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(L., 1758)

Zimorodek
Rzàd: kraskowe, rodzina: zimorodkowate, podrodzina: zimorodki

Status wyst´powania w Polsce
Nielicznie, miejscami Êrednio licznie l´gowy. Zimuje skrajnie nielicznie.

Opis gatunku

Mo˝liwoÊç pomylenia z innymi
gatunkami
Mo˝liwoÊç pomylenia zimorodka z jakimkolwiek innym gatunkiem jest wykluczona.

Biologia
Tryb ˝ycia
Gatunek dzienny, samotniczy. W okresie l´gowym sàsiednie stanowiska par znajdujà si´ najbli˝ej w odleg∏oÊci ok.
150 m.
L´gi
Zimorodek gniazduje pojedynczo; dojrza∏oÊç p∏ciowà osiàga jako ptak jednoroczny. Zasiedlanie stanowisk l´gowych
nast´puje na prze∏omie marca i kwietnia. Gniazduje w norach drà˝onych w pod∏o˝u skarp, wykrotów i burt brzegowych nad ró˝nego typu wodami, zasadniczo w bezpoÊrednim sàsiedztwie wody (wyjàtkowo w odleg∏oÊci do 250 m).
G∏´bokoÊç nor najcz´Êciej wynosi ok. 50–60 cm, chocia˝

