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£abêdŸ czarnodzioby (z ³ac. Cygnus columbianus) to najmniejszy ze spotykanych w Polsce gatunków ³abêdzia, wielkoœci¹ porównywalny z dzikimi gêsiami.
D³ugoœæ jego cia³a waha siê od 101 do 107 cm, ogona od 14 do 17,5 cm,
rozpiêtoœæ skrzyde³ wynosi ok. 190 cm, a œrednia masa tego ptaka to 5,5-6 kg.

Ptaki Biebrzañskich Mokrade³
trawa. Zjada równie¿ niewielkie iloœci
wodnych bezkrêgowców. Jest to ptak
wêdrowny, w Polsce uwa¿any za gatunek regularnie przelotny (tzn. pojawiaj¹cy siê w naszym kraju rokrocznie) i objêty œcis³¹ ochron¹ gatunkow¹.

£abêdŸ
£abêdŸ
czarnodzioby
Zimowiska i lêgi

£abêdŸ czarnodzioby (podgatunek europejski) zimuje w Wielkiej Brytanii oraz

Stadko ³abêdzi czarnodziobych w jesiennej aurze. (Fot. Donna Dewhurst, USFWS)

Samica wysiaduj¹ca jaja. (USFWS)

W porównaniu z innymi ³abêdziami
ma krótsz¹ i masywniejsz¹ szyjê, a od popularnego ³abêdzia niemego odró¿nia siê
nie tylko mniejszymi rozmiarami, ale równie¿ budow¹ i kolorem dzioba. Brakuje
mu bowiem charakterystycznego dla
tamtego gatunku czarnego „guza” u nasady dzioba, a sam dziób jest prawie ca³y
czarny i jedynie u nasady ¿ó³ty. Ciekawostk¹ jest to, ¿e ³abêdŸ czarnodzioby
ma najwiêksz¹ ze wszystkich ptaków na
œwiecie liczbê piór. Dociekliwi badacze
policzyli, ¿e ma ich dok³adnie 25 216.
G³os ma podobny do ³abêdzia krzykliwego, ale nieco delikatniejszy i nosowy,
wydaje ciche i niskie dŸwiêki w tonie „kuk
kuk, ang, ong, bung, tong, kuru”. W sk³ad
jego diety wchodz¹ przewa¿nie roœliny,
g³ównie te, które wydobywa spod wody,
ponadto miêkkie pêdy roœlin rosn¹cych
na brzegach zbiorników wodnych oraz

Ptaki Biebrzañskich Mokrade³
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£abêdŸ czarnodzioby w locie.
(Fot. Donna Dewhurst, USFWS)

£abêdŸ czarnodzioby w pe³nej krasie. (Fot. John i Karen Hollingsworth, USFWS)
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nodzioby buduje gniazdo zawsze na bagnistym gruncie w pobli¿u wody, w miejscach o dobrej widocznoœci i tworzy je z
³odyg oraz pêdów roœlin, które ³amie lub
zrywa z najbli¿szego otoczenia. Samica
sk³ada do gniazda od 2 do 5 brudnobia³ych (nieraz z ¿ó³tobr¹zowymi plamami)
jaj, które nastêpnie wysiaduje przez okres
35-40 dni. Pisklêta opuszczaj¹ gniazdo
dopiero po 60-70 dniach. Szarobr¹zowe,
m³ode ³abêdzie wêdruj¹ jesieni¹ z rodzicami i pierwsz¹ zimê spêdzaj¹ razem jako
rodzina.

Odwiedziny w Polsce

£abêdŸ czarnodzioby w wodzie. (Fot. Tim Bowman, USFWS)

Holandii (gdzie dociera w pierwszej po³owie grudnia), rzadziej na po³udniu Europy i zamieszkuje wtedy mokrad³a w
g³êbi l¹du, ujœcia rzek oraz nadmorskie
zatoki. Potem, kieruj¹c siê ku pó³nocnemu wschodowi, rozpoczyna swoj¹ wêdrówkê wzd³u¿ zachodnich wybrze¿y
Europy, zmierzaj¹c ku terenom lêgowym
znajduj¹cym siê na Syberii. Tam zamieszkuje jeziora i rozlewiska wystêpuj¹ce w
tundrze. Wiêkszoœæ ³abêdzi powraca ka¿dej wiosny w te same miejsca, a poszczególne pary s¹ sobie wierne. £abêdŸ czar-

£abêdŸ czarnodzioby pojawia siê systematycznie w naszym kraju ju¿ od roku
1975, kiedy to powsta³y w zachodniej
Europie nowe zimowiska tego gatunku.
Stopniowo, z roku na rok, do Polski przylatywa³o coraz wiêcej ptaków, obieraj¹cych sobie za trasê wêdrówki nie tylko
wybrze¿e Ba³tyku, ale równie¿ doliny
Noteci i dolnej Warty. Obecnie ptak ten
pojawia siê regularnie w czasie przelotów w pó³nocno-zachodniej Polsce od
po³owy lutego do koñca kwietnia oraz
od pocz¹tku paŸdziernika do pocz¹tku
grudnia. W pozosta³ej czêœci kraju obserwowany jest rzadko i nieregularnie.
Najwiêcej ³abêdzi czarnodziobych przelatuje w pierwszej po³owie kwietnia oraz
w drugiej po³owie paŸdziernika. W Wielkopolsce na przyk³ad w latach 1980-96
spotkano je a¿ 260 razy, doliczaj¹c siê
w sumie 4814 osobników (co daje œrednio w ci¹gu roku ok. 280 ptaków). £abêdŸ czarnodzioby pojawia siê równie¿
rokrocznie na terenie Biebrzañskiego
Parku Narodowego i choæ dawniej by³
tutaj rzadkoœci¹, obecnie zjawia siê w
czasie wiosny w stadach, np. w marcu
1998 roku widziano 78 ptaków, a w
marcu 2000 roku a¿ 170. Bardzo rzadko udaje siê nad Biebrz¹ spotkaæ tego
ptaka latem, ale zim¹ jest ju¿ nieco lepiej np. w lutym 2000 roku widziano w
dolinie Biebrzy stadko licz¹ce od 3 do
10 ptaków. W ca³ej Polsce rokrocznie
zimuje od kilku do kilkudziesiêciu osobników tego gatunku.
SEBASTIAN BIELAK
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