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Wielka 
wędrówka 
małej dymówki
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NIEGDYŚ SĄDZONO, ŻE JASKÓŁKI SPĘDZAJĄ 
ZIMĘ ZAKOPUJĄC SIĘ W  BŁOCIE NA DNIE STA-
WÓW, JEZIOR I BAGIEN. DZIĘKI WIADOMOŚCIOM 
POWROTNYM O  PTAKACH OBRĄCZKOWANYCH 
OD PONAD 100 LAT WIEMY JUŻ, ŻE DYMÓWKI 
WYBIERAJĄ BARDZIEJ CZASOCHŁONNY, LECZ 
ZAPEWNE SKUTECZNIEJSZY SPOSÓB UNIKNIĘ-
CIA MROZÓW: ZIMUJĄ W AFRYCE.

Ciepły dzień pod koniec sierpnia gdzieś 
na wsi w  głębi Polski. W  czasie spaceru 
po polach naszą uwagę zwraca przyjem-
ne dla ucha wielogłosowe szczebiotanie. 
Unosimy głowy – na drutach telefonicz-
nych siedzi kilkaset jaskółek dymówek. 

Co chwila rozpościerają zaostrzone czarne skrzydła i  wi-
dełki ogona, błyskają rudym gardłem i białym brzuszkiem, 
i  jak czarne strzały szybują nad polem, zbierając w  locie 
owady. To ostatnie dni przed ich odlotem z lęgowisk i dy-
mówki intensywnie żerują, odkładając pod skórą zapasy 
tłuszczu i powiększając mięśnie piersiowe przed długą wę-
drówką na zimowiska. Gromadzenie takich zapasów po-
woduje, że przed odlotem dymówki zwiększają masę ciała 
o dodatkowe 30–40 proc., z około 19 g do nawet 25 g. 

Wieczorny spacer nad jeziorem. Czarna chmara dymó-
wek w ciągu kilku minut „spada” z nieba nad naszymi gło-
wami i ląduje w trzcinowisku. Szum skrzydeł i hałas wielu 
głosów uspokaja się po zmroku. W grupie leci się raźniej 
i bezpieczniej, więc dymówki przed wędrówką zbierają się 
w duże, nawet wielotysięczne stada i w takich stadach po-
konują daleką drogę na półkulę południową. 

ZAMIAST ZAGRZEBYWANIA W MULE –  
WĘDRÓWKA DO AFRYKI

Ponieważ dymówki od wieków były pospolite w  ludz-
kich osiedlach w  całej Europie i  Azji, a  ich szczebiot za-
pewne umilał pracę i odpoczynek niejednego rolnika, już 
w średniowieczu zauważono, że te miłe ptaki znikają zimą 
z zagród. Wtedy sądzono, że jaskółki spędzają zimę, zako-
pując się w błocie na dnie stawów, jezior i bagien. Prawdo-
podobnie to ludowe i wczesnonaukowe przekonanie było 
związane z masowym nocowaniem stad dymówek przed 
odlotem i w trakcie wędrówki w trzcinowiskach na brze-

gach zbiorników wodnych. Jednak dzięki wiadomościom 
powrotnym o ptakach obrączkowanych od ponad 100 lat 
wiemy już, że zamiast zagrzebywać się w mule, dymówki 
wybierają bardziej czasochłonny, lecz zapewne skutecz-
niejszy sposób uniknięcia mrozów: zimują w Afryce. 

Właściwie określenie „zimują w  Afryce” jest mylne. 
Wiosną i  latem dymówki pracowicie spędzają czas na 
półkuli północnej, w  tym u nas w Polsce, wykorzystując 
obfitość owadów i  długie, ciepłe letnie dni na zbieranie 
pokarmu, żeby zaspokoić rosnące potrzeby gromadki do 
pięciu wrzaskliwych piskląt w gnieździe. We wrześniu od-
latują do Afryki po to, żeby spędzić kolejną wiosnę i lato 
na półkuli południowej. Wtedy od połowy października 
do kwietnia mogą tam korzystać z obfitości owadów i dłu-
gich, ciepłych dni umożliwiających żerowanie. A  więc 
w zasadzie dymówki unikają zimy, a spędzają życie w cy-
klu kolejnych okresów wiosennych i  letnich. Sądząc po 
wielkości stad tych ptaków, jest to dość skuteczny sposób 
na życie, którego mógłby dymówkom pozazdrościć nie-
jeden polski turysta. Ale wszystko ma swoją cenę, a dla 
tych niewielkich ptaków ceną za podwójne lato w jednym 
roku jest daleka i niebezpieczna wędrówka. Dymówki po-
konują dwa razy do roku imponujące dystanse z lęgowisk 
w Eurazji na afrykańskie zimowiska położone na południe 
od Sahary, od Kamerunu po Republikę Południowej Afry-
ki, nawet do 10 000 km w jedną stronę.

