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Sikora  
lazurowa –  
piękność  
ze wschodu
PIOTR GRYZ
www.ornitofrenia.pl

NIEDALEKO GRANIC POLSKI GNIEŹDZI SIĘ SIKO- 
RA LAZUROWA. JEST ONA JEDNYM Z NAJPIĘKNIEJ- 
SZYCH, NAJBARDZIEJ INTERESUJĄCYCH I NAJMNIEJ 
POZNANYCH GATUNKÓW SIKOR W EUROPIE.

odzina sikor (Paridae) obejmuje dziś od 58 
do 64 gatunków zgrupowanych w 13–14 
rodzajach i zamieszkujących  rozległe tere-
ny Eurazji, Afryki i Ameryki Północnej (Gill 
i in. 2021, Mielczarek i Kuziemko 2021, 
Winkler i in. 2020). Są to niewielkie pta-

ki (długość 10–22 cm, masa ciała 6–40 g) o rozmaitych 
barwach upierzenia, zaokrąglonych skrzydłach, krępym 
tułowiu, grubym i ostro zakończonym dziobie oraz krót-
kich i mocnych nogach. Większość zamieszkuje różne 
typy lasów – od tajgi po wilgotne lasy tropikalne, choć są 
też gatunki preferujące suche pustynne zarośla i podobne  
siedliska. 

Do niedawna większość gatunków umieszczano w ro- 
dzaju Parus, jednak wyniki badań z 2005 r. (Gill i in.) 
zrewolucjonizowały wiedzę na temat pokrewieństwa si-
kor, rozdzielając je na kilka rodzajów i podnosząc do rangi 
gatunków część dotychczasowych podgatunków. Mimo 
to do dziś wzajemne pokrewieństwo niektórych z nich 
jest prawdziwą zagadką, w której rozwiązaniu morfolo-
gia i biogeografia mogą być lepszymi wskazówkami niż 
dostępne dane molekularne (Gill i in. 2005). Większość 
naukowców zgadza się jednak, że rodzina ma eurazjatyckie 
korzenie, co częściowo potwierdza największa liczba ga-
tunków skoncentrowana w rejonie Himalajów. Zapewne 
ich wypiętrzenie miało istotny wpływ na ewolucję tej gru- 
py, choć niestety obecnie brakuje mogących to potwier- 
dzić skamieniałości, których większość pochodzi z póź-
niejszych okresów. 

Jednak dzięki wynikom badań molekularnych wiado-
mo, że już 4 Ma (miliony lat temu) sikory skolonizowa-

Niektóre podgatunki sikory  
lazurowej są do siebie 
bardzo podobne:
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ły Amerykę Północną. Podobnego wieku są najstarsze 
szczątki sikor odnalezione na Węgrzech i pochodzące ze 
środkowego pliocenu (4,2–3,2 Ma, Kessler 2020). Należą 
do 3 kopalnych gatunków, z których Parus robustus prze-
wyższał rozmiarami bogatkę. Istniał też drobny gatunek 
Parus parvulus, nieco mniejszy od modraszki zwyczajnej 
Cyanistes caeruleus, który być może był przedstawicie-
lem rodzaju Cyanistes. Ten rodzaj jest też prawdopo-
dobnie jednym z najstarszych, a obejmuje dziś 3 gatunki, 
z których modraszka zwyczajna skolonizowała prawie 
całą Europę, modraszka kanaryjska Cyanistes teneriffae 
północną Afrykę i Wyspy Kanaryjskie, a sikora lazurowa 
Cyanistes cyanus fragment wschodniej Europy i środkową 
Azję. Ten ostatni gatunek wydaje się najciekawszy z ewo-
lucyjnego punktu widzenia, lecz niestety do tej pory nie 
znaleziono jego skamieniałości lub nie zidentyfikowano 
ich właściwie. Bez wątpienia jest jednak jednym z naj- 
piękniejszych gatunków sikor.

