
Acrocephalus paludicola 
(Vieill., 1817)

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

Status wyst´powania w Polsce

L´gowy. Bardzo nieliczny.

Opis gatunku

Wodniczka jest ptakiem mniejszym od wróbla, o d∏ugo-
Êci cia∏a 12–13 cm, rozpi´toÊci skrzyde∏ 17–20 cm i ma-
sie cia∏a 10–15 g. Âwie˝o wyklute piskl´ wa˝y ok. 1,2 g.
Ogólne ubarwienie cia∏a jest bràzowobe˝owe z jasnym
spodem. Z boku g∏owy widoczna szeroka bia∏awa brew,
a przez Êrodek g∏owy przechodzi ˝ó∏top∏owa pr´ga, od-
graniczona od brwi czarnymi paskami. Na grzbiecie wi-
doczne sà dwa ˝ó∏tawobia∏e paski obramowane czarny-
mi, niewyraênymi paskami. U ptaka doros∏ego na bo-
kach brzucha wyst´puje delikatne kreskowanie, którego
brak u ptaka w szacie m∏odocianej. Brak dymorfizmu
p∏ciowego. M∏ode majà ˝ywsze, s∏omkowo˝ó∏te i jaÊniej-
sze ubarwienie od doros∏ych. Âpiew wodniczki jest nie-
skomplikowany i monotonny, i sk∏ada si´ z dwóch
dêwi´ków: „errr-dididi”. Jest stosunkowo donoÊny i cz´-
sto wydawany w czasie lotu tokowego. Inne g∏osy to:
„czak” lub „czek”, a tak˝e suche „czyrr”.

Mo˝liwoÊç pomy∏ki z innymi 
gatunkami

Wodniczka wyglàdem przypomina rokitniczk´ Acroce-
phalus schoenobaenus (A295), a sposobem zachowa-
nia Êwierszczaka Locustella naevia (A290). Rokitniczka
mo˝e wyst´powaç w siedlisku sàsiadujàcym z siedli-
skiem wodniczki. G∏ównà cechà odró˝niajàcà te dwa
gatunki jest brak u rokitniczki jasnej pr´gi przechodzà-
cej przez Êrodek g∏owy i dwu ˝ó∏tawobia∏ych pasów na
grzbiecie. Poza tym kuper oraz ma∏e i Êrednie pokrywy
skrzyd∏a sà u wodniczki kreskowane, a u rokitniczki naj-
cz´Êciej g∏adkie. Gatunki majà zupe∏nie ró˝ny Êpiew.
Âpiew rokitniczki jest bardziej urozmaicony, ˝ywszy,
przypominajàcy Êpiew trzcinniczka Acrocephalus scirpa-
ceus (A297), ale bardziej melodyjny. W siedlisku wod-
niczki mo˝e te˝ wyst´powaç Êwierszczak. Jest jednak
ciemniej ubarwiony, posiada d∏u˝szy ogon i brak u nie-
go, charakterystycznych dla wodniczki, pasków na g∏o-
wie. Âpiew jest charakterystyczny i zupe∏nie odmienny
od Êpiewu wodniczki. Przypomina jednostajne brz´cze-
nie owada. Jest wydawany przez bardzo d∏ugie okresy,
z niewielkimi tylko przerwami.

Biologia

Tryb ˝ycia
Wodniczka to gatunek aktywny w ciàgu dnia i o zmierz-
chu, a w´drujàcy nocà. Nie tworzy skupieƒ. W porze l´-
gowej samce w rozproszeniu Êpiewajà wÊród turzycowisk.
Samice prowadzà samotniczy tryb ˝ycia. Przedstawiciele
obu p∏ci ˝erujà, poruszajàc si´ na piechot´ w turzycach
i sà trudne do zauwa˝enia.

