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L., 1758

Gàsiorek
Rzàd: wróblowe, podrzàd: Êpiewajàce, rodzina:
dzierzbowate, podrodzina: dzierzby

Status wyst´powania w Polsce
Ârednio liczny ptak l´gowy w ca∏ym kraju. Przelotny, ale
trudno zauwa˝alny, gdy˝ w´druje g∏ównie nocà.
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Gàsiorek jest niewielkim ptakiem zbli˝onym rozmiarami
do wróbla lub trznadla, jednak ma d∏u˝szy ogon i du˝à
g∏ow´, przez co wydaje si´ od nich wi´kszy. Wymiary:
d∏ugoÊç cia∏a ok. 18 cm, rozpi´toÊç skrzyde∏ 28–29 cm,
masa cia∏a 25–40 g. Dziób jest mocny, na koƒcu hakowato zakrzywiony, z wyst´pem, tzw. z´bem, na górnej
kraw´dzi. W ubarwieniu wyraênie zaznaczony jest dymorfizm p∏ciowy, czym gàsiorek ró˝ni si´ od wi´kszoÊci
gatunków dzierzb. Samice sà na ogó∏ nieznacznie mniejsze od samców. Samca wyró˝nia tzw. maska, czyli czarna
pod∏u˝na plama biegnàca od nasady dzioba poprzez
oko a˝ na boki g∏owy. Grzbiet, nasada skrzyde∏ i pokrywy skrzyd∏owe sà rdzawobràzowe i kontrastujà z popielatym wierzchem g∏owy i karku. Spód cia∏a jest bia∏y, z delikatnym ró˝owym nalotem. Lotki czarnobràzowe z rdzawymi brzegami, kuper szary, a ogon czarny, z bia∏ymi
skrajami piór w cz´Êci nasadowej. Dziób i nogi sà czarne, a oko bràzowe. Upierzenie samicy jest znacznie
skromniejsze. Maska jest niewyraêna, s∏abo odró˝niajàca
si´ od wierzchu g∏owy, zwykle bràzowawa. Wierzch cia∏a
bràzowy lub ciemnobràzowy, bràzowa jest te˝ g∏owa.
Spód cia∏a brudnobia∏y, z delikatnym bràzowym prà˝kowaniem, szczególnie po bokach, kuper szary, z niewyraênym prà˝kowaniem, a ogon ciemnobràzowy, z bia∏ymi
skrajami i koƒcem. Dziób szarorogowy do czarnobràzowego. Ptaki m∏ode podobne sà do samicy, ale jeszcze
mniej kontrastowo ubarwione. Wierzch cia∏a ma u nich
wyraêne ciemne i rdzawe prà˝kowanie. Kuper jest rdzawy, z wyraênymi prà˝kami.
M∏ode ptaki pierzà si´ cz´Êciowo w kilka tygodni po
wylocie z gniazda, a ca∏kowicie na zimowiskach,
gdzie ju˝ w styczniu wi´kszoÊç z nich wyglàda jak ptaki doros∏e. Ptaki doros∏e tylko wyjàtkowo zmieniajà
cz´Êç piór na l´gowiskach. Ca∏kowità zmian´ upierzenia przechodzà na zimowiskach, w okresie od listopada do stycznia. W marcu wi´kszoÊç ptaków ma ju˝ nowe upierzenie.

