
Lullula arborea
(L., 1758)

Lerka
Rzàd: wróblowe, podrzàd: Êpiewajàce, rodzina: skowronki

Status wyst´powania w Polsce

Nieliczny lub Êrednio liczny ptak l´gowy ni˝u, w górach
bardzo nieliczny, wyjàtkowo zimujàcy.

Opis gatunku

Lerka jest najmniejszym, spoÊród trzech wyst´pujàcych
w Polsce l´gowych gatunków skowronków. D∏ugoÊç cia∏a
wynosi 14–16 cm, rozpi´toÊç skrzyde∏ 27–30 cm, masa
cia∏a 25 g. Na g∏owie widoczny jest charakterystyczny,
Êci´ty czubek, ograniczony z boków jasnymi paskami ∏à-
czàcymi si´ na karku. Ogólne ubarwienie wierzchu cia∏a
jest bràzowoszare. Charakterystyczny jest zw∏aszcza czar-
no-bia∏y rysunek na brzegu skrzyde∏, dobrze widoczny
u ptaka siedzàcego na ziemi. Spód cia∏a jest szarawobia-
∏y, pierÊ mocno kreskowana. Zwraca uwag´ krótki ogon
i szerokie skrzyd∏a, zw∏aszcza gdy ptak obserwowany jest
w locie – jego sylwetka przypomina wtedy nietoperza.
U gatunku tego nie wyst´puje dymorfizm p∏ciowy. Ubar-
wienie m∏odych ptaków jest podobne jak doros∏ych, ale
mniej kontrastowe. Âpiew lerki jest bardzo melodyjny. Sk∏a-
da si´ z powtarzanych motywów i brzmi jak: „lilililili…”,
„∏idl-∏idl-∏idl…”, „pil-pil-pil…”. Samiec na ogó∏ Êpiewa
w powietrzu i zatacza ko∏a nad swoim terytorium, jednak-
˝e cz´sto Êpiewa tak˝e, siedzàc na wysoko po∏o˝onych
miejscach, jak np. liniach energetycznych, s∏upach, czub-
kach najwy˝szych drzew. W pe∏ni sezonu najbardziej ak-
tywny jest o Êwicie. Âpiewa równie˝ nocà. W siedliskach
swego wyst´powania lerka jest cz´sto jedynym ptakiem ak-
tywnym w tej porze doby. Zaniepokojone ptaki w momen-
cie zagro˝enia wydajà g∏os przypominajàcy „didliui” lub
„liu-liplip”. Dzi´ki temu g∏osowi stosunkowo ∏atwo jest je
wykryç w terytorium l´gowym. Podobnie odzywajà si´, gdy
siedzàc na ziemi, wabià si´ nawzajem.

Mo˝liwoÊç pomy∏ki z innymi 
gatunkami

W wielu siedliskach l´gowych lerki wyst´puje te˝ skowro-
nek Alauda arvensis (A247, nieopisany w tej ksià˝ce).
W odró˝nieniu od niego, lerka jest mniejsza i ma propor-
cjonalnie krótszy ogon, a skrajne sterówki nie sà bia∏e, lecz
ciemnobràzowe. Ubarwienie wierzchu cia∏a jest bardziej
kontrastowe. Lerka cz´sto siada na drzewach, liniach ener-
getycznych oraz s∏upach, czego na ogó∏ nie robi skowro-
nek. Ponadto samiec lerki Êpiewa w locie, zataczajàc ko∏a,
natomiast skowronek „zawisa” w powietrzu. Podobna do

lerki dzierlatka Galerida cristata (A244, gatunek nieopisa-
ny w tej ksià˝ce) jest wielkoÊcià zbli˝ona do skowronka, za-
siedla jednak inne siedliska, którymi sà na ogó∏ tereny ru-
deralne wokó∏ miast i osiedli. Âpiew lerki jest jednym z naj-
bardziej charakterystycznych wÊród naszych krajowych ga-
tunków ptaków. Mi´kkie, powtarzane, wznoszàce si´ i opa-
dajàce tony znacznie ró˝nià si´ od Êpiewu skowronka, któ-
rego piosenka sk∏ada si´ z d∏ugo i monotonie powtarza-
nych treli, trudnych do transkrypcji s∏ownej.

Biologia

Tryb ˝ycia
Jest to gatunek o dziennym trybie ˝ycia, choç w sezonie
l´gowym samce cz´sto Êpiewajà nocà.

