
Locustella luscinioides 
(Savi, 1824)

Brz´czka
Rzàd: wróblowe, podrzàd: Êpiewajàce, rodzina: pokrzewkowate

Status wyst´powania w Polsce

Ptak l´gowy, nieliczny, lokalnie liczny lub bardzo liczny na
ni˝u; przelotny.

Opis gatunku

WielkoÊcià zbli˝ona do sikory bogatki, ale znacznie smu-
klejsza. Sylwetka jest typowa dla pokrzewkowatych: wrze-
cionowata, z drobnà g∏owà i delikatnym dziobem. Ogon
wyraênie zaokràglony na koƒcu. Wymiary: d∏ugoÊç cia∏a
14 cm, rozpi´toÊç skrzyde∏ 18–21 cm, Êrednia masa cia∏a
w okresie l´gowym 16 g. Upierzenie jednolicie ciep∏o brà-
zowe. Spód cia∏a bia∏awy. Na ogonie obecne jest delikatne,
rozmyte prà˝kowanie, a pod ogonem podobnie ma∏o wy-
raêne chmurkowanie. Wzór tych partii upierzenia widoczny
jest jedynie z niewielkiej odleg∏oÊci, np. u ptaka trzymane-
go w r´ce. Nogi sà ró˝owawe. Brak dymorfizmu p∏ciowego.
Upierzenie m∏odych ptaków jest takie samo, jak doros∏ych.

Mo˝liwoÊç pomy∏ki z innymi 
gatunkami

Zachodzi mo˝liwoÊç pomylenia ze strumieniówkà Locustel-
la fluviatilis (A291) i Êwierszczakiem Locustella naevia
(A290), jak równie˝ z trzcinniczkiem Acrocephalus scirpa-
ceus (A297) i ∏ozówkà Acrocephalus palustris (A296,
nieopisana w tej ksià˝ce), zw∏aszcza przy krótkotrwa∏ej ob-
serwacji z wi´kszej odleg∏oÊci lub bez lornetki. W sezonie l´-
gowym, zw∏aszcza na jego poczàtku, samiec Êpiewajàcy na
szczycie trzciny jest ∏atwy do obserwacji. W póêniejszym
okresie trudny do d∏u˝szej obserwacji, pojawia si´ na chwi-
l´ i znika w trzcinowisku. W komfortowych warunkach mo˝-
na zauwa˝yç zaokràglenie ogona oraz ró˝owawe nogi (co
wyklucza trzcinniczka i ∏ozówk´). Ptak sprawia wra˝enie do-
syç ciemnego. Najpewniejszym sposobem na stwierdzenie
obecnoÊci ptaka w siedlisku (jak równie˝ wykluczenie in-
nych gatunków rodzaju Locustella) jest rozpoznanie g∏osu
Êpiewajàcego samca. Âpiew brzmi jak monotonne, d∏ugie
i suche „trrrrrrrrrrrrrrrrr...”, które sprawia wra˝enie modulo-
wanego, gdy˝ ptak Êpiewajàc, obraca g∏ow´ na boki.

Biologia

Tryb ˝ycia
Ptak zasadniczo dzienny, samotniczy, lecz aktywnoÊç g∏o-
sowa samców najwi´ksza jest nocà oraz nad ranem
i wieczorem.

