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Wyjątkowo wczesny lęg słonki Scolopax rusticola w Lasach 
Lublinieckich (woj. śląskie)
Exceptionally early breeding of Woodcock Scolopax rusticola 
in Lubliniec Forest (Silesian Vivodeship)
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W dniu 24.03.2014 r., przy okazji po-
szukiwań gniazd krzyżodziobów świer-
kowych Loxia curvirostra na terenie 
Leśnictwa Mikołeska w Lasach Lubliniec-
kich (woj. śląskie), Krzysztof Belik zauwa-
żył zrywającą się z leśnej ściółki dorosłą 
słonkę Scolopax rusticola. Okazało się, że 
ptak został spłoszony z gniazda zawie-
rającego 4 jaja (fot. 1). Gniazdo zlokali-
zowane było w zaroślach, tuż obok zwa-
lonego świerka. Obserwator wycofał się 
natychmiast, żeby umożliwić dorosłemu 
ptakowi powrót do zniesienia. Co parę 
dni odwiedzał to miejsce i z bezpiecznej 
odległości obserwował wciąż wysiadują-
cego ptaka (fot. 2). W dniu 11.04 samica 
obserwowana była nieco dalej od gniazda 
i odzywała się znamiennym głosem za-
niepokojenia, kojarzącym się z głosem 
czajki Vanellus vanellus. Nieopodal udało 
się znaleźć cztery świeżo wyklute pisklęta 
słonki, z których dwa miały jeszcze mo-
kry od zawartości jaja puch (fot. 3). Zwy-

kle samica słonki składa codziennie po 
jednym jaju, a wysiadywanie rozpoczyna 
od trzeciego lub czwartego jaja. Wysiady-
wanie trwa średnio 23 dni (Gotzman i Ja-
błoński 1972, Hoodless i Coulson 1998). 
Na tej podstawie można było obliczyć, iż 
wysiadywanie u słonki z Mikołeski roz-
poczęło się ok. 19.03, a pierwsze jajo zo-
stało złożone w okolicach 15-16.03. 

Gotzman i Jabłoński (1972) podają, 
iż pierwsze lęgi słonek w Polsce rozpo-
czynają się na początku maja, a część par 
powtarza je z początkiem lipca. Dane te 
pochodzą wprawdzie sprzed co najmniej 
pięćdziesięciu lat i mogą być mało aktu-
alne, jednak częściowo potwierdzają je 
nowsze stwierdzenia z Kartoteki Gniazd i 
Lęgów (KGiL) z przełomu XX i XXI w. Na 
15 zgłoszonych do KGiL gniazd z jajami, 
12 było stwierdzonych w maju i czerwcu, 
a 3 w lipcu. Nie zgłoszono więc żadnego 
lęgu kwietniowego, a tym bardziej mar-
cowego. Próba jest jednak bardzo mała, 
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Fot. 1. Znalezione pod koniec marca 2014 r. gniazdo słonki Scolopax rusticola z pełnym zniesie-
niem (fot. K. Belik)
Photo 1. Nest of Woodcock found in the end of March 2014, containing full clutch

Fot. 2. Wysiadująca samica słonki Scolopax rusticola (fot. K. Belik)
Photo 2. Woodcock female incubating the clutch in the end of the March 2014 
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a większość z tych gniazd pochodziła ze 
wschodniej części kraju o nieco chłod-
niejszym klimacie niż Górny Śląsk, co 
może mieć wpływ na termin przystępo-
wania do lęgów. Słonka jest migrantem 
krótkodystansowym, a więc jej przyloty 
na lęgowiska są silnie uzależnione od ła-
godności końca zimy. Gwałtowne złago-
dzenie klimatu w ostatnich dziesięciole-
ciach sprzyja zimowaniu coraz większej 
liczby słonek bliżej lęgowisk (Sikora 2010) 
i umożliwia wcześniejsze przystąpienie do 
lęgu. Badania biologii lęgowej słonek w 
Wielkiej Brytanii wykazały, że czas przy-
stępowania tamtejszej populacji do lęgów 
jest silnie zależny od średnich tempera-
tur w marcu (Hoodless i Coulson 1998). 