L´gi
Wiosnà pierwsze ptaki pojawiajà si´ na terenach l´go-
wych z koƒcem kwietnia, a szczyt liczebnoÊci przypada na
koniec maja. System rozrodczy wodniczki jest odmianà
promiskuityzmu i brak tutaj d∏u˝szej wi´zi socjalnej mi´-
dzy p∏ciami. W jednym gnieêdzie piskl´ta mogà byç sp∏o-
dzone przez 1–5 samców. Samica w pojedynk´ buduje
gniazdo, wysiaduje jaja, karmi piskl´ta i podloty. Gniaz-
do, o kszta∏cie p∏ytkiego koszyczka, jest najcz´Êciej zbu-
dowane pod okapem zesch∏ych, le˝àcych turzyc i niewi-
doczne z góry. Czasem jest umieszczone w k´pie turzyc
bez okapu. Gniazda sà najcz´Êciej rozproszone, ale
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w miejscach szczególnie obfitujàcych w pokarm wyst´pu-
jà w wi´kszym zag´szczeniu. NajwczeÊniejsze l´gi rozpo-
czynajà si´ (z∏o˝enie pierwszego jaja) pod koniec pierw-
szej dekady maja. W Kotlinie Biebrzaƒskiej Êrednia data
rozpoczynania 1. l´gu przypada∏a mi´dzy 15 i 22 maja,
a 2. l´gu – mi´dzy 20 czerwca i 4 lipca. Do 2. l´gu przy-
st´puje mniej samic ni˝ do pierwszego.
WielkoÊç zniesienia wynosi 3–6 jaj, zniesienia zawierajàce
5 jaj sà najcz´stsze. Okres wysiadywania trwa 14–16 dni.
Piskl´ta przebywajà w gnieêdzie zwykle 14–17 dni, a osià-
gajà samodzielnoÊç po 19–23 dniach od opuszczenia
gniazda. Dojrza∏oÊç p∏ciowà osiàgajà pod koniec pierw-
szego roku ˝ycia i w drugim kalendarzowym roku ˝ycia
pierwszy raz przyst´pujà do l´gów.
Zag´szczenie w Kotlinie Biebrzaƒskiej w ró˝nych latach
i miejscach wynosi∏o 1–11 samców/10 ha i 1–16 sa-
mic/10 ha. 

W´drówki 
W Kotlinie Biebrzaƒskiej liczebnoÊç wodniczek zaczyna si´
wyraênie zmniejszaç z koƒcem lipca i wi´kszoÊç ich znika
z tego terenu przed koƒcem sierpnia. Wyniki obràczkowa-
nia i bezpoÊrednie obserwacje wskazujà, ˝e poczàtkowo
lecà one na zachód wzd∏u˝ wybrze˝y Morza Pó∏nocnego
i Kana∏u La Manche. WiadomoÊci powrotne o l´gowych
wodniczkach zaobràczkowanych na Bagnach Biebrzaƒ-
skich pochodzà z sierpnia z wybrze˝y Belgii, Walii, Nor-
mandii i Hiszpanii, co wskazuje, ˝e ogólnie kierujà si´ na
CieÊnin´ Gibraltarskà. Równie˝ przelot wiosenny tà trasà
jest wzgl´dnie dobrze udokumentowany. Poza tym spora-
dyczne obserwacje wodniczek w okresie w´drówki jesien-
nej pochodzà z ró˝nych miejsc kontynentu europejskiego,
w tym równie˝ obserwacja sierpniowa z Grecji i wrzeÊnio-
wa z Krety, co sugeruje istnienie tak˝e wschodniej trasy w´-
drówki lub przelotu szerokim frontem. Za istnieniem
wschodniej trasy przemawia fakt regularnego obràczko-
wania wodniczek w Bu∏garii podczas przelotu jesiennego
(sierpieƒ–paêdziernik), a tak˝e w mniejszej liczbie w maju,
w czasie w´drówki wiosennej.

Zimowanie
Zimowanie wodniczki jest s∏abo poznane. Kilka wiado-
moÊci powrotnych i nieliczne bezpoÊrednie obserwacje
sugerujà, ˝e zimuje g∏ównie w Afryce Zachodniej, na po-
∏udnie od Sahary.
W Polsce gatunek nie zimuje.