zimorodek

spotyka si´ tak˝e nory o d∏ugoÊci 1–1,3 m. Otwór nory
umieszczany jest w wi´kszoÊci przypadków w górnej cz´Êci
skarpy, w pasie do 1 m od górnej kraw´dzi. Odleg∏oÊç
wlotu od podstawy zale˝y od wysokoÊci skarpy, chocia˝
najcz´Êciej spotyka si´ nory na wysokoÊci 1,5–3 m. Kopanie korytarza i komory l´gowej trwa kilka dni, z regu∏y nie
d∏u˝ej ni˝ 2 tygodnie, i odbywa si´ z udzia∏em obu p∏ci.
Podczas pracy jednego osobnika jego partner najcz´Êciej
przesiaduje na pobliskiej ga∏´zi. Cz´ste jest zasiedlanie
nor z poprzednich l´gów. Zimorodek przyst´puje do
1–2 l´gów w sezonie (wyjàtkowe sà 3 zniesienia, najcz´Êciej w przypadku utraty wczeÊniejszego). Wysiadywanie jaj
trwa 18–21 dni, a karmienie pisklàt 22–25 dni. Liczba pisklàt wynosi 5–7, najcz´Êciej 6. Oboje rodzice w równej
mierze uczestniczà w zdobywaniu pokarmu dla potomstwa. Straty w l´gach z tytu∏u drapie˝nictwa powodowane
sà g∏ównie przez ssaki: ∏asice, jenoty i lisy. Po wylocie m∏ode sà dokarmiane przez rodziców w sàsiedztwie gniazda
przez kilka, maksymalnie 7–10 dni.
Na wi´kszoÊci area∏u l´gowego stanowiska sà rozproszone. WielkoÊç terytorium l´gowego wynosi do 3,5 km biegu
rzeki. Zag´szczenie par na terenach liczniejszego wyst´po-
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Zimorodek jest ptakiem nieco wi´kszym od wróbla. Wymiary: d∏ugoÊç cia∏a 17 cm, rozpi´toÊç skrzyde∏ 26 cm
i masa cia∏a 36–46 g. W upierzeniu wierzchu dominujà
barwy niebieskie. Charakterystyczny jest jaskrawy, turkusowob∏´kitny grzbiet. Brzuch i piersi sà rdzawe, podgardle
bia∏e, nogi pomaraƒczowe. Brak wyraênych ró˝nic ubarwienia u obu p∏ci, a jedynà wyraênà cechà diagnostycznà
jest barwa dzioba: u samca jest on jednolicie czarny, u samicy ˝uchwa jest w przewadze pomaraƒczowa.
Osobniki m∏odociane charakteryzujà si´ ciemnymi nogami
oraz mniej jaskrawym ubarwieniem. Nogi ich nabierajà koloru pomaraƒczowego najwczeÊniej w wieku 4–5 miesi´cy.
Upierzenie piersi jest ciemniejsze ni˝ u doros∏ych, z odcieniem sinawym. Dziób nieco rozjaÊniony na koƒcu.
Bardzo charakterystycznà cechà zimorodka jest szybki lot
nad samà powierzchnià wody. Jest ptakiem p∏ochliwym;
na widok cz∏owieka odlatuje na kilkadziesiàt metrów, kryjàc si´ wÊród nadwodnych ga∏´zi.
Jego g∏os to przenikliwy, wysokotonowy pisk.
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wania (w siedliskach optymalnych) kszta∏tuje si´ na poziomie 2–3 p./10 km rzeki lub 10 km linii brzegowej jeziora.
Maksymalnie na krótkich odcinkach rzek stwierdzano do
6–10 p./10 km.
Ârednia produktywnoÊç l´gu (N=87) w Borach Tucholskich
w latach 1993–1998 wynios∏a 5,8 pisklàt. Odsetek par
przyst´pujàcych do dwóch l´gów w sezonie wynosi∏ od 56
do 78%. Straty w l´gach oszacowano na ok. 10%. Du˝à
ÊmiertelnoÊç wÊród m∏odych zimorodków (si´gajàcà nawet
80%) powodujà utopienia, jak te˝ przemoczenie upierzenia, wych∏odzenie organizmu i g∏ód wskutek nieskutecznych nurkowaƒ. Na stawach rybnych notowano utopienia
ptaków zaplàtanych w sieci ochronne dla narybku. WÊród
g∏ównych przyczyn Êmierci wymienia si´ te˝ kolizje z oknami i szklanymi drzwiami w pobli˝u siedlisk bytowania.
W´drówki
Cz´Êç osobników doros∏ych jest osiad∏a. Wi´kszoÊç ptaków
m∏odych w´druje jesienià w kierunku po∏udniowym i po∏udniowo-zachodnim. W lipcu rozpoczyna si´ opuszczanie
miejsc l´gowych przez osobniki m∏ode, a po zakoƒczeniu
sezonu l´gowego (sierpieƒ, poczàtek wrzeÊnia) dla znacznej cz´Êci ptaków doros∏ych nast´puje okres koczowaƒ
i przemieszczania si´ na zimowiska. W´drówka jesienna
jest znacznie rozciàgni´ta w czasie i trwa nawet do listopada–grudnia, a jej tempo uzale˝nione jest od spadku temperatur. Na trasie przelotu, w odpowiednich do ˝erowania
miejscach, zimorodki pozostajà nawet do 2–3 miesi´cy.
W´drujà pojedynczo i tylko wyjàtkowo spotykano wi´ksze
skupiska (do 10 osobników) na Mi´dzyodrzu i w okolicach
W∏oc∏awka. Ptaki obràczkowane w Polsce spotykane by∏y
jesienià w Niemczech, Holandii, w Chorwacji, we W∏oszech, a nawet w Hiszpanii.
Przelot wiosenny przebiega od lutego do kwietnia, wyjàtkowo do po∏owy maja.
Zimowanie
Cz´Êç ptaków z Polski odlatuje na zim´ na po∏udnie, cz´Êç
zostaje w kraju. Zimowe stwierdzenia ptaków obràczkowanych w Polsce pochodzà, poza Polskà, z Niemiec, Austrii
i Szwajcarii. W kraju zimorodek zimuje w rozproszeniu.
Ptaki m∏ode spotyka si´ pojedynczo lub po dwa osobniki.
Doros∏e przebywajà najcz´Êciej pojedynczo. Zag´szczenia
zimowe uzale˝nione sà od spadku temperatur i podlegajà
znacznym wahaniom rocznym.
Pokarm
Zimorodek poluje g∏ównie na ryby niewielkich rozmiarów,
rzadziej na wodne skorupiaki. W sk∏adzie pokarmu rejestrowanego na Brdzie dominowa∏y ryby karpiowate, g∏ównie p∏oç (33%) i ukleja (22%). Odnotowano ponadto: okonia, pstràga, kie∏bia, szczupaka, wzdr´g´, ró˝ank´ i raka.
Ci´˝ar ofiar waha∏ si´ od 1,2 g do 6,8 g, a maksymalna
d∏ugoÊç cia∏a osiàgn´∏a 134 mm. Najcz´Êciej chwytane ryby mia∏y d∏ugoÊç ok. 60–80 mm.
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Zimorodek ˝eruje, nurkujàc na g∏´bokoÊç z regu∏y nieprzekraczajàcà 25 cm. Pokarmu wypatruje z nadwodnych ga∏´zi, najcz´Êciej umieszczonych 1–2 m nad wodà. Wykazuje silne przywiàzanie do okreÊlonych miejsc ˝erowania,
które sà bronione przed innymi osobnikami. Zimà, gdy pozostaje w obr´bie ˝erowisk, ich obrona jest równie silna,
jak w czasie l´gów.

