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Lanius minor 
Gmel., 1788

Dzierzba czarnoczelna 
Rzàd: wróblowe, podrzàd: Êpiewajàce, rodzina: dzierzbo-
wate, podrodzina: dzierzby

Status wyst´powania w Polsce

Gatunek skrajnie nielicznie l´gowy. 

Opis gatunku

Ptak wielkoÊcià zbli˝ony do szpaka. Wymiary: d∏ugoÊç cia∏a
20–22 cm, rozpi´toÊç skrzyde∏ 35 cm, masa cia∏a 40–66 g.
Wierzch cia∏a popielaty. Spód cia∏a jasny, pierÊ i brzuch z wy-
raênym ró˝owym nalotem. Nad czo∏em przebiega szeroka
czarna pr´ga, si´gajàca na boku g∏owy a˝ za oko. Ârodko-
we pióra w ogonie sà ciemne, a zewn´trzne bia∏e. Na skrzy-
dle wyst´puje du˝e prostokàtne bia∏e lusterko. Dymorfizm
p∏ciowy jest bardzo s∏abo widoczny. Samce majà silniej za-
znaczonà ciemnà pr´g´ nad czo∏em oraz intensywniej ró˝o-
wà pierÊ. M∏ode ptaki ró˝nià si´ od doros∏ych brakiem ciem-
nej pr´gi na czole, a ich upierzenie jest z wierzchu bràzowa-
we, z licznymi drobnymi prà˝kami. Wymiana piór okrywo-
wych rozpoczyna w koƒcu lipca, a wi´c jeszcze podczas po-
bytu na terenach l´gowych. Pierzenie jest kontynuowane
w trakcie w´drówki jesiennej i koƒczy si´ na zimowiskach.
Wymiana lotek nast´puje jednorazowo, ma miejsce na zimo-
wiskach i trwa od drugiej po∏owy grudnia a˝ do marca.

Mo˝liwoÊç pomy∏ki z innymi 
gatunkami

Niewprawny obserwator mo˝e mieç problemy z odró˝nie-
niem dzierzby czarnoczelnej od dzierzby srokosza Lanius
excubitor (A340). Srokosz jest jednak nieco wi´kszy i ma
inne proporcje cia∏a, tzn. krótsze skrzyd∏a oraz d∏u˝szy
ogon, brak mu czarnej pr´gi na czole, a nad okiem znaj-
duje si´ dobrze widoczna bia∏a brew. PierÊ srokosza jest ja-
sna, bez ró˝owego nalotu.

Biologia

Tryb ˝ycia
Prowadzi dzienny tryb ˝ycia. W okresie l´gowym monoga-
miczny, ale wykazuje tendencj´ do tworzenia luênych kolo-
nii l´gowych.

L´gi
Ptaki dojrzewajà p∏ciowo w 2. roku ˝ycia. Gniazduje zwy-
kle w pojedynczych parach, ale czasami, np. na obszarach
wiatro∏omów, stwierdzano wyst´powanie luênych kolonii.
Odleg∏oÊç pomi´dzy poszczególnymi parami wynosi∏a

wtedy 150–300 m, najbli˝ej siebie po∏o˝one gniazda zna-
leziono w odleg∏oÊci 7–8 m. Gniazda najcz´Êciej znajdo-
wano na gruszy, jab∏oni, orzechu w∏oskim i topoli. Sà one
budowane na najwy˝ej po∏o˝onych ga∏´ziach, w odleg∏o-
Êci do 4 m od pnia, na wysokoÊci 2–23 m (Êrednio 4,9 m).
W budowie uczestniczà oba ptaki przez okres 3–5 dni.
Gniazda zbudowane sà starannie ze êdêbe∏ trawy, korzon-
ków i drobnych ga∏àzek, cz´sto ze znacznym udzia∏em zie-
lonych cz´Êci roÊlin o silnym zapachu. Bardzo cz´sto przy-
strojone z zewnàtrz liÊçmi i kwiatami. Niecka gniazdowa
jest wyÊcielona delikatnymi korzonkami, w∏osiem i pióra-
mi. Pe∏ne zniesienie liczy 3–9 jaj, najcz´Êciej jednak 5–7.
Wysiadujà oba ptaki, chocia˝ cz´Êciej robi to samica. Po-
czàtek wysiadywania ma miejsce zazwyczaj po z∏o˝eniu 2.
lub 4. jaja. Okres wysiadywania trwa 15–16 dni. M∏ode
karmione sà przez oboje rodziców przez 14–19 dni.
Z wszystkich europejskich badaƒ wynika, ˝e wi´kszoÊç l´-
gów dzierzby czarnoczelnej koƒczy si´ niepomyÊlnie.

