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Regularne zimowanie pokrzywnicy Prunella modularis na 
osadnikach kopalnianych w Bytomiu i Zabrzu
Regular wintering of Dunnock Prunella modularis near 
sedimentary ponds in Bytom and Zabrze
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Zimowanie pokrzywnicy Prunella mo-
dularis w Polsce jest zjawiskiem znanym 
już od początku XIX w. (Tomiałojć i Sta-
warczyk 2003). Pojedyncze ptaki lub małe 
stadka (nawet do 19 os.) spotykane są nie-
regularnie, głównie w zachodniej części 
kraju. Istnieją również obserwacje z ca-
łego okresu zimowego, potwierdzające, 
że gatunek ten pomyślnie przeżywa nie-
które zimy w naszym klimacie (Tomiałojć 
i Stawarczyk 2003, Sikora i Błąd 2011). Do 
końca lat 80. znanych było kilkadziesiąt 
śląskich stwierdzeń zimowych pokrzyw-
nicy (Dyrcz i in. 1991). Zimą 2011/2012 
i 2012/2013 odnotowano na Śląsku od-
powiednio pięć i trzynaście zimowych 
stwierdzeń tego gatunku (Obserwacje 
faunistyczne 2013, 2014). Brakuje jednak 
informacji o stałych, regularnie zajmowa-
nych zimowiskach w naszym kraju. 

W połowie stycznia, w latach 2009 i 
2010, w niewielkim (1,36 ha) kompleksie 
osadników kopalnianych Kopalni Węgla 
Kamiennego (KWK) „Bobrek” w Byto-
miu stwierdzono obecność kolejno trzech 
i jednego os. pokrzywnicy. Ptaki żerowały 

na niezaśnieżonych fragmentach zwało-
wisk kopalnianych, porośniętych skąpo 
roślinnością ruderalną. Ich obecność 
można było łatwo stwierdzić po ustawicz-
nie wydawanym ostrym głosie „dziiiii”. 
Po likwidacji osadników w styczniu 2011 
nie stwierdzono już pokrzywnic na tym 
obszarze, ale zimą 2012, na oddalonym o 
ok. 1,3 km na południowy zachód osad-
niku KWK „Pstrowski” w Zabrzu-Bi-
skupicach, napotkano co najmniej trzy 
zimujące pokrzywnice w środowisku róż-
niącym się nieco od tego na osadnikach 
KWK „Bobrek”. Osadnik w Zabrzu (ok. 1 
ha powierzchni) miał kształt nieregular-
nego stawu ze stromymi brzegami (fot. 
1). Ptaki trzymały się krzewów i zarośli 
na szczycie skarpy brzegowej, oddalonej 
kilkanaście metrów od lustra wody. Teren 
stanowił hałdę wymieszanych odpadów 
pogórniczych i komunalnych, silnie za-
rośniętą wysoką roślinnością zielną i tra-
wiastą: nawłocią Solidago sp., pokrzywą 
zwyczajną Urtica dioica, trzcinnikiem 
Calamagrostis sp. oraz krzewiastą: robi-
nią akacjową Robinia pseudoacacia, osiką 
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Fot. 1. Fragment stanowiska zimujących pokrzywnic Prunella modularis w Zabrzu (fot. S. Beuch)
Photo 1. Mine-water settling pond in Zabrze – a wintering site of Dunnocks Prunella modularis  

Populus tremula, bzem czarnym Sambu-
cus nigra, obficie poprzerastaną powojni-
kiem pnącym Clematis vitalba i chmielem 
Humulus lupulus. Z powodu dużej ilości 
stert odpadów komunalnych, braku ście-
żek i obecności osuwisk ziemnych utrud-
nione było oszacowanie liczby zimujących 
ptaków. W styczniu 2013 stwierdzono do 
pięciu os. dzięki jednoczesnemu wyda-
waniu głosu wabiącego. W styczniu 2014 
było tam co najmniej sześć pokrzywnic. 
Ptaki żerowały głównie na hałdach od-
padów, wykorzystując krzewy i łany na-
włoci jako miejsce do ukrycia się, a bli-
skość osadnika z ciepłą wodą z kopalni 
gwarantowała dobre warunki do żero-