NAJJAŚNIEJSZA Z SIKOR

Sikora lazurowa jest średniej wielkości sikorą (długość 
13–14 cm, masa ciała 10,6–16 g), nieco większą od mo-
draszki zwyczajnej, charakteryzującą się krótkim dzio- 
bem i bardzo gęstym, puszystym upierzeniem. Warto 
podkreślić, że sikora lazurowa jest najjaśniej ubarwio- 
nym przedstawicielem rodziny sikor, choć ze względu 
na niebieskie elementy upierzenia była w Polsce daw- 
niej nazywana sikorą błękitną. Jednak już Jan Sokołowski 
(1958) podkreślał, że „sprawia wrażenie wybielałej i wy-
dłużonej sikory modrej (obecnie modraszki zwyczajnej)”. 
U nominatywnego podgatunku C.c cyanus, zamieszkują-
cego europejską część Rosji i Białoruś, biała głowa (oprócz 
wąskiego, ciemnego paska ocznego i szerokiego niebiesko-
-czarnego pasma na karku) i spód ciała kontrastują z wierz- 
chem, jeszcze intensywniej niebieskim niż u modrasz-
ki zwyczajnej. Tylko płaszcz jest bledszy – szaroniebieski 

Podgatunki sikory lazurowej z grupy  
flavipectus (czyli sikory żółtopierśne)  
bywają traktowane jako osobne gatunki:

sikora żółtopierśna C. (c.) flavipectus

sikora jasna C. (c.) berezowskii

C. (c.) corruthersi   
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bądź szary, na brzuchu występuje wąska, ciemnoniebieska 
plama, a na skrzydłach szerokie, białe lusterko, szczegól-
nie widoczne w locie. Dodatkowo niebieski ogon jest biało 
obrzeżony. Nie występuje wyraźny dymorfizm płciowy.

 Sikora lazurowa preferuje różnorodne siedliska leśne 
na nizinach, najchętniej w dolinach rzecznych lub w są-
siedztwie jezior. Są nimi lasy liściaste i mieszane, lasy ba-
gienne, łęgi wierzbowe, zarośla tamaryszka, zadrzewie-
nia różnych gatunków brzóz i topól, drzewa porastające 
brzegi rowów, obrzeża pól uprawnych, sadów, bagien i za-
krzaczeń. Na wyżynach preferuje głównie lasy świerkowe 
i brzozowe z zaroślami jałowca, wierzb lub modrzewia. 
Podgatunki środkowoazjatyckie zamieszkują też półpu-
stynne oazy, górskie lasy liściaste i mieszane, a także za-
rośla wierzbowe, docierając do 1800 (na Syberii) i 2500 
(Tien Szan) m n.p.m. Poza sezonem lęgowym częściej 
jest widywana na obrzeżach lasów, w zaroślach, na ob-
szarach półpustynnych oraz w nadbrzeżnych zaroślach 
i szuwarach. Na rozległym obszarze, który zamieszkuje, 
wykształciła aż 8 podgatunków.

SIKORA ŻÓŁTOPIERŚNA I KUZYNKI

Liczne podgatunki sikory lazurowej można podzielić 
na dwie grupy – cyanus o klasycznym niebiesko-białym 
upierzeniu, oraz flavipectus, czyli tzw. sikory żółtopier-
śne o, jak wskazuje nazwa, żółtej piersi. Do pierwszej 
z grup należy 5 podgatunków, w tym C. c. hyperrhi- 
phaeus z południowo-zachodniej Syberii i północnego 
Kazachstanu. Jest bardzo podobny do nominatywnego, 
ale jaśniejszy, z płaszczem bardziej szarym niż niebieska-
wym oraz z większą ilością bieli w upierzeniu. Podgatunek  
C. c. koktalensis z nizin południowo-wschodniego Kazach-
stanu charakteryzuje się grubszym dziobem, a jego upie-
rzenie jest pośrednie między C. c. cyanus a C. c. hyper- 