gàsiorek

Mo˝liwoÊç pomy∏ki z innymi
gatunkami
Gàsiorek jest najmniejszà naszà dzierzbà. Jest wyraênie
mniejszy od srokosza Lanius excubitor (A340) i dzierzby
czarnoczelnej Lanius minor (A339), u których w upierzeniu dominujà barwy bia∏a, czarna i popielata, a na
skrzyd∏ach dobrze widoczne sà du˝e bia∏e lusterka. Ponadto dzierzba czarnoczelna ma czarne czo∏o. Podobna
do gàsiorka wielkoÊcià dzierzba rudog∏owa Lanius senator (A341) ma rdzawà g∏ow´, czarny grzbiet, bia∏e plamy u nasady skrzyde∏ i du˝e bia∏e lusterko na skrzyd∏ach. DoÊç podobne do samic gàsiorka i m∏odych ptaków sà m∏ode dzierzby rudog∏owe. Majà one jednak silnie prà˝kowanà g∏ow´, sà ogólnie jaÊniejsze, bardziej
rdzawe i majà jasnà plam´ u nasady skrzyde∏ oraz lusterko na lotkach 1. rz.
Najbardziej podobna, szczególnie do samic i m∏odych gàsiorków, jest rzadko zalatujàca do Polski dzierzba pustynna Lanius isabellinus (nieopisana w tej ksià˝ce). Dzierzba
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pustynna ma jednak jaÊniejsze ubarwienie, rdzawy, d∏u˝szy
ogon z rdzawymi zewn´trznymi piórami, a maska samca
jest cz´sto niepe∏na i bledsza. Ponadto samice i m∏ode ptaki sà s∏abiej prà˝kowane.

Biologia
Tryb ˝ycia
Prowadzi dzienny tryb ˝ycia. ˚yje samotnie, cz´sto w izolowanych parach.

W´drówki
Gàsiorek nale˝y do dalekodystansowych migrantów.
Lato sp´dza na pó∏kuli pó∏nocnej, a zim´ na po∏udniowej. Przeloty sà trudne do zauwa˝enia, gdy˝ ptaki lecà
przewa˝nie nocà i nie tworzà wi´kszych stad. W Polsce
przylot na l´gowiska nast´puje w pierwszej po∏owie
maja. Samce pojawiajà si´ kilka dni wczeÊniej od samic. W´drówka jesienna rozpoczyna si´ ju˝ w drugiej
po∏owie sierpnia. Poczàtkowo ptaki koczujà w okolicy

