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Pierwsze stwierdzenie srokosza północnego Lanius borealis 
w Polsce

Piotr Zabłocki, Agnieszka Mulawa
Dział Przyrody Muzeum Śląska Opolskiego w Opolu, Leśnicka 28, 47-154 Góra św. Anny; 
przyroda@muzeum.opole.pl

Dnia 18.11.2021 około godz. 15:00, w trakcie kontroli stanowisk srokosza Lanius excu-
bitor na powierzchni badawczej w pow. strzeleckim – na zachód od Rożniątowa (gm. 
Strzelce Opolskie, woj. opolskie), zauważyliśmy osobnika odbiegającego wyglądem od 
typowych srokoszy. Przy obserwacji przez lornetkę zwracał uwagę małą ilością bieli na 
lotkach i sterówkach, beżową piersią i bokami ciała oraz ogólnie mniej skontrastowanym 
upierzeniem. Ptak polował nad polem rzepaku Brassica napus var. napu, przebywając na 
linii niskiego napięcia. Zawisał też kilkakrotnie nad uprawą, tak jak mają to w zwyczaju 
srokosze. Po kilku nieudanych próbach ptak złapał nornika Microtus sp. i odleciał z nim 
w rząd krzewów rosnących wzdłuż szosy. W czasie gdy straciliśmy go z oczu, na polu, 
w miejscu wcześniejszego polowania, ustawiliśmy pułapkę zatrzaskową z przynętą, któ-
rą stosujemy do odłowu srokoszy w celu obrączkowania. Po kilkunastu minutach ptak 
pojawił się na szczycie drzewa przy drodze skąd zauważył przynętę i podjął próbę jej 
podjęcia zakończoną złapaniem się w pułapkę.

Podczas obserwacji przez lornetkę ptak nie odbiegał pokrojem ciała od typowych sro-
koszy. Z większej odległości sprawiał wrażenie brudnoszarego, mniej skontrastowanego. 
Zwracała uwagę mała ilość bieli u nasady lotek 1. i 2. rzędu (fot. 1) i na zewnętrznych 
sterówkach (fot. 2), beżowa, prążkowana pierś i boki ciała, rozjaśnienie na kantarku izo-
lujące maskę od ciemnej plamy za okiem oraz jasna nasada dzioba (fot. 3). Rozjaśnienia 
na barkówkach ograniczone były jedynie do końców najdłuższych piór. Lotki i sterówki 
sprawiały wrażenie ciemnobrązowych a nie czarniawych. Kombinacja tych cech powo-
dowała, że osobnik ten przypominał srokosza w  upierzeniu juwenalnym. Opisywany 
wygląd potwierdzono po schwytaniu srokosza. Szary wierzch ciała miał beżowy odcień, 
najbardziej wyraźny na czole, płaszczu i małych pokrywach skrzydłowych. Spód ciała 
był brudnobiały, miejscami beżowy (góra i boki piersi oraz policzki), a pierś i boki ciała 
wyraźnie szaro prążkowane. Ślady szarego plamkowania były obecne także na policz-
kach poniżej maski. W obrębie pokryw nadogonowych i kupra występowało nieznaczne 
rozjaśnienie (fot. 4). Końce dużych pokryw skrzydłowych miały jasnobeżowe zakończe-
nia z delikatnymi znaczkami wzdłuż stosin. Ptak sprawiał wrażenie, że jest delikatnej 
budowy, ale wynikało to zapewne z  podobieństwa do juwenalnych srokoszy, aniżeli 
faktycznie mniejszych wymiarów. Wiek tego osobnika – pierwszy rok kalendarzowy – 
został określony w oparciu o ślady pierzenia postjuwenalnego: ptak miał przepierzone 
pióra okrywowe ciała, wszystkie małe i  średnie pokrywy skrzydłowe oraz jedną – 9. 
dużą pokrywę w każdym ze skrzydeł. Bazując na cechach pozwalających określić płeć 
u srokosza – ząbkowany wzór dystalnej krawędzi lusterka na lotkach 1. rzędu u samic, 
a wyrównany u samców (Schön 1994) – osobnik ten zostałby oznaczony jako samica (nie 
wykonano jednak badań genetycznych w  tym kierunku). Ptak został zaobrączkowany 
standardową obrączką ornitologiczną oraz oznakowany plastikową obrączką w kolorze 
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Fot. 1. Ubarwienie skrzydła srokosza północnego Lanius borealis, Rożniątów, listopad 2021 (fot. P. Za-
błocki) – The wing of Northern Shrike, Rożniątów, November 2021