W´drówki
W´drówka dzierzby czarnoczelnej ma charakter p´tlowy,
co oznacza, ˝e wiosenna biegnie innà trasà ni˝ jesienna.
Jesienià ptaki z zachodniej cz´Êci area∏u lecà poprzez Gre-
cj´ i Morze Egejskie, po czym bardzo wàskim frontem
przelatujà nad Egiptem. Wiosnà g∏ówny nurt w´drówki
przebiega nad Etiopià i Somalià, a nast´pnie przez Bliski
Wschód. Ptaki przybywajà na zimowiska od koƒca paê-
dziernika do koƒca listopada. Odlot z zimowisk nast´puje
od koƒca marca do koƒca kwietnia. Na tereny l´gowe
w Polsce przylatuje od koƒca kwietnia do koƒca maja. Pta-
ki opuszczajà tereny l´gowe i udajà si´ na zimowiska od
2. dekady sierpnia do poczàtków wrzeÊnia.

Zimowanie
Wszystkie ptaki z tego gatunku zimujà w po∏udniowej cz´-
Êci Afryki. Na zimowiskach dzierzba czarnoczelna preferu-
je obszary poroÊni´te suchymi akacjami, przechodzàce
w otwartà pustyni´. Unika terenów poroÊni´tych krzewami.
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Pokarm
Diet´ dzierzby czarnoczelnej stanowià przede wszystkim owa-
dy, choç czasem zjada tak˝e drobne kr´gowce i inne zwierz´-
ta. Na swoim terytorium posiada kilka czatowni o wysokoÊci
1–6 m, z których wypatruje ofiar. Zdobycz potrafi zlokalizowaç
z odleg∏oÊci do 15 metrów od czatowni. Nast´pnie zlatuje na
ziemi´ i po schwytaniu ofiary wraca do czatowni, gdzie jà zja-
da. Czasami w okresach suchej i ciep∏ej pogody poluje na
przelatujàce owady. Pokarm zdobywa w niewielkiej odleg∏oÊci
od gniazda, najcz´Êciej w promieniu do 80 m, ale mo˝e te˝
polowaç w odleg∏oÊci 100–200 m od gniazda.
W sk∏ad pokarmu dzierzby czarnoczelnej wchodzà j´tki,
motyle (doros∏e i gàsienice), prostoskrzyd∏e (pasikoniki
i Êwierszcze), muchówki, b∏onkówki, chrzàszcze, pajàki, Êli-
maki oraz d˝d˝ownice. W pokarmie stwierdzono tak˝e kr´-
gowce – jaszczurki, ptaki, drobne gryzonie oraz ryjówki.
Rzadziej zjada pokarm pochodzenia roÊlinnego, np. owo-
ce maliny, wiÊni oraz figi.

Wyst´powanie

Siedlisko
Gatunek typowo stepowy, zwiàzany z klimatem kontynen-
talnym. Zasiedla rejony, gdzie izoterma lipca przekracza
17ºC. Wyst´puje na terenach nizinnych, chocia˝ w Euro-
pie Wschodniej dociera do 900 m n.p.m. W naszych wa-
runkach gniazduje na obszarach rolniczych z k´pami
bàdê alejami drzew i krzewów. Preferuje tereny z niskà ro-
ÊlinnoÊcià zielnà, poprzecinane p∏atami nagiego gruntu.
Wyst´puje tak˝e na obszarach ekstensywnie u˝ytkowa-
nych ∏àk, upraw buraków, melonów, tytoniu, a tak˝e
wÊród winnic, w zdzicza∏ych parkach i sadach, w alejach
przydro˝nych i na cmentarzach.

Siedliska z za∏àcznika I Dyrektywy 
Siedliskowej, które mogà byç istotne 
dla gatunku
6120 Ciep∏olubne, Êródlàdowe murawy napiaskowe (Ko-

elerion glaucae)

Rozmieszczenie geograficzne
Jest to gatunek zaliczany do fauny europejsko-turkiestaƒ-
skiej. Jego zasi´g rozciàga si´ od po∏udniowej Francji,
poprzez po∏udniowe i Êrodkowe Niemcy, Pó∏wysep Ape-
niƒski, Ba∏kany, Europ´ Ârodkowà, Azj´ Mniejszà, pó∏noc-
ny Irak, Iran i Afganistan, a˝ do Kazachstanu i Azerbej-
d˝anu. W Rosji si´ga do 55ºN. Niektórzy autorzy wyró˝-
niajà 2 podgatunki. Zim´ gatunek sp´dza w Afryce, na
po∏udnie od równika – od po∏udniowej Angoli i Namibii
do Mozambiku i Afryki Po∏udniowej.

Rozmieszczenie w Polsce
Poczàwszy od lat 90., sta∏ym rejonem wyst´powania
dzierzby czarnoczelnej w Polsce jest pó∏nocne Podlasie,
gdzie w tym czasie stwierdzono 7 l´gów. Pojedyncze przy-

padki gniazdowania stwierdzono tak˝e na Lubelszczyênie,
na Opolszczyênie, w Ma∏opolsce, na Górnym Âlàsku,
w województwie Êwi´tokrzyskim i ∏ódzkim.

