
Porzana porzana
(L., 1766)

Kropiatka
Rzàd: ˝urawiowe, rodzina: chruÊciele

Status wyst´powania w Polsce

Nieliczny na wschodzie, bardzo nieliczny na zachodzie ga-
tunek l´gowy i przelotny, wyjàtkowo zimujàcy.

Opis gatunku

Kropiatka jest wielkoÊci szpaka, o wymiarach: d∏ugoÊç cia-
∏a 21–25 cm, rozpi´toÊç skrzyde∏ 37–41 cm, masa cia∏a
60–130 g. Ogólny ton upierzenia jest ciemny, z charaktery-
stycznym bia∏ym kropkowanym rysunkiem na ca∏ym brzu-
chu, piersi, szyi, karku oraz na grzbiecie. Pióra na spodzie
ogona sà jednolicie be˝owe, bez rysunku. Dziób krótki, pro-
sty, ˝ó∏tawy, u nasady czerwony; nogi zielonkawe. Obie
p∏cie ubarwione podobnie. Piskl´ta sà okryte czarnym pu-
chem o brunatnym odcieniu, dziób majà czarny. Ptaki m∏o-
de sà równie plamkowane jak doros∏e, ale majà dziób brà-
zowawy, podbródek cz´sto bia∏awy. Ich brew jest jaÊniejsza
i bardziej be˝owa, w przeciwieƒstwie do popielatej brwi
u ptaków doros∏ych. Samiec odzywa si´ nocà charaktery-
stycznym rytmicznie wydawanym raz na sek. pojedynczym,
podnoszàcym si´ gwizdem „hiut”, s∏yszalnym z 1–2 km.

Mo˝liwoÊç pomy∏ki z innymi
gatunkami

Do kropiatki podobny jest nieco wi´kszy od niej wodnik
Rallus aquaticus (A118), lecz ma on znacznie d∏u˝szy i lek-
ko zakrzywiony ku do∏owi dziób, czarno-bia∏o prà˝kowane
sà tylko boki cia∏a wodnika, natomiast pierÊ i szyja sà jed-
nolicie szare, bez kropkowania. Nogi wodnika sà blado-
be˝owe. Zielonka Porzana parva (A120) jest nieco mniej-
sza i delikatniejsza od kropiatki, prà˝kowany wzór wyst´-
puje u niej tylko w tylnej cz´Êci spodu cia∏a, nie ma wyra-
zistego bia∏ego rysunku, natomiast u tego gatunku pióra
pod ogonem sà czarno-bia∏o prà˝kowane. Dziób zielonki
jest smuklejszy i nieco d∏u˝szy ni˝ u kropiatki, zielonkawy,
z ma∏à czerwonà plamkà u samej nasady. Najlepszym jed-
nak sposobem odró˝nienia w okresie l´gowym jest ozna-
czenie na podstawie g∏osu.

Biologia

Tryb ˝ycia
Kropiatka prowadzi dzienny tryb ˝ycia, chocia˝ w okresie
l´gowym wykazuje aktywnoÊç g∏osowà nocnà. Gniazduje
pojedynczo. W okresie pozal´gowym nie tworzy stad. Ptak
jest bardzo skryty i rzadko udaje si´ go zobaczyç.

L´gi
Kropiatka przylatuje na l´gowiska na poczàtku kwiet-
nia. Ptaki rozpoczynajà si´ gnieêdziç w wieku jednego
roku. W zaj´tym terytorium oba ptaki budujà gniazdo
w k´pie roÊlin wodnych, zwykle nad lub tu˝ na skraju
stojàcej p∏ytkiej wody. Gniazdo to czarka o stromych
Êciankach wewn´trznych. Podstawa gniazda jest zwy-
kle zbudowana z liÊci roÊlin wodnych, cz´Êç zewn´trz-
nà tworzà êdêb∏a traw, turzyc, pa∏ki itp., a wn´trze
gniazda wys∏ane jest liÊçmi traw i trzciny. Gniazdo jest
zawsze dobrze ukryte w roÊlinnoÊci. W zniesieniu znaj-
duje si´ 8–12 jaj, ˝ó∏tawoszarych, o odcieniu zielonka-
wym lub bràzowawym, bardzo jasnych. Jaja sà plam-
kowane – plamy g∏´bokie sà rzadkie, fioletowopopie-
late, a plamy powierzchniowe wi´ksze, nieforemne,
barwy brunatnej, cz´sto z czerwonymi obrze˝eniami.
Wyprowadza dwa l´gi w roku. Wysiadywanie trwa do
24 dni. Piskl´ta klujà si´ asynchronicznie, w ciàgu 2–3
dni. Wszystkie pozostajà w gnieêdzie a˝ do wyklucia
si´ ostatniego z nich, po czym po 8–10 godzinach ra-
zem opuszczajà gniazdo. Ju˝ po kilku dniach same
pobierajà pokarm. Pe∏nà samodzielnoÊç osiàgajà po
45–56 dniach.
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W´drówki
Kropiatka jest gatunkiem w´drownym. W Polsce pierwsze
ptaki pojawiajà si´ na poczàtku kwietnia, a zajmowanie
rewirów i przelot trwa do po∏owy maja. Okres koczowania
pol´gowego rozpoczyna si´ na poczàtku lipca, a w´drów-
ka jesienna trwa do paêdziernika, choç jeszcze w listopa-
dzie mo˝na spotkaç pojedyncze osobniki. W´druje nocà
pojedynczo, chocia˝ w miejscach zatrzymywania si´ jest
spotykana w luênych grupkach, do kilku osobników na nie-
wielkim obszarze.

