
Kawka zwyczajna 

Kawka zwyczajna, kawka (Corvus monedula) – gatunek średniej wielkości ptaka 

synantropijnego z rodziny krukowatych, blisko spokrewniony z kawką srokatą. 

Zamieszkuje Eurazję i północną Afrykę. 

                     

 
Zasięg występowania: 

 

      Zasięg kawki 

      Zasięg tylko latem 

      Odwiedzane zimą 
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Cechy gatunku: 

Ptak wielkości gołębia, mniejszy niż jakikolwiek gatunek z rodzaju Corvus, 

do którego kawka jest zaliczana. Obie płci ubarwione jednakowo. C. 

monedula monedula – upierzenie czarne, a boki szyi, głowy i karku 

łupkowoszare. Na głowie czarna "czapka". U ptaków młodych tęczówki są 

brązowawe, u dorosłych zmieniają barwę na srebrzysto-błękitną.  Młode 

ptaki głowę mają ciemniejszą – im starszy jest osobnik tym wyraźniej 

widać jaśniejsze boki głowy. 

 Biologia: 

 

W latach 80. XX wieku w Europie nastąpił spadek liczebności kawek o 

nieznanej do końca przyczynie. W Warszawie łatwiej spotkać je na peryferiach, 

niż w centrum. Przypuszczalnie wraz z postępującą budową wieżowców na 

miejscach kamienic postępować będzie zmniejszanie się liczebności kawek. 

Zachowanie 

Jest ptakiem towarzyskim, zazwyczaj tworzy niewielkie stada. Zimą łączą się 

one w większe, bardzo często z gawronami. Mimo to cały rok zachowują więź 

partnerską i w lecącym stadzie łatwo można wyróżnić pary trzymające się blisko 

siebie. Do zachowań towarzyskich należy odruchowy atak na potencjalnego 

drapieżnika. Odnotowane są również przypadki oswojenia kawek. Wówczas 

zachowania towarzyskie przenoszą one na ludzi. 

W stadach kawek panuje ścisła hierarchia. Dotyczy ona również łączenia się 

tych ptaków w pary. Miejsce w hierarchii wyrażane jest postawą – imponującą 

(wyciągnięta szyja z podniesioną głową i napiętym karkiem oraz piórami 

położonymi po sobie) lub wycofaną. Postawa grożąca przypomina gotowość do 

wzniesienia się (i zaatakowania z góry) – ciało jest wyciągnięta, a pióra 

położone po sobie. Taka postawa występuje zwykle podczas rozgrywek 

hierarchicznych. Przeszeregowanie pozycji w hierarchii występuje rzadko. 

Młode kawki zostają „zaadoptowane” przez inne ptaki w kolonii, jeśli ich 

rodzice zginą. Młody osobnik przejmuje po rodzicach pozycję w stadzie. 

Pożywienie: 

W okresie lęgowym podstawę diety stanowią owady i ich larwy, okazjonalnie 

drobne gryzonie, ślimaki, jagody. W zimie kawki wiejskie jedzą głównie ziarno 
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zbóż, miejskie wszystko jadalne, co znajdą. W okresie lęgów kawki bywają 

szkodliwe, wybierając jaja lub pisklęta drobnych ptaków śpiewających. Kawki 

produkują wypluwki. Wypluwki są małe i wydłużone, zwarte, ale nie gęste. 

Często zawierają wyłącznie resztki roślinne, lecz można znaleźć również resztki 

kości. 

Lęgi: 

 

Jaja i świeżo wyklute pisklę 

 

Zaloty: 

Wiązanie się w pary następuje wiosną, rok przed osiągnięciem dojrzałości 

płciowej 

Gniazdo:  

Gnieździ się w koloniach. Typowe gniazdo to duże, chaotyczne 

zbiorowisko gałęzi, jednak materiały na gniazdo bywają bardzo 

różnorodne. Pierwotnie gniazda mieściły się w dziuplach i szczelinach 

skał, później kawki zaczęły gniazdować w szczelinach budynków, 

przewodach kominowych i wentylacyjnych. Z braku innych miejsc kawki 

mogą zaadaptować stare gniazdo gawronów, co zaobserwowano w 

Poznaniu. Znane są również kolonie w wapiennych brzegach Wisły albo 

na zboczach wyrobisk kopalnianych. Korzysta także ze skrzynek 

lęgowych. 

Jaja:  

Pod koniec kwietnia (Wielka Brytania i północna Europa), w środku 

kwietnia (centralna Europa) lub w 1. połowie maja (północno-zachodnia 

Rosja, centralna Azja i Kaszmir) składa 4–7 jaj. 
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Wysiadywanie:  

Trwa przeciętnie 18 dni, wysiaduje tylko samica. Samiec nocuje poza 

gniazdem, ale za dnia karmi swoją partnerkę. Przez 30–35 dni pisklęta są 

karmione przez rodziców, potem opuszczają gniazdo i są karmione przez 

rodziców jeszcze 4 tygodnie. 

Ochrona: 

Na terenie Polski gatunek ten jest objęty ochroną gatunkową ścisłą. 

Niekiedy kawki zakładają gniazda w kominach i wylotach wentylacyjnych – 

zapobieganie polega na osłanianiu otworów siatką. W celu stworzenia nowego 

miejsca lęgowego dla kawek można zbudować budkę.  

 

 

 

Kawka o upierzeniu 

albinotycznym 

 

             Zabezpieczenie komina przed   

kawkami 

Rola w środowisku i znaczenie dla człowieka 

Kawki są sprzymierzeńcami człowieka w walce ze szkodnikami upraw. 
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