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Przepiórka Coturnix coturnix
Common Quail

Rozpowszechnienie % 27,3 26,0–28,7
Wielkość populacji 153 000 130 000–181 000
% populacji EU 27 14,1 12,0–16,7

Trend EU % brak danych brak danych
Trend PL  % –37,8 umiarkowany spadek

Trend rozpowszechniania PL % –7,4 umiarkowany spadek
IUCN Red List LC VU
SPEC, Aneks I SPEC 3 –

Wiarygodność modelu 94,4 42,1
Fot. Cezary Korkosz
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Ryc. 1. Najważniejsze czynniki środowiskowe wpływające na zagęszczenie populacji 
przepiórki 

Fig. 1. Partial response curves for the main predictors influencing population densities 
of Common Quail

Ryc. 3. Trendy liczebności populacji (A) i rozpowszechnienia (B) przepiórki
Fig. 3. Population trend (A) and occupancy trend (B) of Common Quail

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

Areał lęgowy
Przepiórka występuje w otwartych środowiskach Palearktyki, na Syberii sięga-
jąc aż do dorzecza Jeniseju. Północna granica jej zasięgu z reguły nie przekra-
cza 64°N. Występuje w Azji Środkowej, u podnóża Himalajów, w Azji Mniejszej 
i Afryce Północnej. W Europie jest szeroko rozpowszechniona, aczkolwiek zdecy-
dowanie rzadsza na Półwyspie Fennoskandzkim oraz na Wyspach Brytyjskich. 
Nie gnieździ się na Islandii, natomiast występuje na Maderze i Azorach. 

Rozmieszczenie w Polsce
Średnio liczny gatunek lęgowy otwartego krajobrazu rolniczego z przewagą pól 
uprawnych. Przepiórka jest najliczniejsza w Niecce Nidziańskiej i na Wyżynie 
Lubelskiej, mniej liczna na Dolnym Śląsku i w południowych częściach Podlasia, 
Mazowsza i Wielkopolski. Unika gór, regionów zalesionych oraz okolic nizinnych 
i wilgotnych: pojezierzy, kotlin i pradolin. 

Wymagania środowiskowe
Przepiórka jest typowo polnym gatunkiem – najwyższe zagęszczenia osiąga 
w krajobrazie rolniczym z dużym udziałem powierzchni pól uprawnych oraz 
gruntów ornych pod zasiewami. Preferuje okolice, w których dominują śred-
niej wielkości gospodarstwa (2–10 ha), najchętniej z hodowlą koni, natomiast 
unika drobnych, różnorodnych pod względem upraw i pofragmentowanych 
pól i działek. Zdecydowanie unika miejsc o wysokiej produkcji pierwotnej: łąk 
i wilgotnych pastwisk. Wyjątkowo, w okolicach z niewielką ilością optymalnych 
środowisk (pól z uprawami zbożowymi), gnieździ się na suchych pastwiskach 
lub tzw. nieużytkach, są to jednak środowiska suboptymalne. Przepiórka unika 
zwartych drzewostanów (szczególnie iglastych), w mniejszym stopniu drobnych 
zadrzewień. Stroni od człowieka i miejsc o wysokiej antropopresji. Preferuje kra-
jobraz nizinny, o niewielkich deniwelacjach. Najbardziej odpowiada jej klimat 
sezonowy, o wysokich amplitudach dziennych temperatur i dużej zmienności 
opadów. 

Rozpowszechnienie,  
wielkość krajowej populacji i trendy
W całym kraju przepiórka jest średnio liczna i tylko lokalnie, w dużych komplek-
sach borów sosnowych, nie występuje w ogóle. Przeciętne zagęszczenie wynosi  
0,49 pary/km2 (0,42–0,58). Średnią liczebność krajowej populacji szacuje się na 
ok. 150 tysięcy par lęgowych, aczkolwiek w roku 2000 oszacowano jej liczeb-
ność na ok. 180 tysięcy, a w roku 2010 już tylko na ok. 100 tysięcy. Przepiór-
ka wykazuje dość silne fluktuacje liczebności, ale ogólny trend w Europie jest 
spadkowy. W Polsce zarówno liczebność, jak i rozpowszechnienie zmniejszają 
się w niepokojącym tempie, kwalifikując ten gatunek do kategorii narażonych 
na wyginięcie (VU wg kryteriów IUCN). 

Wnioski dla ochrony
Zmiany wskaźnika liczebności przepiórki w kolejnych latach są dodatnio sko-
relowane ze zmianami liczebności kilku innych gatunków ptaków zimujących 
w subsaharyjskiej Afryce: piegży, strumieniówki czy wilgi (wszystkie r>0,69, 
P<0,02, n=11; dane MPPL z lat 2000–2011). Dynamika polskiej populacji jest 
więc – przynajmniej w krótkiej skali czasowej – kształtowana przez warunki 
panujące na zimowiskach.  Przyczyny długoterminowych spadków liczebno-
ści wiążą się zapewne z rosnącym stosowaniem pestycydów (powodujących 
zubożenie bazy pokarmowej piskląt) w rolnictwie oraz z wysoką eksploatacją 
łowiecką na trasach migracji (w tym w południowej Europie) i na zimowiskach.
Ochrona przepiórki stwarza szczególne wyzwania związane ze specyficznym 
systemem gniazdowania tego gatunku. Ptaki najprawdopodobniej przystępują 
do lęgów kilkakrotnie w ciągu roku (szczególnie samce, które nie biorą udziału 
w inkubacji i wodzeniu piskląt), w różnych lokalizacjach, przemieszcza jąc się 
na dalekie odległości pomiędzy kolejnymi lęgami. Przepiórki pojawiające się 
w środkowej lub północnej Europie w środku lub w drugiej połowie sezonu lę-
gowego prawdopodobnie przystępowały wcześniej do lęgów w krajach basenu 
Morza Śródziemnego (Newton 2008: 463). Wysoka mobilność przepiórek wy-
maga więc skoordynowanych działań ochronnych w skali rozległych obszarów 
Europy, wykorzystywanych przez te ptaki. 

Nie można wykluczyć, że przepiórki japońskie Coturnix japonica z hodowli 
przemysłowych bywają  również i w Polsce celowo wypuszczane na wolność 
przez hodowców i myśliwych, co prowadzi do hybrydyzacji z rodzimymi pta-
kami (Chazara et al. 2010). Ponieważ ptaki hodowlane nie wykazują zachowań 
migracyjnych, hybrydyzacja może skutkować upowszechnianiem się genoty-
pów niedostosowanych do naszego środowiska.