Zimowanie
Na zim´ ptaki odlatujà do po∏udniowej Europy oraz pó∏noc-
nej i tropikalnej Afryki. W Polsce kropiatka zimuje wyjàtkowo.

Pokarm
Kropiatka jest wszystko˝erna. Od˝ywia si´ drobnymi bezkr´-
gowcami wy∏awianymi z p∏ytkiej wody lub zbieranymi z po-
wierzchni wody lub b∏ota. Zbiera te˝ pokarm z roÊlin, w tym
równie˝ spod liÊci roÊlin p∏ywajàcych. Zjada d˝d˝ownice, Êli-
maki, pajàki, owady w ró˝nych stadiach, w tym bardzo ch´t-
nie larwy wa˝ek, motyli, muchówek, mrówek i innych. Chwy-
ta równie˝ drobne ryby. Od˝ywia si´ tak˝e pokarmem roÊlin-
nym, nasionami traw, turzyc, liÊçmi, ∏odygami i korzeniami.

Wyst´powanie

Siedlisko
Tereny l´gowe kropiatki to obszary zalewowe, starorzecza
oraz tereny bagienne w dolinach rzek, jak równie˝ zaba-
gnione obrze˝a stawów i jezior. Optymalnym siedliskiem
sà torfowiska niskie z szuwarami turzycowymi wysokimi,
z mozgà, mannà, tatarakiem i skrzypami. Kropiatka jest
wra˝liwa na zmienny poziom wody. Unika zbyt g∏´bokiej
wody zalewowej oraz terenów przesuszonych.

Siedliska z za∏àcznika I Dyrektywy
Siedliskowej, które mogà byç istotne
dla gatunku
3150 Starorzecza i naturalne eutroficzne zbiorniki wodne

ze zbiorowiskami z Nymphaeion, Potamion
6410 Zmiennowilgotne ∏àki trz´Êlicowe (Molinion)

Rozmieszczenie geograficzne
Area∏ wyst´powania kropiatki obejmuje zachodnià cz´Êç
Palearktyki (nie wyró˝nia si´ podgatunków). W zachodniej
cz´Êci Europy zasi´g jest bardzo porozrywany, zwiàzany
z plamowym rozmieszczeniem odpowiednich siedlisk. Wy-
st´puje od Wysp Brytyjskich i Hiszpanii, poprzez Europ´
Ârodkowà, po∏udniowà cz´Êç Skandynawii po Morze Âród-
ziemne, Morze Czarne i Morze Kaspijskie, zachodnià
i centralnà Rosj´, Kaukaz, Iran i Kazachstan, si´gajàc na
wschodzie do pó∏nocno-zachodnich Chin. Dwa g∏ówne zi-
mowiska znajdujà si´ w Afryce oraz w Azji. Zimowisko
afrykaƒskie obejmuje przede wszystkim wschodnià cz´Êç

tego kontynentu na po∏udnie od Sahary, od Etiopii do RPA,
a na zachód po Angol´ i Namibi´; niewielkie zimowiska
znajdujà si´ w zachodniej i Êrodkowej Afryce, pomi´dzy
zwrotnikiem Raka a równikiem. Zimowisko azjatyckie obej-
muje Pakistan, pó∏nocnà cz´Êç Indii i zachodnià Birm´.
Niewielkie zimowiska znajdujà si´ równie˝ na po∏udniu
Hiszpanii i na Bliskim Wschodzie.

