
Locustella naevia 
(Bodd., 1783)

Âwierszczak
Rzàd: wróblowe, podrzàd: Êpiewajàce, rodzina: pokrzewkowate

Status wyst´powania w Polsce

Nieliczny, lokalnie liczny ptak l´gowy ni˝u; nielicznie ob-
serwowany podczas przelotów.

Opis gatunku

Mniejszy od obu blisko spokrewnionych gatunków:
brz´czki i strumieniówki. WielkoÊcià zbli˝ony do mo-
draszki, ale znacznie smuklejszy. Sylwetka typowa dla po-
krzewkowatych: wrzecionowata, z drobnà g∏owà i deli-
katnym dziobem. Ogon jest mocno zaokràglony. Wymia-
ry: d∏ugoÊç cia∏a 13 cm, rozpi´toÊç skrzyde∏ 15–19 cm,
masa cia∏a w okresie l´gowym 13–14 g. Wierzch cia∏a
oliwkowobrunatny z ciemnymi, rozmytymi plamkami u∏o-
˝onymi w paski biegnàce wzd∏u˝ grzbietu. Przez oko bie-
gnie jasna brew. Spód cia∏a jest jaÊniejszy i s∏abo kresko-
wany na piersi, czasami wyraêniej kreskowany na bo-
kach. Pod ogonem wyst´puje doÊç wyraêne chmurkowa-
nie. Brak dymorfizmu p∏ciowego. Upierzenie m∏odych
ptaków jest zbli˝one do doros∏ych.

Mo˝liwoÊç pomy∏ki z innymi 
gatunkami

Âwierszczaka mo˝na pomyliç z innymi pokrzewkowatymi
z rodzaju Locustella, g∏ownie strumieniówkà Locustella
fluviatilis (A291), jak równie˝ z pokrzewkami z rodzaju
Acrocephalus, g∏ównie z ∏ozówkà Acrocephalus palustris
(A296, nieopisanà w tej ksià˝ce), z racji wyst´powania
w podobnym siedlisku. Od ptaków z wymienionych ga-
tunków Êwierszczak ró˝ni si´ wyraênym plamkowaniem
g∏owy, grzbietu i cz´Êciowo boków cia∏a. Z tego wzgl´du
zachodzi mo˝liwoÊç pomylenia Êwierszczaka z rokitnicz-
kà Acrocephalus schoenobaenus (A295), u której rów-
nie˝ wyst´puje podobny wzór na piórach. Oba gatunki
odró˝nia g∏ównie to, ˝e u rokitniczki wzór jest bardzo
wyraêny i ptak ten jest w odcieniach bardzo ciep∏ych
(p∏owo˝ó∏tobràzowy), Êwierszczak zaÊ ma upierzenie
oliwkowe i wzór na piórach nie jest u niego tak kontra-
stowy, jak u rokitniczki. Âwierszczak cz´Êciej przemiesz-
cza si´ po ziemi i w trawie ni˝ po ga∏´ziach krzewów, co
czyni weryfikacj´ cech jego upierzenia w terenie bardzo
trudnà, poza momentami obserwacji Êpiewajàcego sam-
ca. DoÊç typowym zachowaniem Êwierszczaka jest szyb-
kie przemykanie na niewielkiej wysokoÊci wÊród roÊlin-
noÊci zielnej, co przywodzi na myÊl bardziej mysz ni˝
ptaka. Takie zachowanie nie jest spotykane u pokrzew-

kowatych z rodzaju Acrocephalus, zaÊ u strumieniówki
i brz´czki Locustella luscinioides (A292) zdarza si´ rza-
dziej. Najpewniejszym sposobem na stwierdzenie obec-
noÊci ptaka, jak równie˝ wykluczenie innych gatunków
rodzaju Locustella, jest rozpoznanie g∏osu Êpiewajàcego
samca. Do z∏udzenia przypomina on g∏os Êwierszcza,
jest relatywnie cichy i doÊç monotonny, mo˝e rozbrzmie-
waç ca∏ymi godzinami.

