
Locustella fluviatilis 
(Wolf, 1810)

Strumieniówka
Rzàd: wróblowe, podrzàd: Êpiewajàce, rodzina: pokrzew-
kowate

Status wyst´powania w Polsce

Ptak l´gowy, nieliczny, lokalnie Êrednio liczny na ni˝u;
rzadko widywany podczas w´drówek.

Opis gatunku

Nieco mniejsza od sikory bogatki, a przy tym znacznie
smuklejsza. Sylwetka jest typowa dla pokrzewek: wrze-
cionowata, z drobnà g∏owà i delikatnym dziobem.
Ogon zaokràglony. Wymiary: d∏ugoÊç cia∏a 13 cm,
rozpi´toÊç skrzyde∏ 19–22 cm, masa cia∏a w okresie l´-
gowym 18 g. Upierzenie g∏owy, grzbietu i ogona jed-
nolicie oliwkowobràzowe. Spód cia∏a bia∏awy. Na pier-
si wyraêne plamkowanie, u∏o˝one w pod∏u˝ne paski.
Chmurkowanie pod ogonem jest wyraêniejsze ni˝
u brz´czki. Nogi ró˝owawe. Nieznacznie zaznaczony
dymorfizm p∏ciowy. Samiec o bardziej zielonkawym od-
cieniu z dobrze widocznà jaÊniejszà brwià. Samica
o mniej zielonkawym odcieniu, brew prawie niewidocz-
na. Upierzenie m∏odych ptaków zbli˝one do doros∏ych,
w cieplejszych barwach (z ˝ó∏tym odcieniem), zw∏aszcza
pod brzuchem i na g∏owie.

Mo˝liwoÊç pomy∏ki z innymi 
gatunkami

Zachodzi mo˝liwoÊç pomylenia strumieniówki z brz´cz-
kà Locustella luscinioides (A292) i Êwierszczakiem Locu-
stella naevia (A290), jak równie˝ z pokrzewkami rodza-
ju Acrocephalus, g∏ównie z wyst´pujàcà w podobnym
siedlisku ∏ozówkà Acrocephalus palustris (A296). Roz-
poznanie gatunku przy krótkotrwa∏ej obserwacji z wi´k-
szej odleg∏oÊci lub bez lornetki jest bardzo trudne. Ptak
prowadzi skryty tryb ˝ycia, co dodatkowo utrudnia we-
ryfikacj´ cech. W komfortowych warunkach obserwacji
(np. Êpiewajàcego samca) mo˝na zauwa˝yç wyraênie
zaokràglony ogon (co wyklucza trzcinniczka i ∏ozówk´),
oliwkowe ubarwienie oraz wzór na piersi i pod ogo-
nem. Najpewniejszym sposobem na stwierdzenie obec-
noÊci ptaka, jak równie˝ wykluczenie innych gatunków
rodzaju Locustella, jest rozpoznanie g∏osu Êpiewajàce-
go samca. Âpiew: monotonne i doÊç szybkie „dze-dze-
-dze-dze-dze-dze...”, przypominajàce g∏os pasikonika.
Niektórzy kojarzà ten Êpiew z dêwi´kiem wydawanym
przez szybko pracujàcà maszyn´ do szycia. Âpiewa
zwykle na krzewie, na wysokoÊci 2–5 m.

Biologia

Tryb ˝ycia
Gatunek aktywny w dzieƒ, samotniczy. Samiec Êpiewa
przede wszystkim w nocy.

L´gi
Strumieniówka jest gatunkiem terytorialnym. WielkoÊç tery-
torium wynosi poczàtkowo ok. 0,8 ha i mo˝e maleç pod-
czas budowy gniazda do ok. 0,2 ha. W siedliskach opty-
malnych zag´szczenie Êpiewajàcych samców mo˝e wyno-
siç maksymalnie 7–10/10 ha, przeci´tnie jednak waha si´
w granicach 0,6–1,8/10 ha. Gniazdo buduje g∏ównie sa-
mica. Umieszcza je na ziemi, czasem w p∏ytkim do∏ku, naj-
cz´Êciej w pobli˝u krzewu. Jest wówczas otoczone g´stà
i wysokà roÊlinnoÊcià zielnà. Mo˝e byç tak˝e budowane na
niewielkiej wysokoÊci nad ziemià – le˝y wówczas na pod-
stawie z g´stej roÊlinnoÊci zielnej lub krzewinek. Samiec
Êpiewa w odleg∏oÊci 8–80 m od gniazda, cz´sto zmienia
stanowisko Êpiewu. Poczàtek sk∏adania jaj ma miejsce w 1.
dekadzie czerwca. W zniesieniu jest najcz´Êciej 5 jaj, rza-
dziej 4. Wysiadywanie jaj trwa 14–15 dni, bierze w nim
udzia∏ g∏ównie samica. M∏ode sà karmione przez oboje ro-
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dziców, gniazdo opuszczajà po 10–11 dniach od wyklucia,
nie b´dàc jeszcze w pe∏ni zdolnymi do lotu. Pod opiekà ro-
dziców pozostajà jednak przez dalsze 2 tygodnie. W sezo-
nie l´gowym strumieniówka wyprowadza tylko jeden l´g. 