Pokarm
Pokarm doros∏ych nie by∏ badany. Pokarm pisklàt w Kotli-
nie Biebrzaƒskiej sk∏ada∏ si´ g∏ównie z pajàków, gàsienic
motyli, muchówek, chruÊcików i pluskwiaków, które ∏àcznie
stanowi∏y ok. 92%. Poza tym w sk∏ad diety wchodzi∏y te˝
wa˝ki, motyle, szaraƒczaki, b∏onkówki i ma∏e Êlimaki sko-
rupkowe. Pokarm pisklàt wodniczki jest przeci´tnie wi´kszy
ni˝ pokarm pisklàt innych przedstawicieli rodzaju Acroce-

phalus o zbli˝onych rozmiarach. Przez analogi´ do innych
gatunków ptaków mo˝na przypuszczaç, ˝e dieta ptaków
doros∏ych niewiele ró˝ni si´ od diety pisklàt.

Wyst´powanie

Siedlisko
Siedliskiem wodniczki sà g∏ównie torfowiska niskie w ˝y-
znych dolinach rzek nizinnych. Poza tym w rejonie ujÊcia
Âwiny zamieszkuje s∏onawy (halofilne zbiorowiska szuwa-
rowo-∏àkowe). W rejonie Che∏ma, na torfowiskach niskich
utworzonych na pod∏o˝u kredowym, zasiedla szuwar k∏oci
wiechowatej z domieszkà trzcin i wysokich turzyc, a we
fragmentach doliny Narwi, Kotliny Biebrzaƒskiej – podmo-
k∏e ∏àki z wysokimi trawami i k´pami turzyc. Mo˝na przy-
jàç, ˝e siedliskiem optymalnym jest to, w którym wyst´puje
najwy˝sze zag´szczenie populacji l´gowej wodniczki. Takie
zag´szczenia stwierdzono na torfowiskach niskich Kotliny
Biebrzaƒskiej i bia∏oruskiego Polesia, na obszarach poza
corocznymi zalewami. Na Biebrzy przyk∏adem optymalne-
go siedliska mogà byç niektóre fragmenty otwartych turzy-
cowisk na Bagnie ¸awki. Wyst´pujà tu k´piaste turzyce z tu-
rzycà tunikowà jako gatunkiem dominujàcym. W miej-
scach s∏abo k´piastych najwi´cej jest turzycy sztywnej i tu-
rzycy dziubkowatej. Obfita jest warstwa mchów. W miej-
scach szczególnie mszystych najliczniejszà turzycà jest tu-
rzyca bagienna. Wyst´pujà te˝ w du˝ym rozproszeniu ma-
∏e krzewy wierzb. WysokoÊç turzyc najcz´Êciej nie przekra-
cza 80 cm. Pomi´dzy k´pami wyst´puje woda o g∏´boko-
Êci kilku centymetrów. Na l´gowiskach wodniczki w okresie
jej rozrodu stwierdzono wyjàtkowe bogactwo iloÊciowe po-
tencjalnej zdobyczy – owadów i pajàków.
W okresie w´drówki preferuje miejsca w pobli˝u wody,
zarówno na brzegu morza, jak i wzd∏u˝ brzegów rzek
i zbiorników wodnych. ˚eruje tutaj w zaroÊlach pa∏ki,
w szuwarach z trzcinà, w jednolitych trzcinowiskach,
a nawet w zakrzewieniach (g∏ównie wierzb). Na zimo-
wiskach prawdopodobnie wyst´puje w siedliskach
mniej lub bardziej podobnych do tych z okresu l´gowe-
go. Konkretne informacje o stwierdzeniu wodniczki po-
chodzà z zalewanych obszarów trawiastych i rzadkich
trzcinowisk (Mali), a tak˝e poroÊni´tych trawà brzegów
p∏ytkiego jeziora, ograniczonych wàskim pasem tama-
ryszków (Senegal).

