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Ptaki (cz´Êç II)

A198
Chlidonias leucopterus 
(Temm., 1815)

Rybitwa bia∏oskrzyd∏a
Rzàd: siewkowe, podrzàd: mewowce, rodzina: rybitwy

Status wyst´powania w Polsce

Gatunek bardzo nielicznie l´gowy g∏ównie w Êrodkowej
i wschodniej cz´Êci kraju. Na przelotach liczniej obserwo-
wany na wschodzie.

Opis gatunku

Wymiary: d∏ugoÊç cia∏a 20–23 cm, rozpi´toÊç skrzyde∏
63–67 cm, masa cia∏a samców 59–79 g, samic
53–76 g. Odzywa si´ chrapliwym „kree” lub „kerr”. Ry-
bitwa bia∏oskrzyd∏a charakteryzuje si´ bardzo kontra-
stowym, czarno-bia∏ym upierzeniem. W szacie godowej
g∏owa, brzuch, grzbiet oraz spodni brzeg skrzyd∏a sà in-
tensywnie czarne, natomiast wierzch przedniego brzegu
skrzyd∏a, kuper oraz ogon – czysto bia∏e. Dziób oraz
nogi sà czerwone. W szacie spoczynkowej g∏owa oraz
spód cia∏a bia∏e, natomiast wierzch cia∏a ∏upkowoszary.
Doros∏e ptaki w obu szatach nie wykazujà dymorfizmu
p∏ciowego. M∏ode ptaki sà upierzone podobnie jak pta-
ki doros∏e w okresie spoczynkowym, z tym ˝e wierzch
ich cia∏a jest ciemnobràzowy.
Wymian´ upierzenia godowego na spoczynkowe rybi-
twa bia∏oskrzyd∏a rozpoczyna w pierwszej dekadzie
czerwca, a ostatnie osobniki koƒczà pierzenie ju˝ na
zimowiskach, w po∏owie listopada. Natomiast upie-
rzenie godowe zaczyna si´ pojawiaç od poczàtku lu-
tego, a koniec pierzenia przypada nawet na pierwsze
dni maja.

Mo˝liwoÊç pomy∏ki z innymi 
gatunkami

Istnieje mo˝liwoÊç pomylenia rybitwy bia∏oskrzyd∏ej z ry-
bitwà czarnà Chlidonias niger (A197), szczególnie pta-
ków w szatach spoczynkowych. W szacie godowej
przedni, wierzchni brzeg skrzyd∏a rybitwy bia∏oskrzyd∏ej
jest bia∏y, natomiast rybitwa czarna ma ca∏y wierzch
skrzyd∏a ciemnoszary. Ponadto spód skrzyd∏a rybitwy
bia∏oskrzyd∏ej jest skontrastowany – czarno-popielaty,
a u rybitwy czarnej ciemnoszary. Dziób i nogi rybitwy
czarnej sà czarnoczerwonawe, czym ró˝nià si´ od inten-
sywnie czerwonych rybitwy bia∏oskrzyd∏ej. W szacie spo-
czynkowej oba gatunki sà do siebie bardzo podobne.
W tej szacie rybitwa bia∏oskrzyd∏a ró˝ni si´ od czarnej
brakiem ciemnej pó∏obro˝y na szyi.

Biologia

Tryb ˝ycia
Gatunek prowadzi dzienny tryb ˝ycia. W okresie l´gowym
monogamiczny, wykazujàcy tendencj´ do kolonijnego
gniazdowania. 

