dolnej Odry, Nadwarciaƒskim PK, Rogaliƒskim PK, rezerwacie
przyrody Jezioro Dru˝no oraz na obszarach chronionego krajobrazu Warmii i Mazur. Podczas jesiennej w´drówki spotykana jest licznie przy ujÊciu Wis∏y Przekopu
(rez. Mewia ¸acha).

WielkoÊç europejskiej populacji l´gowej oceniana jest na
47 000–88 000 p. Najwi´cej ptaków zasiedla Rosj´ (do
30 000 p.), Bia∏oruÊ (do 22 000 p.) i Rumuni´ (do 8000 p.).
LiczebnoÊç rybitwy czarnej zimujàcej w Afryce oceniana
jest na 300 000–500 000 osobników.
W 2. po∏owie XIX w. w dawnym Królestwie Polskim rybitwa
czarna by∏a pospolitym gatunkiem. Przypuszczalnie taki
stan utrzyma∏ si´ do poczàtku XX w. W wyniku melioracji
wielu obszarów w Europie i w Polsce po II Wojnie Âwiatowej
oraz intensyfikacji gospodarki rybackiej na stawach rybnych
odnotowano znaczny spadek liczebnoÊci. Obszar zwartego
wyst´powania przesunà∏ si´ na wschód od granic Polski.
W wyniku zaniku siedlisk naturalnych gatunek zajmuje
siedliska zast´pcze, jakimi sà zbiorniki zaporowe oraz
stawy rybne. W Polsce przewa˝ajà niewielkie kolonie, co
potwierdza niestabilnoÊç i regres gatunku w kraju. Najwi´kszà w Polsce koloni´, liczàcà ok. 435 gniazd, odkryto w roku 1982 na jez. Warno∏ty.
Najwi´ksze koncentracje l´gowe w Polsce w latach 90.
stwierdzone zosta∏y w rez. S∏oƒsk (do 620 p. w kilku koloniach ∏àcznie), w Dolinie Dolnego Bugu (do 370 p.), w Dolinie Dolnej Odry (do 370 p.), w Dolinie Baryczy wraz ze
Stawami Przygodzickimi (do ponad 300 p.), w Dolinie
Ârodkowego Bugu (do 250 p.), na jez. Dru˝no (do 150 p.),
w Dolinie Ârodkowej Warty (do 150 p.) i w Pradolinie Warszawsko-Berliƒskiej (ponad 72 p.).
WielkoÊç populacji krajowej, oceniana dla lat 80. i poczàtku 90. na 4000–7000 p., obecnie wynosi prawdopodobnie 4000–5000 p.
W okresie w´drówek rybitwa czarna spotykana jest doÊç
licznie w ró˝nych miejscach kraju. Na wybrze˝u najwi´ksze koncentracje, dochodzàce do ok. 10 000 ptaków
w latach 90., znane sà znad Zalewu Szczeciƒskiego i ujÊcia Wis∏y Przekopu.

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;
• 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;
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Rozmieszczenie w Polsce
Gniazduje w ca∏ym kraju, g∏ównie na pó∏nocy i wschodzie, unika gór. W pasie Nizin Ârodkowopolskich wi´kszoÊç populacji skupia si´ w dolinach Biebrzy, Narwi,
dolnego Bugu, Warty i Noteci oraz na Polesiu Lubelskim.
Na Warmii i Mazurach wyst´puje w rozproszeniu, tworzàc liczniejsze kolonie na jeziorach Dru˝no i J´dzelek.
Najwa˝niejszym l´gowiskiem na zachodzie kraju jest Kostrzyƒski Zbiornik Retencyjny oraz dolny odcinek Odry.
Liczàce si´ stanowisko znajduje si´ w dolinie Baryczy,
a na po∏udniu Polski w dolinie górnej Wis∏y.
W okresie w´drówek spotykana w ca∏ym kraju, lecz
wi´kszoÊç ptaków przelatuje wzd∏u˝ wybrze˝a Ba∏tyku.
Du˝e koncentracje odnotowano jesienià na Zalewie
Szczeciƒskim i w ujÊciu Wis∏y, a w g∏´bi làdu lokalnie na
Mazurach, na B∏otach Rakutowskich czy na zb. Jeziorsko. Poza tym spotykana jest mniej licznie nad ró˝nymi
jeziorami, zbiornikami zaporowymi, stawami oraz w dolinach rzecznych.

Rozwój i stan populacji
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• w okresie pozal´gowym: p∏oszenie przez ludzi (spacerowiczów i uprawiajàcych sporty wodne) stad ptaków
zbierajàcych si´ na przybrze˝nych wyspach i pla˝ach
na odpoczynek. Oddzia∏ywanie to jest szczególnie
niekorzystne przed wieczorem, gdy rybitwy gromadzà
si´ na noclegowisku.
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).

Poradniki ochrony siedlisk i gatunków

Propozycje odnoÊnie do zarzàdzania
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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 (nie ni˝ej ni˝ 30 cm), 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 (kruk, wrona
siwa, sroka);
• zapewniç spokój w´drujàcym ptakom, przede wszystkim na terenach wi´kszych koncentracji rybitw, tak na
wybrze˝u, jak i na Êródlàdziu, przez wy∏àczenie tych
obszarów z u˝ytkowania turystycznego i rekreacyjnego
w okresie lipiec–paêdziernik;
• ograniczyç stosowanie pestycydów w rejonach bezpoÊrednio sàsiadujàcych z terenami l´gowymi rybitw;
• podjàç ochron´ czynnà poprzez tworzenie sztucznych
miejsc gniazdowych na stawach rybnych w postaci
p∏ywajàcych platform;
• podjàç ochron´ czynnà polegajàcà na pozostawianiu
na stawach rybnych niewielkich fragmentów skoszo-

nych wczesnà wiosnà szuwarów, corocznie w tych samych miejscach.
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 pozagniazdowego;
• sukces l´gowy;
• prze˝ywalnoÊç;
• uk∏ad konkurencyjny z gatunkami pokrewnymi;
• rozmieszczenie zimowisk i tras przelotu krajowej populacji l´gowej;
• skutecznoÊç czynnej ochrony gatunku.

Monitoring
• coroczna ocena liczebnoÊci populacji l´gowej (na
podstawie liczenia czynnych gniazd) obejmujàca 30
najwi´kszych kolonii gniazdowych w kraju. Metodyka
do ustalenia;
• rejestracja wszystkich stanowisk l´gowych na terenie
kraju wykonywana co 3 lata.
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