Siedliska z za∏àcznika I Dyrektywy 
Siedliskowej, które mogà byç istotne 
dla gatunku
1330 Solniska nadmorskie (Glauco-Puccinellietalia cz´Êç –

zbiorowiska nadmorskie)
3270 Zalewane muliste brzegi rzek
7210 Torfowiska nakredowe (Cladietum marisci, Carice-

tum buxbaumii, Schoenetum nigricantis)
7230 Górskie i nizinne torfowiska zasadowe o charakterze

m∏ak, turzycowisk i mechowisk
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Rozmieszczenie geograficzne
Wyst´puje tylko w zachodniej cz´Êci Palearktyki mi´dzy 47°
i 59°N. Oprócz Polski gnieêdzi si´ na Bia∏orusi, Ukrainie, w Ro-
sji (rozmieszczenie nie jest dok∏adnie poznane), na W´grzech,
Litwie; i szczàtkowa populacja wyst´puje w Niemczech w doli-
nie dolnej Odry. Prawdopodobne nielicznie gniazduje na ¸o-
twie, w Rumunii i Bu∏garii. W obr´bie zasi´gu wyst´puje na izo-
lowanych „wyspach” z powodu wymogów siedliskowych.
W okresie w´drówki jesiennej najcz´Êciej stwierdzano
wodniczki wzd∏u˝ Morza Pó∏nocnego i Kana∏u La Manche
i dalej wzd∏u˝ wybrze˝y Francji i Hiszpanii. Rozproszone
obserwacje pochodzà te˝ z krajów Êródziemnomorskich.
Zimowiska znajdujà si´ w zachodniej Afryce na po∏udnie
od Sahary. Obejmujà one prawdopodobnie podmok∏e ob-
szary Mauretanii, Mali, Ghany i Senegalu. 

Rozmieszczenie w Polsce
W kraju sà trzy g∏ówne obszary licznego wyst´powania
wodniczki: ca∏a dolina Biebrzy z przylegajàcymi fragmen-
tami doliny górnej Narwi, torfowiska w´glanowe w rejonie
Che∏ma oraz rejon ujÊcia Âwiny. Poza tym mniej wi´cej sta-
∏e stanowiska z ma∏à liczbà ptaków znajdujà si´ na Pomo-
rzu Zachodnim. Pojedyncze i efemeryczne stanowiska zlo-
kalizowane sà na Kurpiach i Mazurach.
Podczas w´drówek stwierdzana sporadycznie niemal w ca-
∏ym kraju, g∏ównie w siedliskach zbli˝onych do tych, które
preferuje podczas l´gów. Wi´kszoÊç obserwacji w´drow-
nych ptaków dotyczy przelotu jesiennego.

Status ochronny 

Ochrona gatunkowa w Polsce: gatunek obj´ty ochronà Êci-
s∏à, wymagajàcy ochrony czynnej (Dz U z 2004 r. Nr 220,
poz. 2237)
Polska czerwona ksi´ga zwierzàt (2001): VU gatunek na-
ra˝ony na wygini´cie
Status zagro˝enia w Europie: E gatunek silnie zagro˝ony
wygini´ciem
BirdLife International: SPEC 1
Dyrektywa Ptasia: Art. 4.1, za∏àcznik I
Konwencja Boƒska: za∏àcznik I/II
Konwencja Berneƒska: za∏àcznik II

Wyst´powanie gatunku na 
obszarach chronionych

Wi´kszoÊç stanowisk wodniczki w Polsce jest obj´ta ochro-
nà prawnà – sà to g∏ównie parki narodowe (Biebrzaƒski
PN, Narwiaƒski PN, Poleski PN) i w mniejszej cz´Êci rezer-
waty przyrody (rez. Karsiborska K´pa, rez. Bagno Bubnów,
rezerwaty na terenie Che∏mskiego PK), parki krajobrazowe
(Che∏mski PK) i obszary chronionego krajobrazu (OChK
Dolina Górnej Narwi, Poleski OChK). Zaledwie nieca∏e 2%
krajowej populacji wyst´puje w miejscach nieobj´tych ˝ad-
nà formà ochrony obszarowej.