L´gi
Rybitwy bia∏oskrzyd∏e dojrzewajà p∏ciowo w 2. roku ˝ycia.
Nie sà one przywiàzane do miejsc gniazdowania, dlatego te˝
kolonie tego gatunku zwykle nie majà sta∏ych miejsc lokali-
zacji. Przewa˝ajà kolonie ma∏e, liczàce 2–20 gniazd. Kolonie
przekraczajàce 100 gniazd nale˝à do rzadkoÊci. Kolonie ry-
bitwy bia∏oskrzyd∏ej sà luêne, Êrednia odleg∏oÊç pomi´dzy sà-
siadujàcymi gniazdami wynosi 7,3 m (0,75–36 m). Rybitwa
bia∏oskrzyd∏a buduje gniazdo na p∏ytkich rozlewiskach lub
na p∏ywajàcej roÊlinnoÊci wodnej, dlatego jest ono zawsze
wilgotne. Gniazdo zbudowane jest z fragmentów martwych
i ˝ywych roÊlin wodnych, które ptaki zbierajà w pobli˝u. Jego
Êrednica zewn´trzna wynosi 13–18 cm, Êrednica niecki
gniazdowej 9–11 cm, a g∏´bokoÊç niecki 1–3 cm.
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Rybitwy bia∏oskrzyd∏e sk∏adajà 2–3 jaja (2–4). Jaja sà
owalne, zielonkawobràzowe, z licznymi czarnymi i brà-
zowymi plamkami. Wysiadywanie trwa 18–22 dni i roz-
poczyna si´ po z∏o˝eniu pierwszego jaja. Wysiadujà oba
ptaki, przy czym udzia∏ samicy jest wi´kszy. Wykluwanie
si´ wszystkich pisklàt w jednym gnieêdzie mo˝e trwaç
1–4 dni. Po wyl´gu rodzice wynoszà skorupy jaj i porzu-
cajà je z dala od gniazda. Piskl´ta sà zagniazdownika-
mi niew∏aÊciwymi i przez pierwsze kilka dni pozostajà
w gnieêdzie, po czym opuszczajà je i kryjà si´ w pobli-
skiej roÊlinnoÊci. Sà karmione przez oboje rodziców
przez 24–25 dni. Po dalszych 3–7 dniach m∏ode ptaki
opuszczajà kolonie l´gowe.

W´drówki
Rybitwa bia∏oskrzyd∏a jest gatunkiem w´drownym. Je-
sienna w´drówka rozpoczyna si´ w po∏owie sierpnia.
Ptaki zimujàce w zachodniej cz´Êci Afryki przelatujà
bezpoÊrednio nad Saharà, nie w´drujà natomiast
wzd∏u˝ wybrze˝y afrykaƒskich. Ptaki zimujàce we
wschodniej Afryce lecà wzd∏u˝ doliny Nilu. W´drówka
wiosenna odbywa si´ tà samà drogà co jesienna, tylko
w przeciwnym kierunku.
Przylot do Polski rozpoczyna si´ w 3. dekadzie marca i trwa
do poczàtku maja. Nasilenie w´drówki wiosennej w Polsce
jest bardzo zró˝nicowane. Odlot nast´puje w okresie od 3.
dekady lipca do wrzeÊnia.

Zimowanie
Ptaki z zachodniej i centralnej cz´Êci area∏u zimujà na
Êródlàdowych zbiornikach wodnych w Êrodkowej i po∏u-
dniowej Afryce oraz od wybrze˝y po∏udniowej Azji do Au-
stralii i Nowej Zelandii. W okresie zimowania rybitwa bia-
∏oskrzyd∏a spotykana jest g∏ównie na Êródlàdziu – nad rze-
kami, jeziorami i bagnami. Wielokrotnie obserwowana by-
∏a tak˝e z dala od zbiorników wodnych podczas polowa-
nia na szaraƒcz´.

Pokarm
Pokarm rybitwy bia∏oskrzyd∏ej stanowià g∏ównie wodne
i làdowe bezkr´gowce, a zw∏aszcza owady, czasami
tak˝e niewielkie ryby oraz p∏azy. WÊród owadów domi-
nujà wa˝ki, chrzàszcze, muchówki, Êwierszcze i pasiko-
niki, formy uskrzydlone mrówek, j´tki, chruÊciki oraz
termity. Z innych bezkr´gowców zjadane sà tak˝e pa-
j´czaki i Êlimaki. Z ryb stwierdzono narybek karpia
oraz cierniki.
Ptaki zdobywajà pokarm g∏ównie nad rzekami i jeziora-
mi lub te˝ w ich pobli˝u. Cz´sto, szczególnie w okresie
w´drówek, ˝erujà w du˝ych stadach. Pokarm zbierajà
z powierzchni wody, z roÊlinnoÊci wynurzonej czy te˝ là-
dowej, wykonujàc przy tym karko∏omne ewolucje po-
wietrzne, rzadziej spadajà z wysokoÊci na powierzchni´
wody, np. w ten sposób polujà na drobne ryby. Polujà
te˝ na owady w powietrzu.

