
Emberiza hortulana 
L., 1758

Ortolan
Rzàd: wróblowe, podrzàd: Êpiewajàce, rodzina: trznadlo-
wate, podrodzina: trznadle

Status wyst´powania w Polsce

Nieliczny, lokalnie liczny, ptak l´gowy ni˝u. W´drowny.

Opis gatunku

Ptak wielkoÊci wróbla. ˚ó∏ta obràczka oczna i ˝ó∏ty wàs
oraz cielisty dziób sà cechami charakterystycznymi ortola-
na. Wymiary: d∏ugoÊç cia∏a 15–17 cm, rozpi´toÊç skrzyde∏
26 cm, masa cia∏a 21–26 g.
Samiec ma zielonkawopopielatà g∏ow´, a wierzch cia∏a
czerwonobràzowy z czarnymi kreskami, kuper bràzowo-
szary. Od kàtów dzioba w dó∏ biegnà wàskie ˝ó∏te paski.
˚ó∏te jest te˝ podgardle, ostro odcinajàce si´ od cynamo-
nowobràzowej barwy spodu cia∏a. Bràzowoczarne lotki
majà jasne brzegi. Bràzowoczarne sà te˝ Êrodkowe sterów-
ki, zewn´trzne sà bia∏o-czarniawe. Charakterystyczne ja-
sno˝ó∏te obwódki wokó∏ oczu sà widoczne nawet ze znacz-
nej odleg∏oÊci. Samica i ptaki m∏ode sà jaÊniejsze i majà
mniej wyraêne barwy. Na gardle i bokach piersi wyst´puje
kreskowanie, szczególnie silnie zaznaczone u m∏odych.
Dziób i nogi sà cieliste, a oczy bràzowe.
Ortolan jest bardzo wytrwa∏ym Êpiewakiem. Jego Êpiew
jest czysty, melancholijny, ma charakterystyczne, mi´kko
dzwoniàce brzmienie. Sk∏ada si´ z serii wolno powtarza-
nych elementów, zakoƒczonych dêwi´kiem ni˝szym, niekie-
dy podwójnym, jak np. „trj tjri tjri tjri-trjuuuu”. Poszczegól-
ne samce dysponujà niekiedy kilkoma ró˝niàcymi si´ nie-
co wersjami Êpiewu. Ponadto Êpiew ortolana jest zró˝nico-
wany regionalnie. Wi´kszoÊç g∏osów ortolana to pojedyn-
cze, wyraêne, mi´kkie czyste gwizdni´cia, jak „cip”, „pcip”
lub „t∏iut”, „tju”. Zaniepokojone wabià cz´sto powtarzanym
„ci jip ci jip”. W´drujàce nocà ptaki odzywajà si´ regular-
nie powtarzanym „cip”.

Mo˝liwoÊç pomy∏ki z innymi 
gatunkami

W zasadzie nie istnieje mo˝liwoÊç pomy∏ki z innymi
krajowymi gatunkami pokrewnymi. Od pozosta∏ych
trznadli ró˝ni si´ ˝ó∏tym podgardlem odcinajàcym si´
od cynamonowego spodu cia∏a. Od wyst´pujàcego
równie˝ w krajobrazie rolniczym trznadla Emberiza ci-
trinella (A376, gatunek nie opisany w tej ksià˝ce) od-
ró˝nia go ˝ó∏ta obràczka oczna, ró˝owa lub czerwona-
wa barwa dzioba i szarobràzowa barwa kupra. Rów-
nie˝ czysto brzmiàce g∏osy i Êpiew ortolana ró˝nià si´

wyraênie od st∏umionych, brz´czàcych, trzeszczàcych
lub syczàcych g∏osów innych trznadli.

Biologia

Tryb ˝ycia
Prowadzi dzienny tryb ˝ycia. Gniazduje terytorialnie, cho-
cia˝ w dogodnych siedliskach odleg∏oÊci mi´dzy poszcze-
gólnymi parami sà niewielkie. Nawet w okresie pol´go-
wym nie tworzy wi´kszych skupieƒ. ˚yje przewa˝nie w stad-
kach rodzinnych.

