Ptaki (cz´Êç II)

Lanius senator

A341

L., 1758

Dzierzba rudog∏owa
Rzàd: wróblowe, podrzàd: Êpiewajàce, rodzina: dzierzbowate, podrodzina: dzierzby

Status wyst´powania w Polsce
Gatunek skrajnie nielicznie l´gowy.

Poradniki ochrony siedlisk i gatunków

Opis gatunku
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Ptak nieco wi´kszy od wróbla, o wymiarach: d∏ugoÊç cia∏a 17–19 cm, rozpi´toÊç skrzyde∏ 30 cm, masa cia∏a
samców 28–45 g, samic 33–52 g. Grzbiet, ogon, skrzyd∏a oraz pr´ga biegnàca przez czo∏o, bok g∏owy i szyi sà
czarne, a spód cia∏a oraz nasada ogona – bia∏e. Tak˝e
du˝a owalna plama u nasady skrzyd∏a, lusterka oraz zewn´trzne sterówki sà bia∏e. Wierzch g∏owy oraz kark
rdzawe. Wyst´puje s∏abo zaznaczony dymorfizm p∏ciowy
przejawiajàcy si´ w mniej intensywnych barwach samicy.
M∏odociane ptaki sà rdzawobrunatne, nieco jaÊniejsze od
spodu, z licznymi poprzecznymi prà˝kami. Na skrzydle
wyst´puje ma∏e, jasne lusterko, a tak˝e pod∏u˝na jasna
plama u nasady skrzyd∏a.
Poczàtek wymiany upierzenia godowego na spoczynkowe
ma miejsce jeszcze w sezonie l´gowym i przypada na
okres od koƒca czerwca do sierpnia. Zwykle wczeÊniej
rozpoczynajà pierzenie osobniki, które straci∏y l´gi. Pierzenie trwa dalej na zimowiskach i koƒczy si´ w grudniu.
Upierzenie spoczynkowe podobne jest do godowego, lecz
cz´Êç skrzyd∏a oraz czarny pasek biegnàcy przez oko stajà si´ miejscami pstrokate, w wyniku pojawienia si´ jasno
ubarwionych piór

Mo˝liwoÊç pomy∏ki z innymi
gatunkami
Ze wzgl´du na charakterystyczne upierzenie pomylenie
dzierzby rudog∏owej z innymi gatunkami nie jest trudne.
Natomiast istnieje mo˝liwoÊç pomylenia osobników
m∏odocianych dzierzby rudog∏owej z m∏odocianymi gàsiorkami Lanius collurio (A338). Ogólny ton ubarwienia
m∏odych osobników obu tych gatunków jest rudawobràzowy, przy czym u dzierzby rudog∏owej odcieƒ jest jaÊniejszy. Ponadto u nasady i na wierzchu skrzyd∏a oraz
na kuprze ptaki tego gatunku posiadajà charakterystyczny bia∏awy rysunek, którego brak m∏odym gàsiorkom. M∏ode dzierzby rudog∏owe majà równie˝ jasne lusterko na skrzyd∏ach.

