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Zimowe lęgi sierpówki Streptopelia decaocto w Sosnowcu
Winter nesting of the Collared Dove Streptopelia decaocto in 
Sosnowiec 
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W okresie zimowym 2014/2015 odno-
towano próbę lęgu sierpówki w Sosnowcu 
(woj. śląskie). Miała ona miejsce na balko-
nie drugiego piętra 10-kondygnacyjnego 
budynku mieszkalnego typu wielka płyta 
przy ul. Będzińskiej. W dniu 16.01.2015 
para sierpówek rozpoczęła znoszenie ma-
teriału na gniazdo, ulokowane na drew-
nianej ażurowej konstrukcji wspierają-
cej pnący winobluszcz Parthenocissus sp., 
umiejscowionej ok. 20 cm poniżej sufitu 
balkonu. Budowa gniazda trwała kilka 
następnych dni.

Mimo prób zniechęcenia ptaków do za-
łożenia gniazda poprzez usuwanie mate-
riału gniazdowego, w dniu 24.01 zastano 
wysiadującego ptaka na gnieździe. Kon-
trola wykazała, iż w gnieździe znajdowały 
się dwa jaja. Konstrukcja gniazda była ty-
powa dla sierpówki: ażurowa, składająca 
się z zaledwie kilkunastu drobnych ga-
łązek.

Jaja były wysiadywane przez oba ptaki 
na zmianę przez 22 dni. W dniach 12.02–
14.02 wysiadywanie było nieregularne – 
kilkukrotnie widywano sierpówkę sie-
dzącą na gnieździe, jak również puste 
gniazdo. W dniu 14.02 sierpówki osta-
tecznie porzuciły lęg. W gnieździe znaj-
dowało się jedno jajo. 

Średnia dobowa temperatura w dniach 
24.01–14.02 wahała się od -3,3°C (05.02) 
do +2,2°C (12.02) i wynosiła średnio 
-0,6°C. Najniższa temperatura mini-
malna odnotowana w tym okresie wy-
niosła -7,2°C (05.02), natomiast najwyż-
sza temperatura to 10,5°C (14.02). W 
sumie spośród 22 dni, w których ptaki 
wysiadywały jaja, w 14 dniach odnoto-
wano średnią dobową temperaturę poni-
żej zera. W opisywanym okresie odnoto-
wano ponadto opady śniegu oraz śniegu 
z deszczem (dane ze Stacji Meteorolo-
gicznej Katedry Klimatologii, Wydziału 
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Fot. 1. Wysiadująca sierpówka Streptopelia decaocto, zaobserwowana w styczniu 2015 r., przy ul. 
Będzińskiej w Sosnowcu (fot. J. Soska)
Photo 1. Incubating Collared Dove Streptopelia decaocto observed in January 2015 in Będzińska 
street in Sosnowiec (Silesia Province) 

Fot. 2. Lęg sierpówki Streptopelia decaocto w Sosnowcu, styczeń 2015 r. (fot. J. Soska)
Photo 2. A clutch of the Collared Dove Streptopelia decaocto in January 2015 
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Nauk o Ziemi Uniwersytetu Śląskiego w 
Sosnowcu).

Kolejną próbę lęgu w tym samym miej-
scu sierpówki podjęły pod koniec lutego 
2015. W dniach 22.02–3.03 ptaki prze-
bywały w pobliżu gniazda, wykazywały 
wyraźne zachowanie godowe i ponownie 
znosiły materiał na gniazdo. Konstrukcja 
gniazda została nadbudowana. Zniesienie 
jaj nastąpiło w pierwszych dniach marca. 
W zniesieniu były dwa jaja. 31.03 skontro-
lowano gniazdo pod nieobecność doro-
słego ptaka – w gnieździe znajdowały się 
jedno jajo niewyklute oraz jedno młode w 
puchu. W kolejnych dniach ptaki dorosłe 
karmiły pisklę, jednak lęg zakończył się 
niepowodzeniem. 12.04 w gnieździe zna-
leziono martwego młodego ptaka.