L´gi
Gatunek terytorialny. W odpowiednich siedliskach wyst´pu-
jà skupienia kilku par l´gowych obok siebie, w sytuacjach
takich Êpiewajàce samce stymulujà si´ do wspólnego Êpie-
wania w locie, jednak˝e na ogó∏ terytoria poszczególnych
par sà rozproszone. Lerka wyprowadza dwa l´gi w roku.
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W koƒcu kwietnia i na poczàtku maja znaleêç mo˝na gniaz-
do pierwszego l´gu. Jest ono budowane najcz´Êciej w os∏o-
ni´tym trawà do∏ku w ziemi. Miejsce budowy gniazda loka-
lizowane jest na ÊródleÊnej polanie czy zr´bie, o powierzch-
ni przekraczajàcej zwykle 3 ha lub w zbo˝u, kilka lub kilka-
naÊcie metrów od Êciany lasu. Zewn´trzna cz´Êç gniazda
zbudowana jest z traw (czasem z domieszkà mchu), a wn´-
trze wyÊcielone cienkimi êdêb∏ami, korzonkami, w∏osiem
i sierÊcià. Liczba jaj w zniesieniu wynosi najcz´Êciej 4–5, rza-
dziej 3 lub 6. Wysiaduje wy∏àcznie samica. Po 13–15 dniach
wysiadywania od terminu zniesienia ostatniego jaja, wyklu-
wajà si´ piskl´ta, które poczàtkowo sà przez samic´ ogrze-
wane na gnieêdzie. Opuszczajà gniazdo po 10–13 dniach
(czasem ju˝ po 8) od wyklucia, kiedy jeszcze nie potrafià la-
taç. Przez nast´pnych kilka dni sà karmione przez oboje ro-
dziców. M∏ode uzyskujà samodzielnoÊç po 12–15 dniach.
Doros∏e ptaki przyst´pujà wówczas do drugiego l´gu. Cza-
sami samiec jeszcze karmi piskl´ta z pierwszego l´gu, kiedy
samica ju˝ wysiaduje jaja z drugiego. Okres l´gowy rozcià-
gni´ty jest do lipca. Lerka nie wyst´puje w du˝ym zag´szcze-
niu, na terenach leÊnych na ogó∏ nie przekracza ono
10 p./10 km

2
. W krajobrazie rolniczym, gdzie liczba do-

st´pnych siedlisk jest jeszcze mniejsza, gatunek ten jest pta-
kiem nielicznym lub nie wyst´puje zupe∏nie.

W´drówki 
Lerka nale˝y do ptaków przylatujàcych wczeÊnie. Na ogó∏
ju˝ w pierwszych dniach marca mo˝na zaobserwowaç w´-
drujàce ptaki, co ma miejsce w kilka dni po pojawieniu si´
pierwszych skowronków. Nierzadko przelotne lerki obser-
wowaç mo˝na ju˝ w koƒcu lutego, zw∏aszcza gdy zima by-
∏a ∏agodna. Ptaki lecà na ogó∏ pojedynczo lub w niewiel-
kich grupach po kilka osobników. Na terenach l´gowych
lerki pojawiajà si´ w marcu lub na poczàtku kwietnia.
W okresie pol´gowym skupiajà si´ w niewielkie stadka li-
czàce na ogó∏ kilka lub kilkanaÊcie osobników. Ju˝ po od-
byciu pierwszego l´gu (koniec maja, czerwiec) spotkaç
mo˝na grupki, które koczujà w siedliskach l´gowych a˝ do
odlotu. Ukierunkowany przelot do miejsc zimowania odby-
wa si´ we wrzeÊniu i w paêdzierniku. Ptaki zatrzymujà si´
wtedy na otwartych polach. Bardzo rzadko spotkaç mo˝na
lerki jeszcze w listopadzie. Wyjàtkowo zdarzajà si´ przy-
padki zimowania.

Zimowanie
Obszar zimowania lerki obejmuje g∏ównie po∏udniowà
cz´Êç Europy: Pó∏wysep Ba∏kaƒski, Pó∏wysep Apeniƒski i
Pó∏wysep Iberyjski, Francj´ oraz w mniejszym stopniu za-
chodnie Niemcy, kraje Beneluksu oraz po∏udniowà cz´Êç
Wielkiej Brytanii. W Europie Wschodniej cz´Êç ptaków zi-
muje wokó∏ Morza Czarnego, g∏ównie na Krymie.

Pokarm 
W sezonie l´gowym lerka od˝ywia si´ przede wszystkim
niewielkimi owadami (gàsienice motyli, chrzàszcze) i in-

nymi bezkr´gowcami, a w mniejszej iloÊci zielonymi p´-
dami m∏odych roÊlin. W okresie jesienno-zimowym zja-
da nasiona ró˝nych gatunków roÊlin, m.in. rdestu pta-
siego, wyki, komosy.

