
Panurus biarmicus 
(L., 1758)

Wàsatka
Rzàd: wróblowe, podrzàd: Êpiewajàce, rodzina: ogoniatki 

Status wyst´powania w Polsce

Nieliczny lub bardzo nieliczny ptak l´gowy ni˝u, na zacho-
dzie lokalnie liczny. Zimuje w kraju.

Opis gatunku

Ptak nieco mniejszy od wróbla, z d∏ugim ogonem, o jasnocy-
namonowym upierzeniu. Wymiary: d∏ugoÊç cia∏a 15–18 cm,
rozpi´toÊç skrzyde∏ 13 cm, d∏ugoÊç ogona 69–90 mm, masa
cia∏a 14–19 g. Samca wyró˝nia czarny „wàs”, czyli du˝a czar-
na plama po bokach g∏owy i czysto˝ó∏ty dziób. Jego upierze-
nie jest jasnocynamonowe, z popielatoszarà g∏owà i karkiem.
Grzbiet, ogon i lotki sà intensywnie rdzawe, spód cia∏a bia∏a-
wy z ró˝owym nalotem, przechodzàcym po bokach w ton
rdzawy. Lotki majà bia∏e brzegi i czarne plamy. Pióra podogo-
nowe sà czarne. Równie˝ czarne sà nogi, a oczy intensywnie
˝ó∏te. Samica nie ma wàsów, jej g∏owa i pióra podogonowe
sà jasnobràzowe, na grzbiecie i czasem na g∏owie ma ciem-
ne pod∏u˝ne kreski, dziób jest u niej szaro˝ó∏ty. M∏ode sà po-
dobne do samicy, lecz ich upierzenie jest bardziej bràzowo-
˝ó∏te. Majà czarne plecy i czarne zewn´trzne sterówki. Ju˝
u ptaków m∏odocianych mo˝na rozró˝niç p∏eç. Samice majà
szarawy dziób i jednolite ubarwienie g∏owy, samce ˝ó∏ty dziób
i czarnà okolic´ pomi´dzy okiem i dziobem.
W przeciwieƒstwie do wi´kszoÊci europejskich ptaków l´go-
wych wàsatki pierzà si´ ju˝ latem, w koƒcu lipca. W tym cza-
sie zarówno ptaki doros∏e, jak i m∏ode z wczesnych l´gów
zmieniajà ca∏kowicie upierzenie. Zmiana upierzenia trwa
50–60 dni i koƒczy si´ w po∏owie wrzeÊnia. Jesienià tegorocz-
nych m∏odych nie mo˝na ju˝ odró˝niç od starszych ptaków.

Mo˝liwoÊç pomy∏ki z innymi 
gatunkami

Wàsatki nie mo˝na pomyliç z ˝adnym innym wyst´pujàcym
w Polsce gatunkiem.

Biologia

Tryb ˝ycia
Prowadzi dzienny tryb ˝ycia. Jest ptakiem towarzyskim.
Gnieêdzi si´ w skupieniach. W okresie pol´gowym koczu-
je w stadach liczàcych niekiedy po kilkadziesiàt ptaków.

L´gi
Gniazduje skupiskowo. Jest gatunkiem monogamicznym.
Pary sà trwa∏e przez kilka sezonów (w zasadzie do Êmierci

jednego z partnerów). Dojrza∏oÊç p∏ciowà osiàgajà ju˝
w pierwszym roku ˝ycia. M∏ode ptaki ∏àczà si´ w pary ju˝ je-
sienià. Gniazdo budujà na grubej warstwie suchych, po∏a-
manych trzcin i pa∏ki lub w g´stej k´pie turzyc; umieszczone
jest ono nisko nad wodà i zawsze dobrze os∏oni´te. Ma
kszta∏t pó∏kuli i zbudowane jest z szerokich liÊci trzcin i pa∏ki,
a wn´trze jest wys∏ane drobnymi k∏oskami kwiatostanów
trzcin i rzadziej puchem z kolb pa∏ki oraz drobnymi piórami.
Samica sk∏ada 5–7 jaj. Wysiadujà na zmian´ oba ptaki przez
11–13 dni. Piskl´ta opuszczajà gniazdo po 10–13 dniach od
wyklucia. Po wylocie ∏àczà si´ w stadka z m∏odymi, które
przysz∏y na Êwiat w sàsiednich gniazdach i koczujà po trzci-
nowisku. Wàsatka wyprowadza przewa˝nie 2–3 l´gi w roku,
w sprzyjajàcych warunkach nawet 4–5. Pierwszy l´g ma miej-
sce ju˝ na prze∏omie marca/kwietnia, ostatni w lipcu–sierp-
niu. M∏ode z póênych l´gów opuszczajà gniazdo czasem do-
piero w poczàtkach wrzeÊnia. 