Wyst´powanie
Siedlisko
Zimorodek jest ÊciÊle zwiàzany z wodà. Zasiedla g∏ównie zadrzewione odcinki linii brzegowej czystych rzek,
strumieni, jezior i stawów rybnych obfitujàcych w niewielkich rozmiarów ryby. Do budowy gniazd wymaga
urwistych brzegów, o pod∏o˝u piaskowym lub piaskowo-gliniastym. Preferuje ekspozycje skarp o kierunku pó∏nocno-wschodnim, pó∏nocno-zachodnim i pó∏nocnym.
Zdecydowanà wi´kszoÊç stanowisk l´gowych spotyka
si´ w zalesionej linii brzegowej; w Borach Tucholskich
odsetek ten wyniós∏ ponad 97%.
W okresie pol´gowym wymagania siedliskowe dotyczà
przede wszystkim obecnoÊci wody, odpowiedniej wielkoÊci
ryb i nadbrze˝nych zadrzewieƒ. Zimà gatunek przebywa
równie˝ na miejskich odcinkach rzek i stawach.
Zanieczyszczenie wód i silne przekszta∏cenia cieków wodnych ograniczajà wyst´powanie zimorodka.
Siedliska z za∏àcznika I Dyrektywy
Siedliskowej, które mogà byç istotne
dla gatunku
1130 UjÊcia rzek (estuaria)
3140 Twardowodne oligo- i mezotroficzne zbiorniki z podwodnymi ∏àkami ramienic Charetea
3150 Starorzecza i naturalne eutroficzne zbiorniki wodne
ze zbiorowiskami z Nymphaeion, Potamion
3230 ZaroÊla wrzeÊni na kamieƒcach i ˝wirowiskach górskich potoków (Salici-Myricarietum cz´Êç – z przewagà wrzeÊni)
3240 ZaroÊla wierzbowe na kamieƒcach i ˝wirowiskach
górskich potoków (Salici-Myricarietum cz´Êç –
z przewagà wierzby)
3260 Nizinne i podgórskie rzeki ze zbiorowiskami w∏osieniczników
9110 KwaÊne buczyny (Luzulo-Fagenion)
91E0 ¸´gi wierzbowe, topolowe, olszowe i jesionowe (Salicetum albo-fragilis, Populetum albae, Alnenion glutinoso-incanae), olsy êródliskowe
Rozmieszczenie geograficzne
Zimorodek jest najbardziej rozpowszechnionym na Êwiecie
przedstawicielem rodziny zimorodków. Wyst´puje od zachodnich kraƒców Portugalii do Wysp Salomona na
wschodzie. Pó∏nocnà granicà area∏u jest równole˝nik
61°N, po∏udniowà natomiast obszar Maroko, Sri Lanki
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i Melanezji. Podgatunek wyst´pujàcy w Polsce A. a. ispida
zasiedla obszar pomi´dzy po∏udniowà Norwegià, Hiszpanià i Irakiem. Dalekodystansowe w´drówki na zimowiska
zasadniczo dotyczà cz´Êci populacji gniazdujàcej w Europie Wschodniej i Ârodkowej, a obszarem granicznym jest
terytorium Polski, S∏owacji i Ukrainy.

Status ochronny
Ochrona gatunkowa w Polsce: gatunek obj´ty ochronà Êcis∏à, wymagajàcy ochrony czynnej (Dz U z 2004 r. Nr 220,
poz. 2237)
Status zagro˝enia w Europie: D gatunek zagro˝ony z racji
zmniejszania si´ liczebnoÊci populacji
BirdLife International: SPEC 3
Dyrektywa Ptasia: Art. 4.1, za∏àcznik I
Konwencja Berneƒska: za∏àcznik II

Wyst´powanie na obszarach
chronionych
Gatunek wyst´puje w wielu parkach narodowych, parkach
krajobrazowych i rezerwatach.

Rozwój i stan populacji
Europejska populacja l´gowa zimorodka oceniana jest na
50 000–190 000 p. Najliczniej gatunek ten zasiedla Rosj´ (do 100 000 p.), Bu∏gari´, Francj´, Hiszpani´, Portugali´ (do 10 000 p.), nast´pnie W∏ochy (do 8000 p.), Bia∏oruÊ, Polsk´ i Wielkà Brytani´ (do 6000 p.).
W Polsce, poczàwszy od po∏owy XX w., zaznacza si´ powolny spadek liczebnoÊci gatunku. Okresowo spadki liczebnoÊci rekompensowane sà ponadprzeci´tnym wzrostem liczebnoÊci notowanym po ∏agodnych zimach (np. w roku
2002). Obecnie, poza kilkoma obszarami kraju, gdzie
mo˝na zimorodka uznaç za Êrednio licznego, na wi´kszoÊci terenu jest to gatunek nieliczny, a nawet bardzo nieliczny. Szczególnie liczny jest w Dolinie Górnej Odry, nad ¸upawà (17 p.), S∏upià (31 p.), Brdà (40 p.), Wdà (17 p.)
i nad Pas∏´kà (40–45 p.). W Polsce centralnej liczniej re-

