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Obserwacja ciemnej odmiany błotniaka stawowego Circus 
aeruginosus na Śląsku a jej występowanie w Europie
Observation of the dark morph of the Marsh Harrier Circus 
aeruginosus in Silesia and its occurence in Europe

Łukasz Berlik
ul. Domańskiego 69h/6, 45-819 Opole
e-mail: lberlik.opole@gmail.com

Dnia 21.04.2013 w Opolu, w rejonie ul. 
10 Sudeckiej Dywizji Zmechanizowanej, 
zaobserwowałem wraz z Aleksandrą Ko-
walską samca błotniaka stawowego Circus 
aeruginosus odmiany ciemnej. Słoneczna 
pogoda i stosunkowo nieduża wysokość, 
na jakiej krążył ptak, sprzyjały wykona-
niu zadowalającej dokumentacji fotogra-
ficznej. Zdjęcia ukazały dokładnie na-
stępujące cechy: czekoladowobrązowe 
ubarwienie głowy, brzucha (z rozjaśnie-
niem na piersi) i pokryw podskrzydło-
wych, a ponadto po trzy ciemne pręgi 
na spodzie skrzydeł, przebiegające przez 
lotki drugiego rzędu (pojedynczy gruby 
pas na tylnym brzegu skrzydła oraz dwa 
cieńsze w centralnej części lotek). Oprócz 
tego widziany osobnik miał cechy typowe 
dla samca błotniaka stawowego w wieku 
subad. lub ad. – jasnoszary spód ogona 
oraz czarne końce skrzydeł. Ptak (fot. 1) 
kołował w towarzystwie trzech myszoło-
wów Buteo buteo, z którymi został bezpo-
średnio porównany. Zgłoszenie niniejszej 
obserwacji uzyskało pozytywne orze-
czenie Komisji Faunistycznej (nr sprawy 

13311). Jest to drugie stwierdzenie ciem-
nej odmiany błotniaka stawowego w Pol-
sce. Pierwszej obserwacji dokonał dnia 
15.08.2012 w Krzewicy (pow. tomaszow-
ski, woj. lubelskie) Waldemar Gargoła 
(Komisja Faunistyczna 2013). 

Ciemna odmiana barwna jest formą 
melanizmu, pojęcia te nie są jednak toż-
same (Cerutti 2012). Dotychczas opisano 
przypadki istnienia melanistycznych 
osobników, w tym reprezentujących od-
rębną formę barwną, u kilku gatunków 
błotniaków: błotniaka długoskrzydłego 
Circus buffoni, błotniaka afrykańskiego 
C. ranivorus, błotniaka nowogwinejskiego 
C. spilothorax, błotniaka amerykańskiego 
C. hudsonius, błotniaka zbożowego C. cy-
aneus, błotniaka łąkowego C. pygargus 
oraz błotniaka stawowego (Clark 1992, 
Clark 1997, Vallotton 2011). Pierwszej do-
kładnej charakterystyki odmiany ciemnej 
tego ostatniego gatunku dokonał Clark 
(1987). Wcześniej jedynie o niej wspomi-
nano, a wielu autorów prac dotyczących 
błotniaka stawowego całkowicie pomi-
jało jej istnienie. Clark wyróżnił odmianę
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ciemną u obu płci. Opisał ją na podstawie 
jedenastu osobników (dziewięciu samców, 
w tym trzech schwytanych, i dwóch sa-
mic) obserwowanych w trakcie wiosen-
nej migracji w izraelskim Ejlacie w latach 
1984–1986 oraz sześciu okazów muzeal-
nych (trzy dorosłe samce i trzy dorosłe 
samice), spośród których po dwa zostały 
zdobyte w Egipcie oraz na Cyprze, po-
zostałe zaś w hrabstwie Sussex w Anglii 
oraz na Śląsku (w przypadku tego ostat-
niego osobnika brak dokładnej lokaliza-
cji i daty). W oparciu o dane uzyskane 
dzięki obrączkowaniu szponiastych prze-
latujących w okresie wiosennym nad Ej-
latem oraz lokalizacje zastrzelenia pta-
ków, które trafiły do muzealnych zbiorów, 
Clark sugeruje, że głównym areałem lęgo-