L´gi
Ortolan jest ptakiem terytorialnym. Zaraz po przylo-
cie, na prze∏omie kwietnia–maja, samiec zajmuje te-
rytorium l´gowe i wkrótce pary przyst´pujà do l´gów.
Gniazdo umieszcza na ziemi we wg∏´bieniu, wÊród
niewysokiej i luênej roÊlinnoÊci, najcz´Êciej w zbo˝ach,
na miedzy lub skarpie rowu. Czara gniazda zbudowa-
na jest z korzonków przeplecionych zbutwia∏ymi liÊçmi
i ∏odygami roÊlin zielnych. Bardzo obfita jest wyÊció∏-
ka z korzonków i w∏osia. W zniesieniu zazwyczaj 4–5
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(6) jaj. Z regu∏y wyprowadza 2 l´gi w roku, pierwszy
od po∏owy maja, drugi – od drugiej po∏owy czerwca.
Wysiaduje tylko samica przez 11–14 dni. M∏ode prze-
bywajà w gnieêdzie 10–15 dni i sà karmione przez
oboje rodziców. Doros∏e ptaki przy gnieêdzie zacho-
wujà si´ bardzo ostro˝nie.
W krajobrazie rolniczym Wielkopolski stwierdzony w zag´sz-
czeniu 0,6–2,4 p./km2, podobnie na Âlàsku – 0,7–3,3 p./km2,
na Mazowszu i Podlasiu – 0,5–3,0 p./km2.

W´drówki
Ortolan jest migrantem dalekodystansowym. Przylot wio-
senny nast´puje w ostatniej dekadzie kwietnia lub pierw-
szych dniach maja i trwa co najmniej do po∏owy tego mie-
siàca. Przelot jest ma∏o intensywny. Ju˝ od koƒca lipca spo-
tyka si´ koczujàce ptaki i stadka rodzinne, ale odlot nast´-
puje z koƒcem sierpnia i na poczàtku wrzeÊnia. Przelot je-
sienny jest równie˝ ma∏o intensywny i s∏abo zauwa˝alny.

Zimowiska
Zimowiska ortolana le˝à w Afryce, na po∏udnie od Sahary
oraz na Pó∏wyspie Arabskim. Ptaki z po∏udniowej cz´Êci za-
si´gu sà cz´Êciowo osiad∏e.

Pokarm
Od˝ywia si´ przede wszystkim pokarmem zwierz´cym,
owadami i innymi drobnymi bezkr´gowcami. M∏odsze pi-
skl´ta karmi g∏ównie gàsienicami, a starsze larwami
chrzàszczy. Poza okresem l´gowym znacznà cz´Êç diety
stanowià nasiona traw i innych roÊlin oraz wyjàtkowo
zbó˝. Pokarm zbiera na ziemi, w miejscach pozbawionych
g´stej roÊlinnoÊci.

Wyst´powanie

Siedlisko
W Polsce ortolan zamieszkuje otwarty krajobraz rolniczy,
g∏ównie z ∏anami zbó˝, gdzie zasiedla aleje przydro˝ne,
zadrzewienia nad drobnymi ciekami i oczkami Êródpol-
nymi, sady, Êródpolne zadrzewienia i niewielkie laski.
Licznie zasiedla te˝ brzegi lasów sosnowych i miesza-
nych, graniczàce z uprawami rolnymi i przesuszonymi
∏àkami. Unika du˝ych, zwartych kompleksów leÊnych,
jednak sporadycznie gniazduje na wi´kszych polanach
ÊródleÊnych i zr´bach oraz w pobli˝u leÊnych szkó∏ek.
Gatunek ten wyraênie preferuje siedliska suche i silnie na-
s∏onecznione, wyst´puje g∏ównie na glebach suchych i lek-
kich (piaskowych i ˝wirowych), ale tak˝e na gliniastych
i ilastych. Unika natomiast gleb mu∏owo-torfowych.

Siedliska z za∏àcznika I Dyrektywy 
Siedliskowej, które mogà byç istotne 
dla gatunku
Brak takich siedlisk.