L´gi
Brz´czka jest gatunkiem terytorialnym. WielkoÊç terytorium
zajmowanego przez jednà par´ i bronionego przed sàsiada-
mi, jest ró˝na, w zale˝noÊci od zasobnoÊci siedliska (1800–
–8000 m2). Na obszarach ubo˝szych terytoria sà wi´ksze, zaÊ
zag´szczenie par mniejsze. Zag´szczenie gatunku w optymal-
nych siedliskach mo˝e wynosiç nawet 8–10 par/10 ha (np.
w rezerwacie przyrody Zatoka Elblàska na Zalewie WiÊlanym).
Brz´czka umieszcza gniazdo w wysokiej roÊlinnoÊci nadbrze˝-
nej, nad p∏ytkà wodà lub nad bagnistym gruntem, na wysoko-
Êci 2–20 cm od ziemi lub wody, na Êrodku terytorium. Jest wci-
Êni´te pomi´dzy suche po∏amane trzciny albo w k´p´ turzycy
i nieprzymocowane do otaczajàcej roÊlinnoÊci. Zbudowane
jest z szerokich liÊci trzciny i pa∏ki, ÊciÊle splecionych i krzy˝ujà-
cych si´ pod doÊç ostrym kàtem. Brzegi zawini´te sà lekko do
Êrodka, bez wystajàcych koƒców materia∏ów. Brak wyÊció∏ki.
W zniesieniu znajduje si´ najcz´Êciej 5 jaj, rzadziej 4 lub 6. Ja-
ja wysiadujà obydwoje rodzice, choç wi´cej czasu sp´dza na
wysiadywaniu samica. Wysiadywanie trwa 10–12 dni. M∏ode
sà karmione przez oboje rodziców. Opuszczajà gniazdo po
11–15 dniach. Po opuszczeniu gniazda przez okres 3–14 dni
m∏ode sà jeszcze karmione przez rodziców. Pokarm zbierany
jest najcz´Êciej w odleg∏oÊci 20–60 m, a nawet do 100 m od
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gniazda. Brz´czka wyprowadza dwa l´gi w sezonie. Odleg∏oÊç
pomi´dzy gniazdem z pierwszego i drugiego l´gu wynosi
5–30 m. Ptaki przyst´pujà do pierwszego l´gu w drugim ka-
lendarzowym roku ˝ycia. Sukces l´gowy to 2–3 zdolne do lotu
m∏ode wychowane przez par´ w ciàgu sezonu. Najwi´cej strat
w legach jest powodowanych przez drapie˝niki.

W´drówki
Brz´czka w´druje nocà, pojedynczo. Wiosnà najwczeÊniejszy
przylot ptaków tego gatunku do Polski notowany by∏ 8 kwiet-
nia. Przeci´tnie przylatuje ok. po∏owy kwietnia. Na terenie
pó∏nocno-wschodniej Polski pojawia si´ w drugiej po∏owie
kwietnia. Przelot wiosenny trwa od kwietnia do maja. Jesie-
nià odlot z l´gowisk rozpoczyna si´ w sierpniu i trwa do wrze-
Ênia. Ostatnie ptaki odlatujà w drugiej po∏owie wrzeÊnia.

Zimowanie
Podejmuje dalekodystansowe w´drówki na zimowiska le-
˝àce w Afryce, na po∏udnie od Sahary. Najliczniejsza w po-
∏udniowym Sudanie. Na zimowiskach preferuje g∏ównie
mokrad∏a poroÊni´te g´stà roÊlinnoÊcià, wyst´puje równie˝
na sawannie i wÊród krzewów akacji.

Pokarm
Od˝ywia si´ wy∏àcznie pokarmem zwierz´cym. ˚eruje g∏ów-
nie w g´stej roÊlinnoÊci na granicy làdu i wody. Zbiera po-
karm na êdêb∏ach i liÊciach, a tak˝e z ziemi i z powierzchni
wody. Rzadziej ni˝ inne pokrzewki zamieszkujàce trzcinowi-
ska ∏apie owady w locie. Chwyta przede wszystkim stawono-
gi (owady i paj´czaki), zarówno larwy, jak i postacie doro-
s∏e, ale równie˝ niewielkie Êlimaki. W sk∏ad pokarmu przy-
noszonego m∏odym wchodzà przede wszystkim muchówki,
larwy motyli (w mniejszym stopniu postacie doros∏e), larwy
j´tek i dodatkowo pajàki i chrzàszcze. 