Biologia
Tryb ˝ycia
Gatunek prowadzi dzienny tryb ˝ycia. W okresie l´gowym monogamiczny i terytorialny.
L´gi
Dzierzby rudog∏owe dojrzewajà p∏ciowo w 2. roku ˝ycia.
Pary dobierajà si´ na zimowiskach lub w trakcie w´drówki. Po up∏ywie oko∏o tygodnia od przylotu rozpoczyna si´
budowa gniazda. Budujà je oba ptaki przez 4–6 dni, chocia˝ poczàtkowo robi to tylko samiec. Materia∏ gniazdowy
zbierany jest w odleg∏oÊci do 100 m od miejsca gniazdowego. Gniazdo umiejscowione jest przewa˝nie w rozwidleniu poziomej ga∏´zi, w niewielkiej odleg∏oÊci od pnia,
najcz´Êciej na wysokoÊci do 5 m. W Europie Ârodkowej
gniazda tego gatunku znajdowano g∏ównie na drzewach
owocowych (na gruszy, jab∏oni, wiÊni, Êliwie), a w krajach
Êródziemnomorskich tak˝e na drzewach oliwnych. W Polsce gniazda dzierzby rudog∏owej stwierdzono g∏ównie na
sosnach i brzozach. Umieszczone by∏y na wysokoÊci 5–16
m. Gniazdo dzierzby rudog∏owej ma struktur´ wielowarstwowà. Zewn´trzna cz´Êç zbudowana jest z delikatnych
korzeni i suchych êdêbe∏ trawy. Warstwa Êrodkowa sk∏ada
si´ z zielonych cz´Êci roÊlin, cz´sto z kwiatami – mo˝e wi´c
wydzielaç intensywnà kwiatowà woƒ. Niecka gniazdowa
wyÊcielona jest w∏osiem, we∏nà i piórami. Wymiary
gniazd: Êrednica zewn´trzna 11–23 cm, Êrednica wewn´trzna 7–9 cm, g∏´bokoÊç niecki gniazdowej 4–6 cm,
wysokoÊç gniazda 6–10 cm. Dzierzba rudog∏owa odbywa
1 l´g w roku. Po utracie pierwszego l´gu ptaki mogà go
powtórzyç. Okres sk∏adania jaj trwa zwykle od po∏owy
maja do koƒca czerwca. Samica sk∏ada 5–7 oliwkowozielonych, bràzowo nakrapianych jaj, które sama wysiaduje
przez 14–16 dni. W tym czasie jest karmiona przez samca. Wysiadywanie rozpoczyna po z∏o˝eniu 3–4 jaj. Piskl´-
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ta pozostajà w gnieêdzie 15–18 (20) dni. Przez pierwsze 9
dni samica przebywa przez ca∏y czas w gnieêdzie, a samiec przynosi pokarm zarówno dla niej, jak i dla pisklàt.
Po tym okresie karmià oboje rodzice. Po wylocie m∏odych
rodziny pozostajà na terytorium l´gowym przez okres
9–12 dni. M∏ode zaczynajà samodzielnie ˝erowaç w wieku 21–28 dni, ale a˝ do odlotu na zimowiska pozostajà
pod opiekà rodziców.

Zimowanie
Ptaki zimujà w Afryce Równikowej oraz na po∏udniu Pó∏wyspu Arabskiego. Na zimowiska docierajà od sierpnia
do paêdziernika. Odlot z zimowisk nast´puje od lutego
do maja. Dzierzby rudog∏owe preferujà w tym okresie
suchà sawann´ z rzadko rosnàcymi akacjami bàdê
otwarte tereny poroÊni´te krzewami. Czasami w tym
okresie zasiedlajà tak˝e obszary pól uprawnych, je˝eli
znajdujà tam wy˝ej po∏o˝one miejsca do czatowania.
Pokarm
Dzierzby rudog∏owe zdobywajà pokarm na terenach
otwartych i pó∏otwartych. Polujàce ptaki przesiadujà na wy˝ej po∏o˝onych miejscach, którymi sà suche ga∏´zie drzew
i krzewów czy te˝ s∏upki ogrodzeniowe. Ofiary chwytajà na
ziemi, szczególnie w miejscach pozbawionych wszelkiej roÊlinnoÊci. Rzadziej polujà na przelatujàce owady.
W sk∏ad pokarmu dzierzby rudog∏owej wchodzà g∏ównie
owady: wa˝ki, b∏onkówki, chrzàszcze, prostoskrzyd∏e, ∏uskoskrzyd∏e, skorki i pluskwiaki. Z innych grup zjadajà: paj´czaki, d˝d˝ownice oraz Êlimaki. Czasami w pokarmie
spotyka si´ tak˝e drobne kr´gowce, jak: traszki, ˝aby, jaszczurki, drobne ptaki wróblowe oraz ryjówki i ma∏e gryzonie.

