Imię i nazwisko

Błotniaki
Błotniaki, to liczący 13 gatunków rodzaj ptaków drapieŜnych z rodziny
jastrzębiowatych
(Accipitridae),
rzędu
sokołowych
(Falconiformes),
występujących w Eurazji, Afryce i Ameryce. Ptaki te osiągają długość ciała do 55
cm i rozpiętość skrzydeł do 130 cm. U błotniaków obserwuje się dymorfizm
płciowy w ubarwieniu: samce są popielate, a samice rdzawe. Samice są większe
od samców. Ptaki te stosunkowo słabo latają. Polują (chodząc) na płazy i
gryzonie. Do europejskich błotniaków naleŜą: błotniak łąkowy (Circus pygargus),
błotniak zboŜowy (Circus cyaneus), błotniak stawowy (Circus aeruginosus) i
błotniak stepowy (Circus macrourus). W Polsce wszystkie gatunki błotniaków
objęte są ochroną.
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Błotniak łąkowy - Circus pygargus
Błotniak łąkowy, ptak z rodziny jastrzębiowatych (Accipitridae), rzędu ptaków
drapieŜnych (Falconiformes), występuje w Europie, Azji i północnej Afryce.
Zamieszkuje rozległe łąki lub bagna z wysoką trawą i kępami krzaków. Zimuje w
południowej Afryce.
Wiadomości ogólne
Błotniaki łąkowe osiągają długość ciała ok. 43 cm, rozpiętość skrzydeł ok. 105
cm i wagę 227-440 g. Są nieco mniejsze i smuklejsze od błotniaków zboŜowych.
Samiec ma upierzenie popielate z ciemnymi paskami na skrzydłach. Ptaki te (jak
wszystkie błotniaki) latają nisko nad ziemią hybotliwym lotem ze skrzydłami
uniesionymi w kształcie litery v. Błotniak łąkowy Ŝywi się drobnymi kręgowcami
łąkowymi (głównie gryzoniami), duŜymi owadami oraz jajami i pisklętami innych
ptaków. Ptaki te odzywają się przede wszystkim w czasie toków i podczas
wysiadywania jaj.
Gniazdowanie
Błotniaki łąkowe gnieŜdŜą się na torfowiskach i bagnach, ale coraz częściej
zakładają gniazda w zboŜach i w rzepaku. W maju-czerwcu, na ziemi, pod osłoną
roślinności samica składa 4-5 jaj, które sama wysiaduje przez 28-29 dni. Pisklęta
są gniazdownikami. Błotniaki łąkowe wyprowadzają 1 lęg w roku.
W Polsce
Błotniak łąkowy w Polsce jest nielicznym ptakiem lęgowym. W północnej i
wschodniej części kraju gnieździ się 300-500 par. Gniazda tych błotniaków
moŜna teŜ niekiedy spotkać na polach rzepaku w okolicach Wrocławia i Opola.
Błotniaka łąkowego moŜna teŜ obserwować podczas przelotów: wiosenny kwiecień-maj, jesienny - sierpień-wrzesień. Gatunek ten jest zanikający na skutek
osuszania bagien.