Zimowanie
Gàsiorki zimujà w tropikalnej Afryce, na sawannach pomi´dzy 19ºS a 27ºS. Na zimowiskach zajmujà miejsca
nas∏onecznione z k´pami niskich krzewów, skàd mogà
wypatrywaç zdobyczy. Samce preferujà tereny bardziej
otwarte, natomiast samice cz´Êciej zajmujà tereny silniej
zakrzewione. Stwierdzono, ˝e gàsiorki cechuje du˝e przywiàzanie do sta∏ych miejsc zimowania. Zag´szczenia na
zimowiskach sà podobne do zag´szczeƒ na l´gowiskach.
Nie wiadomo dok∏adnie, gdzie zimujà gàsiorki gniazdujàce w Polsce, gdy˝ brakuje zimowych stwierdzeƒ o ptakach obràczkowanych w naszym kraju.
Pokarm
Sk∏ad pokarmu gàsiorka zale˝y od wielu czynników, takich jak siedlisko, lokalizacja geograficzna, pora roku,
a nawet pora dnia. Pokarm sk∏ada si´ g∏ównie z wi´kszych owadów, chrzàszczy, b∏onkówek, pluskwiaków
i prostoskrzyd∏ych. Te ostatnie stanowià zasadniczy pokarm gàsiorka na po∏udniu Europy. Diet´ gàsiorka uzupe∏niajà pajàki, wije, d˝d˝ownice i sporadycznie drobne
Êlimaki. W czasie ch∏odnych i deszczowych dni ptaki polujà na drobne kr´gowce, rabujàc np. piskl´ta z gniazd
ró˝nych gatunków ptaków. Cz´Êciej jednak polujà na
drobne ssaki, jak ryjówki, norniki, myszy. List´ kr´gowców uzupe∏niajà gady i p∏azy, jak jaszczurki, ropuchy
i ˝aby. W zdobywaniu pokarmu gàsiorek stosuje trzy
charakterystyczne techniki. Najcz´Êciej czatuje i wypatruje zdobyczy z ulubionej ga∏´zi. Po wypatrzeniu ofiary
chwyta jà na ziemi lub zbiera wÊród niskiej roÊlinnoÊci.
Podczas dobrej pogody ∏owi owady latajàce, a w czasie
deszczu i zimna zbiera owady wprost z ziemi. Mniejszà
zdobycz od razu zjada, a wi´ksze ofiary przenosi na
miejsce porcjowania, gdzie cz´Êç ofiar nak∏uwa na kolce lub wciska w rozwidlenie ga∏àzek. Podczas dzielenia
wi´kszych ofiar korzysta z pomocy nóg.
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L´gi
Zaraz po powrocie na l´gowiska samiec zajmuje terytorium gniazdowe i wykonuje loty tokowe w celu przywabienia samicy, z którà wybiera miejsce na gniazdo. Gniazdo
budujà oboje rodzice. Najcz´Êciej jest ono umieszczone
wewnàtrz g´stego, kolczastego krzewu, na wysokoÊci do
2 m nad ziemià. Gniazdo jest stosunkowo du˝e i masywne, zbudowane z luêno u∏o˝onych ga∏àzek, korzonków,
k∏àczy i innych materia∏ów. WyÊció∏ka skàpa, z∏o˝ona
z delikatnych korzonków, traw, czasem z dodatkiem w∏osia i piór. Po ukoƒczeniu budowy samica przyst´puje do
sk∏adania jaj, od 2. po∏owy maja, z najwi´kszym nasileniem w ostatniej dekadzie tego miesiàca. WielkoÊç zniesienia wynosi 2–7, najcz´Êciej 5–6 jaj. W sezonie gàsiorki przyst´pujà do 1 l´gu. Cz´ste sà l´gi powtarzane po
utracie zniesienia. Wysiaduje tylko samica przez 14–15
dni. M∏ode przebywajà w gnieêdzie 14–16 dni. W pierwszych dniach po wykluciu sà ogrzewane przez samic´,
a pokarm dostarcza samiec. Starsze piskl´ta sà karmione
przez oboje rodziców. Po opuszczeniu gniazda, gdy m∏ode nie potrafià jeszcze lataç, przebywajà w jego pobli˝u.
Nawet po osiàgni´ciu zdolnoÊci latania jeszcze prawie
miesiàc przebywajà razem, niedaleko gniazda, i sà nadal
karmione przez rodziców. Stopniowo rodzina si´ dzieli,
opiek´ nad wi´kszà cz´Êcià potomstwa przejmuje samiec,
a nad resztà samica.
Na du˝ych powierzchniach krajobrazowych stwierdzono,
˝e w dolinach rzecznych zag´szczenie nie przekracza z regu∏y 0,2–0,9 p./km2 tylko w niektórych dolinach ma∏ych
rzek zanotowano zag´szczenie 7,4–9,4 p./km2. Natomiast
w krajobrazie rolniczym w Polsce Êrednie zag´szczenie wynosi 2,6 p./km2. Szczególnie wysokie zag´szczenie stwierdzono w Wielkopolsce i na Dolnym Âlàsku, maksymalnie
odpowiednio 5,9 i 8,3 p./km2.