W tym okresie (4.03–31.03) średnia 
temperatura dobowa wahała się od 1,0°C 
(06.03) do 12,4°C (26.03). Najniższa tem-
peratura minimalna w okresie wysia-
dywania jaj to -3,5°C (23.03), a najwyż-
sza temperatura maksymalna to +19,1°C 
(25.03) (Stacja Meteorologiczna UŚ). 

W tym samym sezonie zimowym 
2014/2015 próbę lęgu sierpówki odnoto-
wano także w dzielnicy Kozłowa Góra na 
terenie Piekar Śląskich. Pod koniec stycz-
nia 2015 na drzewie stwierdzono gniazdo, 
na którym sierpówki rozpoczęły wysiady-
wanie. Lęg zakończył się niepowodzeniem 
w wyniku zniszczenia gniazda (A. War-
czok – inf. ust., za: H. Kościelny).

Sierpówka na obszarze swojego świa-
towego areału odbywa – w zależności 
od klimatu i położenia geograficznego – 
do pięciu, a nawet sześciu lęgów rocznie 
(Cramp 1985, Gibbs i in. 2010). Na po-
czątku XXI w. areał sierpówki obejmował 
nie tylko dużą część Azji, Europę i pół-

nocną część Afryki, ale także południową 
i środkową część Ameryki Północnej oraz 
Amerykę Środkową (Alderfer 2006, Cros-
sley 2011, Romagosa 2012).

W rejonach subtropikalnych, zwrotni-
kowych i podzwrotnikowych sierpówka 
przystępuje do lęgów przez większą część 
roku, natomiast na obszarach o klimacie 
umiarkowanym chłodnym, gniazdowa-
nie odbywa się jedynie w ciepłych porach 
roku (Gibbs i in. 2010).

W południowej części Półwyspu In-
dyjskiego sierpówka lęgnie się przez cały 
rok (www.hbw.com/species/eurasian-col-
lored-dove-streptopelia-decaocto), ale w 
położonym w północnej części Indii sta-
nie Radżastan jej lęgi notowano przez ok. 
8 miesięcy – od marca do końca paździer-
nika, a tylko wyjątkowo także w miesią-
cach „zimowych” – od listopada do lutego 
(Rana 1975, Singh i Ojha 2013).

Na północy Afryki sierpówka przystę-
puje do lęgów co najmniej od przełomu 
stycznia i lutego – w Algierii obserwo-
wano wysiadującą sierpówkę 5.02.2013 
(Bougaham i Moulai 2013), a na południu 
Maroka sierpówkę siedzącą na gnieździe 
stwierdzono 18.02.2011 (Bergier i in. 
2012).

Na południu Florydy, w warunkach 
klimatu podzwrotnikowego, lęgi sier-
pówki notowane są przez cały rok, jed-
nakże wyraźne ich nasilenie notowane 
jest od końca zimy do wczesnej jesieni 
(Smith 1987, McNair 1997). Na przykład 
w sezonie zimowym 1994/1995 lęgi obser-
wowano m.in. w okręgu Citrus i w rejo-
nie miejscowości Carabelle (Pranty 1995, 
McNair 1997).

W tym kontekście zdumiewać mogą 
obserwacje z Turcji, gdzie lęgi sierpówki 
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notowano w ciągu zaledwie 3 miesięcy: od 
kwietnia do czerwca (Kirwan i in. 2000).

Natomiast na północy areału terminy 
lęgów sierpówki limitowane są mroźnymi 
zimami, jak np. w Finlandii, gdzie gniaz-
duje ona niemal wyłącznie w południowej 
i zachodniej części kraju, a jej lęgi trwają 
od kwietnia do października (www.louno-
portti.com/suomi/de/linnut/turkentaube).