Wyst´powanie
Siedlisko
Gatunek wyst´puje na skrajach ubogich, starszych
wiekowo i przerzedzonych borów sosnowych, które

Siedliska z za∏àcznika I Dyrektywy
Siedliskowej, które mogà byç istotne
dla gatunku
6120 Ciep∏olubne, Êródlàdowe murawy napiaskowe
(Koelerion glaucae)
Rozmieszczenie geograficzne
Tereny l´gowe dzierzby rudog∏owej rozciàgajà si´ od pó∏nocnej Afryki, przez Pó∏wysep Iberyjski, po∏udniowà
i Êrodkowà Francj´, po∏udniowe Niemcy, W∏ochy, Ba∏kany, Turcj´, Kaukaz, Bliski Wschód i si´gajà do po∏udniowego Iranu. Poza zwartym zasi´giem gatunek ten wyst´puje tak˝e w Polsce, Czechach, S∏owacji i w Rumunii. Wyró˝niono 4 podgatunki. Wi´kszoÊç Europy, na zachodzie
od Pirenejów po Azj´ Mniejszà, zamieszkuje podgatunek
L. s. senator. Zimà podgatunek ten wyst´puje na obszarze rozciàgajàcym si´ pomi´dzy po∏udniowym skrajem
Sahary a równikiem. Pewna cz´Êç ptaków, prawdopodobnie z populacji azjatyckich, zimuje na po∏udniu Pó∏wyspu Arabskiego. Nieliczne osobniki podejmujà próby
zimowania na terenie oaz saharyjskich.
Rozmieszczenie w Polsce
W ostatnich kilkunastu latach na terenie Polski pojedyncze
l´gi tego gatunku stwierdzono na terenie Ma∏opolski, Wielkopolski i Kujaw oraz na Mazowszu.
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W´drówki
Odlot na zimowiska odbywa si´ od 2. dekady sierpnia do
2. dekady wrzeÊnia. Osobniki z zachodniej cz´Êci populacji
europejskiej w´drujà w kierunku po∏udniowo-zachodnim.
Natomiast ptaki z terenów po∏o˝onych na po∏udnie
i wschód od Alp odlatujà na zimowiska w kierunku po∏udniowo-wschodnim. Lecà najprawdopodobniej szerokim
frontem. Doros∏e ptaki odlatujà na zimowiska wczeÊniej ni˝
ptaki m∏odociane. W´drówka odbywa si´ nocà. W trakcie
w´drówki wiosennej ptaki lecà w kierunku bardziej pó∏nocno-wschodnim, co wskazuje na w´drówk´ p´tlowà. Zarówno podczas w´drówki jesiennej, jak i wiosennej ptaki zatrzymujà si´ na terenach otwartych, rzadko poroÊni´tych krzewami. Przylot na tereny l´gowe w naszym kraju ma miejsce
od 3. dekady kwietnia do 3. dekady maja.

po∏o˝one sà w sàsiedztwie terenów o charakterze
ugorów poroÊni´tych niskà roÊlinnoÊcià kserotermicznà. Czasami spotykany tak˝e w dolinach du˝ych, ni˝owych rzek o pod∏o˝u mineralnym, poroÊni´tych pastwiskami z k´pami starych drzew oraz w pobli˝u du˝ych sadów i alei drzew owocowych. Istotnymi elementami biotopu l´gowego tego gatunku wydajà si´
byç rozleg∏e obszary pokryte mozaikà p∏atów poroÊni´tych niskà rzadkà roÊlinnoÊcià sucholubnà i po∏aciami zupe∏nie pozbawionymi roÊlinnoÊci. Nie bez
znaczenia sà tak˝e napowietrzne linie energetyczne
i telekomunikacyjne, ogrodzenia, martwe lub usychajàce drzewa stanowiàce miejsca obserwacji i czatownie w trakcie polowania.