Rozmieszczenie geograficzne
Area∏ wyst´powania ortolana znajduje si´ w zachodniej
Palearktyce (nie wyró˝nia si´ podgatunków). Gniazduje od
pó∏nocnej cz´Êci obszaru Êródziemnomorskiego po Ko∏o
Polarne i od wybrze˝a Atlantyku do Êrodkowej Azji, a˝ po
Jenisej. Zasiedla te˝ Azj´ Mniejszà i Bliski Wschód. Obec-
ne rozmieszczenie jest nieciàg∏e, plamowe. Ortolan prefe-
ruje obszary z klimatem kontynentalnym, o du˝ym nas∏o-
necznieniu i z ma∏ymi opadami deszczu. Stàd brak go na
Wyspach Brytyjskich, w pó∏nocnej i zachodniej Skandyna-
wii, na Pó∏wyspie Jutlandzkim oraz we Fryzji w Holandii
i w Bretanii we Francji. Nie wyst´puje równie˝ na po∏udniu
pó∏wyspów Pirenejskiego, Apeniƒskiego i Ba∏kaƒskiego.
Zim´ sp´dza we wschodniej i zachodniej Afryce, na po∏u-
dnie od Sahary. Zimujàce ptaki cz´sto spotykano w Suda-
nie, Etiopii i Somalii. Gatunek zimuje te˝ na Pó∏wyspie
Arabskim (Jemen) i w Iranie.

Rozmieszczenie w Polsce
W Polsce wyst´puje we wszystkich regionach kraju, z wyjàt-
kiem gór, gdzie przenika tylko do strefy pogórza, docho-
dzàc wyjàtkowo do wysokoÊci 500–650 m n.p.m. w Sude-
tach i Karpatach Zachodnich. Nie wyst´puje w Bieszcza-
dach. W lesistym pasie pojezierzy oraz w wy˝ynnej cz´Êci
po∏udniowej cz´Êci Polski jego rozmieszczenie ma charak-
ter plamowy. Bardziej regularnie i licznie zasiedla Êrodko-
wy pas Ni˝u Polskiego, choç i tu znane sà obszary, na któ-
rych ortolan wyst´puje nielicznie lub bardzo nielicznie na
pojedynczych stanowiskach, np. na Zamojszczyênie i Ziemi
Przemyskiej. Z uwagi na wymagania siedliskowe i klima-
tyczne bardzo nielicznie wyst´puje na Pobrze˝u Ba∏tyku
i w bagiennych dolinach i pradolinach rzek, np. w dolinie
Noteci, dolinie Narwi i Kotlinie Biebrzaƒskiej.
W Wielkopolsce najwy˝sze zag´szczenie stwierdzono w po-
∏udniowej cz´Êci regionu, na Wysoczyênie Leszczyƒskiej,
Równinie KoÊciaƒskiej i Wzgórzach Ostrzeszowskich. Na
Âlàsku najwy˝sze zag´szczenie odnotowano na lekkich gle-
bach w pagórkowatym terenie pod Tarnowskimi Górami.

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

Wi´kszoÊç populacji ˝yje poza parkami narodowymi i re-
zerwatami przyrody. W Wielkopolskim PN w 1992 stwier-
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dzono 45 par l´gowych, w zag´szczeniu 0,5 p./km2 po-
wierzchni ca∏kowitej parku. SpoÊród 77 przebadanych re-
zerwatów (w wi´kszoÊci leÊnych) w Wielkopolsce jego
obecnoÊç stwierdzono tylko w rezerwacie Urbanowo i po-
jedyncze pary na obrze˝ach czterech dalszych rezerwatów.
Stwierdzony natomiast we wszystkich wielkopolskich par-
kach krajobrazowych. Szczególnie licznie wyst´puje w PK
im. Gen. D. Ch∏apowskiego, obejmujàcym zró˝nicowany
krajobraz rolniczy, z licznymi starymi, ró˝norodnymi za-
drzewieniami.