Rozwój i stan populacji

Wodniczka jest zaliczana do grupy gatunków zagro˝o-
nych globalnie. Jej europejska populacja l´gowa oce-
niana jest na 14 000–21 000 p. Najliczniej gatunek
ten zamieszkuje Bia∏oruÊ (7300–13 000 p., Polsk´
(patrz ni˝ej) i Ukrain´ (2400–3400 p.). Istniejàce dane
sugerujà spadek liczebnoÊci wraz ze zmniejszaniem si´
area∏u wyst´powania gatunku. W Polsce zanikajà
mniejsze stanowiska rozproszone dotàd niemal w ca∏ym
kraju, nast´puje te˝ fragmentacja area∏u. W roku 1991
liczebnoÊç krajowej populacji l´gowej oceniana by∏a na
3200–4450 samców, w 1997 na 2900–2950 samców,
a w 2003 szczegó∏owa inwentaryzacja wykaza∏a
3400–3550 samców. Trzon populacji krajowej na Ba-
gnach Biebrzaƒskich w 2003 oceniono na 2726–2742
samców. W 2003 na Bagnie Bubnów i Bagnie Staw na-
liczono 266–317 samców, a na torfowiskach pod Che∏-
mem – 278–303. Na poczàtku lat 90. na drugim co do
wielkoÊci skupisku l´gowej wodniczki w rejonie ujÊcia
Odry stwierdzono 383 samce, z czego w ujÊciu Âwiny
by∏o 224 samce. W 2003 w ujÊciu Âwiny zosta∏o ju˝ tyl-
ko ok. 60 samców. Na innych krajowych stanowiskach
obserwowane sà niewielkie liczebnoÊci. W ostatnich kil-
kunastu latach silne wschodnie populacje (Bagna Bie-
brzaƒskie i Polesie Lubelskie) wydajà si´ utrzymywaç
swà liczebnoÊç, kiedy w pozosta∏ych regionach kraju
nast´puje jej szybki spadek. Szczególnie wyraênym
przyk∏adem jest populacja zachodniopomorska, w tym
rejon delty Âwiny, która w ostatnich 6 latach obni˝y∏a
swà liczebnoÊç o ponad 60% i prawdopodobnie obec-
nie znajduje si´ na skraju wygini´cia.
Kondycja gatunku zwiàzana jest przede wszystkim ze
zmianami w siedliskach l´gowych i na obszarach zimo-
wania gatunku.

Zagro˝enia

Gatunek zagro˝ony w skali globalnej. Na l´gowiskach
w Polsce jest zagro˝ony przede wszystkim wskutek:
• zmian siedliskowych spowodowanych melioracjà i zara-

staniem dolin rzecznych, bagien i torfowisk niskich.
Obecnie na wi´kszoÊci stanowisk melioracje nie sà ju˝
prowadzone, jednak wyraêny jest negatywny wp∏yw
dzia∏aƒ realizowanych w przesz∏oÊci. Na wi´kszoÊci ob-
szarów podmok∏ych, w tym na terenach obecnie chro-
nionych, najwi´kszym zagro˝eniem jest zarastanie trzci-
nà i roÊlinnoÊcià drzewiastà na skutek zaniechania tra-
dycyjnych sposobów koszenia i wypasu;

• lokalnie – g∏ównie w rejonie Pomorza Zachodniego  –
wyst´puje zagro˝enie zwiàzane z rozwojem plantacji
trzcinowych kosztem siedlisk w∏aÊciwych dla wodniczki.

