Ptaki (cz´Êç II)

A295

Acrocephalus
schoenobaenus
(L., 1758)

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

Status wyst´powania w Polsce
Nieliczny, lokalnie Êrednio liczny lub liczny ptak l´gowy ni˝u.

Poradniki ochrony siedlisk i gatunków

Opis gatunku
Niewielki ptak z rodziny pokrzewkowatych, nieco
mniejszy i wyraênie smuklejszy od wróbla. Wymiary:
d∏ugoÊç cia∏a 12–14 cm, rozpi´toÊç skrzyde∏
17–21 cm, masa cia∏a 8–19 g. Ubarwienie oliwkowobràzowe, kuper rdzawy. Wierzch g∏owy ciemny, nad
okiem bia∏a lub p∏owa brew. Wierzch cia∏a jasnobràzowy z ciemniejszymi kreskami, boki rdzawobe˝owe. Brak
dymorfizmu p∏ciowego. Samce cz´sto Êpiewajà z wierzcho∏ków trzcin lub krzewów, a tak˝e podczas lotów tokowych. Âpiew ma charakter ciàg∏y, z elementami
zgrzytliwymi. Niekiedy wplata fragmenty Êpiewu innych
gatunków. Ptaki m∏ode podobnie ubarwione do doros∏ych – z wierzchu sà bardziej ochrowobe˝owe, z wyraêniejszym ciemnym rysunkiem.

Mo˝liwoÊç pomy∏ki z innymi
gatunkami
Naj∏atwiej mo˝na pomyliç rokitniczk´ z wodniczkà A. paludicola (A294), która charakteryzuje si´ bardziej kontrastowym ubarwieniem wierzchu cia∏a. Na g∏owie, oprócz jasnej brwi, wodniczka posiada Êrodkowy pasek ciemieniowy o p∏owym zabarwieniu, oddzielony od brwi czarnymi,
bocznymi paskami. Âpiew wodniczki jest zupe∏nie odmienny, z∏o˝ony z dwóch prostych motywów.

Biologia
Tryb ˝ycia
Rokitniczka jest gatunkiem prowadzàcym dzienny tryb ˝ycia, w okresie l´gowym – terytorialnym.
L´gi
W okresie l´gowym samce rokitniczki zajmujà terytoria,
które mogà tworzyç wyraêne skupienia w odpowiednich
siedliskach. Przylot na l´gowiska przypada na 2. po∏ow´ kwietnia, chocia˝ zdarzajà si´ osobniki przylatujàce
ju˝ na poczàtku kwietnia. Gniazdo umieszczane jest
w wynurzonej roÊlinnoÊci wodnej nad p∏ytkà wodà lub
w roÊlinnoÊci zielnej nad suchym làdem, na wysokoÊci
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15–50 cm (rzadko wy˝ej). WielkoÊç zniesienia 4–6, najcz´Êciej 5 jaj. Rokitniczka mo˝e wyprowadzaç 2 l´gi
w roku. Gniazduje w maju, czerwcu i lipcu. Wysiadywanie trwa 12 dni, a piskl´ta przebywajà w gnieêdzie Êrednio 10 dni. Po opuszczeniu gniazda podloty sà karmione przez rodziców jeszcze przez okres 12–14 dni. W obr´bie p∏atów odpowiedniego siedliska osiàga znaczne
zag´szczenie lokalne, które mo˝e wahaç si´ od kilku do
34 p./10 ha.
W´drówki
Gatunek w´drowny, przylatuje w kwietniu, odlatuje we
wrzeÊniu-paêdzierniku. W´drówki odbywajà si´ nocà.
W okresie jesiennym osobniki tego gatunku muszà zmagazynowaç odpowiednie iloÊci t∏uszczu, aby pokonaç Sahar´. Z tego wzgl´du du˝e znaczenie na drodze w´drówki w Europie odgrywajà rozleg∏e obszary trzcinowisk, stanowiàce siedlisko ˝erowania. W´drówk´ rozpoczynajà
ptaki doros∏e. W obszarze Êródziemnomorskim w´drowne
osobniki spotykane sà jesienià g∏ównie w sierpniu i we
wrzeÊniu. W Polsce miejsca koncentracji rokitniczki podczas w´drówek nie sà znane.