2

Błotniaki

Błotniak zboŜowy - Circus cyaneus
Błotniak zboŜowy, ptak z rodziny jastrzębiowatych (Accipitridae), rzędu
sokołowych (Falconiformes), występuje w całej Europie, środkowej Azji, aŜ do
Oceanu Spokojnego oraz w Ameryce Północnej. Zamieszkuje gęste zarośla na
nieuczęszczanych miedzach w pobliŜu starorzeczy lub duŜych kompleksów łąk i
stawów oraz wyspy na rzekach z niewielkimi skupiskami krzewów i wysoką
roślinnością zielną. Zimuje w południowej Europie, północnej Afryce,
południowej Azji oraz Ameryce Środkowej i Południowej.
Wiadomości ogólne
Błotniak ten osiąga 48 cm długości ciała, 110 cm rozpiętości skrzydeł i 300-700 g
wagi. Samica jest nieco większa od samca. W ubarwieniu występuje wyraźny
dymorfizm płciowy. Samiec jest jasnopopielaty z białym brzuchem i czarnymi
lotkami. Ma czarny dziób i Ŝółte nogi. Samica ma wierzch ciała brązowy, a spód
rdzawoŜółty z ciemnymi plamami, kuper - biały. Błotniak zboŜowy ma smukłą
sylwetkę, długie i wąskie skrzydła oraz długi ogon. odŜywia się duŜymi owadami
i małymi kręgowcami.
Gniazdowanie
Gnieździ się na ziemi, na bagnach i torfowiskach, w szuwarach, trawach i
turzycach. W maju-czerwcu samica znosi 4-6 jaj i wysiaduje je przez ok. 30 dni.
Pisklęta są gniazdownikami. Błotniaki te wyprowadzają 1 lęg w roku.
W Polsce
W Polsce błotniaki zboŜowe są nieliczne lęgowo. Gnieździ się u nas ok. 70 par
tego gatunku. Główną ostoją lęgową tych ptaków są Bagna biebrzańskie oraz
okolice Zalewu Szczecińskiego. Notuje się ciągły spadek liczebności tych
błotniaków na naszych ziemiach. Błotniaki zboŜowe moŜna obserwować w czasie
przelotów wiosennych (marzec-kwiecień) oraz jesiennych (wrzesień-listopad).
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Błotniak stawowy - Circus aeruginosus
Błotniak stawowy - ptak z rodziny jastrzębiowatych (Accipitridae), rzędu ptaków
drapieŜnych (Falconiformes), występuje w Europie, Azji i Afryce. Zamieszkuje
zarośnięte stawy i jeziora. Zimuje w południowej Europie i Afryce.
Wiadomości ogólne
Błotniak ten osiąga długość ciała 55 cm, rozpiętość skrzydeł 130 cm i wagę 400800 g. Jest to smukły ptak o brązowym upierzeniu. Pokarmem jego są jaja i
pisklęta ptaków, drobne gryzonie (np. piŜmaki), a takŜe martwe węŜe i ryby.
Pokarmu błotniak stawowy poszukuje na bagnach, łąkach i polach (unika lasów).
Gniazdowanie
Gniazdo, o średnicy 1 m i wysokości 50 cm, zbudowane z roślin wodnych,
zakłada na ziemi lub wśród gęstych trzcin jezior, bagien i stawów. Gniazdo moŜe
się teŜ znajdować na pływającej roślinności. W maju samica składa 3-6 białych
jaj, które sama wysiaduje przez 31-38 dni. Młode są gniazdownikami. Pisklęta,
zaskoczone w gnieździe przez drapieŜnika, próbują go odstraszyć w ten sposób,
Ŝe kładą się na plecach i wymachują szponami. Błotniaki stawowe wyprowadzają
1 lęg w roku.
W Polsce
W Polsce błotniaki stawowe są ptakami lęgowymi. MoŜna je spotkać równieŜ
podczas przelotu wiosennego (marzec-kwiecień) oraz jesiennego (sierpieńpaździernik).
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Błotniak stepowy - Circus macrourus
Błotniak stepowy, ptak z rodziny jastrzębiowatych (Accipitridae), rzędu
sokołowych (Falconiformes), występuje na stepach, półpustyniach i terenach
rolniczych południowo-wschodniej Europy i Azji.
Wiadomości ogólne
Osiąga długość ciała 45 cm, rozpiętość skrzydeł 105 cm i wagę 235-600 g.
OdŜywia się owadami oraz drobnymi kręgowcami łąkowymi.
Gniazda buduje na ziemi, wśród traw. Do Polski regularnie zalatuje zarówno
wiosną, jak i jesienią.
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