
Dymówka, jaskółka dymówka (Hirundo rustica) –

gatunek niewielkiego ptaka wędrownego z rodziny jaskółkowatych. 

Zamieszkuje niemal całą Eurazję (z wyjątkiem północnych krańców), część 

północnej Afryki i prawie całą Amerykę Północną. Zimuje w południowo-

wschodniej Azji, subsaharyjskiej Afryce i większej części Ameryki Południowej. 

Pojedyncze osobniki notowano także w Antarktyce. W Polsce bardzo liczny ptak 

lęgowy. W naszym kraju pojawia się na przełomie kwietnia i maja, a 

odlatuje od września do października.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Smukły, niewielki, niebiesko-czarny ptak o ceglastoczerwonym czole i podgardlu (pod którym 

metalicznie ciemnoniebieski pasek) oraz kremowobiałym spodzie ciała. Silnie wcięty ogon, 

charakterystyczne widełki. Skrzydła długie i wąskie, ostro zakończone. Słaby dymorfizm 

płciowy. Wierzch czarny z granatowym połyskiem, na piersi czarna obwódka. Mały, czarny 

dziób. Nogi drobne, czarne. Na spodniej stronie ogona białe plamy. 

 

 

 

 

      długość ciała 

     ok. 17-23 cm 

          rozpiętość skrzydeł 

     ok. 32-35 cm 

      Masa ciała 

     ok. 16-21 g 

 
 



 

Ostrzega przed niebezpieczeństwem krótkim "fit fit". Większość dnia spędza w 
powietrzu, lata zwinnie, szybko.  Prawie nigdy nie siada na ziemi. To jeden z 
mniej płochliwych ptaków, sam szuka obecności człowieka, którego obiekty 
ułatwiają mu wydanie na świat potomstwa. Młode mogą być wychowywane na 
gankach wiejskich domów, nawet w zamieszkałych domostwach. 

Podstawowy pokarm jaskółki to drobne owady. Ze względu na sposób 
żerowania, w trakcie deszczowych i zimowych dni głoduje. 

Zakłada gniazdo tylko wtedy, kiedy decyduje się na wspólne życie z samcem. 
Co roku wraca w to samo miejsce. Gniazdka zbudowane są z gliny i grudek 
błota sklejonego śliną, usztywnione źdźbłami traw i słomą.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Samica składa w odstępach jednodniowych zwykle 4 do 5 jaj, białych z brązowo-

rudymi plamkami. 

Wysiadywane są przez okres 14 do 16 dni przez oboje rodziców, choć głównie przez samicę 

(samiec zwykle dokarmia partnerkę). Ptak wysiadujący jest karmiony przez drugiego, oboje 

nocują razem w budynku, w którym znajduje się gniazdo. Przez noc zmieniają się kilkakrotnie z 

wysiadywaniem. 

Pisklęta opuszczają gniazdo po ok. 19-23 dniach. Przez pierwszy tydzień wracają jeszcze na noc 

do gniazda, ale są wkrótce przepędzane przez samicę. 

Na terenie Polski gatunek ten jest objęty ścisłą 

ochroną gatunkową 