W´drówki
W´druje nocà, pojedynczo. Przelot wiosenny jest skoncen-
trowany g∏ównie w maju, choç pierwsze ptaki pojawiajà si´
w Polsce ju˝ pod koniec kwietnia. Jesienià wi´kszoÊç pta-
ków odlatuje z l´gowisk do koƒca sierpnia. Pojedyncze
osobniki mogà byç obserwowane jeszcze we wrzeÊniu.

Zimowanie
Zimuje we wschodniej Afryce, na po∏udnie od Sahary.

Pokarm
Pokarm stanowià g∏ównie owady: motyle (postacie doro-
s∏e i larwy), szaraƒczaki, pluskwiaki równoskrzyd∏e, mu-
chówki, ma∏e chrzàszcze, j´tki oraz paj´czaki i ich jaja.
Pokarm zbiera wÊród g´stej roÊlinnoÊci zielnej i krzewów,
biegajàc po ziemi wÊród opad∏ych liÊci. W lesie ˝eruje
wzd∏u˝ strumieni. Chwyta zdobycz na ziemi i liÊciach,
rzadziej w powietrzu.

Wyst´powanie

Siedlisko
Strumieniówka jest zwiàzana z zakrzewieniami i zadrze-
wieniami na terenach podmok∏ych. Spotykana równie˝
w pobli˝u niewielkich Êródpolnych oczek wodnych, o brze-
gach poroÊni´tych krzewami. Wyraênie preferuje obrze˝a
olsów i ∏´gów oraz zbiorowiska roÊlinne dolin du˝ych rzek,
gdzie wyst´puje najliczniej. Typowe siedlisko strumieniówki
to obszary pokryte przez krzewiaste formy wierzb, m∏ody
podrost leszczyny, brzozy lub olchy, z wysokà g´stà roÊlin-
noÊcià zielnà. Najcz´Êciej sà to wysokie trawy, pokrzywy,
wiàzówka b∏otna czy je˝yna.

Siedliska z za∏àcznika I Dyrektywy 
Siedliskowej, które mogà byç istotne 
dla gatunku
6430 Zio∏oroÊla górskie (Adenostylion alliariae) i zio∏oroÊla

nadrzeczne (Convolvuletalia sepium)
91E0 ¸´gi wierzbowe, topolowe, olszowe i jesionowe (Sa-

licetum albo-fragilis, Populetum albae, Alnenion glu-
tinoso-incanae), olsy êródliskowe

91F0 ¸´gowe lasy d´bowo-wiàzowo-jesionowe (Ficario-
-Ulmetum)

Rozmieszczenie geograficzne
Nie wyró˝niono podgatunków. Area∏ l´gowy strumieniów-
ki obejmuje Europ´ Ârodkowà i Wschodnià. Gatunek ten
gniazduje od Niemiec na zachodzie, do doliny Irtyszu na
wschodzie. Na pó∏nocy area∏ gniazdowania gatunku si´ga
do po∏udniowej Finlandii, a na po∏udniu do pó∏nocnej

Grecji i Morza Czarnego. Zimowiska strumieniówki rozcià-
gajà si´ w Afryce na po∏udnie od Sahary: od Kenii, przez
Tanzani´, Mozambik, po∏udniowe Malawi, Zimbabwe do
pó∏nocnych kraƒców Republiki Po∏udniowej Afryki.

Rozmieszczenie w Polsce
Strumieniówka zwiàzana jest g∏ównie z terenami nizinny-
mi, choç spotykana tak˝e w dogodnym dla siebie siedlisku
na wy˝ynach do wysokoÊci ok. 500 m n.p.m. W Polsce licz-
niejsza jest na pó∏nocnym wschodzie ni˝ w pozosta∏ej cz´-
Êci kraju. Zawsze liczniej wyst´puje w dolinach wi´kszych
rzek i na zalesionych obszarach bagiennych. Znaczne li-
czebnoÊci zanotowano w ostatnich latach na obszarach
wokó∏ Zalewu Szczeciƒskiego. DoÊç liczna jest na Warmii,
Mazurach i w dolinie Wis∏y Ârodkowej. Najwi´ksze liczeb-
noÊci osiàga na Podlasiu, nad Biebrzà i lokalnie nad Na-
rwià. Liczna tak˝e w Wielkopolsce, nad Odrà oraz w doli-
nach Noteci i Warty. DoÊç wysokie liczebnoÊci zanotowano
tak˝e w dolinach Pilicy i Nidy.

