
Dendrocopos leucotos 
(Bechst., 1803)

Dzi´cio∏ bia∏ogrzbiety
Rzàd: dzi´cio∏owe, rodzina: dzi´cio∏owate

Status w Polsce

Bardzo nieliczny ptak l´gowy wschodniej cz´Êci kraju.

Opis gatunku

Najwi´kszy z dzi´cio∏ów pstrych. Wymiary: d∏ugoÊç cia∏a
24–26 cm, rozpi´toÊç skrzyde∏ 38–40 cm i masa cia∏a
101–110 g. Czarno-bia∏y ptak, u siedzàcego widoczne sà
poprzeczne bia∏e pr´gi na czarnym grzbiecie i skrzyd∏ach.
Bia∏y grzbiet dobrze widoczny jest dopiero w locie. Wierzch
g∏owy (czapeczka) samca jest czerwony, a samicy czarny.
Od dzioba biegnie czarny wàs, przechodzàcy w kreski po
bokach brzucha. Podogonie jest czerwonawe.
M∏ode ubarwione podobnie do doros∏ego samca, ale bar-
wy sà mniej skontrastowane, a czapeczka s∏abiej wybar-
wiona. Zaniepokojone odzywajà si´ mi´kkim „kjok”; b´b-
nienie – d∏uga (oko∏o 2 s) seria uderzeƒ, poczàtkowo ude-
rzenia doÊç rzadkie, wyraênie oddzielone od siebie, pod
koniec werbla g´stsze, zacichajàce.

Mo˝liwoÊç pomy∏ki z innymi 
gatunkami

Ze wzgl´du na podobny wzór ubarwienia grzbietu mo˝na
go pomyliç z dzi´cio∏kiem Dendrocopos minor (A240), jed-
nak ten ostatni jest o po∏ow´ mniejszy i nie ma czerwonych
piór na podogoniu. Samca, u którego wierzch g∏owy jest
czerwony, mo˝na pomyliç tak˝e z dzi´cio∏em Êrednim Den-
drocopos medius (A238). Dzi´cio∏ bia∏ogrzbiety jest jednak
wi´kszy, ma bia∏y grzbiet i poprzeczne pr´gi na skrzyd∏ach,
natomiast grzbiet dzi´cio∏a Êredniego jest czarny, a na je-
go skrzyd∏ach widoczne sà du˝e pod∏u˝ne bia∏e plamy. Sa-
mic´ mo˝na pomyliç z samicà dzi´cio∏a du˝ego Dendroco-
pos major (A237) lub dzi´cio∏a bia∏oszyjego Dendrocopos
syriacus (A429), ale plecy obu tych gatunków wyglàdajà
tak jak u dzi´cio∏a Êredniego, a ich piersi i boki cia∏a sà
czysto bia∏e, bez charakterystycznego dla dzi´cio∏a bia∏o-
grzbietego kreskowania.

Biologia

Tryb ˝ycia
Gatunek osiad∏y, terytorialny. ˚yje pojedynczo lub parami.

L´gi
Dziuple l´gowe wykuwa w martwym i butwiejàcym
drewnie drzew liÊciastych, cz´sto w kikutach. Najcz´-

Êciej wybiera olchy, graby, d´by, jesiony i buki. Gnieê-
dzi si´ zwykle na wysokoÊci 10–20 m, w g∏ównym pniu
lub grubym konarze. Wyprowadza jeden l´g w roku.
Przyst´puje do l´gów najwczeÊniej ze wszystkich wyst´-
pujàcych w Polsce dzi´cio∏ów. Samica sk∏ada jaja pod
koniec marca i w kwietniu, a piskl´ta mogà opuszczaç
gniazdo ju˝ na poczàtku maja. W niektóre lata zdarza-
jà si´ l´gi powtarzane, wtedy m∏ode opuszczajà dziu-
ple dopiero w czerwcu. Zwykle sk∏ada 3–5 jaj, które
przez 11 dni wysiadujà na zmian´ samica i samiec.
Równie˝ oboje rodzice opiekujà si´ piskl´tami. W du-
˝ym stopniu karmià je larwami owadów ˝yjàcych
w rozk∏adajàcym si´ drewnie, co jest wyjàtkiem wÊród
naszych dzi´cio∏ów. M∏ode przebywajà w gnieêdzie
przez 24–28 dni.
Area∏ jednej pary obejmuje od kilkudziesi´ciu do 100 ha,
a na obszarach z ma∏à iloÊcià martwych drzew liÊciastych
jedna para dzi´cio∏ów mo˝e u˝ytkowaç obszar nawet kil-
kunastu km2. Z powodu specyficznych wymagaƒ siedlisko-
wych wyst´puje w niskim zag´szczeniu, które nawet w do-
godnych warunkach siedliskowych nie przekracza
0,6–1,0 p./1 km2.
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W´drówki
Gatunek osiad∏y. Tylko wyjàtkowo pojedyncze ptaki spoty-
ka si´ poza miejscami sta∏ego wyst´powania.