Wyst´powanie

Siedlisko
Rybitwa bia∏oskrzyd∏a gnieêdzi si´ w strefie klimatu
umiarkowanego pomi´dzy strefà borealnà a strefà ste-
pów. Jest zwiàzana z nizinami, chocia˝ w Armenii jej l´-
gi stwierdzono na wysokoÊci do 2000 m n.p.m. Preferu-
je naturalne tereny podmok∏e, zw∏aszcza p∏ytkie zbiorni-
ki s∏odkowodne po∏o˝one wÊród rozleg∏ych obszarów
trawiastych. Zasiedla bagna, doliny nizinnych rzek, je-
ziora z wodà s∏odkà i alkalicznà, na których obszar
otwartej wody graniczy z doÊç rozleg∏ymi strefami szu-
warów trzcinowych, czy te˝ turzycowych. Rzadziej gniaz-
duje na stawach rybnych.

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
6410 Zmiennowilgotne ∏àki trz´Êlicowe (Molinion)

Rozmieszczenie geograficzne
Zasi´g wyst´powania rybitwy bia∏oskrzyd∏ej (nie wyró˝nio-
no podgatunków) rozciàga si´ od Polski, wschodniej S∏o-
wacji i W´gier, Litwy i ¸otwy, poprzez Bia∏oruÊ, Ukrain´, Ro-
sj´, gdzie dociera po dolin´ dolnego Amuru, a˝ do pó∏-
nocno-wschodnich Chin. Area∏ jej wyst´powania jest rozle-
g∏y, ale silne porozrywany, zw∏aszcza na obszarze wschod-
niej Syberii. Izolowane efemeryczne stanowiska l´gowe te-
go gatunku stwierdzano w Armenii, Bu∏garii, Chorwacji,
Jugos∏awii, Mo∏dawii, Rumunii oraz we W∏oszech. Zimowi-
ska znajdujà si´ na rozleg∏ych obszarach Afryki (na po∏u-
dnie od Zwrotnika Raka), w tropikalnej cz´Êci Azji, w pó∏-
nocnej Australii i Nowej Zelandii.

Rozmieszczenie w Polsce
Obecnie sta∏ym terenem wyst´powania rybitwy bia∏oskrzy-
d∏ej jest Kotlina Biebrzaƒska i prawdopodobnie tak˝e przy-
legajàcy do niej fragment doliny Narwi. DoÊç regularnie
gatunek ten ostatnio gniazduje tak˝e na Lubelszczyênie,
w Êrodkowym i dolnym biegu Warty oraz w Dolinie Dolne-
go Bugu w rejonie Broku.

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): NT gatunek ni˝-
szego ryzyka, ale bliski zagro˝enia
Status zagro˝enia w Europie: S gatunek niezagro˝ony, któ-
rego status ochronny jest prawdopodobnie odpowiedni



Dyrektywa Ptasia: Art. 4.2
Konwencja Berneƒska: za∏àcznik II
Konwencja Boƒska: za∏àcznik II
Porozumienie AEWA

Wyst´powanie gatunku na 
obszarach chronionych

Wspó∏czeÊnie kolonie l´gowe rybitwy bia∏oskrzyd∏ej stwier-
dzono na terenie Biebrzaƒskiego PN, PN UjÊcie Warty, Po-
leskiego PN, ¸om˝yƒskiego PK Doliny Narwi oraz PK Doli-
na Baryczy.

