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NESTING OF THE MONTAGU’S HARRIER CIRRUS PYGARGUS 
NEAR FARM BUILDINGS

Summary

In 2015, we noted two cases of the Montagu’s Harrier Cirrus pygargus nesting very close 
(20m and 23m) to farm buildings in the agricultural landscape of the Mazovian Lowland. In the 
locality Olszewo-Grzymki, a nest was found containing a small nestling and four eggs, which 
was located in a 1-ha triticale crop field at a distance of 23 m from the nearest farm building.  
On the next visit, the nest was already abandoned. The second case took place near the locality 
Ukazy. The nest was placed in a triticale  crop field at a distance of 20 m from the farm fence. 
The pair raised one chick. In the Mazovian Lowland at the end of the 1990s nests were  located 
150-200 m from farms, but during the recent 10-years the nests have been frequently discovered  
at a distance of 70-150 m.
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TRZECI PRZYPADEK LĘGU SZABLODZIOBA RECURVIROSTRA 
AVOSETTA NA NIZINIE MAZOWIECKIEJ

Dnia 13 V 2016 podczas kontroli śródpolnych zastoisk wody, nieopodal 
stawu rybnego w południowej części otuliny Kampinoskiego Parku Narodowego, 
zaobserwowano dwie pary szablodzioba Recurvirostra avosetta. Jedna z nich od sa-
mego początku przejawiała zachowania lęgowe. 20 V 2016 podczas kolejnej wizy-
ty, w pobliżu miejsca poprzedniej obserwacji, na małej wysepce błota (ok. 2,5 m  
od najbliższego brzegu) zauważono ptaka siedzącego na gnieździe, w którym były 
dwa jaja. Gniazdo było obficie wyścielone materiałem roślinnym tworzącym małą 
platformę (fot. 3). Nie było w nim muszelek i kamyków jak to się zdarza u tego 
gatunku (Cramp i Simmons 1983; del Hoyo et al. 1996). 24 V 2016 o godz. 6.30 
w gnieździe znajdowały się już 4 jaja (Akceptacja KF PTZool.). Wskazywało to, 
że klucie powinno było nastąpić między 14 a 17 VI. Po tej kontroli obserwacje 
prowadzono już tylko z ukrycia, z dystansu ponad 100 metrów. Wyjątkiem był 
dzień, w którym zainstalowano fotopułapkę kilka metrów od gniazda, na skraju 
najbliższej roślinności.

W pierwszej części okresu wysiadywania jaj, parze lęgowej często towarzy-
szyła para, która nie podjęła w tej okolicy próby lęgu. Najczęściej przebywała ona 
na pobliskim stawie w odległości ok. 180 m. Szablodzioby jako żerowiska wyko-
rzystywały zastoisko wody z opisywanym gniazdem o powierzchni ok. 0,4 ha oraz 
wspomniany staw rybny o powierzchni ok. 2,1 ha. W przypadku pojawienia się  
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potencjalnych intruzów (w tym ludzi) szablodzioby bardzo silnie reagowały, zwłasz-
cza na głosy zaniepokojenia czajek Vanellus vanellus i krwawodziobów Tringa 
totanus, które w tym okresie wodziły pisklęta. W miejscu tym zaobserwowano 
także lęgowe sieweczki rzeczne Charadrius dubius i sieweczki obrożne Charadrius 
hiaticula. Na wspomnianym stawie, po jego przebudowaniu w roku 2015, w sezo-
nie 2016 wytworzyła się mała kolonia lęgowa śmieszek Chroicocephalus ridibundus 
(ok. 30 par) z lęgową rybitwą rzeczną Sterna hirundo (1-2 pary). Sporadycznie je-
den szablodziób z pary lęgowej podczas żerowania na tym stawie zachowywał się 
agresywnie, przeganiając zarówno śmieszki, jak i szablodzioby z pary towarzyszącej. 
Dystans ucieczki przed człowiekiem w pierwszym tygodniu inkubacji był znacz-
ny (ok. 100 m), a ptak schodząc z gniazda wzlatywał na wysokość od kilkunastu 
do ponad 20 metrów i oddalał się na odległość ponad 150 m znikając z widoku. 
Natomiast w trzecim tygodniu wysiadywania jaj (podczas instalowania fotopu-
łapki) zauważono, że dystans ucieczki mimo głosów alarmowych czajek i krwawo-
dziobów był znacznie krótszy i wynosił ok. 50 m. Osobnik inkubujący odlatywał 
na odległość do 100 m lądując w miejscu umożliwiającym obserwowanie intruza.

Podczas kontroli 13 VI 2016 stwierdzono puste gniazdo, a na pobliskim 
stawie zaobserwowano tylko dwa szablodzioby. Nie wiadomo czy była to para lę-
gowa, czy towarzysząca. Analiza nagrań z fotopułapki wykazała, że późnym wie-
czorem 11 VI 2016 gniazdo zrabował lis Vulpes vulpes, który zjadł wszystkie jaja. 
Drapieżnik miał ułatwiony dostęp do gniazda, gdyż w wyniku panujących upa-
łów z wyspy zrobił się błotnisty półwysep.