Zimowanie
Zimà spotykany w tych samych miejscach, co w sezonie
l´gowym. Szczegó∏owych danych brak, ale wydaje si´, ˝e
poszczególne osobniki pozostajà ca∏y rok na tym samym
obszarze.

Pokarm
W ciàgu ca∏ego roku podstawowe po˝ywienie stanowià
larwy owadów ˝yjàce w rozk∏adajàcym si´ drewnie, wiosnà
mo˝e dodatkowo zbieraç gàsienice z liÊci drzew. Najcz´-
Êciej ze wszystkich dzi´cio∏ów ˝eruje na rozk∏adajàcych si´
pniach martwych drzew liÊciastych, zarówno stojàcych, jak
i le˝àcych na ziemi. Poszukujàc ukrytych w drewnie owa-
dów, znacznie cz´Êciej kuje ni˝ dzi´cio∏ du˝y czy Êredni. Ja-
ko jedyny z naszych dzi´cio∏ów równie˝ piskl´ta karmi lar-
wami owadów ˝yjàcych w butwiejàcym drewnie. G∏ówny
sk∏adnik diety stanowià larwy chrzàszczy, przede wszystkim
kózkowatych i korników. Diet´ uzupe∏nia larwami innych
˝yjàcych w drewnie chrzàszczy – bogatkowatych, spr´˝yko-
watych, drwionkowatych, biegaczowatych i gàsienicami
motyli trociniarek.

Wyst´powanie

Siedlisko
Gatunek ten zale˝y bardzo silnie od butwiejàcego drewna,
zw∏aszcza mi´kkiego drewna drzew liÊciastych. Z tego
wzgl´du zajmuje g∏ównie dojrza∏e drzewostany liÊciaste
i mieszane na ni˝u i w dolnych partiach gór. Na ni˝u za-
siedla ∏´gi, olsy, gràdy, bagienne brzeziny, wyst´puje tak˝e
w borach mieszanych. W górach dochodzi do wysokoÊci
1050 m n.p.m., stwierdzany jest najcz´Êciej w buczynie
karpackiej, spotykany tak˝e w mieszanych borach dolnore-
glowych. W wyniku zabiegów gospodarczych – usuwania
z lasu martwych i zamierajàcych drzew – spektrum zajmo-
wanych przez dzi´cio∏a bia∏ogrzbietego siedlisk jest na
wi´kszoÊci obszarów ograniczone do terenów trudno do-
st´pnych (silnie podmok∏ych, o du˝ych nachyleniach). Jed-
nak w pierwotnych lasach w rezerwacie Êcis∏ym Bia∏owie-
skiego PN ptaki zajmujà wszelkie typy lasów liÊciastych.
Niezb´dnym dla dzi´cio∏a bia∏ogrzbietego zasobem jest
butwiejàce drewno drzew liÊciastych, zarówno w postaci ki-
kutów, jak i rozk∏adajàcych si´ k∏ód. O ile do ˝erowania
mogà byç wykorzystywane nawet cienkie zamierajàce
drzewa, o tyle wykucie dziupli jest mo˝liwe jedynie w grub-
szych drzewach, o pierÊnicy przekraczajàcej 30 cm. W la-
sach trwale zasiedlanych przez dzi´cio∏y bia∏ogrzbiete
martwe drzewa stanowià przeci´tnie 20–25% drzewosta-
nu, ich zag´szczenie przekracza 200 drzew/ha. Drzewo-
stany z takà zawartoÊcià martwego drewna muszà zajmo-
waç co najmniej 20% ca∏ego obszaru lasu.