Przykładem tak wielkiej wędrówki małego ptaka jest 
historia z  mojej niedawnej ekspedycji do RPA, na zimo-
wiska naszych migrantów. W lutym 2017 Zephné Bernitz, 
moja znajoma i  wielka fanka obrączkowania dymówek, 
zadzwoniła do mnie podekscytowana, opowiadając, że jej 
siostra mieszkająca pod Durbanem właśnie trzyma w ręku 
dymówkę, która wleciała do domu przez uchylone drzwi, 
jest w świetnej formie i zaraz zostanie wypuszczona. I ten 
ptak nosi polską obrączkę! Klika dni i kilka e-maili później 
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było jasne, że był to dorosły samiec dymówki, zaobrącz-
kowany w połowie września 2,5 roku wcześniej w  stacji 
obrączkowania ptaków Rakutowskie, położonej w  okoli-
cach Włocławka w  woj. kujawsko-pomorskim, 9083 km 
na północ od miejsca ponownego stwierdzenia w RPA.  

PRZYGODY W PODRÓŻY 

Wiadomości powrotne z obrączkowania dostarczają nam 
cennych, ale fragmentarycznych informacji o  miejscu 
i  dacie zaobrączkowania dymówki, a  potem ponownego 
stwierdzenia. Więcej informacji o dokładnych trasach wę-
drówki dymówek, ich przystankach po drodze i o tym, ile 
czasu zajęły im kolejne etapy tej podróży, w ostatnich la-
tach dostarczyły badania z wykorzystaniem geolokatorów, 
miniaturowych urządzeń rejestrujących, zakładanych dy-
mówkom jako „plecaczki” przed wędrówką (więcej infor-
macji: Marczewski 2012 ). 

Tak daleka wędrówka zajmuje dymówkom około półto-
ra miesiąca, z  kilkoma przystankami po drodze na odpo-
czynek i odnowienie zapasów tłuszczu, zanim ptaki dotrą 
do zimowisk około połowy listopada. W czasie wędrówki 
do Afryki dymówki pokonują bariery geograficzne, takie  
jak Morze Śródziemne (ok. 1000 km w najszerszym miej-
scu) i  Sahara (ok. 2500 km), które wymagają od nich 
ogromnego wysiłku na pokonanie tak długiego dystansu 
bez możliwości odpoczynku. Dymówka rekordzistka poko- 
nała w ciągu 7 dni 3028 km między Włochami a Nigrem, 
a więc musiała przelatywać średnio 433 km dziennie. 

W  czasie wędrówki dymówki mogą lecieć z  prędko-
ścią 40–50 km/h, zwalniając nieco przy żerowaniu. Już 
po pokonaniu Sahary mogą wolniej przemieszczać się na 
południe, z  kolejnymi przystankami na żerowanie, aby 
w grudniu dotrzeć do ostatecznych, najdalej na południe 
wysuniętych zimowisk. 

Wyczerpująca i pełna niebezpieczeństw wędrówka spra-
wia, że tylko co trzecia młoda dymówka spośród tych, 
które wędrowały po raz pierwszy, powraca po roku na lę-
gowiska, aby założyć gniazdo. Jeśli przetrwa tę pierwszą, 
najtrudniejszą podróż, żyje zazwyczaj około 2 lat, choć 
rekord długości życia dymówki to 8 lat. Taka dymówka 
seniorka w  ciągu swojego życia mogła więc pokonać dy-
stans około 160 tys. km, odpowiadający czterokrotnemu 
okrążeniu Ziemi.   

PRZYSTOSOWANIE DO ZMIAN KLIMATU 

Dymówki dostosowują terminy swoich wędrówek do 
warunków pogodowych na lęgowiskach w  danym roku. 
Daty ich jesiennego odlotu z  europejskich lęgowisk i  po-
wrotu na wiosnę mogą różnić się do około 10 dni między 
latami, w których wiosna jest chłodna lub ciepła. Ponieważ 
europejski klimat się ociepla, co wyraźnie się zaznacza od 
lat 80., i wiosna przychodzi szybciej niż kiedyś, dymówki 
przystosowały się i  również zmieniły terminy swoich wę-
drówek. Obecnie przylatują wiosną do Europy Zachodniej 
i  krajów nadbałtyckich około 9 dni wcześniej niż 20 lat 
temu. Jednak zmiany nie są takie same w całej Europie, bo 
na przykład na Słowację dymówki przylatują około 5 dni 
później, a odlatują około 3 dni wcześniej, a więc spędzają 
na lęgowiskach krótszy czas niż dwa dziesięciolecia temu. 
Takie różnice mogą wynikać z odmiennego położenia zimo-
wisk ptaków gniazdujacych na terenie Europy i  odmien-
nych zmian zachodzących na tych zimowiskach. 