W´drówki
Wàsatka jest zasadniczo gatunkiem osiad∏ym. W okresie
pol´gowym koczuje z regu∏y na niewielkim obszarze. Zna-
ne sà jednak przypadki przemieszczania si´ na wi´ksze
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odleg∏oÊci. Niekiedy, z nieznanych dotàd przyczyn, podej-
muje dalsze w´drówki i wówczas mo˝e zasiedlaç inwazyj-
nie nowe tereny. Np. ptak sp´dzajàcy zim´ w dolinie Ty-
Êmienicy (zaobràczkowany nad stawem Siemieƒ) w okresie
l´gowym by∏ stwierdzony nad Zalewem WiÊlanym; inny
osobnik, zaobràczkowany jako piskl´ w Wielkopolsce, je-
sienià tego samego roku oraz w lipcu 2 lata póêniej zosta∏
stwierdzony na stawach ko∏o Hradec Kralove w Czechach;
z kolei jeszcze inny ptak zaobràczkowany jesienià nad Za-
lewem WiÊlanym po pó∏tora roku zimà stwierdzony zosta∏
w Niemczech ko∏o Cottbus.

Zimowanie
Wàsatka z regu∏y zimuje na obszarach l´gowisk.

Pokarm
W okresie l´gowym ˝ywi si´ owadami i innymi drobnymi
bezkr´gowcami, które zbiera z roÊlin nawodnych. Cz´sto
wyszukuje pokarm w suchym lub mulistym pod∏o˝u. Prze-
szukuje te˝ wegetatywne cz´Êci roÊlin w poszukiwaniu
bezkr´gowców. Zimà zasadniczy pokarm stanowià nasio-
na trzciny i pa∏ki.

Wyst´powanie

Siedlisko
Siedliskiem wàsatki sà ró˝nego rodzaju tereny podmok∏e
oraz zbiorniki wodne z rozleg∏ymi, g´stymi szuwarami
trzcinowymi z domieszkà pa∏ki, k´p turzyc i innych roÊlin
szuwarowych. Zasiedla przede wszystkim jeziora i stawy
z bagnistymi brzegami graniczàcymi z terenami otwartymi,
∏àkami i bagnami. Gniazduje tak˝e na przymorskich zale-
wach i w ujÊciach rzek. Ostatnio równie˝ na polach iryga-
cyjnych, osadnikach Êcieków i na ma∏ych Êródpolnych
zbiornikach w krajobrazie rolniczym.

Siedliska z za∏àcznika I Dyrektywy 
Siedliskowej, które mogà byç istotne 
dla gatunku
1150 Zalewy i jeziora przymorskie (laguny)
3150 Starorzecza i naturalne eutroficzne zbiorniki wodne

ze zbiorowiskami z Nymphaeion, Potamion

Rozmieszczenie geograficzne
Area∏ europejski gatunku obejmuje obszar pomi´dzy
35ºN a 60ºN, jest jednak porozrywany – gatunek jest
rozmieszczony plamowo, w zale˝noÊci od wyst´powa-
nia odpowiednich siedlisk. Zwarta cz´Êç area∏u obej-
muje obszar wokó∏ Morza Czarnego wraz z Ba∏kanami
i Nizinà W´gierskà, si´gajàc na pó∏noc po po∏udniowe
wybrze˝a Ba∏tyku i Morza Pó∏nocnego oraz po po∏u-
dniowà Szwecj´. W zachodniej i pó∏nocnej Europie izo-
lowane stanowiska stwierdzono mi´dzy innymi na pó∏-
wyspach Pirenejskim i Apeniƒskim, we Francji, Anglii,
Irlandii i Finlandii.

