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Kuropatwa Perdix perdix
Grey Partridge

Rozpowszechnienie % 14,0 13,0–15,1
Wielkość populacji 184 000 149 000–228 000
% populacji EU 27 14,7 11,9–18,3

Trend EU % –48,6 umiarkowany spadek
Trend PL  % –1,7 stabilny

Trend rozpowszechniania PL % +0,1 stabilny
IUCN Red List LC LC
SPEC, Aneks I SPEC 3 –

Wiarygodność modelu 93,4 41,0
Fot. Grzegorz Leśniewski

 0 0,01 0,22 0,94 4,7  
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Ryc. 1. Najważniejsze czynniki środowiskowe wpływające na zagęszczenie populacji 
kuropatwy 

Fig. 1. Partial response curves for the main predictors influencing population densities 
of Grey Partridge

Ryc. 3. Trendy liczebności populacji (A) i rozpowszechnienia (B) kuropatwy
Fig. 3. Population trend (A) and occupancy trend (B) of Grey Partridge

Ryc. 2. Ważność predyktorów
Fig. 2. Importance of predictors

Areał lęgowy
Kuropatwa występuje na otwartych przestrzeniach Eurazji od Pirenejów aż po 
stepy Mongolii. W Europie gnieździ się na prawie całym kontynencie z wyjąt-
kiem północnych obszarów Półwyspu Fennoskandzkiego oraz terenów leżących 
w strefie oddziaływania klimatu śródziemnomorskiego: jest rzadka na Półwy-
spie Iberyjskim i Apenińskim oraz na Bałkanach. W XIX w. została skutecznie 
introdukowana w Ameryce Północnej. 

Rozmieszczenie w Polsce
Średnio liczny, w środkowej i wschodniej Polsce liczny gatunek lęgowy krajo-
brazu rolniczego. Kuropatwa jest najliczniejsza w południowej części Wyżyny 
Małopolskiej, na Lubelszczyźnie, lokalnie na Podkarpaciu, w południowej części 
Podlasia i Mazowsza oraz we wschodniej Wielkopolsce. Zdecydowanie mniej 
liczna w górach i na pogórzach oraz na Śląsku. Najrzadsza w pasie pojezierzy 
i pobrzeży, szczególnie unika regionów silnie zalesionych. 

Wymagania środowiskowe
Lokalne zagęszczenie populacji kuropatwy może zależeć od prowadzonych 
w niektórych obwodach łowieckich „programów odbudowy zwierzyny drobnej”. 
Takie akcje mogą nieznacznie zaburzać prezentowany tu obraz rozmieszczenia 
gatunku, jak również charakterystykę jego wybiórczości środowiskowej. 

Kuropatwy osiągają najwyższe zagęszczenia w otwartym krajobrazie rolni-
czym z dużą ilością średniej wielkości gospodarstw (2–10 ha). Preferują dość 
intensywne rolnictwo, z dużym udziałem gruntów ornych pod zasiewami oraz 
uprawami ziemniaków i buraków cukrowych. Unikają zwartych kompleksów 
leśnych, natomiast pozytywny wpływ na zagęszczenie populacji ma obecność 
skrajów lasu, okrajków i stref ekotonalnych. Kuropatwy preferują krajobraz ni-
zinny o niewielkich deniwelacjach. Najchętniej występują w regionach o niskich 
opadach atmosferycznych (<600 mm) oraz klimacie silnie sezonowym (o du-
żych wahaniach zarówno temperatur, jak i opadów).  

Rozpowszechnienie,  
wielkość krajowej populacji i trendy
Pomimo że na Mazurach, ziemi lubuskiej czy Pomorzu kuropatwa jest gatun-
kiem nielicznym, to w skali całego kraju jest średnio liczna – przeciętne zagęsz-
czenie wynosi  0,59 pary/km2 (0,48–0,73). Lokalnie (np. w Niecce Nidziańskiej) 
zagęszczenia są kilkakrotnie wyższe od tej wartości, co wynika zapewne z do-
godnych warunków środowiskowych, choć nie można wykluczyć wpływu „za-
silania” dzikich populacji osobnikami z dość popularnych w tamtych okolicach 
ferm hodowlanych. Liczebność krajowej populacji szacuje się na ok. 180 tysięcy 
par lęgowych. W całej Europie notuje się stały spadek liczebności i obecnie ku-
ropatwa jest około 5-krotnie mniej liczna niż na początku lat 80. XX w. W Polsce 
zarówno liczebność, jak i rozpowszechnienie nie zmieniły się istotnie od 2000 r. 

Wnioski dla ochrony
Główną przyczyną spadków liczebności kuropatwy w Europie jest upraszczanie 
krajobrazu rolniczego polegające na zwiększaniu powierzchni działek i elimina-
cji miedz (Kuijper et al. 2009). Istotne znaczenie ma też wzrastające użycie pe-
stycydów, które powoduje poważną redukcję bazy pokarmowej, zwłaszcza dla 
rosnących piskląt. Intensyfikacja produkcji rolnej przyczynia się do zwiększenia 
presji ze strony drapieżników (brak kryjówek). Dodatkowo serie ostrych zim 
mogą w znacznym stopniu zwiększyć śmiertelność ptaków dorosłych. 
Reintrodukcja jest z reguły nieskuteczna, a bywa wręcz szkodliwa. Ptaki wsie-
dlane pochodzą z reguły z odmiennych populacji genetycznych i są nieprzysto-
sowane do naszych warunków. Krzyżują się z rodzimymi kuropatwami, przez co 
obniża się wartość dostosowawcza osobników z dziko żyjącej populacji (Ander-(Ander-
sen i Kahlert 2012). Udział ptaków pochodzących z wsiedleń jest w naturalnych 
populacjach niski (Liukkonen 2006) z uwagi na wysoką śmiertelność reintro-
dukowanych osobników w pierwszych dniach po wypuszczeniu (Rantanen i in. 
2010). Kuropatwy pochodzące z wsiedleń wykazują zaburzone preferencje sie-
dliskowe, przebywając w miejscach charakteryzujących się podwyższoną presją 
drapieżników (Rantanen i in. 2010). Bardzo nieliczne kury, którym udało się 
przeżyć wystarczająco długo, mają wskaźniki zrealizowanej rozrodczości niższe 
o jedną trzecią niż ptaki dzikie (Buner i in. 2011). 
W regionach, gdzie dzikie kuropatwy żyją na wolności, należy zrezygnować 
z wsiedlania ptaków pochodzących z hodowli wolierowych. Czynna ochrona 
tego gatunku powinna polegać na poprawie warunków środowiskowych dla 
ptaków dziko żyjących (Buner et al. 2011). Skuteczność redukcji drapieżników 
jest również dyskusyjna (Knauer et al. 2010). 