Rozwój i stan populacji

WielkoÊç europejskiej populacji l´gowej rybitwy bia∏oskrzy-
d∏ej szacowana jest na ok. 22 000–53 000 p. Najliczniej
gatunek ten wyst´puje na Bia∏orusi (do 30 000 p.), w Ro-
sji (do 17 000 p.), w Rumunii (do 2000 p.) oraz na Ukra-
inie (do 1800 p.).
W Polsce w XIX w. rybitwa bia∏oskrzyd∏a doÊç licznie gniaz-
dowa∏a na Lubelszczyênie. Sporadycznie l´gi tego gatunku
odnotowywano te˝ w Wielkopolsce. Na poczàtku lat 60.
w ca∏ym kraju stwierdzono zaledwie jeden przypadek jej
l´gu w dolinie Wis∏y ko∏o Kozienic. Przynajmniej od po∏o-
wy lat 60. sta∏ym terenem l´gowym tego gatunku sta∏y si´
Bagna Biebrzaƒskie, przy czym liczebnoÊç gniazdujàcych
ptaków ulega∏a z roku na rok bardzo silnym wahaniom.
Ju˝ w latach 70. rybitwa bia∏oskrzyd∏a gniazdowa∏a tak˝e
na terenie sàsiadujàcej z Kotlinà Biebrzaƒskà doliny Na-
rwi. Przynajmniej od poczàtku lat 80. zasiedli∏a Polesie Lu-
belskie. Pod koniec lat 70. l´gi jej mia∏y miejsce tak˝e
w dolinie Warty, a od koƒca lat 1980. sta∏ym terenem l´-
gowym jest Zb. Kostrzyƒski. W latach 90. l´gi jej obserwo-
wano w wielu miejscach na terenie kraju, przy czym wi´k-
szoÊç z nich mia∏a charakter efemeryczny. Stwierdzano jà
wówczas w rejonie Szczecina, w dolinie Baryczy, w Dolinie
Dolnego Bugu, na Zb. Gocza∏kowickim, w dolinie Neru,
na Mazurach oraz na Roztoczu.
Wydaje si´, ˝e gatunek wykazuje ekspansj´ w kierunku za-
chodnim, a liczne, aczkolwiek efemeryczne przypadki l´-
gów z ostatnich lat wskazujà, ˝e zjawisko to si´ nasila.
LiczebnoÊç krajowej populacji l´gowej rybitwy bia∏oskrzy-
d∏ej jest bardzo trudna do okreÊlenia ze wzgl´du na du˝à
zmiennoÊç z roku na rok – mo˝e si´ ona wahaç od kilku-
dziesi´ciu do kilku tysi´cy p.; w szczególnie korzystnych po-
godowo latach (rozleg∏e i d∏ugotrwa∏e rozlewiska w doli-
nach rzek, w jej g∏ównych ostojach) liczebnoÊç mo˝e do-
chodziç, jak w roku 1996, do 3500 p.
W latach 90. i wczesnych 2000. najwi´ksze koncentracje
l´gowe omawianego gatunku wystàpi∏y na nast´pujàcych
obszarach: na Bagnach Biebrzaƒskich (do 3000 p.
w 1996), na terenie ¸om˝yƒskiego PK Doliny Narwi (do
370 p. w 1996), w dolinie dolnej Skawy (do 216 p.
w 1997), w dolinie Êrodkowego Bugu (do 200 p. w latach

1998–2000), w rez. S∏oƒsk (do 100 p. w latach
1996–1997), w dolinie TyÊmienicy (ok. 60 p. w 2000) i na
zb. Nielisz k. ZamoÊcia (60 p. w 2000).
Rybitwa bia∏oskrzyd∏a obserwowana jest w kraju liczniej
podczas przelotu wiosennego ni˝ jesiennego, szczególnie
na wschodzie kraju. W latach silniejszych nalotów w nie-
których okolicach mo˝na obserwowaç tysiàce przelatujà-
cych ptaków, np. w maju 1997 na stawach w Górkach,
w dolinie Nidy (ok. 1100 ptaków), na Stawach Przygodzic-
kich (ok. 5700 ptaków), na stawach w Spytkowicach (ok.
1560 ptaków) czy w rez. S∏oƒsk (ok. 1000 ptaków).