Wyró˝niane sà co najmniej 2 podgatunki. Nie jest jasna
przynale˝noÊç podgatunkowa polskich wàsatek – czy nale-
˝à one do podgatunku nominatywnego P. b. biarmicus,
zasiedlajàcego zachodnià Europ´, czy do podgatunku
P. b. russicus wyst´pujàcego w Europie Centralnej na
wschód od Austrii, przez po∏udniowà Europ´, dolnà Wo∏-
g´, Azj´ Mniejszà, Azj´ Ârodkowà do Chin.

Rozmieszczenie w Polsce
Aktualnie wàsatka wyst´puje jako ptak l´gowy na wi´kszoÊci
nizinnej cz´Êci kraju. Najwi´ksze jej l´gowiska znajdujà si´ na
Pomorzu Zachodnim. L´gowiska gatunku stwierdzono nad
ró˝nymi zbiornikami wodnymi Pomorza. Obszarem doÊç licz-
nego wyst´powania wàsatki jest równie˝ Wielkopolska. W cen-
tralnej cz´Êci kraju znaczàce stanowisko wykryto w ostoi B∏ota
Rakutowskie ko∏o W∏oc∏awka. Na Âlàsku wi´kszoÊç stanowisk
znajduje si´ w dolinie Baryczy na Stawach Milickich. Ponadto
wàsatka gnieêdzi si´ na Stawach Przemkowskich oraz na po-
lach irygacyjnych pod Wroc∏awiem. W ostatnim dziesi´cioleciu
liczniej zasiedli∏a wschodnià cz´Êç kraju: Mazury, Podlasie i Lu-
belszczyzn´. Najmniej liczna jest w po∏udniowej cz´Êci kraju.
W ostatnim dziesi´cioleciu wàsatki sta∏y si´ ptakami regularnie
l´gowymi na wschodzie i pó∏nocnym wschodzie kraju. 

Status ochronny

Ochrona gatunkowa w Polsce: gatunek obj´ty ochronà Êci-
s∏à (Dz U z 2004 r. Nr 220, poz. 2237)
Polska czerwona ksi´ga zwierzàt (2001): LC gatunek
mniejszego ryzyka, ale wymagajàcy szczególnej uwagi
Status zagro˝enia w Europie: (S) gatunek niezagro˝ony,
którego status ochronny prawdopodobnie jest odpowiedni
BirdLife International: SPEC -
Dyrektywa Ptasia: Art. 4.2
Konwencja Berneƒska: za∏àcznik II

Wyst´powanie gatunku na 
obszarach chronionych

Izolowane stanowisko istnieje w Biebrzaƒskim PN. Wiele
wa˝nych l´gowisk wàsatki znajduje si´ w rezerwatach orni-
tologicznych lub innych rezerwatach przyrody, gdzie gnieê-
dzi si´ znaczna cz´Êç populacji. Nale˝à tu rezerwaty: Âwi-
dwie, Kurowskie B∏ota, Karsiborska K´pa, Jezioro Liwia ¸u-
˝a, Jezioro ¸uknajno, Siedem Wysp na jez. OÊwin, Jezioro
KaraÊ, Jezioro Rakutowskie, Stawy Milickie, Stawy Przem-
kowskie i Jezioro Trzebidzkie.

