
Obserwacje pustułek – co warto wiedzieć… 

Przylot pustułek na znane ptakom stanowiska lęgowe następuje zwykle w drugiej połowie marca, 

rzadziej wcześniej. Część ptaków może pojawić się dopiero w końcu kwietnia lub nawet w maju! Ptaki 

zimujące mogą odwiedzać od czasu do czasu miejsca lęgowe (np. budkę lub niszę w budynku) nawet 

w środku zimy, zwłaszcza w czasie cieplejszych dni. Przesiadują w takim miejscu 1-2 dni i znikają. 

Okres lęgowy jest rozciągnięty. Pierwsze jaja w gnieździe niektóre samice mogą zacząć składać nawet 

w ostatnich dniach marca. W górach następuje to odpowiednio później. Większość par przystępuje 

jednak do lęgu w drugiej połowie kwietnia lub na początku maja (w zależności od warunków 

pokarmowych). Prawdopodobnie starsze ptaki przystępują do lęgów wcześniej. Okres ten może być 

znacznie rozciągnięty nawet między pustułkami (nawet 1-1,5 miesiąca) gniazdującymi na tym samym 

obiekcie.  

Pustułki nie budują gniazd samodzielnie. Wysiadywanie zwykle 4-6 jaj zaczyna się od trzeciego jaja i 

trwa około 30 dni. Wysiaduje wyłącznie samica. Samiec zastępuje ją tylko na krótko (zwykle na kilka-

kilkanaście minut), po przekazaniu pokarmu. Pisklęta pozostają w gnieździe również około 30 dni. Po 

opuszczeniu gniazda przez jakiś czas przebywają w jego pobliżu. Prawdopodobnie znacznie szybciej 

opuszczają okolice gniazda w mieście (już po kilku dniach), niż ma to miejsce w krajobrazie rolniczym. 

O zajętości opuszczonego już gniazda świadczą liczne ślady odchodów. 

Najłatwiej zlokalizować miejsce przyszłego gniazda przed okresem składania jaj. Ptaki są wtedy 

bardzo aktywne (zwłaszcza rano w ciepłe dni), często się odzywają, odbywają loty tokowe, kopulują i 

przekazują pokarm. Oczywiście odwiedzają też potencjalne miejsca lęgowe.  W mieście są to różnego 

rodzaju wnęki i nisze także parapety, skrzynki kwiatowe, poza miastem – gniazda gawronów, wron, 

kruków i srok, rzadziej innych gatunków, wnęki i półki skalne, wieże itd.  

Odpowiednim okresem do lokalizowania gniazd jest też VI i początek VII. W tym okresie rodzice 

karmią pisklęta, które głośno żebrzą o pokarm. Należy zaznaczyć, że przez dłuższy czas po wykluciu 

samica przesiaduje w pobliżu gniazda i pilnuje piskląt, podczas gdy samiec donosi pokarm.  

Gniazda kruków na słupach kratowych linii średniego i wysokiego napięcia 

Już w marcu stwierdzić można gniazda na słupach zajęte przez kruki. Są one widoczne na terenach 

otwartych z bardzo dużej odległości, nawet z 2 km. Otóż gniazda takie chętnie zajmują pustułki oraz 

kobuzy. Często ptaki te czekają w pobliżu takiego kruczego gniazda, aż młode je opuszczą i dopiero wtedy 

przystępują do lęgu. Ma to miejsce zwykle w końcu kwietnia lub w maju. W 

związku z tym warto przyjrzeć się takim gniazdom przejeżdżając przez 

tereny otwarte! 

Stanowiska na dużych kościołach i innych większych budowlach 

Nie jest wcale sprawą prostą ustalenie liczby gniazdujących par podczas 

krótkiego pobytu na takim stanowisku. Jeśli np. widzimy w maju dwie 

goniące się pustułki, warto ustalić ich płeć. Zwykle uznajemy, że chodzi o 

parę ptaków, podczas gdy w rzeczywistości mogą być to np. dwa samce, 

których partnerki wysiadują jaja w gniazdach. Najpewniejszą oceną jest 

zlokalizowanie wszystkich gniazd na budowli, co jest najłatwiejsze w 

 

 



okresie karmienia piskląt. Musimy mieć także na uwadze fakt, że część lęgów ulega zniszczeniu (np. z 

powodu złych warunków atmosferycznych czy drapieżnictwa). 

 

Stanowiska na skałach 

Pustułki w górach przystępują do lęgów nieco później niż na nizinach, choć w ostatnim okresie ta 

różnica nie jest aż tak znaczna. Rzadko jednak przebywają na lęgowisku poza okresem rozrodczym. 

Łatwiej jest ustalić ich obecność po licznych obieleniach. Oprócz miejsca lęgu wyraźnie oznaczone 

kałem są też miejsca częstego przysiadywania, w tym nocowania ptaków.  

Pustułki coraz częściej gniazdują w pobliżu człowieka. Obiektami, które wybierają do lęgów 

są m.in.: bloki mieszkalne, obiekty sakralne, zamki, mosty, budowle przemysłowe, wieże 

ciśnień i wiele innych. Chcielibyśmy poznać skalę tego zjawiska. Interesują nas też 

informacje o stanowiskach nietypowych: np. przypadki gniazdowania na balkonach – w 

skrzynkach na kwiaty czy w donicach, jak również w bocianich gniazdach. 
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