Wyst´powanie

Siedlisko
Zwiàzana z pasem trzcinowisk porastajàcych brzegi zbior-
ników wód stojàcych i cieków wodnych. Preferuje du˝e trzci-
nowiska, utworzone przez kilka generacji trzciny, z warstwà
po∏amanych, le˝àcych êdêbe∏. Najwi´ksze zag´szczenie
osiàga w dolinach du˝ych, nieuregulowanych rzek i wokó∏
jezior, o szerokim pasie niekoszonych trzcinowisk. 

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
Wyró˝niono 3 podgatunki brz´czki. W Polsce gniazduje
podgatunek nominatywny L. l. luscinioides, którego zasi´g

obejmuje niemal ca∏à Europ´, z wyjàtkiem Skandynawii.
W Anglii zasi´g ograniczony jest do po∏udniowo-wschod-
niej cz´Êci kraju. Na pó∏nocy obszar l´gowiska si´ga do
Danii i Estonii, a na po∏udniu do basenu Morza Âródziem-
nego, w tym równie˝ do pó∏nocno-zachodnich kraƒców
Afryki. Na wschodzie si´ga do doliny Wo∏gi w europejskiej
cz´Êci Rosji. Na po∏udniowym wschodzie area∏ gniazdowa-
nia si´ga do wysokoÊci Charkowa i zachodniego brzegu
Morza Azowskiego na Ukrainie. Na obszarach po∏o˝onych
dalej na wschód, jak równie˝ w Azji Mniejszej, gniazdujà
pozosta∏e 2 podgatunki brz´czki. W Europie Zachodniej,
od Niemiec po Hiszpani´, na Ba∏kanach, a tak˝e w Maro-
ku i Algierii brz´czka gniazduje wyspowo.
Obszary zimowania brz´czki nie sà dok∏adnie poznane.
Le˝à w pasie podsaharyjskim, na pó∏noc od lasów desz-
czowych, na obszarze od Senegalu do Erytrei. Najliczniej-
sza jest w po∏udniowym Sudanie. Zimowiska w Afryce Za-
chodniej prawdopodobnie obejmujà mniejsze obszary ni˝
w Afryce Wschodniej. Okazjonalnie gatunek zimuje rów-
nie˝ na terenie Algierii i Maroku.

Rozmieszczenie w Polsce
W Polsce gniazduje na ca∏ym ni˝u do wysokoÊci
290 m n.p.m. Omija jedynie tereny suche oraz podgór-
skie i wy˝ynne (w tym wy˝yny Ma∏opolski i Âlàska). Najlicz-
niej wyst´puje w pó∏nocno-wschodniej Polsce, w bagien-
nych dolinach Narwi i Biebrzy. Wysokà liczebnoÊç zanoto-
wano tak˝e na terenach wokó∏ Zalewu Szczeciƒskiego,
wokó∏ jez. Âwidwie i na Mi´dzyodrzu. Jest to gatunek bar-
dzo liczny tak˝e na rozleg∏ych trzcinowiskach Zalewu Wi-
Êlanego i nad jez. Dru˝no. Na terenie Wielkopolski naj-
liczniej wyst´puje w rejonie Nadgopla, zaÊ na Âlàsku licz-
na jest w dolinie Baryczy. 

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,
którego status ochronny jest prawdopodobnie odpowiedni
BirdLife International: SPEC 3
Dyrektywa Ptasia: Art. 4.2
Konwencja Berneƒska: za∏àcznik III
Konwencja Boƒska: za∏àcznik II

Wyst´powanie gatunku na 
obszarach chronionych

Gatunek wyst´puje na wszystkich obszarach chroniàcych
siedliska podmok∏e, zw∏aszcza obejmujàcych rozleg∏e ob-
szary szuwarów i trzcinowisk. Najliczniej wyst´puje w Nar-
wiaƒskim PN, Biebrzaƒskim PN, rezerwatach przyrody: Je-
zioro Dru˝no, Zatoka Elblàska, UjÊcie Nogatu, Âwidwie,
w parkach krajobrazowych – PK Doliny Dolnej Odry, PK
Doliny Baryczy i w Nadgoplaƒskim Parku Tysiàclecia.