Rozwój i stan populacji

Europejska populacja l´gowa wàsatki w przybli˝eniu liczy
240 000–880 000 p. Najwi´cej wyst´puje jej w Rosji (do
500 000 p.), w Rumunii (do 250 000 p.), w Turcji (do
50 000 p.), na W´grzech i w Austrii (do 15 000 p.) i we
W∏oszech (do 10 000 p.).
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W ostatnich dziesi´cioleciach nastàpi∏ silny wzrost liczeb-
noÊci i ekspansja terytorialna wàsatki w Polsce. W latach
1976–1978 jej liczebnoÊç oceniono na 150–200 p.,
a w po∏owie lat 80. na co najmniej 250 p. W koƒcu lat 90.
jej stan oceniono na 1300–1800 p. i nadal notowano no-
we stanowiska l´gowe. Tak wi´c aktualnà liczebnoÊç mo˝-
na oceniç na 1800–2500 p.
Z XIX w. i poczàtków XX w. brak udokumentowanych
stwierdzeƒ gniazdowania wàsatki na obszarze dzisiejszej
Polski. Pierwsze obserwacje z okresu l´gowego pochodzà
z lat 1910–1920, a l´gi odnotowano dopiero w latach 20.
nad Zalewem WiÊlanym, jez. Miedwie oraz prawdopodob-
nie w rez. Ptasi Raj przy ujÊciu Wis∏y Âmia∏ej, gdzie ponow-
nie je stwierdzono w latach 60., a w 1973 znaleziono
gniazdo. W 1945 gnieêdzi∏a si´ w delcie Odry pod Szcze-
cinem, na jez. Miedwie, w latach 1948–1950 w liczbie
30–50 p. na jez. Dru˝no, skàd póêniej znikn´∏à, by poja-
wiç si´ w niewielkiej liczbie w latach 80. W tym okresie wà-
satki prawdopodobnie gnieêdzi∏y si´ jeszcze w kilku miej-
scach na Mazurach. Po roku 1960, a zw∏aszcza w latach
70, rozpoczà∏ si´ wzrost liczebnoÊci i liczby stanowisk. Wà-
satki gnieêdzi∏y si´ w latach 1961–1962 na Jez. Koskowic-
kim pod Legnicà, w latach 1963 i 1969 ponownie wykry-
to je na jez. Miedwie, a w latach 1968–69 na jez. Âwidwie.
Od roku 1969 ptaki te pojawi∏y si´ na Stawach Milickich,
gdzie w latach 80. gnieêdzi∏o si´ kilkadziesiàt par. Gwa∏-
towny rozwój populacji wàsatki w Polsce, trwajàcy do dziÊ,
rozpoczà∏ si´ od roku 1974. Przerywany by∏ okresowymi
spadkami, np. po ostrych zimach 1978/1979
i 2001/2002. Wzrasta∏a liczba stanowisk i liczebnoÊç pta-
ków na Pomorzu Zachodnim, w Wielkopolsce i na Âlàsku.
W ostatnim dziesi´cioleciu wàsatki sta∏y si´ ptakami regu-
larnie l´gowymi na wschodzie i pó∏nocnym wschodzie kra-
ju, terenach dotychczas omijanych przez ten gatunek,
prawdopodobnie z powodu d∏ugich i surowych zim. W ro-
ku 1986 pierwsze l´gowe wàsatki pojawi∏y si´ na Lubelsz-
czyênie, szereg nowych stanowisk wykryto na Mazurach,
w roku 1991 wykryto je w ostoi B∏ota Rakutowskie k. W∏o-
c∏awka, w roku 1997 zagnieêdzi∏y si´ na Bagnach Bie-
brzaƒskich. Izolowane stanowiska pojawi∏y si´ te˝ na po∏u-
dniu kraju, m. in. w dolinie Nidy i po wielu latach nieobec-
noÊci na stawach w Budzie Stalowskiej.
Na Pomorzu Zachodnim wàsatka wyst´puje na du˝ym,
zwartym obszarze obejmujàcym delt´ Âwiny, jez. Âwi-
dwie (100–150 p., w szuwarach na jez. Âwidwie zag´sz-
czenie wàsatki dochodzi∏o do 12 p./10 ha), Zalew
Szczeciƒski (230–250 p.) i Zalew Kamieƒski (60–80 p.),
jez. Dàbie i Miedwie, dolina dolnej Odry (150–230 p.).
G∏ówne l´gowiska wàsatki w Wielkopolsce to jez. Gop∏o
(38 p. w latach 1993–95), okolice Leszna – zb. WonieÊç
(25–30 p.), Jez. ¸oniewskie (co najmniej 40 p.) i Jez.
Trzebidzkie (70–75 p. w roku 2001) oraz jeziora i stawy
w okolicach Konina. Na B∏otach Rakutowskich k. W∏o-
c∏awka gnieêdzi si´ ponad 20 p. W dolinie Baryczy na
Stawach Milickich w latach 1991–1994 gnieêdzi∏o si´

51–148 p., a na Stawach Przemkowskich w latach
1999–2000 – 40–50 p. W ostatnim dziesi´cioleciu wà-
satka liczniej zasiedli∏a wschodnià cz´Êç kraju: Mazury,
Podlasie i Lubelszczyzn´. Tu, obok tradycyjnych l´gowisk
nad Zalewem WiÊlanym (powy˝ej 100 p. w latach
2000–2004) i jez. Dru˝no, liczniejsze jej stanowiska wy-
st´pujà w rez. Ptasi Raj (powy˝ej 20 p. w 2002 r.), na jez.
KaraÊ (25 p. w latach 1990–1991), Bagnach Biebrzaƒ-
skich (47 p. w 1997 r.) oraz na stawach w Siemieniu
w dolinie TyÊmienicy (20–30 p. w 1989 r.). 