Status ochronny
Ochrona gatunkowa w Polsce: gatunek obj´ty ochronà
Êcis∏à, wymagajàcy ochrony czynnej (Dz U z 2004 r.
Nr 220, poz. 2237)
Polska czerwona ksi´ga zwierzàt (2001): CR gatunek
skrajnie zagro˝ony
Status zagro˝enia w Europie: V gatunek nara˝ony na
wygini´cie
BirdLife International: SPEC 2
Dyrektywa Ptasia: Art. 4.2
Konwencja Berneƒska: za∏àcznik II
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Wyst´powanie gatunku na
obszarach chronionych
Stwierdzone w ostatnim okresie stanowiska l´gowe
dzierzby rudog∏owej znajdujà si´ poza granicami obszarów chronionych.
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Rozwój i stan populacji
WielkoÊç populacji europejskiej dzierzby rudog∏owej
szacuje si´ na 440 000–1 100 000 p. Najliczniejsza
populacja zasiedla obszar Hiszpanii (390 000–
–860 000 p.), stosunkowo du˝e populacje zamieszkujà
tereny Chorwacji (20 000–30 000 p.), Portugalii
(10 000–100 000 p.), Grecji (5000–20 000 p.) i Turcji
(5000–50 000 p.). Mniej licznie wyst´puje na terenie
Francji, W∏och, Albanii i Bu∏garii.
Jeszcze w XIX w. dzierzba rudog∏owa by∏a na terenie
obecnych ziem polskich gatunkiem powszechnie wyst´pujàcym w ca∏ej ni˝owej cz´Êci, z wyjàtkiem Pobrze˝a Ba∏tyku i Mazur. Jednak˝e ju˝ w drugiej po∏owie XIX w. zauwa˝ono nasilajàcy si´ spadek liczebnoÊci, który poczàtkowo dotyczy∏ tylko zachodniej
cz´Êci kraju. Jeszcze w latach 1951–1982 odnotowano 108 stanowisk l´gowych tego gatunku, po∏o˝onych g∏ównie w Wielkopolsce, Mazowszu i na Podlasiu. Obecnie pojedyncze przypadki gniazdowania
tego gatunku stwierdzane sà tylko w niektórych latach. Zwykle stanowiska l´gowe wykorzystywane sà
jednorazowo przez pojedyncze pary. W ostatnich latach tylko k. miejscowoÊci Podwierzbie, gm. Maciejowice, woj. mazowieckie l´gi stwierdzono dwukrotnie,
w roku 1994 i 1997. W roku 1997 gniazdowa∏y tam
nawet 4 pary. W 1985–2001 na terenie Polski odnotowano zaledwie 16 l´gów dzierzby rudog∏owej (na
13 stanowiskach). Bioràc pod uwag´ fakt, ˝e siedliska l´gowe tego gatunku sà raczej rzadko penetrowane przez ornitologów, obecnà liczebnoÊç dzierzby
rudog∏owej w Polsce mo˝na szacowaç na nie wi´cej
ni˝ 10 p. l´gowych. Tak˝e obserwacje pojedynczych,
niel´gowych ptaków tego gatunku nale˝à w naszym
kraju do rzadkoÊci.

Zagro˝enia
Gatunkowi zagra˝a w Polsce:
• utrata siedlisk gniazdowych w wyniku zmian krajobrazu rolniczego, zachodzàcych wobec zaniechania
zagospodarowania 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
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rolniczych wyra˝ajàcych si´ w zamianie u˝ytków zielonych na grunty orne, likwidowaniu zadrzewieƒ Êródpolnych i wprowadzaniu rozleg∏ych monokultur;
• utrata siedlisk gniazdowych w wyniku masowego rozwoju budownictwa rekreacyjnego na niektórych obszarach wykorzystywanych przez dzierzby;
• utrata bazy pokarmowej w wyniku stosowania Êrodków owadobójczych niszczàcych du˝e owady.

Propozycje odnoÊnie do zarzàdzania
Nale˝y:
• objàç tereny historycznie bàdê te˝ wspó∏czeÊnie zasiedlane przez ten gatunek programami rolnoÊrodowiskowymi, promujàcymi utrzymanie na takich obszarach ekstensywnego rolnictwa i zró˝nicowanego krajobrazu rolniczego, co pozwala ˝ywiç nadziej´ na zachowanie siedlisk wymaganych przez dzierzb´ w stanie niezmienionym.

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

Monitoring
• coroczna kontrola wszystkich stanowisk dzierzby rudog∏owej czynnych w ciàgu ostatnich 5 lat;
• sta∏a rejestracja wszystkich stanowisk l´gowych gatunku na obszarze kraju.
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