Wyst´powanie

Siedlisko
Siedliskiem wyst´powania lerki sà najcz´Êciej obrze˝a su-
chych borów i sosnowych zagajników o powierzchni prze-
kraczajàcej na ogó∏ 3 ha, ÊródleÊne polany i por´by, suche
murawy, nadmorskie i Êródlàdowe wydmy poroÊni´te skà-
pà roÊlinnoÊcià, rzadko zadrzewione wrzosowiska.

Siedliska z za∏àcznika I Dyrektywy 
Siedliskowej, które mogà byç istotne 
dla gatunku
2130 Nadmorskie wydmy szare
2330 Wydmy Êródlàdowe z murawami napiaskowymi
4030 Suche wrzosowiska (Calluno-Genistion, Pohlio-Callu-

nion, Calluno-Arctostaphylion)
6120 Ciep∏olubne, Êródlàdowe murawy napiaskowe (Ko-

elerion glaucae)
6230 Bogate florystycznie górskie i ni˝owe murawy bliê-

niczkowe (Nardion)
91T0 Âródlàdowy bór chrobotkowy

Rozmieszczenie geograficzne
Area∏ l´gowy lerki obejmuje niemal wy∏àcznie Europ´ (bez
pó∏nocnej Skandynawii i wi´kszoÊci obszaru Wysp Brytyj-
skich) oraz niewielki obszar w zachodniej cz´Êci pó∏nocnej
Afryki i na Bliskim Wschodzie. Gatunek najliczniej wyst´pu-
je na Pó∏wyspie Iberyjskim i Pó∏wyspie Ba∏kaƒskim. Wi´k-
szoÊç area∏u, bez cz´Êci po∏udniowej, zamieszkuje podga-
tunek L. a. arborea, natomiast po∏udniowa Hiszpania, pó∏-
nocno-zachodnia Afryka, po∏udniowe W∏ochy i wyspy Mo-
rza Âródziemnego, Ba∏kany, Bliski Wschód, Krym i Kaukaz
to obszar wyst´powania podgatunku L. a. pallida. Po∏u-
dniowa i zachodnia cz´Êç terenów l´gowych pokrywa si´ z
obszarem zimowania.

Rozmieszczenie w Polsce
Lerka zasiedla obszar niemal ca∏ego kraju, ale nie wsz´-
dzie wyst´puje równomierne. Zwiàzana jest przede wszyst-
kim z wi´kszymi kompleksami leÊnymi, zw∏aszcza suchymi
borami sosnowymi. Wyst´puje regularnie w dolinach nie-
których wi´kszych rzek o pod∏o˝u mineralnym (Wis∏y, Bugu
i Narwi), gdzie zasiedla wyst´pujàce tam murawy napia-
skowe. Omija niemal zupe∏nie obszary rolnicze o ˝yznych
glebach. I tak np. jest bardzo rzadka w krajobrazie Êrod-
kowej cz´Êci Âlàska, w wielu rejonach Wielkopolski oraz
w pó∏nocno-zachodniej cz´Êci Mazowsza (g∏ównie Wyso-
czyzna P∏oƒska, Wysoczyzna Ciechanowska). Nie wyst´pu-
je na Pogórzu Przemyskim i Podgórzu Rzeszowskim (obszar
pomi´dzy PrzemyÊlem a Jaros∏awiem). W górach jest bar-
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dzo rzadka, na ogó∏ spotkaç jà mo˝na tylko do wysokoÊci
700–800 m n.p.m., w wy˝szych partiach gór nie wyst´pu-
je lub spotykana jest sporadycznie.

Status ochronny

Ochrona gatunkowa w Polsce: gatunek obj´ty ochronà Êci-
s∏à (Dz U z 2004 r. Nr 220, poz. 2237)
Status zagro˝enia w Europie: V gatunek nara˝ony na wy-
gini´cie
BirdLife International: SPEC 2
Dyrektywa Ptasia: Art. 4.1, za∏àcznik I
Konwencja Berneƒska: za∏àcznik III

Wyst´powanie gatunku na 
obszarach chronionych

Obszary chronione (parki narodowe) nie majà przypusz-
czalnie istotnego znaczenia dla ochrony tego gatunku.
Prawdopodobnie w wi´kszej liczbie lerka wyst´puje na te-
renie S∏owiƒskiego PN, Kampinoskiego PN oraz PN Borów
Tucholskich, gdzie znajduje si´ du˝a liczba odpowiednich
dla tego gatunku siedlisk. 