wym ciemnej odmiany błotniaka stawo-
wego mogą być Europa Wschodnia oraz 
Azja Zachodnia. Obszary te są znacznie 
słabiej penetrowane przez ornitologów 
niż Europa Zachodnia, co według bada-
cza może częściowo wyjaśniać, dlaczego 
odmiana ta nie została wcześniej dosta-
tecznie obszernie opisana w literaturze. 
Inną przyczyną takiego stanu rzeczy mo-
gło być też niewielkie dotychczas zain-
teresowanie zmiennością w obrębie ga-
tunku. Wydaje się o nim świadczyć fakt, 
że stwierdzenie lęgów osobników formy 
ciemnej w zachodniej Francji (Fouquet i 
Yésou 1991) jawiło się jako dość zaskaku-
jące w świetle ówczesnej wiedzy. Liczba 
zaobserwowanych ptaków wskazywała, że 
występowanie tej odmiany na terenie Eu-

Fot. 1. Samiec błotniaka stawowego Circus aeruginosus odmiany ciemnej obserwowany w Opolu 
dnia 21.04.2013 (fot. Ł. Berlik)
Photo 1. Dark morph of male Marsh Harrier Circus aeruginosus recorded on 21th April 2013 in Opole
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ropy Zachodniej może nie być tak rzad-
kie, jak do tej pory sądzono. W czerwcu 
1992 po raz pierwszy stwierdzono osob-
nika formy ciemnej (dorosłego samca) na 
terenie Holandii, w prowincji Flevoland 
(van Beusekom 1996). Ptak nie wykazy-
wał jednak żadnych zachowań terytorial-
nych. Na możliwość wschodniego pocho-
dzenia obserwowanego błotniaka może 
wskazywać fakt występowania wówczas 
zjawisk powiązanych z długotrwale utrzy-
mującymi się w drugiej połowie maja i na 
początku czerwca wiatrem ze wschodu 
oraz wysokim ciśnieniem. Van Beusekom 
(1996) wspomina o wyjątkowo licznym 
nalocie kobczyka oraz nasilonej migracji 
trzmielojada Pernis apivorus, kani czarnej 
Milvus migrans, błotniaka łąkowego Cir-
cus pygargus, bociana czarnego Ciconia 
nigra i bociana białego C. ciconia. W lite-
raturze opisano ponadto występowanie na 
terenie Białorusi osobników określonych 
jako melanistyczne (Vintchevski 2002).

Dodatkowymi źródłami danych wyko-
rzystanych w niniejszej pracy były zasoby 
internetowe oraz informacje uzyskane 
bezpośrednio od ornitologów z Eurazji 
i Afryki, w tym członków komisji fauni-
stycznych. Jedynie nieliczne komisje gro-
madzą informacje dotyczące obserwacji 
ciemnej odmiany błotniaka stawowego, w 
związku z czym prawdopodobnie brakuje 
wiedzy na temat stwierdzeń tej formy w 
wielu krajach (Armenia, Belgia, Finlandia, 
Irlandia, Maroko, Słowenia i Szwajcaria). 
Mimo to udało się zgromadzić dość inte-
resujący materiał.

Na szczególną uwagę zasługują stwier-
dzenia samców (zwłaszcza subad. i ad.) 
jako łatwych do identyfikacji. Ich obser-
wacji (w większości kwietniowych i wrze-