Dzięki zastosowaniu fotopułapki możliwe było zaobserwowanie szczegó-
łów zachowania ptaków w obliczu traconego lęgu. W związku z ciekawym prze-
biegiem zdarzenia w trakcie i po splądrowaniu gniazda przez lisa, przedstawia-
my jej opis. 11 VI 2016 jeszcze o godz. 21.51 wysiadujący ptak zmieniał pozycję 
na gnieździe, wydając głosy kontaktowe. Po 2 minutach nagrał się drugi osob-
nik szablodzioba tuż przy fotopułapce. Brzegiem przemieszczał się kozioł sarny  
Capreolus capreolus. Głosy ptaków umilkły. O 22.48 okolicę gniazda przeszukiwał 
lis, który minutę później znalazł gniazdo i pożarł jaja w ciągu kolejnych 4 minut. 
W tym czasie szablodzioby, czajki i krwawodzioby wydawały głosy alarmowe. Je-
den z szablodziobów próbował odwieść lisa od lęgu. Przebiegł blisko niego, co 
chwilę kucając i prostując szyję równolegle do linii wody, by po chwili przybrać 
postawę w pełni wyprostowaną z wyciągniętą pionowo szyją, wydając przy tym 
głosy alarmowe. Bezpośrednio po odejściu lisa o 22.53 szablodziób sprawdził po 
raz pierwszy splądrowane gniazdo. O 22:59 szablodziób biegał w pobliżu gniaz-
da i ponownie sprawdzał lęg, obok przelatywał krwawodziób. Biegały też zanie-
pokojone krwawodzioby. Ponownie było słychać głosy alarmowe szablodziobów, 
czajek i krwawodziobów. Później, do godz. 3.30 nagrywały się już tylko czajki, 
m.in. głosem nawołującym pisklęta. O godz. 3.45 nagrał się szablodziób, któ-
ry stał nieruchomo, a w tym samym czasie latały i nawoływały czajki. Od godz. 
4.18 do 4.48 lis znowu penetrował okolice gniazda wywołując zaniepokojenie  
u szablodziobów i czajek, które wciąż wydawały głosy alarmowe. W tym czasie  
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jeden z szablodziobów atakował z powietrza jedną z czajek, prawdopodobnie wy-
ładowując na niej swoją agresję. Szablodziób pojawił się ponownie dopiero o godz. 
6.53 w towarzystwie czajki oraz sieweczek obrożnych i zaczął żerować. Od godz. 
10.11 do 10.12 szablodziób ponownie zaglądał do gniazda. To było ostatnie na-
granie obecności szablodzioba w okolicy gniazda. Fotopułapka została zdjęta 2 dni 
później, czyli 13 VI 2016 w godzinach porannych. Po stracie lęgu szablodzioby 
nie podjęły próby jego powtórzenia w najbliższej okolicy (do 1 km).

Szablodziób odbywa jeden lęg w roku, a po utracie jaj może go powtarzać. 
W pełnym zniesieniu znajdują się najczęściej 4 jaja, wyjątkowo 2, 3 lub 5. Jaja 
składane są w odstępach 1-2-dniowych, wysiadywane są przez oba ptaki z pary 
przez 23-25 dni. Pisklęta klują się w ciągu 1-2 dni (Cramp i Simmons 1983). 
Podczas lęgów wymaga płytkich wód, do 15 cm głębokości, które umożliwiają 
mu żerowanie (Cramp i Simmons 1983). Dotychczas w Polsce szablodziób gniaz-
dował w różnych środowiskach: wyspach w nurcie rzeki, wyspie zbiornika zapo-
rowego, wysepkach wśród rozlewisk na łąkach, w żwirowniach oraz odstojnikach 
wód pościekowych (Lewartowski 1995, Tomiałojć i Stawarczyk 2003, Betleja  
i Wylegała 2015). 

Szablodziób gniazduje w Polsce sporadycznie. Jego pierwsze lęgi w kraju 
stwierdzono w roku 1994 na łąkach pod Wizną – 3 pary (Lewartowski 1995). 
Kolejne gniazda szablodzioba odnotowano w latach 1995 (1 para na osadnikach 
w Policach), 2002 (2 pary na Zbiorniku Goczałkowickim i 2 pary na Wiśle koło 
Zastowa Karczmiskiego), 2003 (2 pary na stawach koło Brzeszcz) i 2007 (1 para 
na Wiśle pod Prażmowem) (Wysocki 1996, Betleja et al. 2002, Komisja Fauni-
styczna 2004, Szewczyk 2005, Bukaciński et al. 2007). Kolejne lęgi miały miej-
sce w roku 2012, w czasie wyjątkowo obfitego nalotu tego gatunku na terenie ca-
łego kraju. Spowodowało to przystąpienie do lęgów co najmniej 8-9 par, w tym  
4 par w Parku Narodowym Ujście Warty, 2 par w Wielkopolsce, 1-2 par na  
Stawach Milickich i 1 pary na odstojnikach cukrowni w miejscowości Szyjki (po-
wiat ciechanowski) (Murawski i Antczak 2012, Krąkowski i Drab 2013, www.ko-
misjafaunistyczna.pl). W 2013 r. stwierdzono parę na osadnikach w Ropczycach  
w województwie podkarpackim, która powtórzyła tam lęg w następnym roku. Tak-
że w roku 2014 para gniazdowała ponownie w Parku Narodowym Ujście Warty 
(Betleja i Wylegała 2015, www.komisjafaunistyczna.pl).