Rozwój i stan populacji

WielkoÊç populacji l´gowej lerki w Europie szacuje si´ na
900 000–3 400 000 p. Prawdopodobnie najliczniej ga-
tunek ten zasiedla obszar Portugalii (100 000–
–1 000 000 p.), Hiszpanii (560 000–1 300 000 p.) i Fran-
cji (50 000–500 000 p.). Stosunkowo du˝e populacje wy-
st´pujà te˝ na terenie Rumunii (30 000–50 000 p.) i W∏och
(20 000–40 000 p.).
Na wi´kszoÊci obszaru Polski lerka nale˝y do ptaków nie-
licznych, tylko na terenach z odpowiednio du˝à liczbà do-
godnych stanowisk do Êrednio licznych. W ciàgu ostatnich
20–30 lat zauwa˝alna jest tendencja do zmniejszania si´
liczebnoÊci gatunku w wielu regionach kraju. Z dost´pnych
danych wynika, ˝e liczniejsza by∏a na terenach górskich, w
Puszczy Bia∏owieskiej, jak równie˝ w wielu rejonach za-
chodniej Polski. Dla wielu obszarów brak jednak danych
porównawczych. Dynamika liczebnoÊci i jej trend na ob-
szarze Êrodkowo-wschodniej Polski nie sà znane. Prawdo-
podobnie gatunkowi temu sprzyja zaniechanie gospoda-
rowania rolniczego na obszarach o przewadze gleb niskiej
jakoÊci, zw∏aszcza w sàsiedztwie kompleksów leÊnych. Li-
czebnoÊç l´gowej populacji krajowej nie jest znana, a sza-
cunek 15 000–30 000 p., figurujàcy w piÊmiennictwie eu-
ropejskim, jest niepewny. Istnieje bardzo ma∏o danych
okreÊlajàcych liczebnoÊç gatunku na wi´kszych obszarach.
Najwi´ksza liczebnoÊç lerki podawana jest dla obszaru
Puszcza nad Gwdà w Wielkopolsce (350–450 p. w latach
1997–2002). Poza tym w latach 90. zanotowano wi´ksze
skupiska lerki w nast´pujàcych ostojach ptaków lub obsza-
rach zaproponowanych do w∏àczenia do sieci Natura

2000: na Pomorzu Zachodnim – Wzgórza Bukowe
(20–30 p.), Ostoja Iƒska (30–40 p.), Lasy Puszczy nad
Drawà (60–80 p.), na Pomorzu Ârodkowym – Dolina S∏upi
(50–80 p.), w Wielkopolsce Puszcza Zielonka (70–74 p.),
na Ziemi Lubuskiej – Buczyny ¸agowskie (20–30 p.), Jezio-
ra Pszczewskie i Dolina Obry (20–50 p.), na Mazowszu –
Puszcza Kampinoska (11–50 p.), Dolina Pilicy (powy˝ej
30 p.) i na Lubelszczyênie – Lasy ¸ukowskie (50–60 p.).

Zagro˝enia

Gatunkowi zagra˝a w Polsce:
• utrata siedlisk gniazdowych w wyniku zalesiania piasz-

czystych obszarów sàsiadujàcych z lasami;
• utrata siedlisk gniazdowych w wyniku zajmowania piasz-

czystych obszarów sàsiadujàcych z lasami pod budow-
nictwo rekreacyjne;

• niski sukces l´gowy w wyniku drapie˝nictwa ze strony
drapie˝ników czworono˝nych, a przede wszystkim lisa.

Propozycje odnoÊnie do zarzàdzania 

Nale˝y:
• objàç specyficzne, suche grunty z rzadkà roÊlinnoÊcià

murawowà, sàsiadujàce z kompleksami leÊnymi, pro-
gramami rolnoÊrodowiskowymi promujàcymi utrzy-
manie takich siedlisk w stanie niezmienionym, rota-
cyjne od∏ogowanie, zaniechanie stosowania pestycy-
dów oraz nawo˝enia mineralnego, wykluczenie pla-
nowych zalesieƒ.

Propozycja badaƒ

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

l´gowej;
• wybiórczoÊç siedliskowà;
• sukces l´gowy;
• prze˝ywalnoÊç;
• rozmieszczenie zimowisk i tras przelotu krajowej populacji

l´gowej.

Monitoring

• ocena liczebnoÊci populacji l´gowej (na podstawie licz-
by Êpiewajàcych samców) na powierzchniach próbnych
wyznaczonych na obszarach, gdzie gatunek ten regular-
nie gniazduje, o wielkoÊci co najmniej 50 km2, w odst´-
pach 3-letnich.
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