Rozmieszczenie w Polsce
Kropiatka wyst´puje na ca∏ym ni˝u. Jej rozmieszczenie jest
bardzo nierównomierne, podyktowane plamowym charak-
terem wyst´powania odpowiednich siedlisk. Najliczniej
spotykana jest w regionach pó∏nocno-wschodnich oraz
Êrodkowych, z bardzo nielicznym wyst´powaniem na po∏u-
dniu kraju, Pomorzu Ârodkowym i Pomorzu Zachodnim
oraz Âlàsku. Regionem najliczniejszego wyst´powania jest
Podlasie z Bagnami Biebrzaƒskimi, dolinà Narwi i zb. Sie-
mianówka. Dalej na po∏udnie miejscem liczniejszego
gniazdowania kropiatki sà torfowiska w´glanowe ko∏o
Che∏ma. W cz´Êci zachodniej kraju wyst´puje licznie zaled-
wie w kilku miejscach np. w okolicach Zalewu Szczeciƒskie-
go, w dolinie Warty, w dolinie Noteci oraz w rez. S∏oƒsk.
Istnieje kilka obserwacji pojedynczych ptaków w ∏agodniej-
sze zimy na Odrze we Wroc∏awiu, Warszawie i na stawach
w Przygodzicach.

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)
Status zagro˝enia w Europie: S gatunek niezagro˝ony, któ-
rego status ochronny jest prawdopodobnie odpowiedni
BirdLife International: SPEC 4
Dyrektywa Ptasia: Art. 4.1, za∏àcznik I
Konwencja Berneƒska: za∏àcznik II
Konwencja Boƒska: za∏àcznik II
Porozumienie AEWA

Wyst´powanie na obszarach
chronionych

Ze wzgl´du na to, ˝e kropiatka zasiedla bardzo nieliczne
w kraju podmok∏e siedliska otwarte, obszary jej liczniej-
szego wyst´powania sà obj´te w wi´kszoÊci jakàÊ formà
ochrony. W przypadku tych najwi´kszych (dolina Biebrzy,
ujÊcie Warty) sà to parki narodowe, a tak˝e parki krajo-
brazowe bàdê inne.

Rozwój i stan populacji

Europejska populacja l´gowa kropiatki szacowana jest na
52 000–170 000 p. Gatunek wyst´puje najliczniej w Rosji
(10 000–100 000 p.), na Bia∏orusi (25 000–30 000 p.), w Ru-
munii (5000–20 000 p.) i na Ukrainie (4200–4800 p.).
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W Polsce liczebnoÊç populacji l´gowej kropiatki ulega bar-
dzo silnym wahaniom z roku na rok, z powodu wahaƒ po-
ziomu wody na zamieszkiwanych przez nià obszarach.
Trudno dziÊ okreÊliç ca∏kowità liczebnoÊç tego gatunku na
obszarze ca∏ego kraju, jednak znanych jest obecnie ok.
3000 stanowisk samców. Na niektórych obszarach, jak np.
dolina Biebrzy liczebnoÊç szacowano na 1600 samców.
Na wielu ma∏ych stanowiskach ∏àcznie gniazduje kilkaset
ptaków. Mo˝na si´ zatem pokusiç o ocen´ ca∏ej populacji
l´gowej na ok. 2 500–3 500 p. Wieloletni trend zmian li-
czebnoÊci kropiatki jest nieznany, mo˝na jednak˝e przypu-
Êciç, ˝e zarówno jej ogólna liczebnoÊç, jak i liczba zajmo-
wanych stanowisk uleg∏y zmniejszeniu, czego przyczynà
jest bàdê osuszenie, bàdê zmiany w wykorzystaniu gruntów
na wielu niewàtpliwie dawniej zajmowanych obszarach.
Najwi´ksze liczebnoÊci l´gowych ptaków wyst´pujà w na-
st´pujàcych ostojach ptaków: Dolina Biebrzy
(350–1600 p. w latach 1980–1993), Bagienna Dolina
Narwi (kilkaset w wilgotne lata), UjÊcie Warty (50–110 p.
w latach 1995–2002), Dolina Dolnej Odry (35–80 p.
w latach 1990–2002), Pradolina Warszawsko-Berliƒska
(powy˝ej 70 p. w latach 1993–2001), Che∏mskie Torfowi-
ska W´glanowe (ponad 50 p. w latach 1986–1992),
Puszcza Bia∏owieska (45–50 p. w latach 80.), Zalew
Szczeciƒski i Delta Âwiny (40–50 p. w latach 1990–2002),
Dolina Dolnej Noteci (30–50 p. w latach 1990–1999),
Puszcza Kampinoska (11–50 p. w latach 1991–2002),
Dolina Górnej Narwi (30–40 p. w 1993), Dolina Ârodko-
wej Warty (30–35 p. w latach 1993–2001), Bagna Nietlic-
kie (30–34 p. w 1994), Dolina Nidy (cn. 30 p. w 2001)
i Dolina TyÊmienicy (15–25 p. w latach 1994–1995). Po-
za tym w latach 1992–1998 wykryto 63 odzywajàce si´
samce w okolicy W∏oc∏awka.

