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Skowronek Alauda arvensis
Eurasian Skylark

Rozpowszechnienie % 83,8 82,6–84,9
Wielkość populacji 7 317 000 7 102 000–7 539 000
% populacji EU 27 29,3 28,5–30,2

Trend EU % –13,3 umiarkowany spadek
Trend PL  % +12,1 umiarkowany wzrost

Trend rozpowszechniania PL % –1,1 umiarkowany spadek
IUCN Red List LC LC
SPEC, Aneks I SPEC 3 –

Wiarygodność modelu 96,7 79,6
Fot. Grzegorz Leśniewski
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Areał lęgowy
Naturalny zasięg skowronka obejmuje strefę klimatu umiarkowanego Paleark-
tyki. W Europie jest rozmieszczony dość równomiernie – nie gnieździ się jedynie 
na obszarach polarnych i w wysokich górach. Spotyka się go na terenach otwar-
tych porośniętych niską roślinnością (pustynie, stepy, łąki, niskie torfowiska, 
pastwiska, pola uprawne, odłogi, tereny ruderalne). Introdukowany w Australii 
i Nowej Zelandii. 

Rozmieszczenie w Polsce
Bardzo liczny i szeroko rozpowszechniony gatunek nizinnego krajobrazu rolni-
czego. Najliczniejszy na terenach wielkoobszarowego i intensywnego rolnictwa: 
w Wielkopolsce, na Kujawach i Lubelszczyźnie. Mniej liczny w regionach o wyso-
kiej lesistości oraz w górach i na pogórzach. 

Wymagania środowiskowe
Optymalnym środowiskiem dla skowronka są pola uprawne. Ich udział w kraj-
obrazie jest głównym czynnikiem wpływającym na zagęszczenie populacji tego 
gatunku. Pastwiska wydają się środowiskiem suboptymalnym: zagęszczenie 
populacji rośnie wraz ze wzrostem udziału pastwisk, ale tylko w miejscach, 
gdzie udział pól jest niewielki. Natomiast w krajobrazie zdominowanym przez 
pola uprawne (>60% powierzchni) skowronki nie wybierają pastwisk (ich li-
czebność maleje wraz ze wzrostem udziału pastwisk). Skowronki nie lubią nie 
tylko zwartych kompleksów leśnych, ale również krajobrazu o wysokim udziale 
nawet niewielkich fragmentów lasów, zadrzewień śródpolnych czy alei. Wy-
raźnie nie preferują urozmaiconego krajobrazu o skomplikowanej strukturze 
przestrzennej, np. rozproszonego i drobnoobszarowego rolnictwa. Skowronki 
unikają człowieka: na terenach, gdzie zagęszczenie populacji ludzkiej rośnie 
powyżej 4 osób / km2, liczebność skowronków gwałtownie spada. 

Rozpowszechnienie, wielkość krajowej 
populacji i trendy
Skowronek jest najliczniejszym (choć nie najbardziej rozpowszechnionym) ga-
tunkiem krajowej awifauny. Przeciętne zagęszczenie krajobrazowe wynosi  23,5 
pary/km2 (22,8–24,2), a liczebność krajowej populacji szacuje się na ponad 7 
milionów par lęgowych. Pomimo dość poważnych spadków liczebności w całej 
Europie (w średnim tempie ok. 13%/10 lat), polska populacja tego gatunku wy-
kazywała dotąd umiarkowany wzrost liczebności oraz dość stabilny trend  roz-
powszechnienia. Jednakże w ostatnich latach tendencja ta zaczyna się odwra-
cać i być może w najbliższym czasie będziemy świadkami równie poważnych 
spadków liczebności tego gatunku w Polsce. 

Wnioski dla ochrony
Skowronek jest sztandarowym gatunkiem symbolizującym niekorzystny wpływ 
intensyfikacji rolnictwa na awifaunę w krajach UE (Krebs et al. 1999). W Polsce 
gnieździ się obecnie ok. 30% populacji występującej w granicach UE27 i sytu-
acja gatunku w naszym kraju znacząco rzutuje na jego status w szerszej skali 
geograficznej.  Jednak przynajmniej do 2008 r. wskaźnik liczebności skowronka 
w Polsce wykazywał tendencje wzrostowe, przy preferencjach do obszarów 
o bardziej intensywnej gospodarce rolnej. Nie ulega jednak wątpliwości, że 
dalsza intensyfikacja rolnictwa będzie niekorzystnie oddziaływać na krajową 
populację. Zapowiedzią tego trendu może być szybki spadek wskaźnika liczeb-
ności obserwowany w latach 2008–2011. Podstawowe czynniki, które będą 
w najbliższym czasie zmniejszały liczebność skowronka w Polsce, obejmują:  
wzrost udziału zbóż ozimych (na niekorzyść jarych), wzrost areału upraw rzepa-
ku, dalszą mechanizację zabiegów agrotechnicznych, wzrost zużycia nawozów 
mineralnych (promujący szybszy wzrost zbóż) czy wzrost zużycia pestycydów 
(Donald 2004). Utrzymanie wysokich liczebności tego ptaka będzie wymagać 
zahamowania dalszej intensyfikacji rolnictwa, zintegrowanego z narzędziami 
Wspólnej Polityki Rolnej.  

Być może ochrona skowronka będzie też wymagać bardziej specyficznych 
działań, obejmujących m.in. promocję zbóż jarych, ograniczanie wzrostu are-
ału rzepaku, tworzenie powierzchni odsłoniętego gruntu w obrębie łanów zbóż 
ozimych („skylark scrapes”), koszenie zbóż i traw wyżej nad ziemią czy promocję 
upraw o różnej wysokości roślin w bliskim sąsiedztwie (Donald 2004; Wilson et 
al. 2009). 

Ryc. 1. Najważniejsze czynniki środowiskowe wpływające na zagęszczenie populacji 
skowronka 

Fig. 1. Partial response curves for the main predictors influencing population densities 
of Eurasian Skylark

Ryc. 3. Trendy liczebności populacji (A) i rozpowszechnienia (B) skowronka
Fig. 3. Population trend (A) and occupancy trend (B) of Eurasian Skylark

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




