
Sylvia nisoria 
(Bechst., 1795)

Jarz´batka
Rzàd: wróblowe, podrzàd: Êpiewajàce, rodzina: pokrzew-
kowate

Status wyst´powania w Polsce

Nieliczny ptak l´gowy ni˝u. Przelotny.

Opis gatunku

Ptak wielkoÊci wróbla, najwi´ksza z wyst´pujàcych u nas
pokrzewek, wyró˝niajàca si´ smuk∏à sylwetkà, doÊç d∏ugim
ogonem i szarym upierzeniem, silnymi nogami i dziobem.
Wymiary: d∏ugoÊç cia∏a – 17 cm, rozpi´toÊç skrzyde∏ –
26–27 cm, masa cia∏a – oko∏o 30 g. Ca∏y wierzch cia∏a
samca jest popielatoszary, z ciemniejszym czo∏em. Gard∏o
i spód cia∏a sà brudnobia∏e z niebieskawym nalotem, po-
znaczone g´stymi poprzecznymi szarymi prà˝kami. Lotki
i sterówki ciemnobràzowe, bia∏o obrze˝one. Nogi ˝ó∏tawo-
szare, dziób rogowy, oczy jaskrawo˝ó∏te. Ubarwienie sami-
cy bardzo podobne, jednak nigdy nie jest popielatoszare.
Szczególnie z wierzchu cia∏o bràzowawe, spód cia∏a, o ˝ó∏-
tawym odcieniu, jest niewyraênie prà˝kowany. Oko zielon-
kawo˝ó∏te. Ptaki m∏ode sà jaÊniejsze, szare, bez prà˝kowa-
nia. Wierzch cia∏a majà bardziej szarobràzowy ni˝ ptaki
doros∏e, z jaÊniejszymi obwódkami na koƒcu piór skrzyde∏.
Oczy m∏odych sà bràzowe. 
Jarz´batka pierzy si´ ca∏kowicie w lipcu i sierpniu. Od po-
∏owy grudnia do koƒca marca pierzy si´ ponownie, ale tyl-
ko cz´Êciowo, przybierajàc szat´ ostatecznà. Ptaki m∏ode
pierzà si´ w lipcu, po uzyskaniu zdolnoÊci do lotu. Zmie-
niajà wówczas przede wszystkim drobne pióra, czasami
pojedyncze lotki i sterówki.
Jarz´batka Êpiewa g∏oÊno i bardzo ˝ywo. Szczególnie zaraz
po przylocie Êpiewa wytrwale i intensywnie. Âpiew rozlega
si´ z wierzcho∏ka drzewa lub wy˝szego krzewu, lecz ptak
rzadko przebywa d∏u˝ej w tym samym miejscu. Po chwili
wzbija si´ w gór´ na wysokoÊç do 10 m, zatacza w powie-
trzu kràg i wraca na ulubione stanowisko. Âpiew sk∏ada si´
z melodyjnych fletowych fraz przeplatanych Êwiergotem. 

Mo˝liwoÊç pomy∏ki z innymi 
gatunkami

Istnieje niewielka mo˝liwoÊç pomy∏ki z samicà i m∏odymi gà-
siorkami Lanius collurio (A338). Gatunki te, choç zasiedlajà
podobne siedliska, prowadzà inny tryb ˝ycia. Jarz´batka,
mimo ˝e jest ptakiem bardzo ruchliwym, rzadko jednak po-
kazuje si´ na otwartej przestrzeni. Przewa˝nie przebywa
w gàszczu krzewów. Âpiew podobny jest do Êpiewu gajówki
Sylvia borin (A310, nie opisana w tej ksià˝ce), ale krótszy,

prostszy i o twardszym brzmieniu. Ponadto gajówka nigdy
nie Êpiewa z wierzcho∏ków drzew i podczas lotu. Wa˝nà ce-
chà identyfikujàcà ten gatunek jest g∏os ostrzegawczy „arrr”
przechodzàcy w ostry terkot „errrt-t-t-t”. G∏os ten jest swoisty
dla jarz´batki i nie mo˝e byç pomylony z g∏osami innych ga-
tunków ptaków. Ponadto m∏ode ptaki mogà byç mylone
z gajówkà. M∏ode jarz´batki majà rozjaÊnione koƒce po-
krzyw skrzyd∏owych, co tworzy paski skrzyd∏owe. Majà te˝ ja-
sne brzegi lotek 3. rz´du i pokryw nadogonowych.