śniowych) dokonano w Austrii (khil.net), 
Czechach (birds.cz), Danii (netfugl.dk), 
na Malcie (mniej niż 10 stwierdzeń (R. 
Galea, inf. niepubl.); o kilku samcach 
odmiany ciemnej wspomniano także w 
publikacji dotyczącej jesiennej migracji 
nad Maltą (Sammut i inni 2013)), w Niem-
czech (dwie obserwacje (ornitho.de)), Ro-
sji (cztery obserwacje, w tym dwie doko-
nane w maju oraz jedna w sierpniu (rbcu.
ru, wildlifemonitoring.ru, birdchuvashia.
ru)), Rumunii (stosunkowo częste obser-
wacje ptaków o różnym stopniu melani-
zmu (S. Daróczi, inf. niepubl.)), na Sło-
wacji (dwa stwierdzenia, w tym jedno 
majowe, dotyczące samca wykazującego 
zachowania terytorialne (R. Kvetko, inf. 
niepubl.)), Węgrzech (co najmniej kilka 
obserwacji, w tym dotyczące przynaj-
mniej jednego prawdopodobnie teryto-
rialnego osobnika (G. Simay, inf. niepubl., 
birding.hu)) i we Włoszech (kilka obser-
wacji (O. Janni, inf. niepubl.)). Ponadto 
samce odmiany ciemnej są także corocz-
nie obserwowane nad Ejlatem (w trakcie 
migracji oraz zimą), nie są jednak liczne i 
stanowią prawdopodobnie nie więcej niż 
1% wszystkich błotniaków stawowych 
(Y. Perlman, inf. niepubl.). Interesujące 
są także dane zebrane przez organizację 
Batumi Raptor Count (www.batumirap-
torcount.org) – liczebności samców wi-
dzianych w poszczególnych latach pod-
czas liczeń jesiennych to kolejno: 5 (2010), 
2 (2011), 17 (2012) i 34 (2013) (J. Wehr-
mann, inf. niepubl.). Warto zaznaczyć, 
że rok 2013 był pierwszym, w którym od-
notowywano przynależność do odmiany 
ciemnej w przypadku wszystkich osob-
ników ją reprezentujących, z czego nie-
wątpliwie częściowo wynika tak wysoka 
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w porównaniu z latami wcześniejszymi 
liczebność. Kolejne lata liczeń w Batumi 
powinny przyczynić się do zwiększenia 
wiedzy na temat tej formy barwnej. Brak 
natomiast informacji na temat obserwa-
cji ciemnych błotniaków stawowych nad 
Tarifą, ponieważ nie były one osobno od-
notowywane (A. Broniarek, inf. niepubl.). 
Ponadto takie ptaki na pewno nie były ob-
serwowane przez uczestników akcji Dra-
policz pomimo świadomości istnienia od-
miany melanistycznej (A. Kośmicki, inf. 
niepubl.). Trzeba jednak dodać, że ogólne 
liczebności samców w poszczególnych la-
tach były niewielkie (liczenia jesienne: 10 
(2008), 20 (2009), 37 (2010) i 29 (2011), 
suma stwierdzeń samców podczas liczeń 
wiosennych (2008–2010): 94), zwłaszcza 
w porównaniu z liczebnościami notowa-
nymi w Batumi (w 2013 roku 2334 samce).
Znane są także dokonane na terenie Eu-
ropy obserwacje bardzo ciemnych sa-
mic (w tym określonych jako lęgowe na 
Ukrainie i w Niemczech (A. Simon, inf. 
niepubl., ornitho.de)) i ptaków młodo-
cianych. Takie ptaki nierzadko są identy-
fikowane przez obserwatorów jako repre-
zentujące odmianę ciemną – oznaczenia 
te należy jednak traktować z pewną re-
zerwą. Znacząca jest uwaga załączona do 
jednej z kilku obserwacji ciemnych błot-
niaków w bazie ornitho.de: „Ptak nie 
jest melanistyczny, ale ciemnobrązowy” 
(Ornitho.de). Najprawdopodobniej wielu 
obserwatorów może uznawać za ptaki 
odmiany ciemnej stosunkowo często 
spotykane w Europie osobniki, w których 
upierzeniu w wieku młodocianym brakuje 
jasnych piór na czubku głowy, gardle i po-
krywach naskrzydłowych. Nawet w publi-
kacji Clarka (1987) brak wystarczającego 