wania poprzez np. miejscowy brak po-
krywy śnieżnej. Zimą 2015 nie widziano 
pokrzywnic w tym miejscu, prawdopo-
dobnie z powodu znacznego obniżenia 
się poziomu wody w zbiorniku. Ponadto 
zimą 2014 i 2015 spotykano pokrzywnice 
także w innych miejscach Bytomia. Poje-
dynczego osobnika widywano w obu la-
tach przy rozlewiskach osadników KWK 
„Centrum”, a także w zarośniętym tu-
jami Thuya sp. i cyprysikami Chamaecy-
paris sp. ogrodzie pośród pól uprawnych 
w Miechowicach. W obu latach widywano 
je również w zaroślach przy niezamarza-
jącej rzece Bytomce, ale za każdym razem 
w innym miejscu.
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Główny areał zimowy pokrzywnicy 
obejmuje zachód i południe Europy – 
zwłaszcza basen Morza Śródziemnego. 
Eksperymentalne badania z celowym wy-
wożeniem zimujących ptaków z Włoch 
do innych lokalizacji wykazały, że gatu-
nek ten jest silnie przywiązany do swo-
ich ubiegłorocznych zimowisk (Schwabl 
i in. 1991). Taka strategia podyktowana 
jest łatwością w znalezieniu pokarmu i 
unikaniu drapieżnika w lepiej sobie zna-
nym miejscu. Jest to jednak możliwe w 
łagodnym klimacie charakteryzującym 
się podobnymi, przewidywalnymi wa-
runkami temperaturowymi w okresie 
zimowym. W Europie Środkowej, np. na 
Węgrzech, pokrzywnice nie wykazują 
takiego przywiązania do miejsc zimo-
wania. Żaden z osobników zaobrączko-
wanych zimą w punktach odłowów nie 
został w nich stwierdzony ponownie, a 
liczba zimujących ptaków zmieniała się 
corocznie (Csörgö i in. 2001). Badania 
te wykazały, że liczba zimowych stwier-

dzeń pokrzywnic nie zależy od surowości 
aktualnej zimy, a od warunków panują-
cych w poprzednim sezonie zimowym. 
W łagodne zimy przeżywalność ptaków 
jest większa i dlatego potem osiągają one 
wyższy sukces lęgowy. W rezultacie więcej 
osobników próbuje przezimować w kolej-
nym sezonie, niezależnie od srogości zimy 
(Csörgö i in. 2001). 

Warunki termiczne w styczniu na Gór-
nym Śląsku w latach 2009–2015 były dość 
stałe (tab. 1). Najmroźniejszy okazał się 
styczeń 2010, czego konsekwencją mógł 
być brak obserwacji pokrzywnic w kolej-
nym roku. Miało to zresztą odzwiercie-
dlenie na całym Śląsku – nie zanotowano 
wówczas żadnego zimowego stwierdzenia 
(Obserwacje faunistyczne 2012). Kolejny 
sezon zimowy (2015), w którym nie ob-
serwowano pokrzywnic na osadnikach 
w Bytomiu i Zabrzu, cechował się bar-
dzo łagodną zimą poprzedzoną sezonem, 
gdzie temperatura również nie odbiegała 
od wcześniejszych średnich (tab. 1). W 

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

średnia 
temperatura (˚C)
average temperature

-3 -6 -1 -1 -3 -1 +2

temperatura
ekstremalna (˚C)
extreme temperature

-18 -20 -12 -14 -11 -13 -8

liczba ptaków
number of Dunnocks

3 1 0 3 5 6 0

Tabela 1. Średnie i ekstremalne temperatury stycznia w Bytomiu i Zabrzu oraz liczebność stwier-
dzonych pokrzywnic w poszczególnych latach (źródło danych meteorologicznych: http://www.
imgw.pl/)
Table 1 . Average and extreme temperatures in January, and the number of recorded Dunnocks 
at  mine-water settling ponds in Bytom and Zabrze in various study years 
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przypadku obu stanowisk wpłynąć na to 
mogła dodatkowo likwidacja osadników, 
a więc radykalna zmiana w środowisku. 