Biologia

Tryb ˝ycia
Prowadzi dzienny tryb ˝ycia. Jest gatunkiem terytorialnym,
ale w optymalnych siedliskach tworzy niekiedy luêne sku-
pienia z wysokim zag´szczeniem par l´gowych. Cz´sto
gniazduje w pobli˝u gàsiorka.

L´gi
Na l´gowiska pierwsze ptaki przylatujà dopiero w 1. de-
kadzie maja. Zaj´cie terytorium samiec oznajmia Êpie-
wem i lotami tokowymi. W budowie gniazda uczestniczy
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g∏ównie samica. Materia∏ na gniazdo zbiera w niewielkiej
odleg∏oÊci. Gniazdo ma kszta∏t nieforemnego koszyczka
zbudowanego z korzonków, êdêbe∏ traw i innych cz´Êci ro-
Êlinnych, wn´trze jest wys∏ane drobnymi korzonkami i nie-
wielkà iloÊcià w∏osia. Zwykle dobrze ukryte w niskim g´-
stym krzewie, np. w je˝ynach, dzikiej ró˝y, bzie czarnym,
cz´sto przeroÊni´tym pokrzywami i trawami lub oplecio-
nym chmielem. Czasem bywa umieszczone w ∏anie g´-
stych pokrzyw. Osadzone jest nisko nad ziemià, przewa˝-
nie na wysokoÊci 0,2–2,2 m; Êrednio na wysokoÊci 77 cm,
a bardzo rzadko powy˝ej 2,5 m. W zniesieniu 5 jaj, rza-
dziej 4 lub 6. Wysiadywanie trwa 14–15 dni. Piskl´ta
opuszczajà gniazdo w wieku 14–15 dni. Póêniej przeby-
wajà w jego sàsiedztwie i nadal sà karmione przez oboje
rodziców. Po osiàgni´ciu zdolnoÊci lotu wcià˝ trzymajà si´
razem, tworzàc stadka rodzinne koczujàce w okolicach
gniazda. Jarz´batka z regu∏y ma jeden l´g w roku, ale po-
wtarza zniesienie po utracie l´gu.
Zag´szczenie populacji l´gowej w typowych siedliskach:
w lasku sosnowym w Wielkopolskim PN stwierdzono
2,3 p./10 ha, a na podmiejskich terenach ruderalnych
w Lesznie: 2–3 p./10 ha. Na powierzchniach krajobrazo-
wych w ró˝nych cz´Êciach kraju stwierdzono: w gminie ˚u-
rawica ko∏o PrzemyÊla w latach 1994–1998:
0,16–0,2 p./km2, a w dolinie Noteci w latach 1981–1985
wykryto 44 pary, co daje Êrednie zag´szczenie
0,05 p./km2. W krajobrazie rolniczym Wielkopolski w oko-
licach Leszna stwierdzono od 0,04 do 0,9 pary/km2. Naj-
wy˝sze zag´szczenia odnotowano w dolinach rzecznych
w Puszczy Bia∏owieskiej – 2,1–8,8 p./km2.

W´drówki
Jarz´batka jest migrantem dalekoodystansowym. Przylot na
l´gowiska jest póêny – na poczàtku maja, a odlot nast´pu-
je ju˝ w sierpniu. W´drówka zarówno jesienna, jak i wiosen-
na jest ma∏o wyraêna, ze wzgl´du na skryty tryb ˝ycia i stra-
tegi´ w´drówki polegajàcà na przelotach na d∏ugie dystan-
se oraz krótkich i rzadkich przerwach w migracji. Podczas
w´drówki jesiennej ptaki europejskie lecà przez wschodni
obszar Morza Âródziemnego i wybrze˝e Morza Czerwone-
go do Afryki Wschodniej. Kilka jesiennych wiadomoÊci o ob-
ràczkowanych w Polsce ptakach pochodzi z Syrii i Libanu

Zimowanie
Zimowiska jarz´batki znajdujà si´ we wschodniej Afryce na
po∏udnie od równika – w Ugandzie, Kenii, Tanzanii i rzad-
ko w Sudanie. W Sudanie zosta∏a stwierdzona jedna z nie-
licznych obràczkowanych w Polsce jarz´batek. Cz´Êç pta-
ków zimuje tak˝e na Pó∏wyspie Arabskim. Na zimowiskach
spotykana jest na obszarach g´sto zakrzewionych.