Rozwój i stan populacji

WielkoÊç europejskiej populacji ortolana szacowana jest na
1 500 000–11 000 000 p. Najliczniejsza populacja za-
siedla Turcj´ (1 000 000–10 000 000 p.), du˝e popula-
cje zamieszkujà te˝ teren Hiszpanii (200 000–225 000 p.)
i Finlandii (150 000–200 000 p.).
Ortolan jest stosunkowo nowym elementem awifauny Polski.
Najstarsze informacje o jego wyst´powaniu na obszarze Polski
pochodzà z po∏owy XIX w., kiedy wyst´powa∏ tylko w dolinie
Wis∏y oraz w niektórych okolicach Podlasia. Na poczàtku XX w.
rozprzestrzeni∏ si´ na Lubelszczyênie i innych obszarach
wschodniej cz´Êci kraju. Âlàsk zasiedli∏ na prze∏omie XIX i XX
w., stale powi´kszajàc swój zasi´g i liczebnoÊç. Podobnie
w Wielkopolsce, gdzie na poczàtku ubieg∏ego stulecia by∏ tyl-
ko nielicznym i lokalnie wyst´pujàcym gatunkiem, a szerzej
rozprzestrzeni∏ si´ dopiero w latach 20. Na Pomorzu w XIX w.,
podobnie jak obecnie, wyst´powa∏ nielicznie i tylko lokalnie.
Na Mazurach by∏ dawniej rozpowszechniony i lokalnie doÊç
liczny, wykazujàc jednak silne fluktuacje roczne. Obecnie jed-
nak w wielu okolicach Mazur, np. na Pojezierzu Mràgowskim,
pod K´trzynem oraz w rejonie Puszczy Augustowskiej i Puszczy
Piskiej jest wyraênie mniej liczny ni˝ na Mazowszu i Podlasiu.
Równie˝ w po∏udniowo-wschodnich regionach kraju jest ciàgle
gatunkiem rzadkim, wyst´pujàc tylko lokalnie, wyspowo i nie-
licznie, cz´sto mimo obecnoÊci odpowiednich siedlisk. Z nie-
których okolic tej cz´Êci kraju nawet si´ ostatnio wycofa∏, np.
z okolic Jaros∏awia i doliny Sanu.
WielkoÊç krajowej populacji ortolana obecnie szacuje si´
na 80 000–120 000 p., jednak nie wiadomo, na ile do-
k∏adne sà to dane. Najwy˝szà liczb´ p. ortolana zanoto-
wano w latach 90. w nast´pujàcych obszarach: Nadgople
87 p. (w latach 1993–1995), dolina Êrodkowej Warty
30–40 p. (w latach 1993–2001), Puszcza Notecka powy-
˝ej 70 p. (w latach 1996–1999), dolina Wis∏y k. W∏oc∏aw-
ka do 46 p. (w latach 1998–1999), dolina Bzury 70–83 p.
(w latach 1992–1993), dolina Liwca ok. 40 p. (w latach
1982–1985), Roztocze 25–30 p. (w latach 1995–2001).

Zagro˝enia

Gatunkowi zagra˝a w Polsce:
• utrata siedlisk w wyniku zmian zachodzàcych w krajobra-

zie rolniczym, polegajàcych na zmniejszeniu jego ró˝no-

rodnoÊci poprzez scalanie pól i zwi´kszanie ich powierzch-
ni kosztem likwidacji miedz, Êródpolnych oczek wodnych,
zadrzewieƒ Êródpolnych, fragmentów ∏àk i ugorów;

• utrata siedlisk przez urbanizacj´ i zalesianie porzuco-
nych obszarów uprawnych;

• utrata siedlisk w wyniku zmiany u˝ytkowania gruntów,
np. zamiana pól uprawnych na trwa∏e u˝ytki zielone wy-
korzystywane jako pastwiska, a tak˝e obsiewanie du˝ych
powierzchni kukurydzà;

• utrata siedlisk w wyniku wprowadzania nowych, odpor-
nych na z∏amania odmian zbó˝ o sztywnych êdêb∏ach,
w których ptaki majà trudnoÊci z zak∏adaniem gniazd
(podobnie jak w uprawach kukurydzy);

• utrata siedlisk w wyniku intensyfikacji ruchu samochodo-
wego na terenach l´gowych ortolana;

• zuba˝anie bazy pokarmowej w wyniku stosowania her-
bicydów, insektycydów i innych Êrodków ochrony roÊlin.

Propozycje odnoÊnie do zarzàdzania

Nale˝y:
• objàç obszary rolne, stanowiàce ostoje ortolana, progra-

mami rolnoÊrodowiskowymi promujàcymi zachowanie
bogatego i zró˝nicowanego strukturalnie krajobrazu rol-
niczego, z ró˝nego typu zadrzewieniami Êródpolnymi,
starymi sadami, alejami przydro˝nymi, Êródpolnymi
oczkami wodnymi itp.

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

• coroczna ocena liczebnoÊci populacji l´gowej (na pod-
stawie liczby Êpiewajàcych samców) prowadzona na
transektach wyznaczonych w krajobrazie rolniczym,
obejmujàcych aleje drzew, zadrzewienia Êródpolne
i brzegi lasów. D∏ugoÊç trasy powinna wynosiç kilka ki-
lometrów. W sezonie nale˝y przeprowadziç 2–3 liczenia
w okresie po∏owa maja – poczàtek czerwca. Liczenia na-
le˝y przedzieliç dwutygodniowymi przerwami.
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