Zagro˝enia

Gatunkowi zagra˝a w Polsce:
• utrata siedlisk gniazdowych w wyniku intensyfikacji go-

spodarki stawowej, po∏àczonej z pog∏´bianiem stawów,
niszczeniem roÊlinnoÊci wynurzonej i likwidacjà wysp na
stawach hodowlanych;

• utrata siedlisk gniazdowych w wyniku osuszania Êród-
polnych zbiorników wodnych;

• utrata siedlisk l´gowych w wyniku zmian re˝imu hydro-
logicznego rzek, zmieniajàcych cz´stoÊç i d∏ugoÊç zale-
wów w dolinach rzecznych;

• utrata siedlisk gniazdowych w wyniku zmniejszania si´
powierzchni ekstensywnie u˝ytkowanych ∏àk i pastwisk
w dolinach rzecznych na rzecz pól uprawnych. Cz´Êç
przesuszonych, otwartych ∏àk zosta∏a porzucona przez
u˝ytkowników z powodów ekonomicznych i podlega za-
rastaniu w wyniku naturalnej sukcesji;

• presja ze strony drapie˝ników, szczególnie niepokojàcy
jest wzrost liczebnoÊci norki amerykaƒskiej. Choç
wp∏yw tego czynnika nie zosta∏ dotychczas w sposób

wiarygodny okreÊlony, w najbli˝szym czasie mo˝e oka-
zaç si´ kluczowy dla funkcjonowania populacji oma-
wianego gatunku, jak i wielu innych gatunków budujà-
cych gniazda na ziemi;

• wypalanie szuwarów (bezprawne).
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 (str. 19).

Propozycje odnoÊnie do zarzàdzania

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

tensywnych metod gospodarowania na stawach rybnych;
• opracowaç i wdro˝yç mechanizmy rekompensowania eks-

tensywnej gospodarki ∏àkowo-pastwiskowej w dolinach rzek;
• opracowaç i wdro˝yç zasady przyjaznego ptakom pozy-

skiwania trzciny na zbiornikach wodnych;
• powa˝nie ograniczyç plany zabudowy hydrotechnicznej

dolin rzecznych i plany przekszta∏ceƒ re˝imu hydrolo-
gicznego rzek;

• zaniechaç deniwelacji powierzchni dolin rzecznych (za-
sypywania starorzeczy i zag∏´bieƒ terenu okresowo wy-
pe∏nionych wodà);

• w uzasadnionych przyrodniczo przypadkach wprowa-
dziç korekt´ instrukcji gospodarowania wodà na zbior-
nikach 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;

• wykluczyç osuszanie torfowisk i niecek jeziornych;
• podjàç podtapianie przesuszonych szuwarów.
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 (str. 20).

Propozycje badaƒ

Nale˝y zbadaç:
• rozmieszczenie i liczebnoÊç krajowej populacji l´gowej;
• wybiórczoÊç siedliskowà;
• sukces l´gowy w zale˝noÊci od siedliska;
• prze˝ywalnoÊç;
• rozmieszczenie zimowisk i tras przelotu krajowej popula-

cji l´gowej;
• skutecznoÊç czynnej ochrony gatunku.

Monitoring

• coroczne liczenie ptaków l´gowych na losowych po-
wierzchniach rz´du 100 km2. Metodyka do ustalenia;
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• co 3 lata nale˝y przeprowadzaç liczenia na powierzch-
niach próbnych wyznaczonych w najwi´kszych krajo-
wych ostojach kropiatki. Metodyka do ustalenia.

Liczenie kropiatki polega na nas∏uchiwaniu o zmierzchu
odzywajàcych si´ samców. Dla podniesienia skuteczno-
Êci wykrywalnoÊci zaleca si´ stosowaç stymulacj´ ma-
gnetofonowà.
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