Biologia

Tryb ˝ycia
Dzienny, w okresie l´gowym tak˝e cz´Êciowo nocny, sa-
motniczy. Samiec Êpiewa g∏ównie nocà oraz nad ranem
i wieczorem.

L´gi
Âwierszczak jest gatunkiem terytorialnym. Ârednia wielkoÊç
terytorium wynosi oko∏o 0,3 ha, przy czym obszar wykorzy-
stywany przez par´ mo˝e obejmowaç nawet 3–4 ha. Za-
g´szczenie par Êwierszczaka w obr´bie siedliska l´gowego
zazwyczaj mieÊci si´ w granicach 0,2–3,0 par/10 ha.
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W rzadkich przypadkach: w m∏odnikach sosnowych, na tu-
rzycowiskach, czy zakrzewionych torfowiskach, notowano
wi´ksze zag´szczenie (4–5 par/10 ha). 
Samce przylatujà na l´gowisko 7–14 dni wczeÊniej ni˝ sa-
mice. Gniazdo budujà obie p∏cie. Umieszczone jest zwykle
tu˝ nad ziemià lub na ziemi, w g´stej roÊlinnoÊci, cz´sto
w k´pie trawy. Nie jest przymocowane do otaczajàcej ro-
ÊlinnoÊci. Konstrukcja gniazda jest doÊç luêna, sk∏ada si´
z du˝ej iloÊci materia∏u, który stanowià liÊcie i ∏ody˝ki traw
oraz p´dy roÊlin zielnych przetykane kokonami owadów.
W zewn´trznej warstwie gniazda znajduje si´ materia∏
grubszy, a w kierunku wn´trza stopniowo coraz cieƒszy.
WyÊció∏ka sk∏ada si´ z cienkich suchych traw i w∏osia. Po-
czàtek sk∏adania jaj przypada w drugiej po∏owie maja.
Liczba jaj w zniesieniu to najcz´Êciej 5–6. Inkubacja trwa
12–15 dni. Bierze w niej udzia∏ zarówno samiec, jak i sa-
mica. M∏ode karmione sà przez obu rodziców. Samiec
zbiera pokarm w pobli˝u gniazda, samica w wi´kszej od
niego odleg∏oÊci. W niektórych gniazdach (zazwyczaj
w drugim l´gu), po 7–8 dniach od wyl´gu, w karmieniu
bierze udzia∏ tylko jeden rodzic (przypuszczalnie samiec).
M∏ode opuszczajà gniazdo po 10–12 dniach od wyklucia,
jeszcze nie w pe∏ni zdolne do lotu. Nie wiadomo, jak d∏u-
go m∏ode ptaki sà zale˝ne od rodziców. Âwierszczak za-
zwyczaj przyst´puje do l´gów dwukrotnie podczas sezonu. 

W´drówki
Âwierszczak w´druje nocà, pojedynczo lub ma∏ymi grupka-
mi, które mogà byç rodzinami. Wiosnà pierwsze ptaki no-
towane sà w Polsce ju˝ w po∏owie kwietnia. Termin przylotu
najwi´kszej liczby ptaków przypada na po∏ow´ maja i trwa
jeszcze do poczàtku czerwca. S∏abo poznane sà terminy je-
siennego odlotu z l´gowisk. Prawdopodobnie ostatnie pta-
ki odlatujà w drugiej po∏owie wrzeÊnia. Podczas w´drówki
Êwierszczaki potrafià zatrzymywaç si´ tak˝e w lasach.

Zimowanie
Ptaki gniazdujàce w Europie zimujà g∏ównie w Afryce.

Pokarm
Pokarm stanowià niewielkie stawonogi, zarówno postacie
doros∏e, jak i larwalne, zbierane z ziemi wÊród roÊlinnoÊci
zielnej.