Na terytorium południowej części Fe-
deracji Rosyjskiej – na północnym przed-
górzu Kaukazu, w rejonie Stawropola, 
mimo łagodniejszego klimatu charaktery-
zującego się krótszym okresem zimowym 
i długim, ciepłym latem, sierpówka gniaz-
dowała od kwietnia do połowy września 
(Hohlov 1991). W centrum europejskiej 
części Rosji lęgi sierpówki najpóźniej no-
towane były na początku października 
(Koshelev 1993).

W warunkach kontynentalnego kli-
matu rejonu Uralu i Zachodniej Syberii, 
sierpówka gniazduje tylko wiosną i latem. 
Jest tam ptakiem lęgowym od lat 90. i na-
leży do gatunków migrujących – pojawia 
się w marcu lub w kwietniu, a odlatuje we 
wrześniu i październiku (Riabitsev 2002).

W Kazachstanie sierpówka przystę-
puje do lęgów w marcu, a ich liczba – ze 
względu na kontynentalny charakter kli-
matu – sięga zaledwie 2–3 w sezonie (Ga-
vrilov 1999, Gavrilov i Gavrilov 2005).

Natomiast w zachodniej części Eu-
ropy, pozostającej pod wpływem ciepłego 
Prądu Zatokowego, nierzadkie są przy-
padki lęgów odbywanych zimą (Cramp 
1985). Na przykład na Wyspach Brytyj-
skich sierpówka do lęgów przystępuje już 
od połowy lutego, a kończy zazwyczaj w 
połowie października (Toms 2010). Symp-
tomatyczne, że Coombs i in. (1981) dla 

rejonu Cheshire i Manchester stwierdzili 
trwanie sezonu lęgowego sierpówki od 
marca do września, a Campbell i Walters 
(2004) podali dla Wysp Brytyjskich ter-
min składania jaj od marca do paździer-
nika.

Podobną sytuację zarejestrowano w 
Holandii, gdzie sierpówka zazwyczaj 
gniazduje od kwietnia do września, ale 
zdarzają się przypadki lęgów również w 
okresie między październikiem a marcem 
(Bekhuis i in. 1987).

W Szwajcarii stosunkowo łagodne 
zimy nie są czynnikiem ograniczającym 
długość sezonu lęgowego sierpówki, 
który trwa tam przez ok. 10 miesięcy, tj. 
od stycznia do października (www.vogel-
warte.ch/en/birds/birds-of-switzerland/
eurasian-collard-dove.html).

Podobną sytuację odnotowano w 
Niemczech, m.in. lęg w pierwszej połowie 
stycznia 1956 w Ludwigshaffen-Oppau 
nad środkowym Renem (Pfeifer 1956). W 
latach 1971–1974 Seamann (1975) stwier-
dził w Chemnitz 14 lęgów w okresie póź-
nojesienno-zimowym z początkiem znie-
sień między 3 listopada a pierwszą dekadą 
lutego. W styczniu 2012 obserwowano 
toki, budowę gniazda i zniesienie na te-
renie Drezna (Steffens i in. 2013).

O zimowych lęgach na terenie Czech 
wspomina Stastny i in. (2006), a na Sło-
wacji Glutz von Blotzheim (1980).

W Słupsku, na północy Polski, gdzie 
zaznacza się wpływ klimatu morskiego, 
długość sezonu lęgowego sierpówki 
trwała – w zależności od roku – od lutego 
bądź marca, po wrzesień lub październik, 
a wyjątkowo już w styczniu (Górski 1981, 
Górski i Antczak 1999).

Na zachodzie Polski, w Poznaniu, We-
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sołowski (1971) odnotował próby gniazdo-
wania sierpówki w styczniu i lutym, m.in. 
w okresie 21.01–1.02.1971.

Dla wschodniej części centralnej Pol-
ski (Warszawa), Luniak i in. (2001) dono-
szą, że okres lęgowy sierpówki trwa od 
lutego do końca października, nie precy-
zując dokładnie, od której dekady lutego 
sierpówka przystępuje w stolicy do lęgów.