rhiphaeus. Górski podgatunek C. c. tianschanicus z po-
łudniowo-zachodniego Kazachstanu, Kirgistanu, wschod-
nich i północno-zachodnich Chin jest bardzo podobny 
do europejskiego, ale bardziej szary. Charakteryzuje się 
również mniejszą ilością bieli w skrzydłach i ogonie niż 
podgatunek nominatywny. Ostatni podgatunek z gru-
py cyanus – C. c. yenisseensis z południowo-central-
nej Syberii, północnej Mongolii i Chin oraz rosyjskiego 
Dalekiego Wschodu jest jeszcze jaśniejszy, z bladoszarą 
czapeczką i jasnoszarym płaszczem z delikatnym, niebie-
skawym odcieniem.

 Pozostałe 3 podgatunki należą do grupy flavipectus 
i bywają traktowane jako odrębny gatunek bądź odręb-
ne gatunki. Charakteryzują się odmiennym głosem oraz 
żółtą barwą na piersiach, od której pochodzi nazwa gru-
py i pierwszego z jej podgatunków. Sikora żółtopierśna  
C. c. flavipectus z południowego Kirgistanu, Tadżykistanu 
i północnego Afganistanu ma szarą głowę i gardło, białawą 
łatę na karku, ogon podobny do podgatunku nominatyw-
nego, ale niebieska barwa na skrzydłach jest bardziej roz-
legła, a pierś i górna część boków jest cytrynowożółta. 

C. c. carruthersi z Pamiru i Ałtaju jest bardzo podobna 
do sikory żółtopierśnej, ale jej głowa jest prawie jednolicie 
szara, ma jeszcze mniej bieli na ogonie, pierś jest inten-
sywniej żółta, a brzuch ma odcień szarawy. Ostatnia for-
ma, C. c. berezowskii z chińskiej prowincji Qinghai, jest 
w języku polskim nazywana sikorą jasną i również bywa 
traktowana jako odrębny gatunek. Jej nazwa jest niezwy-
kle trafna, gdyż jest znacznie jaśniejsza od podobnych 
form, szczególnie na głowie, która pozbawiona jest ciem-
nego paska ocznego, a rysunek na karku jest znacznie węż-
szy. Jej płaszcz jest matowoszary, a żółta barwa na piersi 
znacznie jaśniejsza niż u innych żółtopierśnych sikor. 

Niestety, rozpoznawanie poszczególnych podgatunków 
może być trudne, gdyż we wspólnych częściach zasięgu 

Hybrydy sikory lazurowej 
z modraszką zwyczajną były 
dawniej traktowane jako odrębny 
gatunek Cyanistes (Parus) pleskei 
i mogą przypominać bardziej 
pierwszy lub drugi z tych gatunków.
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hybrydyzują ze sobą. Przykładem mogą być formy C. c. 
flavipectus i  C. c. tianschanicus, których zasięgi pokry-
wają się w południowym Kirgistanie, czy podgatunek C. 
c. yenisseensis, hybrydyzujący zarówno z C. c. tianscha-
nicus, jak i C. c. hyperrhiphaeus. Jakby tego było mało, si-
kora lazurowa krzyżuje się z modraszką zwyczajną, a ich 
mieszańce były uważane za odrębny gatunek Cyanistes 
(Parus) pleskii. Szarym wierzchem głowy oraz różnej in-
tensywności żółcią na piersi mogą przypominać niektóre 
z azjatyckich podgatunków sikory lazurowej. Czapeczka 
na głowie może jednak być intensywnie niebieska, a na-
wet prawie czarna, mają też więcej bieli na ogonie niż mo-
draszki. Mimo to niektóre z nich, szczególnie te z drugie-
go pokolenia, mogą być trudne do odróżnienia od sikory 
lazurowej bądź modraszki (Ławicki 2012, Cofta 2015).