Fot. 2. Ubarwienie ogona srokosza północnego Lanius borealis, Rożniątów, listopad 2021 (fot. P. Zabłoc-
ki) – The tail of Northern Shrike, Rożniątów, November 2021
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Fot. 3. Ubarwienie spodu ciała srokosza północnego Lanius borealis, Rożniątów, listopad 2021 (fot. P. 
Zabłocki) – The underparts of Northern Shrike, Rożniątów, November 2021

Fot. 4. Ubarwienie wierzchu ciała srokosza północnego Lanius borealis, Rożniątów, listopad 2021 (fot. P. 
Zabłocki) – The upperparts of Northern Shrike, Rożniątów, November 2021
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żółtym z  czarnym kodem alfanumerycznym. Obrączki te stosowane są przez nas do 
indywidualnego znakowania srokoszy od roku 2019. W trakcie obrączkowania wykona-
no dokumentację fotograficzną, pobrano pióra do badań genetycznych oraz wykonano 
następujące pomiary: skok – 26,0 mm (suwmiarka); dziób – 23,5 mm; dziób z głową 
– 48,7 mm; projekcja lotek – 18,6 mm; skrzydło – 115 mm (linijka); ogon – 118 mm; 
waga – 64,3 g; formuła skrzydła: |4|1|1|10|011|15|19|22|24|045|; formuła ogona: 
|6|1|4|7|12|21|; zasięg bieli na lotkach 1. rzędu ponad pokrywy pierwszorzędowe 
przy złożonym skrzydle – 10,0 mm (suwmiarka); biel na pierwszej wewnętrznej lotce 1. 
rzędu ponad odpowiadającą jej pokrywę pierwszorzędową przy rozłożonym skrzydle 
– 20,2 mm; biel na drugiej lotce 2. rzędu ponad duże pokrywy przy rozłożonym skrzy-
dle – 10,1 mm; biel na końcu siódmej lotki 2. rzędu – 3,7 mm. Schwytany osobnik był 
obserwowany przez nas powtórnie 22.11 około 100 m na zachód od miejsca złapania. 
Z powodu padającej mżawki i wiatru nie udało się wykonać zadowalającej dokumenta-
cji fotograficznej w terenie. Miejsce kontrolowano jeszcze 29.11 i kilkukrotnie w ciągu 
kolejnych tygodni, ale ptaka już nie stwierdzono. Jego zniknięcie mogło mieć związek 
z opadami śniegu 27.11, po których na polach zalegała już pokrywa śnieżna.

Obserwowany przez nas ptak odbiegał wyglądem od wszystkich srokoszy z  jakimi 
miał do tej pory do czynienia jeden z autorów niniejszego tekstu (PZ) w trakcie obrącz-
kowania tego gatunku na Śląsku (blisko 500 osobników lęgowych, przelotnych i zimują-
cych w latach 2000–2022). Cechy ubarwienia złapanego osobnika wskazywały na jego 
wschodnie pochodzenie i przywodziły na myśl palearktyczny podgatunek srokosza pół-

Tabela 1. Punktacja dla stopnia wyrażenia cech ubarwienia srokosza północnego Lanius borealis 
spod Rożniątowa (według Lehikoinena 2021)
Table 1. Scoring for the Northern Shrike from Rożniątów (according to Lehikoinen 2021). (1) – fea-
ture, (2) – degree of feature expression, (3) – scores, (4) – total score