Zagro˝enia
Gatunkowi zagra˝a w Polsce:
• utrata siedlisk l´gowych w wyniku zmian re˝imu hydrologicznego rzek;
• utrata siedlisk l´gowych w wyniku odlesiania brzegów
rzek;
• wysoka ÊmiertelnoÊç osobników doros∏ych powodowana
przez d∏ugie okresy niskich temperatur zimà (krytyczne
mogà byç nawet temperatury poni˝ej –5°C trwajàce kilka dni). W czasie szczególnie srogich zim regres liczebnoÊci mo˝e si´gnàç 90% liczebnoÊci populacji;
• straty w l´gach powodowane przez obfite deszcze w sezonie l´gowym, zatapiajàce nory wodà przesàczajàcà
si´ przez piaskowe pod∏o˝e;
• straty w l´gach powodowane przez zatopienie nor
umieszczonych nisko nad wodà (dotyczy to g∏ównie stanowisk w burtach brzegowych), powodowane podniesieniem si´ poziomu wody w rzece (roztopy, regulacje Êluzami i zaporami wodnymi);
• straty w l´gach powodowane erozjà skarp i brzegów
wskutek ich oberwania si´, przesuszania si´ pod∏o˝a lub
penetracji ludzkiej;
• straty w l´gach w wyniku drapie˝nictwa, powodowane
g∏ównie przez lisa, jenota i ∏asic´ – majà charakter incydentalny;
• straty w l´gach powodowane bezpoÊrednio przez ludzi
w wyniku prowadzonych prac, d∏u˝szego przebywania
w pobli˝u nory lub celowego niszczenia gniazda.
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Rozmieszczenie w Polsce
Zimorodek wyst´puje na ca∏ym obszarze Polski. W pó∏nocnej cz´Êci kraju najbardziej jest rozpowszechniony na
Pomorzu Zachodnim i Ârodkowym, Warmii oraz Mazurach. Szczególnie liczny w dolinie górnej Odry oraz nad
¸upawà, S∏upià, Brdà i Wdà oraz nad Pas∏ekà, Wa∏szà
i ¸ynà. W Polsce centralnej liczniej reprezentowany jest
w cz´Êci wschodniej, g∏ównie nad Êrodkowà Wis∏à, Bugiem, Narwià i Pilicà. Stosunkowo liczna jest równie˝ populacja na Dolnym Âlàsku, np. na Stawach Milickich.
W Wielkopolsce jest mniej liczny, a rzekami o najwi´kszych populacjach sà tam Warta i Noteç. W górach osiàga granic´ 550–600 m. n.p.m.