Locustella luscinioides (Brz´czka)
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Rozwój i stan populacji

LiczebnoÊç europejskiej populacji brz´czki szacowana jest na
150 000–380 000 p. Najliczniej gatunek ten zasiedla Rumu-
ni´ (70 000–130 000 p.) i W´gry (30 000–60 000 p.).
LiczebnoÊç polskiej populacji nie jest znana, a istniejàce
szacunki – 8000–20 000 p. – sà zapewne bardzo niedo-
k∏adne. W kraju gatunek ten wykazuje silny wzrost liczebno-
Êci, po∏àczony z ekspansjà na nowe tereny. Jeszcze w po∏o-
wie XIX w. brz´czka gniazdowa∏a jedynie we wschodniej
cz´Êci Polski. Trend wzrostu liczebnoÊci trwa od poczàtku XX
w. i zauwa˝alny jest równie˝ na przestrzeni ostatnich 25 lat.
Na wielu obszarach, gdzie gatunek pojawi∏ si´ kilkadziesiàt
lat temu (oko∏o po∏owy XX w.), ju˝ w latach 90. zanotowa-
no kilkukrotny wzrost zag´szczenia Êpiewajàcych samców.
Wysokà liczebnoÊç zanotowano na terenach wokó∏ Za-
lewu Szczeciƒskiego (420 p.), wokó∏ jez. Âwidwie
(140–150 p.) i na Mi´dzyodrzu (430–550 samców). Jest
to gatunek bardzo liczny tak˝e na rozleg∏ych trzcinowi-
skach Zalewu WiÊlanego (ponad 300 samców) i nad
jez. Dru˝no (ponad 100 samców). W ostoi ptaków Ba-
gienna Dolina Narwi stwierdzono gniazdowanie ok.
200 p. Na terenie Wielkopolski najliczniej wyst´puje
w rejonie Nadgopla (ok. 100 p.), zaÊ na Âlàsku liczna
jest w dolinie Baryczy (60–120 p.).

Zagro˝enia

Gatunkowi zagra˝a w Polsce:
• utrata siedlisk l´gowych w wyniku likwidacji lub zmniej-

szenia powierzchni zaj´tej przez szuwary trzcinowe, na
stawach i innych zbiornikach wodnych;

• utrata siedlisk l´gowych w wyniku zimowego koszenia
lub wiosennego wypalania szuwarów trzcinowych na
stawach i innych zbiornikach wodnych.

Propozycje odnoÊnie do zarzàdzania

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

tensywnych metod gospodarowania na stawach rybnych;
• opracowaç i wdro˝yç zasady przyjaznego ptakom pozy-

skiwania trzciny na zbiornikach wodnych.

Propozycje badaƒ

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

l´gowej;
• wybiórczoÊç siedliskowà okresu gniazdowego (w tym za-

le˝noÊç pomi´dzy strukturà wiekowà szuwaru trzcinowe-
go a jego atrakcyjnoÊcià dla brz´czki);

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

cji l´gowej;
• skutecznoÊç czynnej ochrony gatunku.

Monitoring

• coroczna ocena liczebnoÊci populacji l´gowej (na pod-
stawie liczby Êpiewajàcych samców) na powierzchniach
wybranych na obszarach licznego wyst´powania gatun-
ku. Liczenia powinny rozpoczynaç si´ tu˝ przed Êwitem
i trwaç nie d∏u˝ej ni˝ 3 godziny. Na ka˝dej powierzchni
nale˝y przeprowadziç co najmniej 2 liczenia w odst´-
pach 2-tygodniowych, pierwsze z nich nale˝y wykonaç
na prze∏omie kwietnia i maja.
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