miejsc l´gowych, a odlot nast´puje we wrzeÊniu. Ostatnie ptaki sà u nas widywane w paêdzierniku. Wyjàtkowo doros∏ego samca widziano jeszcze w listopadzie.
Gàsiorek odbywa w´drówk´ p´tlowà, to znaczy ˝e ptaki w´drujà jesienià innà trasà ani˝eli wiosnà. W´drówka jesienna populacji Êrodkowo europejskich odbywa
si´ najpierw w kierunku po∏udniowo-wschodnim
wzd∏u˝ Karpat i dalej przez Grecj´, wyspy Êródziemnomorskie i Izrael do Afryki. Dalej ptaki lecà szerokim
frontem na po∏udnie tego kontynentu. W czasie w´drówki jesiennej zatrzymujà si´ w siedliskach podobnych do miejsc l´gowych, najcz´Êciej w krajobrazie rolniczym. Powrót na l´gowiska w Europie odbywa si´ szerokim frontem. Ptaki lecà bezpoÊrednio przez Sahar´
i dalej przez Pó∏wysep Apeniƒski. SpoÊród nielicznych
gàsiorków obràczkowanych w Polsce kilka zosta∏o
stwierdzonych jesienià w krajach le˝àcych na po∏udnie
od naszego kraju, g∏ównie w Grecji i Egipcie.
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Siedlisko
Gàsiorek zasiedla szeroki wachlarz siedlisk. Gnieêdzi si´
przede wszystkim w otwartym krajobrazie rolniczym o zró˝nicowanej strukturze. Zasiedla pola z rozrzuconymi k´pami drzew i krzewów na miedzach, nad rowami i wzd∏u˝
dróg, zakrzaczone ∏àki i pastwiska, zadrzewienia Êródpolne, ugory i nieu˝ytki, sady i du˝e ogrody otoczone ˝ywop∏otami. Na terenach leÊnych zasiedla przede wszystkim
zarastajàce zr´by i po˝arzyska, uprawy i m∏odniki, g∏ównie
na siedliskach gràdowych i borowych. Ch´tnie gniazduje
na obrze˝ach lasów, wyjàtkowo natomiast wewnàtrz zwartych, du˝ych kompleksów leÊnych. W miastach w zasadzie
nie wyst´puje, z wyjàtkiem strefy peryferyjnej, gdzie zasiedla zdzicza∏e parki i ogrody, cmentarze i tereny ruderalne
z k´pami krzewów, szczególnie kolczastych.
Siedlisko zasiedlane przez gàsiorka zawiera trzy zasadnicze elementy: otwarty teren poroÊni´ty trawami i innà niskà, luênà roÊlinnoÊcià zielnà – miejsce zdobywania pokarmu, g´ste zaroÊla krzewów, stosy ga∏´zi i chrustu –
miejsca gniazdowania oraz drzewa lub wysokie krzewy –
miejsca czatowania, z których gàsiorek poluje i wypatruje
zagro˝eƒ.
Siedliska z za∏àcznika I Dyrektywy
Siedliskowej, które mogà byç istotne
dla gatunku
4030 Suche wrzosowiska (Calluno-Genistion, Pohlio-Callunion, Calluno-Arctostaphylion)
6120 Ciep∏olubne, Êródlàdowe murawy napiaskowe (Koelerion glaucae)
6510 Ni˝owe i górskie Êwie˝e ∏àki u˝ytkowane ekstensywnie (Arrhenatherion elatioris)
7110 Torfowiska wysokie z roÊlinnoÊcià torfotwórczà (˝ywe)
91E0 ¸´gi wierzbowe, topolowe, olszowe i jesionowe (Salicetum albo-fragilis, Populetum albae, Alnenion glutinoso-incanae), olsy êródliskowe
Rozmieszczenie geograficzne
Area∏ l´gowy gàsiorka obejmuje znaczne obszary Palearktyki Zachodniej, rozciàgajàc si´ od Portugalii po Syberi´.
Na tym obszarze wyró˝niono kilka podgatunków. Zachodnià granic´ area∏u podgatunku L. c. collurio stanowi
pó∏nocne wybrze˝e Pó∏wyspu Pirenejskiego i atlantyckie
wybrze˝e Francji. Na pó∏nocy area∏ obejmuje Pó∏wysep
Skandynawski od po∏udniowo-wschodniej Norwegii i po∏udniowej Szwecji do 66º 30”N, a w Finlandii osiàga nawet ko∏o podbiegunowe. Dalej na wschód granica biegnie
wzd∏u˝ równole˝nika 64ºN do okolic Tomska. Inny podgatunek ˝yje na Uralu i w zachodniej Syberii, inny na obszarze po∏udniowych Ba∏kanów, Krymu, Kaukazu oraz
pó∏nocnego Iranu i jeszcze inny w Wielkiej Brytanii. Obecnie ten ostatni w∏àczany jest najcz´Êciej do podgatunku
nominatywnego. Gàsiorek gnieêdzi si´ przede wszystkim