Wyst´powanie

Siedlisko
Gatunek zwiàzany jest z terenami podmok∏ymi. Zdarza si´
jednak, ˝e gniazduje tak˝e w rejonach suchszych. Najlicz-
niej wyst´puje na obszarach zabagnionych w dolinach du-
˝ych rzek i wokó∏ niektórych zbiorników wodnych. Bywa
spotykany równie˝ na polach uprawnych i ∏àkach. Nie-
zb´dnà cechà siedliska jest g´sta roÊlinnoÊç zielna nieprze-
kraczajàca 1 m wysokoÊci oraz pojedyncze wy˝sze krzewy,
które ptak wykorzystuje jako stanowiska do Êpiewu.

Siedliska z za∏àcznika I Dyrektywy 
Siedliskowej, które mogà byç istotne 
dla gatunku
6410 Zmiennowilgotne ∏àki trz´Êlicowe (Molinion)
6510 Ni˝owe i górskie Êwie˝e ∏àki u˝ytkowane ekstensyw-

nie (Arrhenatherion elatioris)

Rozmieszczenie geograficzne
Wyró˝niono 4 podgatunki. Europ´ zamieszkuje podga-
tunek nominatywny L. n. naevia. Zasi´g l´gowiska tego
podgatunku obejmuje niemal ca∏à Europ´ i Wielkà Bry-
tani´ z Irlandià. Na pó∏nocy si´ga do po∏udniowej Szwe-
cji i Êrodkowej Finlandii. W Norwegii wyst´puje zaledwie
wzd∏u˝ po∏udniowych wybrze˝y. Na wschodzie si´ga do
do d∏ugoÊci geograficznej 46–47º E. Na po∏udniu zasi´g
l´gowiska podgatunku nominatywnego si´ga najdalej
do pó∏nocnych kraƒców Hiszpanii. W basenie Morza
Âródziemnego nie gniazduje. Dalej na wschód wyst´pu-
je inny podgatunek.
Dok∏adny zasi´g zimowisk w Afryce nie jest poznany. Zi-
mowiska podgatunku nominatywnego obejmujà g∏ównie
Afryk´ Ârodkowo-Zachodnià, jak równie˝ Maroko. Cz´Êç
ptaków z po∏udniowo-wschodniej cz´Êci zasi´gu stwierdza-
nych jest zimà równie˝ w Grecji, w zachodniej Turcji, na
Cyprze, w Izraelu i Libanie. Na Bliskim Wschodzie podczas
przelotu spotykany jest tak˝e podgatunek L. n. straminea,
zimujàcy od Iranu do Indii. Pozosta∏e podgatunki Êwiersz-
czaka zimujà w Azji, od Afganistanu po Indie.

Rozmieszczenie w Polsce
W Polsce Êwierszczak gniazduje na terenie ca∏ego kraju,
z wyjàtkiem wysokich gór i rozleg∏ych wy˝yn. W górach
o bardziej wilgotnym mikroklimacie, mo˝e gniazdowaç
nawet na wi´kszych wysokoÊciach (do 700 m n.p.m.
w Masywie Ânie˝nika). Na wi´kszoÊci obszaru kraju uzna-
ny jest za gatunek najrzadszy ze wszystkich przedstawicieli
rodzaju Locustella, jednak na tych obszarach, gdzie prze-
prowadzono dok∏adne liczenia, Êwierszczak okaza∏ si´ byç
ptakiem licznym, np. na ∏àkach w Puszczy Kampinoskiej,
w dolinie Êrodkowej Odry, na poligonach pod Przemko-
wem i w dolinie Baryczy. Wynika stàd, ˝e dotychczasowe
oceny liczebnoÊci mogà nie odzwierciedlaç faktycznej sytu-
acji gatunku na wielu obszarach, ale byç wynikiem niezbyt
dok∏adnie prowadzonych liczeƒ i pobie˝nych szacunków.
Najwi´ksze liczebnoÊci zanotowano na bagnistych tere-
nach wokó∏ Zalewu Szczeciƒskiego, na bagnach i podmo-
k∏ych ∏àkach nad Biebrzà, Narwià, na Pojezierzu ¸´czyƒ-
sko-W∏odawskim, pod K´trzynem i nad jez. OÊwin.