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): CR gatunek skraj-
nie zagro˝ony 
Status zagro˝enia w Europie: (D) gatunek zagro˝ony z ra-
cji zmniejszania si´ liczebnoÊci populacji
BirdLife International: SPEC 2
Dyrektywa Ptasia: Art. 4.1, za∏àcznik I
Konwencja Berneƒska: za∏àcznik II

Wyst´powanie gatunku na 
obszarach chronionych

Jeden raz l´g dzierzby czarnoczelnej stwierdzono na tere-
nie Biebrzaƒskiego PN.

Rozwój i stan populacji

WielkoÊç populacji europejskiej szacowana jest na
77 000–320 000 p. Prawdopodobnie bardzo du˝e popu-
lacje zasiedlajà obszar Rosji i Turcji, po 10 000–
–100 000 p. ka˝da. Du˝a populacja zamieszkuje te˝ teren
Rumunii, 30 000–70 000 p., nieco mniejsza zasiedla Mo∏-
dawi´ – 10 000–15 000 p.
Na poczàtku XX w. dzierzba czarnoczelna by∏a gatunkiem
szeroko rozpowszechnionym na obecnych ziemiach pol-
skich. Na poczàtku drugiej dekady ubieg∏ego wieku odnoto-
wano gwa∏towne za∏amanie si´ populacji tego gatunku, któ-
re dotkn´∏o zw∏aszcza tereny zachodniej i Êrodkowej Europy.
W latach 60. i 70. nastàpi∏a krótkotrwa∏a poprawa sytuacji,
ale do odtworzenia stanu sprzed roku 1910 nie dosz∏o.
W tym czasie g∏ównymi rejonami wyst´powania gatunku
w Polsce by∏y Podlasie, Lubelszczyzna oraz po∏udniowa cz´Êç
Kielecczyzny, a tak˝e Kotlina Sandomierska. W latach 80.
bardziej trwa∏ym rejonem gniazdowania by∏a wschodnia
cz´Êç Równiny Kurpiowskiej, gdzie w latach 1987–1989
stwierdzono dwa przypadki l´gów i wielokrotnie obserwo-
wano pojedyncze ptaki. Tak˝e w latach 80. cztery przypadki
l´gów odnotowano w Ma∏opolsce (g∏ównie w Kotlinie San-
domierskiej i w Bieszczadach). W tym okresie dwukrotnie
stwierdzono l´gi tak˝e we wschodniej cz´Êci województwa
podlaskiego, a jeden l´g w rejonie Janowa Podlaskiego. Re-
gres iloÊciowy i terytorialny dzierzby czarnoczelnej trwa na-
dal i obecnie jej liczebnoÊç w Polsce szacuje si´ na ok. 10 p.
W latach 90. w kilku miejscach kraju (na wschodzie i po∏u-
dniu) widziano pojedyncze ptaki i zanotowano pojedyncze
przypadki l´gów – nad dolnym Bugiem, ko∏o OÊwi´cimia,
ko∏o Piotrkowa Trybunalskiego i w Kotlinie Sandomierskiej.
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Zagro˝enia

Gatunkowi zagra˝a w Polsce:
• utrata siedlisk gniazdowych w wyniku zmian krajobrazu

rolniczego zachodzàcych wobec zaniechania zagospo-
darowania rolniczego gruntów s∏abych, co w krótkim
czasie powoduje naturalne wkroczenie na takie tereny
roÊlinnoÊci niekorzystnej dla dzierzby lub wr´cz celowe
ich zalesienie;

• 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 i wprowadzaniu rozleg∏ych monokultur;

• utrata siedlisk gniazdowych w wyniku masowego rozwo-
ju budownictwa rekreacyjnego na niektórych obszarach
wykorzystywanych przez dzierzby;

• utrata bazy pokarmowej w wyniku stosowania Êrodków
owadobójczych niszczàcych du˝e owady;

• niski sukces l´gowy w wyniku silnej presji drapie˝niczej
ze strony wrony siwej.

Propozycje odnoÊnie do zarzàdzania

Nale˝y:
• objàç tereny historycznie bàdê te˝ wspó∏czeÊnie zasiedla-

ne przez ten gatunek programami rolnoÊrodowiskowymi
promujàcymi utrzymanie na takich obszarach ekstensyw-
nego rolnictwa i zró˝nicowanego krajobrazu rolniczego,
co pozwala ˝ywiç nadziej´ na zachowanie siedlisk wyma-
ganych przez dzierzb´ w stanie niezmienionym.

Propozycje badaƒ

Nale˝y zbadaç:
• skutecznoÊç dzia∏aƒ podejmowanych dla ochrony gatunku.

Monitoring

• coroczna kontrola wszystkich stanowisk dzierzby czarno-
czelnej czynnych w ciàgu ostatnich 5 lat;

• sta∏a rejestracja wszystkich stanowisk l´gowych gatunku
na obszarze kraju.
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