LĘGI I ZWYCZAJE

Dieta sikory lazurowej jest podobna do menu innych si-
kor i obejmuje drobne bezkręgowce (pluskwiaki, sieciarki, 
mszyce, motyle, mrówki, muchy, prostoskrzydłe, pszczoły, 
pająki oraz chrząszcze), ich jaja i larwy. Zjada też nasiona 
i owoce (np. świerka, kruszyny, róży), a także części brzo-
zy. 

Sikory lazurowe występują zwykle w parach, jednak 
późnym latem i jesienią łączą się często w grupy do 15 
osobników. Czasami tworzą też stada mieszane z innymi 
sikorami, kowalikami, mysikrólikami czy świstunkami, że-
rując zarówno w koronach drzew, zaroślach, jak i na ziemi. 
Ze względu na dużą ruchliwość i nieustanne przemiesz-
czanie się, sikora lazurowa nie jest gatunkiem łatwym do 
obserwacji czy fotografowania. 

Sikory lazurowe przystępują do lęgów pomiędzy 
kwietniem a czerwcem, choć pary formują się już późną 
zimą. Podczas toków samce przelatują, szybując, z ga-

łęzi na gałąź, śpiewają, a po wylądowaniu często wpra-
wiają skrzydła w drżenie. Gniazdo zakładają najczęściej 
w dziuplach drzew o miękkim drewnie, 2–4 m nad zie-
mią, czasami w szczelinach skalnych lub nawet w słu-
pach energetycznych. Średnica otworu wynosi zwykle 
2,5–3 cm, a samo gniazdo buduje samica z mchu, suchej 
trawy, sierści lub wełny. Składa 7–12 białych jaj z czer-
wonobrązowymi plamkami (Czarnecki i in. 1982). Wy-
siaduje tylko samica przez 13–14 dni, lecz pisklęta kar-
mione są już przez oboje rodziców (głównie gąsienicami) 
przez okres ok. 16 dni. 

Większość sikor lazurowych na obszarze całego areału 
lęgowego jest osiadła, ale górskie populacje (szczególnie 
z Ałtaju, Tien-Szan i Kun Lun) schodzą po lęgach w niżej 
położone miejsca. W tym okresie (wrzesień, październik) 
można zaobserwować niekiedy nawet setki czy tysiące 
osobników udających się głównie na południowy zachód. 
Raz w okresie 10 dni odnotowano  18 000 osobników mi-
grujących na południe. Podczas takich przemieszczeń si-
kory lazurowe czasami kolonizują nowe obszary, co miało 
miejsce na przykład w latach 80. XIX wieku, kiedy pta-
ki skolonizowały spore połacie europejskiej części Rosji. 
Ostatnie, choć mniejsze, podobne wydarzenie miało miej-
sce w latach 1961–1979, kiedy to po raz pierwszy odno-
towano lęgi tego gatunku w Finlandii (1973 r.). Podczas 
takich nalotów sikora lazurowa często hybrydyzuje z mo-
draszką zwyczajną.

W POLSCE I NA ŚWIECIE

Zabłąkane sikory lazurowe stwierdzano m.in. w północ- 
nym Pakistanie, Indiach, Japonii, w Iranie, Estonii, na 
Litwie, Słowacji i Ukrainie, w Czechach, Rumunii, Ser-
bii, na Węgrzech, w Szwecji, Danii, Niemczech, Austrii 
i Francji. Sikora lazurowa nie omijała też Polski, choć 

Sikory lazurowe 
nie unikają 
trzcinowisk.
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dawniej witano ją często (podobnie jak inne rzadkości) 
w brutalny sposób – strzelając do niej, aby mieć nama-
calny dowód stwierdzenia. Dowodem na to są okazy 
w kolekcjach muzealnych składających się z ptaków ubi-
tych w różnych czasach, przeważnie w okolicach Warsza-
wy (Sokołowski 1958). W sumie sikora lazurowa była 
w Polsce stwierdzona co najmniej 29 razy, a obserwacje 
dotyczyły przynajmniej 40 osobników (Stawarczyk i in. 
2017, do liczby dodano najnowszą obserwację z Michało-
wic pod Warszawą). 