Status ochronny

Ochrona gatunkowa w Polsce: gatunek obj´ty ochronà Êci-
s∏à (Dz U z 2004 r. Nr 220, poz. 2237)
Status zagro˝enia w Europie: S gatunek niezagro˝ony, któ-
rego status ochronny jest prawdopodobnie odpowiedni
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BirdLife International: SPEC 4
Dyrektywa Ptasia: Art. 4.2
Konwencja Berneƒska: za∏àcznik II
Konwencja Boƒska: za∏àcznik II

Wyst´powanie gatunku na 
obszarach chronionych

Wyst´puje na wszystkich obszarach chronionych, gdzie
ochronie podlegajà zbiorowiska ∏àkowe, zw∏aszcza ∏àk
podmok∏ych. Liczny jest mi´dzy innymi w Biebrzaƒskim PN,
Narwiaƒskim PN i Kampinoskim PN.

Rozwój i stan populacji

WielkoÊç europejskiej populacji Êwierszczaka szacowana jest
na 370 000–1 600 000 p. Najliczniej gniazduje na tere-
nie Niemiec (100 000–140 000 p.) oraz ¸otwy (30 000–
–80 000 p.) i Francji (10 000–100 000 p.). 
Brak dok∏adnych danych na temat ca∏kowitej liczebnoÊci
populacji polskiej. Jej wielkoÊç jest oceniana na oko∏o
7000–15 000 p., jest to jednak prawdopodobnie
znacznie zani˝ony szacunek. Niewiele wiadomo równie˝
na temat trendów zmian liczebnoÊci krajowej populacji
tego gatunku. Sà przypuszczenia, ˝e trwa proces wycofy-
wania si´ Êwierszczaków z obszarów zmeliorowanych.
JednoczeÊnie na niektórych obszarach w ostatnich latach
zaobserwowano wzrost liczby Êpiewajàcych samców, np.
wokó∏ Zalewu Szczeciƒskiego i w Karkonoszach (w mia-
r´ zamierania lasów).
Wysokie liczebnoÊci Êwierszczak osiàga na bagnach
i podmok∏ych ∏àkach wokó∏ Zalewu Szczeciƒskiego (w la-
tach 90. ok. 700 p., z tego w delcie Âwiny ok. 50 p.), nad
Biebrzà, Narwià (w górze rzeki 200–250 p.), na Pojezie-
rzu ¸´czyƒsko-W∏odawskim, pod K´trzynem i nad jez.
OÊwin. Bardzo liczny jest w wielu miejscach na Âlàsku,
g∏ównie w dolinie Odry i wzd∏u˝ jej dop∏ywów oraz w do-
linie Baryczy. W dolinie Êrodkowej Odry zanotowano ok.
260 samców, na terenie ostoi ptaków ¸´gi Odrzaƒskie –
ok. 100 p., na poligonach pod Przemkowem 300 sam-
ców. Gatunek liczny jest równie˝ na ∏àkach w Puszczy
Kampinoskiej (80–100 p.), w dolinie Warty (od Uniejowa
do ujÊcia Prosny co najmniej 80 samców) oraz w dolinie
Nidy (ok. 50 p.).