prezentowany jest w cz´Êci wschodniej, g∏ównie nad Êrodkowà Wis∏à (65–71 p.), Bugiem (65 p.), Narwià (33–40 p.)
i Pilicà (co najmniej 39–44 p.). Stosunkowo liczna jest równie˝ populacja na Dolnym Âlàsku, gdzie na Stawach Milickich stwierdzano do 50–60 p. W Wielkopolsce mniej liczny, a rzekami o najwi´kszych populacjach sà Warta (ok.
40 p.) i Noteç (ok. 20 p.). LiczebnoÊç populacji l´gowej,
przy uwzgl´dnieniu znacznych odchyleƒ fluktuacyjnych,
szacuje si´ obecnie na poziomie 2500–6000 p.
Najwi´ksza liczba stwierdzeƒ zimowych ma miejsce nad
niezamarzajàcymi wodami, gdzie przy ni˝szych temperaturach zimorodek spotykany jest g∏ównie w ujÊciach
rzek do jezior i morza. W liczeniach zimujàcych ptaków
wodnych w Polsce w latach 1985–1987 obserwowano
od 6 do 145 os. Zimà 2002/2003 na odcinku Brdy
o najwy˝szych zag´szczeniach l´gowych par zimorodka
rejestrowano maksymalnie 0,8 os./10 km rzeki. W obr´bie dogodnych terytoriów zimowych ptaki pozostajà do
momentu zamarzni´cia wody, przenoszàc si´ wówczas
w najbli˝sze, odpowiednie do ˝erowania miejsce. W czasie silnych i d∏ugotrwa∏ych mrozów notuje si´ znaczne
spadki liczebnoÊci, co ma wp∏yw na wielkoÊç populacji
przyst´pujàcej do l´gów w kolejnym sezonie, np.
w r. 2003 stan liczebny na Brdzie osiàgnà∏ zaledwie ok.
40% wartoÊci z roku poprzedniego.
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Dla unikni´cia nieporozumieƒ wynikajàcych z mo˝liwoÊci
odmiennego rozumienia zapisów powy˝szego tekstu przez
osoby nale˝àce do ró˝nych grup zawodowych, nale˝y go
interpretowaç w duchu zapisów zamieszczonych w cz´Êci
wst´pnej poradnika (T. 7., str. 19).
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Propozycje odnoÊnie do zarzàdzania
Nale˝y:
• powa˝nie ograniczyç plany zabudowy hydrotechnicznej dolin rzecznych i plany przekszta∏ceƒ re˝imu hydrologicznego rzek;
• unikaç wycinania drzew w linii brzegowej (w pasie do
10 m od brzegu rzeki lub zbiornika wodnego). ZasadnoÊç takiej wycinki w ka˝dym przypadku musi byç rozpatrywana indywidualnie;
• wprowadziç zakaz usuwania drzew powalonych do wody na odcinkach rzek obfitujàcych w zimorodki. Drzewa
takie stanowià miejsca ˝erowania, odpoczynku i schronienia dla tego gatunku;
• wprowadziç korekty profilu skarp, które uleg∏y erozji,
wczeÊniej zasiedlanych przez zimorodka. Utworzenie na
skarpie pionowej Êciany o powierzchni co najmniej
1,5x1,5 m spowodowaç mo˝e ponowne zaj´cie stanowiska lub w siedliskach spe∏niajàcych inne kryteria mo˝e stanowiç dodatkowy czynnik zach´cajàcy ptaki do wydrà˝enia nory;
• umieszczaç sztuczne nory na obszarach spe∏niajàcych
kryteria siedlisk l´gowych poza dost´pnoÊcià odpowiednich miejsc gniazdowych;
• informowaç u˝ytkowników wód o zagro˝eniach, jakie
niesie dla zimorodka obecnoÊç ludzi, a zw∏aszcza o lokalizacji odcinków rzek wa˝nych dla tego gatunku;
• wytypowaç „strefy ciszy” na rzekach o znacznych zag´szczeniach zimorodka (powy˝ej 4–5 par/10 km), z zakazem opuszczania kajaków na tych odcinkach;
• wprowadziç obowiàzek dzielenia masowych sp∏ywów
kajakowych (powy˝ej 50 kajaków) na grupy nieprzekraczajàce kilkunastu kajaków;
• ograniczyç penetracj´ nabrze˝y przez w´dkarzy do okreÊlonych brzegów rzek lub ca∏kowicie wy∏àczyç pewne odcinki rzek z w´dkowania w okresie l´gowym (1 kwietnia–15 sierpnia).
Dla unikni´cia nieporozumieƒ wynikajàcych z mo˝liwoÊci
odmiennego rozumienia zapisów powy˝szego tekstu przez
osoby nale˝àce do ró˝nych grup zawodowych, nale˝y go
interpretowaç w duchu zapisów zamieszczonych w cz´Êci
wst´pnej poradnika (T. 7., str. 20).

Propozycje badaƒ
Nale˝y zbadaç:
• rozmieszczenie stanowisk i liczebnoÊç krajowej populacji
l´gowej;
• w´drownoÊç populacji krajowej;
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•
•
•
•

dyspersj´ w obr´bie krajowej populacji l´gowej;
sukces l´gowy;
prze˝ywalnoÊç;
rozmieszczenie zimowisk i tras przelotu krajowej populacji l´gowej;
• wp∏yw intensywnej turystyki kajakowej w okresie letnim
na l´gi zimorodka.
Przy okreÊlaniu liczebnoÊci par l´gowych zaleca si´ stosowanie metodyki zaproponowanej przez Kucharskiego
(1998a).

Monitoring
• coroczne liczenie par l´gowych na sta∏ym, wybranych
odcinku rzeki, zasiedlanym przez kilka–kilkanaÊcie par.
Notowane wspó∏czynniki zmian liczebnoÊci b´dà wykorzystane do oceny stanu liczebnoÊci na innych obszarach, na których liczebnoÊç wyjÊciowa jest znana.
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