Cecha (1) Stopień wyrażenia cechy (2) Punktacja 
(3)

spód ciała średnio prążkowany 1,5
pokrywy nadogonowe delikatne prążki na końcach największych 

piór
1

pokrywy podogonowe delikatne prążki na końcach największych 
piór

1

kantarek i maska jasny kantarek, pokrywy uszne czarniawe 1,5
kolor dzioba jasna nasada żuchwy obejmująca też nasadę 

szczęki
1

plecy i wierzch głowy miejscami wyraźnie beżowe 1
kuper jasnoszary, jaśniejszy niż plecy, ale nie biały 1
lotki 2. rzędu białe nasady niewidoczne przy złożonym 

skrzydle
1

końce lotek 3. rzędu białe końce 5,5–10 mm łącznie 1
jasne końce dużych pokryw w zakresie 1,5–2,5 mm 1
dystans między bielą na wewnętrznej 
chorągiewce zewnętrznej sterówki 
T6 a pokrywami podogonowymi

dystans między bielą nie większy niż 1 mm 1

biel na wewnętrznej chorągiewce T5 21–30 mm (dokładnie 27 mm) 1
Razem (4) 13
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nocnego Lanius borealis sibiricus. Według systemu punktacji, w którym przyznaje się od 0 
do 2 punktów dla 10 wskazanych cech ubarwienia zaproponowanego przez Lehikoine-
na (2021), ptaki z mniejszą niż 7 liczbą punktów należałoby identyfikować jako srokosze 
L. excubitor, te powyżej 12 punktów jako srokosze północne L. b. borealis/sibiricus, a te 
z przedziału między 7 a 12 punktów znajdują się w strefie wspólnej dla tych gatunków. 
Po przeanalizowaniu ubarwienia złapanego ptaka przyznaliśmy mu 13 punktów (tab. 
1). Wynik sugerował, że możemy mieć do czynienia ze srokoszem północnym. Nasze 
wątpliwości budziła jednak biel u  nasady lotek 2. rzędu, a  także nie aż tak brązowy 
wierzch i niezbyt wyraźnie ciemno prążkowany spód, jak np. u osobnika stwierdzone-
go 3.12.2019 na Litwie (Eigirdas & Jonike 2020). Dokumentację fotograficzną naszego 
ptaka wysłaliśmy do konsultacji do Aleksija Lehikoinena. W  jego opinii ptak wyglądał 
obiecująco, choć ekspert miał także zastrzeżenia w stosunku do bieli na lotkach 2. rzędu, 
stosunkowo ciemnej maski i niezbyt szerokich jasnych zakończeń dużych pokryw i lo-
tek 3. rzędu, w związku z czym zasugerował wykonanie badań genetycznych. Pobrane 
od ptaka pióra (dwie lotki 3. rzędu) zostały wysłane do prof. Martina Collinsona (Uni-
wersytet w Aberdeen, Szkocja). W odpowiedzi otrzymaliśmy informację, że sekwencja 
nukleotydów genów mitochondrialnego DNA CYTB jest zgodna w 100% z  sekwencją 
pochodzącą z próbki od srokosza północnego, bez rozstrzygnięcia co do podgatunku L. 
b. borealis/sibiricus. Na podstawie opisu i dokumentacji fotograficznej oraz korespon-
dencji z prof. Collinsonem obserwacja ta uzyskała akceptację Komisji Faunistycznej jako 
pierwsze stwierdzenie srokosza północnego w Polsce (Komisja Faunistyczna 2022).