Zagro˝enia

Gatunkowi zagra˝a w Polsce:
• utrata siedlisk l´gowych w wyniku zmian re˝imu hydro-

logicznego rzek, zmieniajàcych cz´stoÊç i d∏ugoÊç zale-
wów w dolinach rzecznych;

• utrata siedlisk l´gowych w wyniku deniwelacji po-
wierzchni dolin rzecznych (zasypywania starorzeczy i za-
g∏´bieƒ terenu okresowo wype∏nianych wodà);

• utrata siedlisk l´gowych w wyniku osuszania Êródpol-
nych zbiorników wodnych;

• niska udatnoÊç l´gów spowodowana przez drapie˝niki
skrzydlate (kruk, wrona siwa, sroka) i czworono˝ne (lis,
jenot, norka amerykaƒska) niszczàce l´gi;

• odwiedzanie kolonii l´gowych przez zorganizowane
grupy obserwatorów ptaków; w ostatnich latach nasila
si´ ruch ekologicznej turystyki kwalifikowanej. Niepoko-
jenie rybitw w okresie l´gowym mo˝e niekorzystnie wp∏y-
waç na przebieg l´gów.

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:
• powa˝nie ograniczyç plany zabudowy hydrotechnicznej

dolin rzecznych i plany przekszta∏ceƒ re˝imu hydrologicz-
nego 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;

• u˝ytkowaç doliny rzeczne zgodnie z dotychczasowà ewi-
dencjà gruntów;

• w dolinach rzek utrzymaç wysoki poziom wód grunto-
wych póênà wiosnà, zachowaç okresowo wype∏niane
wodà obni˝enia i p∏ytkie starorzecza;

• odstàpiç od budowy (lub rozbudowy) sieci melioracyjnej.
W przypadku istniejàcej sieci melioracyjnej zahamowaç
zbyt szybki odp∏yw powierzchniowy poprzez budow´ za-
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stawek na istniejàcych rowach melioracyjnych oraz za-
niechanie udra˝niania i pog∏´biania rowów;

• zaprzestaç osuszania Êródpolnych zbiorników wodnych;
• wykluczyç osuszanie torfowisk i niecek jeziornych;
• podjàç redukcj´ liczebnoÊci drapie˝ników naziemnych

(lis, jenot, norka amerykaƒska) i skrzydlatych (kruk,
wrona siwa, sroka);

• zapewniç spokój w´drujàcym ptakom, przede wszystkim
na terenach wi´kszych koncentracji rybitw na Êródlàdziu,
przez wy∏àczenie tych obszarów z u˝ytkowania turystycz-
nego i rekreacyjnego w okresie lipiec–paêdziernik;

• ograniczyç stosowanie pestycydów w rejonach bezpo-
Êrednio 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).

Propozycje badaƒ

Nale˝y zbadaç:
• rozmieszczenie i liczebnoÊç krajowej populacji l´gowej;
• wybiórczoÊç siedliskowà okresu gniazdowego;
• sukces l´gowy;
• prze˝ywalnoÊç;
• rozmieszczenie zimowisk i tras przelotu krajowej popula-

cji l´gowej;
• skutecznoÊç czynnej ochrony gatunku.

Monitoring

• coroczna ocena liczebnoÊci populacji l´gowej (na pod-
stawie liczenia gniazd) obejmujàca wszystkie aktualnie
zaj´te stanowiska l´gowe w kraju.

Obszary potencjalnie l´gowe nale˝y kontrolowaç dwu-
krotnie. Pierwszà kontrol´ nale˝y przeprowadziç na
prze∏omie maja i czerwca, g∏ównie w celu wst´pnego
okreÊlenia po∏o˝enia powstajàcych kolonii l´gowych
(rybitwy bia∏oskrzyd∏e nie wykazujà tendencji do gniaz-

dowania z roku na rok w tych samych miejscach). Ko-
lejna kontrola powinna przypadaç na 2. po∏ow´ czerw-
ca i pozwoliç na dok∏adne policzenie wszystkich gniazd
w koloniach. Podczas drugiej kontroli nale˝y bezpo-
Êrednio penetrowaç obszary kolonii w celu dok∏adnego
policzenia gniazd.
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