Pokarm
Wiosnà i wczesnym latem g∏ówny pokarm stanowià owa-
dy i inne drobne bezkr´gowce. W pokarmie jarz´batki
stwierdzano najcz´Êciej nagie larwy ró˝nych owadów, mo-

tyle, drobne chrzàszcze i prostoskrzyd∏e oraz pajàki. Wyjàt-
kowo chwyta drobne kr´gowce, jak np. ma∏e jaszczurki.
W miesiàcach letnich, szczególnie w sierpniu i wrzeÊniu, jej
pokarm stanowià w znacznej mierze dojrzewajàce owoce
bzu czarnego i koralowego, porzeczek, szak∏aków i innych
krzewów jagodowych.

Wyst´powanie

Siedlisko
Jarz´batka zasiedla przede wszystkim krajobraz rolniczy
i doliny rzeczne ze zró˝nicowanymi strukturalnie wielo-
warstwowymi zadrzewieniami. Gniazduje w liÊciastych za-
roÊlach, cz´sto kolczastych, wzd∏u˝ polnych dróg, nad
drobnymi ciekami, zbiornikami wodnymi, na torfowi-
skach, w k´pach Êródpolnych zadrzewieƒ, ˝ywop∏otach,
k´pach drzew i krzewów na ∏àkach wszystkich typów, na
ugorach i terenach ruderalnych, nas∏onecznionych zbo-
czach i nasypach. W dolinach rzek gnieêdzi si´ w nad-
rzecznych ∏ozowiskach. W lasach gniazduje g∏ównie na
ich obrze˝ach, cz´sto tam, gdzie wyst´pujà p∏aty je˝yn
oraz w iglastych m∏odnikach. Nielicznie gnieêdzi si´ na
peryferiach miast i w parkach.

Siedliska z za∏àcznika I Dyrektywy 
Siedliskowej, które mogà byç istotne 
dla gatunku
4030 Suche wrzosowiska (Calluno-Genistion, Pohlio-Callu-

nion, Calluno-Arctostaphylion)
6510 Ni˝owe i górskie Êwie˝e ∏àki u˝ytkowane ekstensyw-

nie (Arrhenatherion elatioris)
7110 Torfowiska wysokie z roÊlinnoÊcià torfotwórczà (˝ywe)
7120 Torfowiska wysokie zdegradowane, zdolne do natu-

ralnej i stymulowanej regeneracji
91E0 ¸´gi wierzbowe, topolowe, olszowe i jesionowe (Sa-