Brak renaturalizacji i mo˝liwoÊci stworzenia odpowiednich
siedlisk, poza obecnymi wyspowymi stanowiskami l´gowymi,
uniemo˝liwia wzrost populacji i odtwarzanie zasi´gu gatunku.
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Propozycje odnoÊnie do zarzàdzania

Nale˝y:
• wprowadziç czynnà ochron´ gatunku. Znaczenie ma wy-

∏àcznie zapewnienie wystarczajàcej iloÊci odpowiednich
siedlisk, zarówno w obr´bie l´gowisk, jak i w miejscach
regularnego zatrzymywania si´ na trasie przelotu;

• aktywnie zatrzymaç post´pujàcà degradacj´ siedlisk
i dalszà fragmentacj´ wi´kszych skupisk l´gowych na
ca∏ym krajowym areale. Dzia∏ania te powinny byç reali-
zowane jednoczeÊnie w ca∏ym kraju i skoordynowane
z dzia∏aniami podejmowanymi w innych krajach posia-
dajàcych jeszcze stosunkowo liczne populacje wodnicz-
ki, tj. przede wszystkim na Bia∏orusi i Ukrainie;

• podjàç próby renaturalizacji zdegradowanych stanowisk
historycznych – istniejà przyk∏ady skutecznych dzia∏aƒ
zwi´kszajàcych liczebnoÊç i zasi´g wyst´powania lokal-
nych populacji (W´gry). W Polsce szczególnie pilnej
ochrony wymaga populacja zachodniopomorska, gdzie
nale˝y podjàç dzia∏ania obejmujàce ca∏y region, w tym
stanowiska w Niemczech;

• wypracowaç i realizowaç skuteczny system dop∏at, gdy˝
ekstensywne sposoby gospodarowania na siedliskach
podmok∏ych sà nisko op∏acalne;

• szukaç nowych, samofinansujàcych si´ rozwiàzaƒ tech-
nologicznych w dziedzinie u˝ycia biomasy do celów
energetycznych lub gospodarki odpadami;

• zabezpieczyç stabilnoÊç warunków hydrologicznych i ograni-
czyç negatywny wp∏yw istniejàcych urzàdzeƒ melioracyjnych.

Skuteczne dzia∏ania sà podejmowane przede wszystkim
we wspó∏pracy organizacji pozarzàdowych z parkami
narodowymi i krajobrazowymi. Kilka lat temu Ogólno-
polskie Towarzystwo Ochrony Ptaków we wspó∏pracy
mi´dzynarodowej rozpocz´∏o realizacj´ programu
ochrony wodniczki w Polsce. Prace prowadzone sà na
forum krajowym z udzia∏em szeregu jednostek (od Mi-
nisterstwa Ârodowiska po w∏aÊcicieli i gospodarzy grun-
tów) zaanga˝owanych w ochron´ terenów podmok∏ych,
w nawiàzaniu do dzia∏aƒ w paƒstwach pozosta∏ej cz´Êci
area∏u gatunku. Wspólnie opracowano Plan dzia∏aƒ na
rzecz ochrony wodniczki w Polsce, który koresponduje
z mi´dzynarodowym dokumentem planu ochrony doty-
czàcym ca∏ego zasi´gu gatunku i zosta∏ oficjalnie zaak-
ceptowany przez Polsk´.
Nawiàzanie Êcis∏ej i skutecznej wspó∏pracy w aktywnej
ochronie gatunku z Bia∏orusià, Ukrainà i Niemcami umo˝-
liwi∏oby zabezpieczenie kluczowych l´gowisk gatunku
i spójnoÊci area∏u jego wyst´powania.

Propozycje badaƒ

Nale˝y zbadaç:
• wymagania siedliskowe wodniczki;
• rozmieszczenie zimowisk i tras przelotu krajowej popula-

cji l´gowej.

Monitoring

• monitoring gatunku prowadzony jest przez Ogólnopolskie
Towarzystwo Ochrony Ptaków. Polega on na komplekso-
wej inwentaryzacji wszystkich stanowisk krajowych co 4 la-
ta oraz na corocznych kontrolach 2–4 sta∏ych powierzch-
ni w ka˝dym z trzech g∏ównych regionów wyst´powania
wodniczki w kraju. Ka˝da powierzchnia kontrolowana jest
dwukrotnie w sezonie l´gowym; oprócz oceny liczby Êpie-
wajàcych samców zbierane sà informacje na temat stanu
siedlisk, sposobu gospodarowania i prowadzonych zabie-
gów oraz bezpoÊrednio stwierdzanych zagro˝eƒ.
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