Na przestrzeni lat wiedza na temat systematyki kompleksu gatunków srokosza ulegała 
sukcesywnym zmianom. Badania Olssona et al. (2010) wykazały sprzeczność ustaleń ge-
netycznych wynikających z analizy mtDNA z dotychczasową wiedzą opartą na cechach 
morfologicznych w odniesieniu do pokrewieństw pomiędzy poszczególnymi taksonami 
kompleksu. Obecnie większość taksonomów dzieli tę grupę na trzy gatunki: srokosza, 
srokosza północnego i dzierzbę śródziemnomorską L. meridionalis (Shirihai & Svensson 
2008, BirdLife International 2019, Paruk at al. 2020, Gill et al. 2022). Podgatunek nomi-
natywny srokosza północnego L. b. borealis występuje na Alasce i w północnej Kanadzie. 
Jego zimowiska znajdują się w południowej Kanadzie i na większości obszaru USA. Azja-
tyckie podgatunki L. b. sibiricus/bianchi/mollis/funereus lęgną się we wschodniej Syberii 
aż po Czukotkę i Kamczatkę oraz na północnych krańcach Chin i Mongolii, a zimują 
w płd.-wsch. Rosji wraz z Sachalinem, a  także na Hokkaido w Japonii, w północnych 
Chinach oraz we wsch. Kazachstanie i Kirgistanie (Paruk et al. 2020). Spośród azjatyckich 
podgatunków największy zasięg ma L. b. sibiricus i sięga on najbliżej Europy – jego naj-
dalej na zachód położone lęgowiska znajdują się mniej niż 2,5 tys. km od wschodnich 
krańców Finlandii, co niewątpliwie sprzyja pojawianiu się tego podgatunku w Europie 
(Lehikoinen 2021).

System punktacji zaproponowany w  pracy Lehikoinena (2021) jest pomocny przy 
identyfikacji i  daje obraz zakresu cech charakterystycznych dla srokosza północnego, 
a także znacznej zmienności ubarwienia srokosza. Autor ten przywołuje przykład osob-
nika, który powszechnie wydawał się być pewnym kandydatem na srokosza północnego. 
Ptak obserwowany w  roku 2017 na Olandii (Szwecja) uzyskał bardzo wysoką ocenę 
cech ubarwienia wynoszącą 18 punktów. Jednak wyniki badań genetycznych wykazały, 
że jego mtDNA odpowiadało srokoszowi (Lehikoinen 2018, 2021). Jak bardzo mogą 
być podobne do siebie oba te gatunki potwierdza również osobnik złapany 8.11.2020 
w Szwecji (Menzie & Shannon 2022), który w wyniku badań DNA okazał się być sro-
koszem, a który mimo przyznania mu tylko 10,5 punków, jest naszym zdaniem bardzo 
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podobny do złapanego przez nas srokosza północnego. Jak do tej pory tylko 6 stwierdzeń 
srokosza północnego w Europie zostało potwierdzonych badaniami genetycznymi. Czte-
ry z nich bez wątpienia dotyczą podgatunku L. b. sibiricus – są to stwierdzenia z Norwegii 
(5.11.1881, Perttula & Tenovuo 2002), Niderlandów (11.1909 , Jensen et al. 2022), Fin-
landii (6.12.2009, Olsson et al. 2010) i Litwy (3.12.2019, Eigirdas & Jonike 2020). Mimo 
że wyniki badań tego nie rozstrzygają, złapany przez nas osobnik, ze względu na zasięgi 
występowania obu potencjalnych podgatunków, prawdopodobnie również należał do 
azjatyckiego podgatunku L. b. sibiricus. Jedyne w zachodniej Palearktyce stwierdzenie 
amerykańskiego podgatunku srokosza północnego pochodzi z Corvo na Azorach (18.-
30.10.2014, Alfrey et al. 2018, Hansen 2018). Istnieje jeszcze 7 okazów potencjalnych 
srokoszy północnych w zbiorach muzealnych z Ukrainy datowanych na: 20.11.1898, 
14.02.1911, 2.01.1918, 18.11.1921, 27.11.1927, 7.11.1935 i 2.02.1941, ale jak do tej 
pory nie wykonano dla nich analiz genetycznych (Tajkova & Red’kin 2014).