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

Rozmieszczenie geograficzne
Jarz´batka jest w naszej awifaunie elementem europejsko-
-turkiestaƒskim, o rozleg∏ym centralno-palearktycznym
rozmieszczeniu. Wyró˝niono dwa podgatunki. W Polsce
wyst´puje podgatunek nominatywny S. n. nisoria, którego
zasi´g obejmuje Êrodkowà i wschodnià Europ´. Zachodnia
granica zwartego zasi´gu biegnie przez pó∏nocno-
-wschodnie Niemcy, zachodnie Czechy i wschodnià Au-
stri´. W pó∏nocnych W∏oszech gniazduje plamowo, g∏ów-
nie w dorzeczu Padu. Pó∏nocna granica zasi´gu biegnie od
po∏udniowej Finlandii wzd∏u˝ 60ºN poprzez Rosj´ a˝ za
Ural. Na wschodzie zasi´g podgatunku koƒczy si´ na tere-
nie zachodniej Syberii. Granica po∏udniowa biegnie od
pó∏nocno-wschodnich W∏och, przez pó∏nocnà Grecj´ do
Turcji. W pó∏nocnym Iranie, Afganistanie i Azji Ârodkowej
gniazduje inny podgatunek, który zimuje na tym samym
obszarze co podgatunek nominatywny.
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Rozmieszczenie w Polsce
Jarz´batka wyst´puje w ca∏ej ni˝owej cz´Êci Polski, ale
rozmieszczona jest nierównomiernie. W góry przenika do
wysokoÊci 600 m n. p. m. w Sudetach, 550 m n.p.m.
w Bieszczadach i do 750 m n.p.m. w Pieninach. Jej roz-
mieszczenie w kraju jest wyraênie plamowe. Miejscami,
np. na ni˝u Dolnego Âlàska, w dolinie Ârodkowej Odry,
na ˚u∏awach, w Kotlinie Biebrzaƒskiej, na Podlasiu, Poje-
zierzu ¸´czyƒsko-W∏odawskim i w Puszczy Bia∏owieskiej,
jest gatunkiem Êrednio licznym. W innych okolicach wy-
st´puje nielicznie, w du˝ym rozproszeniu lub brak jej zu-
pe∏nie. Na przyk∏ad na Pobrze˝u Koszaliƒskim jest naj-
rzadszà z pokrzewek. Nie wyst´puje w wielu okolicach
Mazur i po∏udniowej cz´Êci kraju. W Wielkopolsce,
w okolicach Poznania i Leszna, jest ptakiem Êrednio licz-
nym, podczas gdy w innych okolicach uchodzi za rzad-
koÊç lub brak jej zupe∏nie. Na ogó∏ jest liczniejsza na
wschodzie kraju ni˝ w jego zachodniej cz´Êci. Najwi´ksze
jej skupienia stwierdzono w Kotlinie Biebrzaƒskiej, w do-
linie górnej Narwi i w dolinie Obry. Du˝e skupienia wy-
kryto ponadto w dolinie Êrodkowego Bugu, w kompleksie
leÊnym Kryƒszczak ko∏o ¸ukowa, w dolinie Pilicy, w ujÊciu
Warty, dolinie dolnej Odry, nad Zalewem Kamieƒskim
i w dolinie Êrodkowej Odry.

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: (S) gatunek niezagro˝ony,
którego status ochronny jest prawdopodobnie odpowiedni
BirdLife International: SPEC 4
Dyrektywa Ptasia: Art. 4.1, za∏àcznik I
Konwencja Berneƒska: za∏àcznik III
Konwencja Boƒska: za∏àcznik II

Wyst´powanie gatunku na 
obszarach chronionych

Wyst´powanie jarz´batki stwierdzono m.in. w parkach na-
rodowych: Biebrzaƒskim PN – bardzo licznie, Bia∏owieskim
PN, PN UjÊcie Warty, Wielkopolskim PN (gdzie odnotowa-
no najwy˝sze lokalne zag´szczenie – 2,3 p./10 ha) i nie-
licznie na obrze˝ach Roztoczaƒskiego PN. Wyst´puje tak˝e
w rezerwacie przyrody Âwidwie. SpoÊród 77 przebadanych
w latach 1999–2001 rezerwatów Wielkopolski jarz´batk´
stwierdzono tylko w 4. rezerwatach nieleÊnych lub grani-
czàcych z terenami otwartymi.

Rozwój i stan populacji

WielkoÊç europejskiej populacji jarz´batki szacuje si´ na
230 000–1 700 000 p. Prawdopodobnie najliczniejsze
populacje zamieszkujà Rosj´ (100 000–1 000 000 p.)
i Rumuni´ (20 000–500 000 p.), jednak dane dotyczàce