Siedliska z za∏àcznika I Dyrektywy 
Siedliskowej, które mogà byç istotne
dla gatunku
9110 KwaÊne buczyny (Luzulo-Fagenion)
9130 ˚yzne buczyny (Dentario glandulose-Fagenion, Galio

odorati-Fagenion)
9150 Ciep∏olubne buczyny storczykowe (Cephalanthero-

-Fagenion)
9160 Gràd subatlantycki (Stellario-Carpinetum)
9170 Gràd Êrodkowoeuropejski i subkontynentalny (Ga-

lio-Carpinetum, Tilio-Carpinetum)
91D0 Bory i lasy bagienne
91E0 ¸´gi wierzbowe, topolowe, olszowe i jesionowe (Sa-

licetum albo-fragilis, Populetum albae, Alnenion glu-
tinoso–-incanae), olsy êródliskowe

91F0 ¸´gowe lasy d´bowo-wiàzowo-jesionowe (Ficario-
-Ulmetum)

Rozmieszczenie geograficzne
Zasiedla lasy liÊciaste i mieszane strefy umiarkowanej
i subborealnej Palearktyki. WÊród wyró˝nionych 10 pod-
gatunków, dwa wyst´pujà w Europie. D. l. leucotos za-
mieszkuje zachodnià Norwegi´, Szwecj´, Finlandi´,
wschodnià Polsk´, wschodnià Szwajcari´, Austri´, Karpa-
ty oraz pó∏nocnà Serbi´ i dalej na wschód area∏ l´gowy
ciàgnie si´ przez po∏udniowà cz´Êç strefy tajgi do Kam-
czatki, Sachalina, pó∏nocno-wschodnich Chin i Korei.
Podgatunek D. l. lilfordi wyst´puje w Pirenejach, Êrodko-
wych W∏oszech, na Ba∏kanach i Peloponezie, w Turcji i na
Kaukazie. Pozosta∏e podgatunki zamieszkujà po∏udniowo-
-wschodnie rejony Azji.

Rozmieszczenie w Polsce
W Polsce dzi´cio∏ bia∏ogrzbiety osiàga zachodni kres swego
zwartego area∏u i wyst´puje g∏ównie na wschód od Wis∏y.
Jego stanowiska skupione sà na dwóch obszarach. W pó∏-
nocno-wschodniej cz´Êci kraju zamieszkuje wszystkie wi´k-
sze kompleksy leÊne (puszcze: Augustowskà, Knyszyƒskà,
Rominckà, Boreckà i – najliczniej – Bia∏owieskà) oraz lasy
Doliny Biebrzy. Drugim rejonem obfitszego wyst´powania
sà Karpaty i Podkarpacie. Najliczniej wyst´puje tam w cz´-
Êci wschodniej: w Bieszczadach, na Ziemi Przemyskiej,
w Beskidzie Niskim, Górach S∏onnych i Magurskim PN. Po-
za tymi dwoma obszarami w du˝ym rozproszeniu wyst´pu-
je na Lubelszczyênie oraz w Górach Âwi´tokrzyskich.

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
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BirdLife International: SPEC -
Dyrektywa Ptasia: Art. 4.1, za∏àcznik I
Konwencja Berneƒska: za∏àcznik II

Wyst´powanie na obszarach 
chronionych

Tylko niewielka cz´Êç dzi´cio∏ów bia∏ogrzbietych wyst´puje
na obszarach obj´tych ochronà prawnà. Na pó∏nocnym
wschodzie najwi´cej dzi´cio∏ów gniazduje w parkach naro-
dowych Biebrzaƒskim PN i Bia∏owieskim PN. Niewiele par
gniazduje równie˝ w parkach krajobrazowych (PK Puszczy
Knyszyƒskiej, PK Puszczy Rominckiej) i w niektórych rezerwa-
tach przyrody (Kozi Rynek, Czerwone Bagno, Siedem
Wysp). Na po∏udniu kraju najwi´cej dzi´cio∏ów bytuje
w parkach narodowych: Bieszczadzkim, Magurskim i Rozto-
czaƒskim oraz w parkach krajobrazowych: JaÊliskim PK, PK
Gór S∏onnych, Popradzkim PK i PK Pogórza Przemyskiego.