rozróżnienia między tymi typami pta-
ków (czego autor wydaje się świadomy), 
a Forsman (2010) pisze wręcz, że samice 
i osobniki młodociane odmiany ciemnej 
mogą być nieodróżnialne od wyżej wspo-
mnianych nietypowo ubarwionych osob-
ników młodocianych. Niedawne bada-
nia (Blanc i inni 2013) dostarczyły zresztą 
bardzo interesujących informacji na ich 
temat. Z obserwacji wynika, że u samic 
wspomniane jasne elementy nie poja-
wiają się w upierzeniu wraz z wiekiem, w 
związku z czym ich wygląd zmienia się 
bardzo nieznacznie. Oznacza to, że ptaki 
bez jasnej czapeczki mogą być nie tylko 
osobnikami młodocianymi czy immatu-
ralnymi, ale także dorosłymi samicami, 
o czym nie wspomina Forsman (2010). 
Jak pokazują ilustracje zamieszczone we 
wspomnianej pracy (Blanc i inni 2013), 
upierzenie takich ptaków może mieć sto-
sunkowo ciepły odcień, co prawdopodob-
nie pozwala jednoznacznie stwierdzić, że 
obserwowany osobnik nie przynależy do 
odmiany ciemnej. Z drugiej strony ryzy-
kowne wydaje się stwierdzenie, że ptak o 
znacznie ciemniejszym ubarwieniu bez 
wątpienia reprezentuje formę melani-
styczną. Nie można wykluczyć, że rozróż-
nienie omawianych typów na podstawie 
cech wyglądu jest w przypadku osobni-
ków młodocianych i samic możliwe, ale z 
pewnością wymagałoby to odpowiednich 
badań, podobnych do tych, jakie przepro-
wadzili Blanc i inni (2013), polegających 
m.in. na znakowaniu potomstwa ciem-
nych samców i wyjątkowo ciemnych sa-
mic oraz analizie postępujących wraz z 
wiekiem zmian w upierzeniu. Warto do-
dać, że część samców, które jako osobniki 
młodociane były bardzo ciemne, po pie-
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rwszym kompletnym przepierzeniu wy-
glądała typowo, co dobitnie pokazuje, że 
określanie takich ptaków jako reprezentu-
jących odmianę ciemną jest w wielu przy-
padkach błędne.

Dane, które udało się zgromadzić, zdają 
się potwierdzać dotychczasowe ustalenia 
naukowców na temat odmiany ciemnej 
błotniaka stawowego i jej związku z kon-
kretnym rejonem w areale występowa-
nia gatunku. Należące do niej samce w 
większości państw europejskich nie były 
widywane w sezonie lęgowym. Obserwa-
cji dokonywano głównie w trakcie mi-
gracji (kwiecień, wrzesień). Stosunkowo 
duże liczebności takich błotniaków obser-
wowanych regularnie w Batumi również 
wskazują na ich wschodnie pochodze-
nie, podobnie jak obserwacje dokonane 
na początku maja i w pierwszej połowie 
sierpnia, poza szczytem przelotu, w Ro-
sji, na dodatek na stosunkowo niewiel-
kim obszarze (Uljanowsk, Samara, Czu-
waszja – patrz wyżej). Zastanawiająca jest 
stosunkowo duża liczba stwierdzonych 
w ubiegłym wieku w zachodniej Francji 
lęgowych błotniaków odmiany ciemnej. 
Kwestia, czy omawiana forma pojawiła 
się na zachodzie Europy niezależnie od 
populacji wschodnich, czy może jest dzie-
dzictwem pochodzących z nich ptaków, 
które, odnalazłszy dogodne warunki do 
odbycia lęgów w tamtejszym łagodnym 
klimacie (błotniak stawowy występuje we 
Francji przez cały rok), nie powróciły w 
swoje dawne strony, wydaje się całkiem 
interesującym tematem badań dla genety-
ków. Przy okazji warto dodać, że związek 
odmiany barwnej z określonym rejonem 
jest w przypadku niektórych gatunków, 
np. kurhannika Buteo rufinus, jeszcze bar-