na obszarach nizinnych i wy˝ynnych, ale nie omija wysokich gór. W Alpach stwierdzony na wysokoÊci
2050 m n.p.m., a na subalpejskich ∏àkach na Kaukazie
gnieêdzi si´ wyjàtkowo nawet do 3200 m n.p.m. Rozmieszczenie gàsiorka w Europie jest doÊç ÊciÊle zwiàzane
z warunkami klimatycznymi. Intensywne opady i niskie
temperatury w maju i czerwcu ograniczajà jego wyst´powanie w Europie Pó∏nocnej. Natomiast w po∏udniowej
cz´Êci area∏u w ciep∏e i suche lata jego wyst´powanie
ogranicza izoterma lipca przekraczajàca 16ºC.
Rozmieszczenie w Polsce
Wyst´puje w ca∏ym kraju, nie omijajàc wybrze˝a i gór. Wykazuje jednak znaczne lokalne zró˝nicowanie liczebnoÊci
i silne fluktuacje z roku na rok. W Sudetach dochodzi do
wysokoÊci 700–1000 m n.p.m., w Karpatach dociera do
wysokoÊci 800–1100 m n.p.m.

Status ochronny
Ochrona gatunkowa w Polsce: gatunek obj´ty ochronà Êcis∏à (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

Wyst´powanie gatunku na
obszarach chronionych
Wi´kszoÊç polskiej populacji ˝yje poza obszarami chronionymi, w krajobrazie rolniczym. L´gi gàsiorka stwierdzono
w parkach narodowych: Wielkopolskim PN, Kampinoskim
PN, Bia∏owieskim PN, Roztoczaƒskim PN i Bieszczadzkim PN.
SpoÊród 77 przebadanych rezerwatów w Wielkopolsce
gàsiorek zosta∏ stwierdzony w oÊmiu i w pobli˝u dalszych czterech.

Rozwój i stan populacji
WielkoÊç europejskiej populacji l´gowej oceniana jest na
2 500 000–6 500 000 p. Najwi´ksze populacje zamieszkujà Bu∏gari´, Rumuni´ i Rosj´ (do 1 000 000 p.),
nast´pnie Turcj´, Hiszpani´ i W´gry (do 400 000–
–500 000 p.), Chorwacj´, Francj´ i Polsk´ (do 360 000 p.).
W pozosta∏ych krajach europejskich wyst´pujà mniejsze
liczebnoÊci.
Dawne dane sugerujà, ˝e z koƒcem XIX w. gàsiorek by∏
w Polsce liczniejszy ni˝ obecnie. Na Âlàsku spadek liczebnoÊci nastàpi∏ ju˝ w poczàtkach XX w. Spadek liczebnoÊci
zanotowano te˝ pod Miliczem w latach 70. w stosunku do
lat 60. W Wielkopolsce na poczàtku XX w. gàsiorek nale˝a∏ do ptaków pospolitych i licznych. W latach 90. spadek
liczebnoÊci o oko∏o 20% w stosunku do lat 60. zanotowa-
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Zagro˝enia
Gatunkowi zagra˝a w Polsce:
• utrata siedlisk w wyniku kurczenia si´ terenów l´gowych
wskutek urbanizacji;
• utrata siedlisk w wyniku intensyfikacji rolnictwa – scalania pól po∏àczonego z likwidacjà miedz, zadrzewieƒ
Êródpolnych i Êródpolnych zbiorników wodnych (oczek)
oraz intensywnym stosowaniem chemicznych Êrodków
ochrony roÊlin. Z jednej strony likwiduje to miejsca
gniazdowania, a z drugiej powoduje zanik populacji
du˝ych chrzàszczy i prostoskrzyd∏ych, stanowiàcych
g∏ówny sk∏adnik diety.
Ostatnio coraz powa˝niejszym zagro˝eniem sà porzucane
na polach i ∏àkach plastikowe i sizalowe sznurki, wykorzystywane przez ptaki do budowy gniazda. Niekiedy stanowià one ca∏à wyÊció∏k´ wn´trza gniazda. Piskl´ta w takim
gnieêdzie zaplàtujà si´ w sznurki i nie sà w stanie go opuÊciç, w wyniku czego cz´sto dochodzi do samoamputacji
koƒczyn, a w konsekwencji do Êmierci pisklàt.