Rozwój i stan populacji

Europejska populacja dzi´cio∏a bia∏ogrzbietego szaco-
wana jest na 34 000150 000 p. Prawdopodobnie najlicz-
niejsza populacja zasiedla Rosj´ (10 000–100 000 p.), po-
nadto licznie wyst´puje na terenie Rumunii
(10 000–30 000 p.) i Bia∏orusi (5000–6000 p.).
W XIX w. dzi´cio∏ bia∏ogrzbiety by∏ gatunkiem liczniejszym
i szerzej rozprzestrzenionym ni˝ obecnie, mo˝liwe ˝e
gniazdowa∏ niemal w ca∏ym kraju. Podobnie jak w innych
krajach Europy, spadek liczebnoÊci i wycofywanie si´ z wie-
lu obszarów zwiàzane by∏o z intensyfikacjà gospodarki le-
Ênej i zanikiem martwego drewna w lasach gospodar-
czych. Âlady szerszego wyst´powania mamy z Lubelszczy-
zny, gdzie w po∏owie XIX w. mia∏ gniazdowaç doÊç licznie.
Równie˝ na Âlàsku nie by∏ rzadkoÊcià (wg autorów
z XIX w.). Z si´gajàcym dawniej dalej na zachód zasi´giem
karpackim wiàza∏ si´ stwierdzony w 1893 r. l´g w Puszczy
Niepo∏omickiej. Ocenia si´, ˝e na poczàtku XX w., przed
rozpocz´ciem regularnych wyr´bów, w Puszczy Bia∏owie-
skiej mog∏o bytowaç ok. 350 p. tych ptaków. W efekcie kil-
kudziesi´ciu lat gospodarki leÊnej gniazduje tam obecnie
jedynie nieco ponad 100 p. Równie˝ w Puszczy Augustow-
skiej w latach 90. zanotowano spadek liczebnoÊci w po-
równaniu z latami 60.
Jedynym obszarem, na którym zanotowano w ostatnich
dekadach silny wzrost liczebnoÊci, jest Kotlina Biebrzaƒska,
gdzie w latach 60. i 70. gatunek ten prawie nie wyst´po-
wa∏, a obecnie gniazduje tu 90–100 p. (w 1996). Wzrost
ten jest skutkiem zmian siedliskowych, pojawienia si´ du-
˝ych iloÊci martwego drewna w bagiennych brzezinach
i olszynach. W latach 90. i na poczàtku lat 2000. gatunek
najliczniej wyst´powa∏ w nast´pujàcych obszarach i osto-
jach ptaków: Puszcza Borecka 30–40 p. (w latach
1996–1997), Puszcza Augustowska 8–16 p. (w 1992),
Puszcza Bia∏owieska 115–130 p. (w 1991), Puszcza Kny-

szyƒska 6–12 p. (w 1992), Dolina Biebrzy 90–100 p.
(w 1996), Jezioro OÊwin 4–5 p. (w latach 1996–1999), na
Roztoczu ok. 25 p. (w latach 1991–2001), w ostoi Pogórze
Przemyskie 15–20 p. (w latach 1984–1995), w Górach
S∏onnych powy˝ej 15 p. (w latach 1993–2000), w Biesz-
czadach powy˝ej 30 p. (w latach 1995–1998) i w Beskidzie
Niskim 50–100 p. (w latach 1990–1992). Obecnie wiel-
koÊç krajowej populacji l´gowej szacuje si´ na ok. 500 p.

Zagro˝enia

Gatunkowi zagra˝a w Polsce utrata siedlisk w wyniku:
• braku w lasach odpowiedniej iloÊci mi´kkiego, butwiejà-

cego drewna liÊciastego w postaci zarówno kikutów, jak
i le˝àcych na ziemi k∏ód;

• ograniczania powierzchni starodrzewu liÊciastego na
rzecz drzewostanów iglastych;

• rozcz∏onkowywania dogodnych dla gatunku drzewo-
stanów;

• osuszania lasów podmok∏ych.