Na Śląsku, gdzie wpływ klimatu oce-
anicznego jest nieco słabszy, sierpówka 
przystępowała do gniazdowania zazwy-
czaj od połowy marca do końca wrze-
śnia, ale we Wrocławiu znane były przy-
padki czynnych gniazd już w lutym (M. 
Borowiec, za: Grabiński 1991). W Cie-
szynie stwierdzono sierpówkę na gnieź-
dzie 26.02.1987 (P. Piotrowski, za: Wa-
lasz 2000).

W Małopolsce w lutym stwierdzono co 
najmniej dwukrotnie siedzące sierpówki 
na gniazdach w drugiej połowie lutego: 
17.02.1992 w Zakopanem na wysokości 
870 m n.p.m. (Cichocki, za: Walasz 2000) 
oraz 23.02.1990 w Parku Bednarskim w 
Krakowie (D. Baran, za: Walasz 2000).

Opisywany przypadek zimowego lęgu 
sierpówki w Sosnowcu jest przykładem 
wpływu działalności człowieka na feno-
logię gniazdowania tego gatunku. Więk-
sze miasta, zwłaszcza te liczące powyżej 
100 tys. mieszkańców, są specyficznym 
środowiskiem, znanym jako „wyspy cie-
pła” (UHI – urban heat islands) (Born-
stein 1986). Centra większych miast są ter-
micznie uprzywilejowane w stosunku do 
obszarów podmiejskich – amplituda tem-
peratur w okresie zimowym jest tu niż-
sza, niż na peryferiach, a średnie dobowe 
temperatury centralnych części miast są 
wyższe (Fortuniak 2003).

Jednocześnie tereny zurbanizowane 
oferują sierpówce przez cały rok dostęp 
do pokarmu wykładanego w karmnikach 
i pozostawianego jako odpad komunalny, 
co wpływa na lepszą kondycję fizyczną 
ptaków. Tereny te zapewniają także pełną 
gamę miejsc, w których mogą one loko-
wać swoje gniazda (Coombs i in. 1981, M. 
Stajszczyk – obserwacje własne).

Nie bez znaczenia jest również ocie-
planie się półrocza zimowego w krajach 
Europy Środkowej, związane generalnie z 
rejestrowanymi od drugiej połowy XX w. 
zmianami klimatycznymi, skutkującymi 
podwyższeniem wartości średniej tem-
peratury rocznej i skróceniem okresu zi-
mowego (King 2004, Leech i Crick 2007).

Lokalizacja zimowego lęgu sierpówki 
w Sosnowcu może wynikać nie tylko z 
korzystniejszych warunków termicznych, 
jakie zapewnia wnęka balkonu, ale także 
– teoretycznie – z większego bezpieczeń-
stwa, jakie potencjalnie zapewnia bliskie 
sąsiedztwo ludzi.

Warto także podkreślić, iż sierpówka 
na obszarze Górnego Śląska osiąga w skali 
Polski jedne z najwyższych zagęszczeń 
(Kuczyński i Chylarecki 2012), co może 
mieć wpływ na to, że osobniki w dobrej 
kondycji fizycznej i dysponujące optymal-
nie umiejscowioną lokalizacją gniazda, 
decydują się na wcześniejsze rozpoczy-
nanie lęgów. 

Na obszarze Europy Środkowej zimowe 
lęgi sierpówki nie są czymś niezwykłym. 
Przypadki gniazdowania zimą w tej części 
Europy gatunków ptaków, dla których ty-
powym okresem lęgowym jest sezon wio-
senny lub wiosenno-letni, znane są m.in. u 
gęsiówki egipskiej Alopochen aegyptiaca, 
krzyżówki Anas platyrhynchos, perkoza 
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are no winter breeding records. The win-
ter breeding attempt in Sosnowiec is an 
example of how cities, often called urban 
heat islands, with lower temperature am-
plitudes in winter seasons, can provide 
a perfect habitat for the Collared Dove. 
Other factors that may influence more 
frequent winter breeding attempts of this 
species in city centres include food availa-
bility, abundance of nest sites, or gaining 
protection against predators.
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