dziej wyraźny (Ferguson-Lees i Christie 
2010). W świetle dotychczas zgromadzo-
nej wiedzy obserwacje formy ciemnej z 
terenu Europy Środkowej i Północnej wy-
dają się szczególnie interesujące. Mając na 
uwadze związek tego wariantu upierze-
nia z rozmieszczeniem, można przypi-
sać takim stwierdzeniom wagę zbliżoną 
do znaczenia stwierdzeń gatunków cha-
rakterystycznych dla określonych rejo-
nów Europy, a nie tylko charakter barw-
nej anomalii. Wydaje się, że nie wszyscy 
obserwatorzy mogą mieć świadomość ist-
nienia ciemnej odmiany błotniaka sta-
wowego. Przedstawiające ją ilustracje 
znalazły się co prawda w przewodnikach 
specjalistycznych (Clark 1999, Forsman 
2010), brak jednak odpowiednich rysun-
ków w pozycjach najpopularniejszych 
wśród krajowych ornitologów amatorów 
(Jonsson 1998, Svensson 2012). Pomimo 
istnienia opisów oraz ilustracji przedsta-
wiających osobniki niedorosłe oraz do-
rosłe samice odmiany ciemnej ich tere-
nowa identyfikacja jest ze wspomnianych 
wcześniej względów bardzo trudna lub 
wręcz niemożliwa. Rozpoznanie samca 
odmiany ciemnej w szacie subad. lub ad. 
nie powinno natomiast nastręczać żad-
nych trudności, choć w przypadku nie-
doświadczonych obserwatorów nie można 
wykluczyć możliwości pomylenia ta-
kiego ptaka z innym gatunkiem, u któ-
rego ciemnobrązowe upierzenie jest bar-
dziej powszechne, np. z myszołowem lub 
trzmielojadem. Możliwe, że skąpa liczba 
stwierdzeń z terenu Europy Środkowej to 
wynik nie tylko faktycznej rzadkości tej 
formy i ograniczonej wiedzy na jej temat, 
ale także niedostatecznego zainteresowa-
nia zagadnieniem. Niektóre informacje o 
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obserwacjach z terenów Polski i państw
ościennych mogły pozostać nieopubliko-
wane, będąc uznanymi przez autorów za 
nieszczególnie interesujące. Warto jednak 
dzielić się nimi i gromadzić je – w przy-
szłości mogą okazać się cennym materia-
łem do analiz.

Podziękowania
Informacje na temat wiedzy o obser-

wacjach błotniaków stawowych odmiany 
ciemnej przekazali mi następujący przed-
stawiciele komisji faunistycznych: Lean-
der Khil (Austria), Wouter Faveyts (Bel-
gia), Alexandre Vintchevski (Białoruś), 
Jiří Horáček (Czechy), Roni Väisänen 
(Finlandia), Yves Kayser (Francja), José 
Luis Copete (Hiszpania), Mark Carmody 
(Irlandia), Raymond Galea (Malta), Ja-
qcues Franchimont (Maroko), Christo-
pher König (Niemcy), Jan Lontkowski 
(Polska), Rafael Matias (Portugalia), Szi-
lárd Daróczi (Rumunia), Richard Kvetko 
(Słowacja), Jurij Hanžel (Słowenia), Ber-
nard Volet (Szwajcaria), Gábor Simay 
(Węgry), Nigel Hudson (Wielka Bryta-
nia) oraz Ottavio Janni (Włochy). Pozo-
stali obserwatorzy, którzy udzielili mi po-
mocy, to: Philip Hyde (African Bird Club), 
Vasil Ananian (Armenia), Wouter Vanste-
laant, Jasper Wehrmann (Batumi Raptor 
Count), Dzmitry Vintchevski (Białoruś), 
Tomáš Bělka, David Horal (Czechy), An-
drzej Kośmicki (Drapolicz), Yoav Perl-
man (Izrael), Arkadiusz Broniarek, To-
masz Królak, Katarzyna Skakuj (Polska), 
Dmitrij Usow (Russian Raptor Research 
and Conservation Network) i Andrew Si-
mon (UA Birds, Ukraina). Wszystkim ser-
decznie dziękuję.

Summary
On 21.04.2013 I observed a Marsh Harrier 
male belonging to the dark morph of the 
species in Opole city. This was the second 
record of this morph in Poland, formally 
accepted by the Polish Rarities Commit-
tee. The most likely individuals of the dark 
morph come from a distinct population 
inhabiting Eastern Europe and Western 
Asia, as suggested by their rare observa-
tions in Central and Western Europe and 
regular records along migratory routes in 
Israel and Georgia.
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