Zagro˝enia

Gatunkowi zagra˝a w Polsce:
• utrata siedlisk w wyniku osuszania obszarów podmo-

k∏ych, spadku poziomu wód gruntowych oraz usuwania
wodnej roÊlinnoÊci wynurzonej;

• utrata siedlisk l´gowych w wyniku intensyfikacji gospo-
darki rybackiej na stawach hodowlanych;

• utrata siedlisk l´gowych w wyniku niekontrolowanego
pozyskiwania trzciny na obszarach l´gowych wàsatki;

• utrata siedlisk l´gowych w wyniku wiosennego, nielegal-
nego wypalania szuwarów trzcinowych;

• wysoka ÊmiertelnoÊç osobników doros∏ych w czasie suro-
wych i d∏ugotrwa∏ych zim;

• straty w l´gach powodowane przez drapie˝niki, nieko-
rzystne warunki atmosferyczne i zmiany poziomu wody.

Propozycje odnoÊnie do zarzàdzania

Nale˝y:
• opracowaç i wdro˝yç mechanizmy rekompensowania

ekstensywnych metod gospodarowania na stawach ryb-
nych (w tym: utrzymywania na stawach du˝ych p∏atów
szuwaru trzcinowego);

• opracowaç i wdro˝yç zasady przyjaznego ptakom pozy-
skiwania trzciny na zbiornikach wodnych;

• w dolinach rzek utrzymaç wysoki poziom wód grunto-
wych, zachowaç okresowo wype∏nione wodà obni˝enia
i starorzecza;

• wykluczyç osuszanie torfowisk i niecek jeziornych;
• podjàç redukcj´ drapie˝ników, zw∏aszcza norki amery-

kaƒskiej i jenota;
• podjàç podtapianie przesuszonych szuwarów trzcino-

wych.

Propozycje badaƒ

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

l´gowej;
• przynale˝noÊç podgatunkowà wàsatek gniazdujàcych

w Polsce. Przyjmuje si´, ˝e w Polsce wyst´puje podgatunek
wschodni P. b. russicus. Niewykluczone jest jednak wyst´-
powanie podgatunku nominatywnego – P. b. biarmicus.

A323

P
or

a
d
ni

k
i 

oc
hr

on
y 

si
ed

li
sk

 i
 g

a
tu

nk
ów



Panarus biarmicus (Wàsatka)

351

A323

P
ora

d
nik

i ochrony sied
lisk

 i g
a
tunków

Monitoring

• coroczna ocena liczebnoÊci populacji l´gowej, na po-
wierzchniach wybranych na obszarach licznego wyst´-
powania wàsatki.

Liczenie nale˝y prowadziç ze sta∏ych punktów w wytypowa-
nych trzcinowiskach o szerokoÊci powy˝ej 5 m. Punkty li-
czenia powinny byç oddalone od siebie o 100 m. Ka˝de li-
czenie powinno trwaç 10 minut i obejmowaç ca∏e trzcino-
wisko. W sezonie l´gowym liczenia nale˝y przeprowadziç
trzykrotnie w odst´pach 10-dniowych w maju. Po˝àdane
by∏oby przeprowadzenie szeÊciu liczeƒ mi´dzy po∏owà
kwietnia, a koƒcem maja. Liczenie nale˝y rozpoczynaç
2–3 godziny po wschodzie s∏oƒca. Liczenie mo˝e byç
wspomagane przez kontrol´ z miejsc po∏o˝onych nad trzci-
nowiskiem (np. z rozk∏adanej drabiny) i odtwarzanie g∏o-
sów kontaktowych z magnetofonu.
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