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
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 chroniàcych tereny
podmok∏e, zw∏aszcza cz´Êciowo zalesione. Bardzo liczna
mi´dzy innymi w parkach narodowych: Biebrzaƒskim PN
i Narwiaƒskim PN, parkach krajobrazowych: Mazurskim
PK, PK Doliny Dolnej Odry, Nadwarciaƒski PK, Przem´c-
kim PK, OChK Dolina Noteci.

Rozwój i stan populacji

WielkoÊç europejskiej populacji strumieniówki szacowana
jest na 380 000–1 500 000 p. Najliczniej gniazduje na te-
renie Bia∏orusi (100 000–140 000 p.). Druga pod wzgl´-
dem liczebnoÊci jest populacja polska i ∏otewska (szacowa-
ne na 50 000–100 000 p.). Szacunek liczebnoÊci krajowej
populacji nie jest jednak dok∏adny, poniewa˝ oparty g∏ów-
nie na pobie˝nych kontrolach, a nie metodycznie prowa-
dzonych liczeniach z uwzgl´dnieniem nocnej aktywnoÊci
g∏osowej samców. Trend liczebnoÊci populacji krajowej nie
jest znany, choç prawdopodobnie jest ona stabilna. Na
niektórych obszarach (odnogach Wis∏y Ârodkowej, nad
Obrà i w dolinie Baryczy) zaznacza si´ w ostatnich dziesi´-
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cioleciach niewielka tendencja wzrostowa liczebnoÊci.
W ostatnich latach znaczne liczebnoÊci zanotowano na ob-
szarach wokó∏ Zalewu Szczeciƒskiego (250 Êpiewajàcych
samców) oraz w Iƒskim PK (ponad 100 p.). DoÊç licznie
gatunek wyst´puje na Warmii, Pojezierzu Mazurskim
i w dolinie Wis∏y Ârodkowej (od Zawichostu do ujÊcia Pilicy
– 228 samców). Najwi´ksze liczebnoÊci osiàga na Podla-
siu, nad Biebrzà i lokalnie nad Narwià. Bardzo liczny tak-
˝e w Wielkopolsce, nad Odrà (mi´dzy Brzegiem Dolnym
a G∏ogowem ok. 200 samców) oraz w dolinach Noteci
i Warty. DoÊç wysokie liczebnoÊci zanotowano tak˝e w do-
linie Pilicy (od zapory w Smardzewicach do ujÊcia 124–149
samców) i w dolinie Nidy (45–60 p.). Liczna jest równie˝
na terenie Puszczy Boreckiej, choç brak dok∏adnych da-
nych iloÊciowych dla tego obszaru.

Zagro˝enia

Gatunkowi zagra˝a w Polsce:
• utrata siedlisk na skutek osuszania dolin rzecznych i li-

kwidowania zaroÊli i zadrzewieƒ ∏´gowych w dolinach
rzek, zarówno Êródpolnych, jak i ÊródleÊnych.

Propozycje odnoÊnie do zarzàdzania

Nale˝y:
• powa˝nie ograniczyç plany zabudowy hydrotechnicznej

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

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

• zachowaç i odtwarzaç lasy ∏´gowe nad brzegami zbior-
ników i cieków wodnych, zw∏aszcza zalewowe;

• nie usuwaç wszystkich lasów i zadrzewieƒ nadrzecznych
z mi´dzywala (nale˝y kszta∏towaç ich form´ przestrzennà,
tak by umo˝liwia∏a ona przejÊcie wielkiej wody i lodu);

• utrzymaç w niezmienionym stanie Êródpolne oczka wod-
ne i Êródpolne mokrad∏a.

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 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.

Monitoring

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

Liczenie strumieniówki nale˝y rozpoczàç przed Êwitem, nie
póêniej ni˝ o godz. 4, i zakoƒczyç najpóêniej o godz. 5.30.
Powinny byç przeprowadzone trzy liczenia w sezonie l´go-
wym. Pierwsze liczenie powinno odbyç si´ w po∏owie ma-
ja, a nast´pne co dwa tygodnie.
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