Tak duże zmiany w rozkładzie wędrówek pociągnęły za 
sobą zmiany na kolejnych etapach życia dymówek. Ostat-
nie badania wykazały, że w ciągu ostatnich 20 lat dymów-
ki przylatują  na większość obszaru południowej Afryki 
około 10–14 dni wcześniej, wymieniają lotki o  2–6 dni 
wcześniej, zaczynają gromadzenie zapasów na wiosenną 
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wędrówkę do 13 dni wcześniej i odlatują do Europy około 
6–8 dni wcześniej niż 20 lat temu. Wydaje się więc, że 
ocieplenie klimatu „przesunęło” ich życie na nieco wcze-
śniejsze pory roku.  

Jednak w środkowej, półpustynnej części południowej 
Afryki, którą odwiedzają dymówki ze środkowej i  za-
chodniej Europy, ptaki te wymieniają lotki około tygo-
dnia później, jak również odkładają zapasy i odlatują na 
lęgowiska około 2 tygodni później niż dwie dekady temu. 
Tak się dzieje, ponieważ z  powodu zmian klimatu lato 
na półpustyni stało się bardziej gorące i  suche. Owady, 
którymi żywią się dymówki, jak i same ptaki, wymagają 
dostępu do wody i  nie najlepiej funkcjonują przy skraj-
nych upałach. Taka zmiana warunków na półpustyni mo-
gła sprawić, że trafiające tam dymówki wolniej i później 
się pierzą i  gromadzą zapasy na wędrówkę. Mogą przez 
to opuszczać Afrykę nie tak dobrze przygotowane na 
powrót do Europy jak ich krewniacy, którzy spędzali 

„wakacje” na wybrzeżach południowej Afryki. Stąd być 
może bierze się opóźnienie ich przylotu na wiosnę i skró-
cenie czasu na wyprowadzenie lęgów w niektórych rejo-
nach Europy. 

CZY DYMÓWKI MAJĄ SIĘ DOBRZE?

Jakie mogą być skutki ocieplenia klimatu i zmian w roz-
kładzie roku dla dymówek? Dymówki zazwyczaj mają  
1 lub 2 lęgi w  sezonie. Wcześniejszy, dłuższy i  cieplejszy 
okres wiosny i lata może pozwalać większej liczbie dymó-
wek wychować z sukcesem 2 lęgi i przeciętnie nawet do  
7 piskląt na rok. To powinno korzystnie wpływać na li-
czebność gatunku. Jednak skrócenie okresu lęgowego 
w niektórych rejonach Europy mogło niekorzystnie wpły-
nąć na liczbę odchowanych młodych. Zauważono również, 
że po okresach suszy na południu Afryki dymówki przy-
latują do Europy Zachodniej wiosną później i mają niższy 
sukces lęgowy niż w latach o większych opadach na zimo-
wiskach. Na to nakładają się nadal intensywne polowania 
na te małe ptaki w niektórych rejonach zachodniej i środ-
kowej Afryki, głównie w celach spożywczych. 

Taka presja, zarówno zmieniających się warunków śro-
dowiska, jak i  ze strony ludzi, zarówno na lęgowiskach, 
zimowiskach, jak i  trasach przelotów, sprawiła, że liczeb- 
ność dymówek w  wielu krajach zachodniej Europy 
zmniejsza się od lat 80. Na przykład w Wielkiej Brytanii 
spadek populacji tego gatunku jest umiarkowany, lecz 
trwa od wielu lat. Jednak w Polsce w latach 2000–2015, 
według wyników Monitoringu Ptaków Polski, liczebność 
dymówek była stabilna. Być może korzyści z  ocieplenia 
klimatu na lęgowiskach oraz liczne przyjazne dymów-
kom polskie okna i  zagrody, zapewniające im miejsca na 
gniazda, na razie bilansują niekorzystny wpływ zagrożeń, 
które czyhają na te sympatyczne ptaki na innych etapach 
ich życia. Śledząc zręczny lot dymówek zbierających się 
we wrześniu do odlotu do Afryki, życzmy im szczęścia, bo 
będzie im potrzebne, żeby pokonać kilometry i przeszko-
dy na trasie dalekiej wędrówki i powrócić w następnym 
roku w kwietniu pod nasze strzechy. 
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Droga, którą 
pokonują dymówki 

liczy w jedną stronę 
nawet do 10 000 km. 