ich wielkoÊci sà ma∏o dok∏adne. Du˝e populacje zasiedla-
jà równie˝ obszar Mo∏dawii (22 000–30 000 p.), W´gier
(20 000–40 000 p.) i Polski (patrz ni˝ej).
Jarz´batka jest najrzadszà i najmniej licznà z krajowych
pokrzewek. W niektórych regionach stwierdzono wyraêne
zmiany liczebnoÊci. Na Mazurach by∏a dawniej znacznie
liczniejsza ni˝ w latach 30. Spadek zanotowano te˝ na
obrze˝ach Warszawy, gdzie w latach 60. nie by∏a rzadka,
a obecnie wyst´puje zaledwie w liczbie oko∏o 5 p. Wzrost
liczebnoÊci odnotowano natomiast na Dolnym Âlàsku,
gdzie ju˝ co najmniej w latach 60. by∏a znacznie liczniej-
sza ni˝ w latach 20. W przypadku tego gatunku cz´ste sà
fluktuacje liczebnoÊci i zasi´gu, które mogà mieç przyczy-
ny klimatyczne, poniewa˝ jarz´batka nie toleruje desz-
czowego i zimnego lata. LiczebnoÊç krajowej populacji
pod koniec lat 80. oszacowano na 20 000–30 000 p.
Podana liczebnoÊç mo˝e byç zani˝ona z powodu trudno-
Êci w wykrywaniu tego gatunku. W latach 90. gatunek za-
notowano w wi´kszych skupieniach w nast´pujàcych
ostojach ptaków: Dolina Biebrzy (300–400 p.), Dolina
Górnej Narwi (118–125 p.), Dolina Ârodkowego Bugu
(powy˝ej 50 p.), Lasy ¸ukowskie (55–75 p.), Dolina Pilicy
(ok. 130 p.) i w zachodniej cz´Êci kraju – Dolina Dolnej
Odry (ok. 50 p.), UjÊcie Warty (80–100 p.), Jeziora
Pszczewskie i Dolina Obry (100–200 p.). Jarz´batka by-
∏a równie˝ liczna na innych odcinkach doliny Odry, np.
na odcinku 129 km mi´dzy Bytomiem Odrzaƒskim a uj-
Êciem Nysy w latach 1997–1999.

Zagro˝enia

Gatunkowi zagra˝a w Polsce:
• utrata siedlisk gniazdowych wskutek urbanizacji i budo-

wy dróg;
• utrata siedlisk gniazdowych wskutek niszczenia zaroÊli

i zadrzewieƒ w dolinach rzecznych;
• utrata siedlisk gniazdowych w wyniku zmian krajobrazu

rolniczego zachodzàcych wraz z intensyfikacjà praktyk
rolniczych, wyra˝ajàcych si´ w zamianie u˝ytków zielo-
nych na grunty orne, likwidowaniu zadrzewieƒ Êródpol-
nych, zadrzewieƒ i zaroÊli nad strumieniami, rowami
i drogami, oczek wodnych, tzw. nieu˝ytków, miedz,
wprowadzaniu monokultur i zwi´kszeniu stosowania
chemicznych Êrodków ochrony roÊlin i uprawy roli.

Propozycje odnoÊnie do zarzàdzania

Nale˝y:
• objàç ochronà doliny du˝ych rzek ni˝owych, a szczegól-

nie przylegajàce do doliny zbocza wysoczyzn;
• zachowaç zadrzewienia wiklinowe w dolinach ma∏ych

rzek i strumieni;
• zachowaç w krajobrazie rolniczym zadrzewienia i ˝y-

wop∏oty (szczególnie z krzewami kolczastymi) i oczka
wodne;
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• wzbogaciç krajobraz rolniczy w zadrzewienia z krzewa-
mi kolczastymi;

• zak∏adaç nowe zadrzewienia Êródpolne z nasadzeniami
krzewów kolczastych (np. dzikiej ró˝y, g∏ogu i tarniny);

• tworzyç miejsca l´gowe dla jarz´batki (i innych gatun-
ków ptaków) przez obsadzanie ˝ywop∏otami np. wiej-
skich cmentarzy i parków.

Propozycje 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 popula-

cji l´gowej.

Monitoring

• ocena liczebnoÊci populacji l´gowej (na podstawie liczby
Êpiewajàcych samców) na powierzchniach próbnych
w dolinach rzek, torfowiskach i w urozmaiconym kraj-
obrazie rolniczym, wielkoÊç powierzchni ok. 100 ha,
w odst´pach 3-letnich.

Liczenie nale˝y przeprowadziç 2–3-krotnie w okresie
od po∏owy maja do po∏owy czerwca. Poszczególne li-
czenia powinny byç przedzielone dwutygodniowymi
przerwami.
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