Z opisanego przebiegu gniazdowania szablodzioba, wynika, że opisany lęg 
był 14. przypadkiem w Polsce i trzecim na Nizinie Mazowieckiej. Dotychczasowe  
stwierdzenia lęgów szablodzioba na Mazowszu wraz z opisywanym wskazu-
ją, że podczas rozrodu preferują one obecność/sąsiedztwo innych siewkowych  
Charadriiformes (Bukaciński et al. 2007, Murawski i Antczak 2012). Podobnie jak 
w przypadku lęgu na osadnikach ścieków cukrowni Glinojeck (Murawski i Antczak 
2012) stwierdzonej przez nas parze także towarzyszyła para nielęgowa. Prawdo-
podobnie były to ptaki, które ponad miesiąc wcześniej wielokrotnie obserwo-
wano na stawach w dolinie Bzury w odległości ok. 65 km od miejsca stwier-
dzenia lęgu, w powiecie warszawskim zachodnim (lista dyskusyjna Mazowiecko 
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-Świętokrzyskiego Towarzystwa Ornitologicznego: www.m-sto.org) i/lub 10 IV 
2016 przy ujściu Bugu – odległość ok. 50 km (W. Wojdylak).
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THE THIRD CASE OF NESTING THE AVOCET RECURVIROSTRA AVOSETTA 
ON THE MAZOWIECKA LOWLAND

Summary

On 13 May to 11 June 2016,  one pair of the Avocet Recurvirostra avosetta nested (photo 3) 
on the field water pool located at the southern end of the Biosphere Reserve „Kampinos Forest” 
(the Warsaw West district).This pair was  accompanied by two other individuals of this species. 
After nearly 3 weeks of incubation, the eggs were eaten by a fox, which was recorded by automatic 
camera-traps. Water level decrease enabled an easy access to the nest. Birds did not attempt to 
repeat breeding. This record was approved by the Avifaunistic Commission.

Key words: nesting Avocet Recurvirostra avosetta, the Biosfere Reserve „Kampinos Forest”, 
Mazowiecka Lowland.
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NOWE STWIERDZENIE LELKA 
CAPRIMULGUS EUROPAEUS W WARSZAWIE

 W dniu 16 VI 2016 w południowo-wschodniej części Warszawy 
(Dzielnica Wawer), około godziny 22 zaobserwowano lelka. Jeden osobnik 
odzywał się spontanicznie na terenie Lasu Sobieskiego w oddz. nr 4. Obszar ten 
obejmuje wydmę porośniętą lasem sosnowym z domieszka brzozy brodawkowatej 
i jałowca. Drzewostan ten powstał w wyniku zalesienia nieużytków w drugiej 
połowie lat 50. XX wieku i jest częścią kompleksu o powierzchni około 600 ha.  
Termin i  miejsce stwierdzenia sugerują możliwość gniazdowania na tym 
terenie. Prawdopodobieństwo pomyślnego lęgu jest jednak niskie ze względu 
na intensywną penetrację tego terenu przez ludzi i psy. Gatunek ten nie był 
notowany w Warszawie, w ciągu ostatnich dziesięcioleci, na terenach stwarzających 
prawdopodobieństwo lęgu (Luniak et al. 1964, Rowiński et al. 1998, Chromy 
et al. 2001, Matusiak 2003, Luniak 2010, Stolarz 2009, 2011). Brak stwierdzeń 
wynikał prawdopodobnie z faktu, że nie prowadzono badań ukierunkowanych 
na ten gatunek oraz zaniku optymalnych siedlisk lelka. Na terenach graniczących  
z Warszawą liczna populacja lelka występuje na terenie Kampinoskiego Parku 
Narodowego (Pepłowska-Marczak, Marczak 2009). Rozległe siedliska lelka 
występują również na terenie poligonu wojskowego rozciągającego się na wschód 
od Warszawy (SFD, Poligon Rembertów PLH 140034). 
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Fot. 3. Pełne zniesienie (4 jaja) w gnieździe szablodzioba Recurvirostra avosetta, Rezerwat Biosfery 
„Puszcza Kampinoska”, powiat warszawski zachodni, 24 V 2016 (fot. A. Olszewski)
Photo 3. Four eggs laid in the nest of Avocet Recurvirostra avosetta, Biosphere Reserve „Kampinos 
Forest”, the Warsaw West district, 24 May, 2016 (photo  A. Olszewski)

Fot. 4. Muszle Corbicula fluminea odnalezione na brzegu Wisły w Warszawie, 6 IX 2016 
(fot. J. Romanowski)
Photo 4. Shells of Corbicula fluminea found on the Vistula bank, 6 September, 2016 
(photo J. Romanowski)
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