Zagro˝enia

Gatunkowi zagra˝a w Polsce:
• utrata siedlisk l´gowych w wyniku zmian re˝imu hydrolo-

gicznego rzek, zmieniajàcych cz´stoÊç i d∏ugoÊç zale-
wów w dolinach rzecznych;

• utrata siedlisk l´gowych w wyniku ograniczenia po-
wierzchni nadrzecznych pastwisk o stosunkowo niskiej
obsadzie byd∏a. Wskutek zmniejszenia intensywnoÊci
wypasu pastwiska zarastajà wysokà roÊlinnoÊcià. Lokal-

nie zagro˝eniem mo˝e byç zbyt wysoka obsada byd∏a
na pastwiskach nadrzecznych;

• utrata siedlisk l´gowych w wyniku zaniechania wykasza-
nia ∏àk w dolinach rzek i szybkiego ich zarastania przez
wysokà roÊlinnoÊç zielnà, trzcin´ i krzewy.

Dla unikni´cia nieporozumieƒ wynikajàcych z mo˝liwoÊci
odmiennego rozumienia zapisów powy˝szego tekstu przez
osoby nale˝àce do ró˝nych grup zawodowych, nale˝y go
interpretowaç w duchu zapisów zamieszczonych w cz´Êci
wst´pnej poradnika (T. 7., str. 19).

Propozycje odnoÊnie do zarzàdzania

Nale˝y:
• ograniczyç plany zabudowy hydrotechnicznej dolin

rzecznych i plany przekszta∏ceƒ re˝imu hydrologicz-
nego rzek;

• w uzasadnionych przyrodniczo przypadkach wprowadziç
korekt´ instrukcji gospodarowania wodà na zbiornikach
ju˝ istniejàcych, tak by w dolinie rzeki poni˝ej pi´trzenia
utrzymane zosta∏y okresowe zalewy wiosenne;

• u˝ytkowaç doliny rzeczne zgodnie z dotychczasowà ewi-
dencjà gruntów;

• objàç obszary pastwiskowe stanowiàce l´gowiska gatun-
ku programami rolnoÊrodowiskowymi promujàcymi eks-
tensywny system wypasu, przy obsadzie nieprzekracza-
jàcej 1 DJP/ha, mo˝liwie póênym terminie rozpocz´cia
(optymalnie po 20 maja) i wolnym wypasie zwierzàt na
rozleg∏ych kwaterach;

• objàç obszary ∏àkowe stanowiàce l´gowiska gatunku
programami rolnoÊrodowiskowymi promujàcymi
ekstensywnà gospodark´ ∏àkarskà, z mo˝liwie póê-
nym terminem pierwszego pokosu i niskim pozio-
mem nawo˝enia;

• odstàpiç od budowy (lub rozbudowy) sieci melioracyjnej.
W przypadku istniejàcej sieci melioracyjnej zahamowaç
zbyt szybki odp∏yw powierzchniowy poprzez budow´ za-
stawek na istniejàcych rowach melioracyjnych oraz za-
niechanie udra˝niania i pog∏´biania rowów.

Dla unikni´cia nieporozumieƒ wynikajàcych z mo˝liwoÊci
odmiennego rozumienia zapisów powy˝szego tekstu przez
osoby nale˝àce do ró˝nych grup zawodowych, nale˝y go
interpretowaç w duchu zapisów zamieszczonych w cz´Êci
wst´pnej poradnika (T. 7., str. 20).

Propozycje badaƒ

Nale˝y zbadaç:
• rozmieszczenie stanowisk i liczebnoÊç krajowej populacji

l´gowej;
• wybiórczoÊç siedliskowà;
• sukces l´gowy;
• prze˝ywalnoÊç;
• rozmieszczenie zimowisk i tras przelotu krajowej popula-

cji l´gowej.
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Monitoring

• coroczna ocena liczebnoÊci populacji l´gowej (na pod-
stawie liczby Êpiewajàcych samców) na powierzchniach
losowych rz´du 100 km2. Metodyka do ustalenia, ko-
nieczne liczenia nocne.

Âpiewajàce samce nale˝y liczyç w nocy (pomi´dzy godzinà
21 a 4). Powinny byç przeprowadzone 3 liczenia w sezonie
l´gowym. Pierwsze liczenie powinno odbyç si´ w po∏owie
maja, a nast´pne w odst´pach 2 tygodni.
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