Większość stwierdzeń pochodzi z XX wieku, choć 4 do- 
tyczą osobników z XIX wieku, a 5 obserwowanych po 
roku 2000. Wszystkie odnotowano pomiędzy październi-
kiem a kwietniem i zwykle dotyczyły pojedynczych pta-
ków oraz trzykrotnie dwóch i dwukrotnie pięciu. Ostatnie 
stwierdzenie dotyczyło pojedynczego ptaka, który przez 
prawie 2 tygodnie na przełomie grudnia 2020 i stycznia 
2021 odwiedzał przydomowy karmnik w Michałowicach 
pod Warszawą. Stwierdzenie to jest wyjątkowe, gdyż po 
raz pierwszy obserwowano ten gatunek dłużej niż 1 dzień.

 Niezbyt imponującą liczbę stwierdzeń w Polsce może 
tłumaczyć fakt, że ptaki z południowo-zachodniej czę-
ści zasięgu, gniazdujące najbliżej Polski, są zdecydowa-
nie osiadłe. Czy należy się więc spodziewać kolejnych  
stwierdzeń tego gatunku w przyszłości? Wszystko wska-

zuje na to, że tak, gdyż sikora lazurowa, mimo że mniej 
liczna od modraszki zwyczajnej, powoli rozszerza zasięg 
w kierunku zachodnim i południowym. Dowodem na 
to może być fakt, że w XX wieku skolonizowała Bia-
łoruś, osiągając liczebność 500–800 par (Cofta 2015), 
a najbliższe stanowisko lęgowe odnotowano tuż przy 
polskiej granicy – w okolicy Brześcia, choć obecnie si-
kora ta nie gniazduje tak blisko granic Polski (Kontor-
shchikov 2020). Lęgi odnotowano także na Ukrainie 
i w Finlandii. Jednak jak wskazują dane „European Breed- 
ing Bird Atlas 2” (Kontorshchikov 2020), ekspansja 
obecnie przygasła, a na wielu obszarach notuje się spa- 
dek liczebności tego gatunku.

Obecnie sikora lazurowa nie jest zagrożona i jest klasy-
fikowana jako gatunek najmniejszej troski (LC) z liczeb-
nością szacowaną na 20 000–99 999 osobników (BirdLife 
International 2016). Należy jednak zaznaczyć, że ogólny 
trend liczebności populacji jest spadkowy, i choć lokalnie 
jest to gatunek liczny lub nawet bardzo liczny (środkowa 
Rosja), to na większości zamieszkiwanych terenów jest 
gatunkiem rzadkim. Dotyczy to szczególnie słabo pozna-
nych podgatunków azjatyckich, a szczególnie sikory jasnej 
C. c. berezowskii, która najprawdopodobniej nie była ob-
serwowana od momentu jej opisania w 1893 r. (Gosler 
i Clement 2020). 

Nominatywny podgatunek sikory lazurowej C. c. cyanus gnieździ się w sąsiadującej z Polską Białorusi i jest z natury osiadły. 
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Europejską populację szacuje się na ok. 30 600 par, 
z czego większość występuje w Rosji, część na Białorusi, 
z pojedynczymi próbami lęgu w Finlandii (1–2) i na Ukra-
inie. Miejmy nadzieję, że ten piękny gatunek będzie czę-
ściej odwiedzał Polskę.

Specjalne podziękowania dla Anny Frątczak oraz Państwa 
Sitko za umożliwienie obserwacji gatunku.
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Na przełomie grudnia 2020  
i stycznia 2021 jeden osobnik  
sikory lazurowej przez prawie  
2 tygodnie odwiedzał przydomowy 
karmnik w Michałowicach 
pod Warszawą.