Propozycje odnoÊnie do zarzàdzania
Nale˝y:
• zachowaç istniejàce zadrzewienia Êródpolne i utrzymaç
w nich kolczaste krzewy;
• zak∏adaç nowe zadrzewienia Êródpolne z nasadzeniami
krzewów kolczastych (np. dzikiej ró˝y, g∏ogu i tarniny);
• zastàpiç sznurki plastikowe, stosowane w praktykach rolniczych, sznurkami wykonanymi z innego materia∏u,
podlegajàcego biodegradacji;
• ograniczyç stosowanie chemicznych Êrodków ochrony
roÊlin;
• podjàç ochron´ czynnà w postaci przygotowywania
miejsc zdobywania pokarmu, np. przez wykaszanie w terytoriach gàsiorka p∏atów wysokiej roÊlinnoÊci zielnej
o powierzchni kilku metrów kwadratowych.

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 populacji l´gowej.

Monitoring
• ocena populacji l´gowej (na podstawie liczby wykrytych
samców – bezpoÊrednio po przylocie) na powierzchniach próbnych w dolinach rzek, wielkoÊç powierzchni
100–500 ha, w odst´pach 3-letnich;
• ocena populacji l´gowej (na podstawie liczby wykrytych samców – bezpoÊrednio po przylocie) na powierzchniach próbnych w kluczowych ostojach gatunku, wielkoÊç powierzchni 100–500 ha, w odst´pach
3-letnich.
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no w okolicach Turwi. Jednak wieloletnie porównawcze badania iloÊciowe na du˝ych powierzchniach krajobrazowych w ró˝nych regionach kraju wskazujà na wzrost krajowej populacji w ostatnich latach. Ârednie zag´szczenie gàsiorka w krajobrazie rolniczym w latach 90. wynosi∏o
2,6 p./km2, podczas gdy w latach 70. i 80. tylko 1 p./km2.
Tendencje wzrostowe zaznaczy∏y si´ szczególnie wyraênie
we wschodniej cz´Êci kraju. Warto w tym miejscu zauwa˝yç, ˝e liczebnoÊç gàsiorka podlega znacznym nieraz fluktuacjom rocznym, co mo˝e utrudniaç dostrze˝enie trendów
i t∏umaczy sprzeczne, wydawa∏oby si´, informacje.
Brak dok∏adnych danych na temat liczebnoÊci polskiej
populacji l´gowej gàsiorka. LiczebnoÊç ta jest szacowana
na ok. 80 000–300 000 p., a przez innych autorów – na
300 000–400 000 p. Podczas kompletowania danych
o obszarach ptasich w sieci Natura 2000 najwi´ksze skupienia l´gowych ptaków stwierdzono na Pomorzu Zachodnim w Dolinie Dolnej Odry (100–120 p. w latach
1990–2002), w Ostoi Iƒskiej (ok. 100 p. w 2002), na
Ziemi Lubuskiej w Buczynach ¸agowskich (80–100 p.
w latach 1999–2002), na Mazowszu w Puszczy Kampinoskiej (do 100 p. w latach 1991–2002), w Dolinie Górnej
Narwi (95–115 p.), na Lubelszczyênie w Lasach ¸ukowskich (70–90 p. w latach 1989–1991), w Ostoi Tyszowieckiej (powy˝ej 100 p. w latach 2000–2002) i na Ziemi Przemyskiej w ostoi Pogórze Przemyskie (do 100 p.
w latach 1991–1998).
Lokalnie osiàga te˝ wysokie liczebnoÊci poza wymienionymi
terenami, np. w gminie ˚urawica pod PrzemyÊlem (96 km2)
gniazduje 210–230 p., w granicach administracyjnych Warszawy – 80–110 p., w Lesznie (31,9 km2) – 56–60 p.
Brak jest danych na temat liczebnoÊci gàsiorka podczas
przelotów. W´drówki odbywajà si´ g∏ównie nocà i ptaki
nawet w tym czasie nie tworzà stad.
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