Na 219 gniazd słonki o znanej feno-
logii, znalezionych w Wielkiej Brytanii, 
średnia data złożenia pierwszego jaja 
przypadała na 13.04, a najwcześniejsze 
zniesienie wykazano 8.03. Lęgi rozpo-
częte w okresie zbliżonym do tego z La-
sów Lublinieckich (12–16.03) stanowiły 
zaledwie 4,6% wszystkich znalezionych 
gniazd (Hoodless i Coulson 1998). Na-
leży przy tym pamiętać, iż słonka jest w 
Wielkiej Brytanii regularnie zimującym 
gatunkiem, a zimy w tym kraju były ła-
godniejsze niż obecnie na Górnym Śląsku 
nawet w latach 90. XX w., kiedy Hoodless 
i Coulson (1998) prowadzili swoje bada-
nia. Zimowanie słonki w naszym regio-
nie jest wciąż zjawiskiem wyjątkowym, a 
przylot pierwszych osobników przypada 
zwykle w drugiej połowie marca, rzadko 
w pierwszej dekadzie tego miesiąca (Kar-
toteka Awifauny Śląska 2019). Fakty te, 
wobec danych brytyjskich, tym bardziej 
przemawiają za wyjątkową (w skali Pol-
ski) wczesnością opisywanego lęgu.

W ciągu ostatnich sześciu lat wyjąt-
kowo wczesne przyloty słonki na Śląsk 
miały miejsce wiosną 2014 r., a więc w 
tym samym roku, w którym odbył się opi-
sywany tu lęg. Dokonano wtedy aż trzech 
obserwacji lutowych, nienotowanych w 
innych sezonach (Kartoteka Awifauny 
Śląska 2019). Luty 2014 r. był na Śląsku 
szczególnie ciepły. Temperatury mini-
malne w Katowicach oscylowały w dru-
giej połowie miesiąca w granicach -2°C do 
2°C, a maksymalne wynosiły niezmien-
nie ok. 10°C. Marzec też był bardzo cie-
pły, a temperatura często przekraczała 
15°C i rzadko spadała poniżej zera. W 
obydwu miesiącach nie odnotowano też 
niemal w ogóle pokrywy śnieżnej (we-
atheronline.pl). Taka sytuacja pogodowa 
na Śląsku mogła sprzyjać wcześniejszym 
przylotom niektórych gatunków, a tym 
samym wcześniejszym próbom lęgów sło-
nek. 

Słonki poprzedzają gniazdowanie 
lotami godowymi, zwanymi ciągami. 
Większość ciągnących samców w latach 
2013–2019 obserwowana była na Śląsku 
w kwietniu (N=85), a znacznie rzadziej w 
drugiej połowie marca (N=19) (Kartoteka 
Awifauny Śląska 2019). Badania zwycza-
jów godowych osiadłej populacji słonek 
gniazdujących na wyspie Pico na Azorach 
wykazały, iż ptaki te rozpoczynają toki na 
początku lutego, wyjątkowo pod koniec 
stycznia, a większość znalezionych na wy-
spie zniesień rozpoczynała się między 11 
a 17.03 (Machado i in. 2006). Tym samym 
para słonek w 2014 r. w Lasach Lubliniec-
kich przystąpiła do lęgów w okresie ty-
powym dla osiadłej populacji żyjącej w 
znacznie cieplejszym klimacie Archipe-
lagu Azorów. Pomimo niewielkiej liczby 
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Fot. 3. Świeżo wyklute pisklęta słonki Scolopax rusticola znalezione nieopodal gniazda, 11.04.2014, 
Lasy Lublinieckie, woj. śląskie (fot. K. Belik)
Photo 3. Newly hatched nestlings found near the nest, 11.04.2014, Lubliniec Forest, Upper Silesia

danych literaturowych o fenologii znie-
sień z Polski i Europy Środkowej wiele 
wskazuje na to, iż omawiany tu przypa-
dek lęgu był wyjątkowo wczesny.

Summary
In March 2014, an exceptionally early 
brood of Woodcock Scolopax rusticola 
was found in the area of Lubliniec Forest 
(Upper Silesia). The time of the first egg 
laying was determined, based on the date 
of hatching (11.04), at 15–16.03. It was as-
sumed so far that the species started bre-
eding in Poland at the beginning of May, 
although any published or unpublished 
data regarding this are very scarce. In Bri-

tain (with a much milder climate) most 
woodcocks start breeding at the begin-
ning of April (13.04 on average). Nests set 
up in the similar period to the case de-
scribed here, constituted 4.6% of all stu-
died clutches (N=219). A resident wood-
cock population in Azores starts breeding 
in March, with a peak in the middle of 
the month, thus around the time when 
the Silesian pair did it. Bearing in mind 
that woodcocks overwinter very rarely in 
southern Poland and taking into acco-
unt obvious climatic differences from the 
compared western European poulations, 
the recorded breeding can be considered 
as very untimely.  
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