Z powodu braku indywidualnego zna-
kowania osobników stwierdzanych na 
osadnikach na Górnym Śląsku nie wia-
domo, czy były to te same osobniki wra-
cające corocznie do znanego sobie sta-
nowiska (jak czynią to ptaki w zwartym 
areale zimowania tego gatunku). Moż-
liwe, że odpowiednia jakość siedliska, 
jaką napotykały tu ptaki przelotne jesie-
nią, skłaniała je do pozostawania na cały 
okres zimowy. Na Węgrzech główna fala 
jesiennego przelotu pokrzywnicy trwa od 
września do połowy października. Ptaki 
obserwowane w drugiej połowie paździer-
nika nie wykazywały już instynktu mi-
gracyjnego i decydowały się pozostać na 
zimę. Nie stwierdzano już wtedy żadnych 
nowych ptaków migrujących (Csörgö i in. 
2001). W Polsce dynamika przelotu jesien-
nego pokrzywnicy wygląda nieco inaczej. 
Badania migracji pokrzywnicy na Wy-
soczyźnie Kaliskiej wykazały, że na po-
czątku i w połowie października wypadał 
szczyt przelotu jesiennego, a pojedyncze 
lecące ptaki stwierdzano do końca listo-
pada. Nie obserwowano potem ptaków 
zimujących (Wilżak 2014). Podobną dy-
namikę przelotu jesiennego pokrzywnicy 
uzyskano w latach 60. w trakcie prac Akcji 
Bałtyckiej (Nitecki 1969). Różnice w prze-
biegu przelotu przez Polskę i Węgry mogą 
być związane z różnym pochodzeniem 
populacji pokrzywnicy migrujących przez 
te kraje (Nitecki 1969, Csörgö i in. 2001). 

Prawdopodobnie wraz z postępującym 
ociepleniem klimatu areał stałych zimo-
wisk pokrzywnicy będzie powoli prze-
suwał się w kierunku północno-wschod-

nim. Wraz z tym zjawiskiem powinno 
przybywać w kraju zimowych obser-
wacji pokrzywnic. Należy zwracać przy 
tym uwagę na ptaki widywane corocz-
nie na tych samych stanowiskach. Może 
to bowiem znaczyć, iż strategia silnego 
przywiązania pokrzywnic do miejsc zi-
mowania jest już stosowana na naszych 
szerokościach geograficznych. W celu 
sprawdzenia tej hipotezy niezbędne by-
łoby jednak coroczne odławianie i indy-
widualne znakowanie ptaków na zimo-
wych stanowiskach.

Summary
In January 2009–2010 and 2012–2014 

wintering of Dunnocks was recorded at 
two coal mine-water settling ponds in By-
tom and Zabrze, Upper Silesia. During 
first two study years three and one indi-
viduals, respectively, were recorded at the 
pond in Bytom, but this site was recon-
structed in the following years and the 
pond disappeared. Another wintering site 
was found at the nearby pond in Zabrze 
(ca. 1.3 km away) where 3, 5 and 6 birds 
were observed in winters of 2012–2014, 
respectively. In 2015 a part of the pond 
collapsed and Dunnocks were no longer 
recorded there. The species is not a rare 
winter visitor in western Poland, howe-
ver regularly occupied winter sites have 
not been known so far. The identity of in-
dividuals wintering near the sedimentary 
ponds in Upper Silesia remains unclear. 
They might be the same individuals every 
year. According to the literature,  in conti-
nental Europe Dunnocks usually change 
their wintering sites every year, while in 
the Mediterranean they show a high win-
ter site fidelity.
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