Propozycje odnoÊnie do zarzàdzania

Nale˝y:
• zachowaç w lesie odpowiednià iloÊç martwego drewna

drzew liÊciastych, stanowiàcà 20–25% drzewostanu, co
w przeliczeniu na martwe lub obumierajàce drzewa wy-
nosi ok. 200 sztuk/ha;

• zachowaç w lesie martwe drzewa liÊciaste o pierÊnicy
ponad 30 cm, niezb´dne do wykucia dziupli;

• w starodrzewach liÊciastych (w wieku powy˝ej 80 lat)
i wszystkich drzewostanach na siedliskach podmok∏ych
zaniechaç usuwania martwych i zamierajàcych drzew,
pozostawiaç równie˝ wywroty i wiatro∏omy;

• w pozosta∏ych drzewostanach liÊciastych i mieszanych
w czasie zabiegów piel´gnacyjnych pozostawiaç zamie-
rajàce drzewa oraz ˝ywe drzewa z gatunków krótko ˝y-
jàcych (brzoza, osika);

• zachowaç w obr´bie kompleksów leÊnych kilkusethekta-
rowe p∏aty starodrzewu po∏àczone ze sobà siecià koryta-
rzy ekologicznych;

• wprowadziç ca∏kowity zakaz wyr´bu martwych i zamie-
rajàcych drzew liÊciastych na obszarach obj´tych prze-
strzennà formà ochrony przyrody.

Propozycje badaƒ

Nale˝y zbadaç:
• rozmieszczenie stanowisk i liczebnoÊç krajowej populacji

l´gowej;
• sukces l´gowy;
• prze˝ywalnoÊç;
• dyspersj´ w obr´bie krajowej populacji l´gowej;
• pokrewieƒstwo genetyczne lokalnych populacji;
• skutecznoÊç czynnej ochrony gatunku.
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Monitoring

• coroczna ocena obecnoÊci (lub braku) dzi´cio∏a bia∏o-
grzbietego, prowadzona na powierzchniach wyznaczo-
nych w podstawowych ostojach tego gatunku w kraju,
w okresie tu˝ przed przystàpieniem do l´gów (na ni˝u 2.
po∏owa marca lub poczàtek kwietnia), przy zastosowa-
niu stymulacji magnetofonowej, po∏àczona z ocenà do-
st´pnoÊci martwych i zamierajàcych drzew liÊciastych.

Rejestracj´ dzi´cio∏ów nale˝y prowadziç w okresie ich naj-
wi´kszej wykrywalnoÊci. Dla unikni´cia wielokrotnych reje-
stracji tych samych ptaków punkty obserwacji powinny two-
rzyç sieç o oczkach nie mniejszych ni˝ 500x500 m. Do wy-
znaczania w´z∏ów sieci dobrze nadajà si´ ∏atwe do zloka-
lizowania w terenie znaki, np. s∏upki oddzia∏owe. W ka˝-
dym z w´z∏ów sieci obserwator odtwarza nie d∏u˝ej ni˝
przez 3 minuty nagranie b´bnienia dzi´cio∏a bia∏o-
grzbietego, po czym kontynuuje wypatrywanie ptaków
przez dalsze 2 minuty. Obserwacja trwa do wykrycia dzi´-
cio∏a lub – gdy ten si´ nie pojawia – przez pi´ç minut. Pta-
ki wykryte po drodze mi´dzy kolejnymi punktami przypisu-
je si´ do punktu po∏o˝onego najbli˝ej miejsca obserwacji;
• sta∏a rejestracja wszystkich stanowisk l´gowych na tere-

nie kraju. Metodyka poszukiwania nowych stanowisk do
ustalenia.

Poszlakami mogàcymi wskazywaç na wyst´powanie dzi´-
cio∏a bia∏ogrzbietego na danym terenie jest wykrycie cha-
rakterystycznych Êladów ˝erowania – poziomych, jakby
zrobionych d∏utem wy˝∏obieƒ w drewnie. Wy˝∏obienia te,
u∏o˝one równolegle jedne nad drugimi, tworzà na pozba-
wionym kory pniu charakterystycznà „tark´”. Równie˝ wy-
jàtkowo wczesne l´gi dzi´ciole (piskl´ta w dziupli w drugiej
po∏owie kwietnia czy pierwszych dniach maja) mogà suge-
rowaç obecnoÊç tego gatunku.
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