Analiza wyglądu stwierdzonych do tej pory w Europie srokoszy północnych, których 
oznaczenia potwierdzono metodami molekularnymi oraz osobników, które uzyskały wy-
soką liczbę punktów w ocenie cech, ale które ostatecznie w wyniku badań DNA okazały 
się być srokoszami, wskazuje na bardzo dużą zmienność ubarwienia obu tych gatun-
ków, a także na możliwość krzyżowania się ich w strefie współwystępowania. Dlatego na 
tym etapie wiedzy pewne oznaczenie srokosza północnego możliwe jest tylko w oparciu 
o metody molekularne, co postuluje Fiński Komitet ds. Rzadkości (Lehikoinen 2021). 
Wobec powyższego, gdy mamy do czynienia z osobnikiem, którego cechy ubarwienia 
wskazują, że może to być srokosz północny, zawsze powinniśmy dążyć do zdobycia ma-
teriału genetycznego (kałomocz, wypluwka, pióro, a najlepiej krew).

Autorzy dziękują Aleksijowi Lehikoinenowi za konsultację, prof. Martinowi Collinsonowi i Te-
rezie Selfendowej za wykonanie analiz DNA oraz Marcinowi Faberowi za pomoc w kontaktach 
i organizacji wysyłki piór do badań. Łukaszowi Ławickiemu dziękujemy za pomoc w dotarciu do 
dwóch publikacji.

Summary: The first record of the Northern Shrike Lanius borealis in Poland. On 18th Novem-
ber 2021, first-year Northern Shrike Lanius borealis borealis/sibiricus was caught and ringed at 
Rożniątów near Strzelce Opolskie (Opole province, Lower Silesia, SW Poland). The bird was also 
observed on 22th November. The identification has been confirmed genetically. The description, 
measurement and photos of the bird is given, as well as occurrence in Europe is discussed. The 
record was accepted by the Polish Avifaunistic Commission as the first record for Poland.
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Wczesny lęg wodnika Rallus aquaticus 
na Pojezierzu Mrągowskim

Andrzej Dombrowski
Świerkowa 18, 08-110 Siedlce; adomb@wp.pl

W  roku 1976 stwierdziłem wyjątkowo wczesny lęg wodnika Rallus aquaticus na Poje-
zierzu Mrągowskim. W  dniu 6.04.1976, penetrując brzegi płytkiej zatoki jeziora Czos 
na południowo-zachodnim skraju Mrągowa (woj. warmińsko-mazurskie), znalazłem trzy 
martwe, unoszące się na wodzie pisklęta wodnika. Ptaki były w wieku 1–2 dni i nie nosiły 
śladów uszkodzenia ciał. Wszystkie ptaki odznaczały się charakterystycznym dla piskląt 
tego gatunku jednolicie białym kolorem dzioba i  czarnym upierzeniem. Nie wykryłem 
innych piskląt podczas dokładnego przeszukania całej zatoki z wykorzystaniem łodzi, jak 
i pieszego w woderach wzdłuż jej brzegów. Nie można jednak wykluczyć większej niż 
trzy liczby piskląt w lęgu (minimalna liczba jaj w lęgu wynosi na ogół 4; Hordowski 2021), 
gdyż ewentualne pozostałe młode mogły już zostać upolowane przez drapieżniki, w tym 
liczne w zatoce szczupaki Esox lucius. W zatoce regularnie polowała też para błotnia-
ków stawowych Circus aeruginosus. Ponadto, pisklęta mogły wpaść i utonąć w specjal-
nej pułapce na piżmaki Ondatra zibethica; wcześniej obserwowano przypadki utonięć 
wodników w pułapce (A. Dombrowski, J. Ciszkowski – obs. własne). W  latach 70. XX 
w. masowo odławiano piżmaki uznawane wówczas za szkodniki i nie były one objęte 
żadnym okresem ochronnym, nawet w okresie rozrodczym. Po prawdopodobnej utracie 
rodziców pisklęta wodników nie były w stanie przetrwać zimnych nocy z przymrozkami 
i ginęły z wychłodzenia.

Uwzględniając okres inkubacji wynoszący 19–22 dni (Hordowski 2021) oraz zakła-
dając, że w zniesieniu były tylko trzy jaja, ptaki przystąpiły do złożenia pierwszego jaja 