Acrocephalus schoenobaenus (Rokitniczka)

Zimowanie
Rokitniczka zimuje w Afryce Równikowej i Po∏udniowej.
W miesiàcach zimowych stwierdzana by∏a równie˝ w Izraelu i Egipcie. W Afryce Ârodkowej i Po∏udniowej jest notowana od listopada do kwietnia, ale wiosenny przelot rozpoczyna si´ tam ju˝ w lutym.

Wyst´powanie
Siedlisko
Typowe siedlisko l´gowe rokitniczki stanowià obrze˝a eutroficznych zbiorników wód stojàcych i rzek oraz obszary
bagienne. Wykazuje ona du˝à tolerancj´ siedliskowà, zamieszkujàc równie ch´tnie obszary o charakterze naturalnym, jak i sztucznym, takie jak stawy hodowlane, torfianki,
rowy melioracyjne, a nawet obrze˝a pól uprawnych. Rokitniczka unika jednak zwartych ∏anów trzcin rosnàcych na
g∏´bszej wodzie, preferujàc raczej làdowiejàce partie szuwarów, graniczàce z suchszymi terenami otwartymi, poroÊni´te rzadkimi k´pami krzewów. Du˝e znaczenie dla osiedlania si´ rokitniczki ma obecnoÊç ubieg∏orocznej roÊlinnoÊci nad brzegami zbiorników wodnych.
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
6410 Zmiennowilgotne ∏àki trz´Êlicowe (Molinion)
7210 Torfowiska nakredowe (Cladietum marisci, Caricetum
buxbaumii, Schoenetum nigricantis)
7230 Górskie i nizinne torfowiska zasadowe o charakterze
m∏ak, turzycowisk i mechowisk
Rozmieszczenie geograficzne
Area∏ l´gowisk rokitniczki obejmuje prawie ca∏à Europ´
oraz pó∏nocno-zachodnià Azj´. Nie wyró˝nia si´ podgatunków. W Europie wyst´puje od pó∏nocnej Skandynawii
do Grecji i Turcji na po∏udniu oraz od Irlandii do Uralu.
W rejonie Morza Âródziemnego jest gatunkiem rzadkim.
W Azji wyst´puje g∏ównie w zachodniej Syberii, si´gajàc do
Jeniseju. W Azji Centralnej wyst´puje nawet w Iranie, ale
jej wyst´powanie jest tam silnie ograniczone. W okresie zi-
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Rozmieszczenie w Polsce
Wyst´puje skupiskowo na ca∏ym ni˝u Polski. W górach do
350 m n.p.m., wyjàtkowo stwierdzona na wysokoÊci
500 m n.p.m. Najliczniejsza w dolinach rzek: Narwi, Biebrzy, Warty, nad Êrodkowà Wis∏à i dolnà Odrà. Poza tym
licznie wyst´puje na Pojezierzu ¸´czyƒsko-W∏odawskim,
nad Zalewem Szczeciƒskim oraz nad du˝ymi jeziorami eutroficznymi (np. jez. Gop∏o).

Status ochronny
Ochrona gatunkowa w Polsce: gatunek obj´ty ochronà Êcis∏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 4
Dyrektywa Ptasia: Art. 4.2
Konwencja Berneƒska: za∏àcznik II
Konwencja Boƒska: za∏àcznik II

Wyst´powanie gatunku na
obszarach chronionych
Brak miejsc powo∏anych specjalnie dla ochrony rokitniczki.
Wyst´puje ona jednak licznie na wielu obszarach chronionych, w granicach których znajdujà si´ siedliska podmok∏e, mi´dzy innymi w parkach narodowych, takich jak: Biebrzaƒski PN, Narwiaƒski PN, Poleski PN czy S∏owiƒski PN,
PN UjÊcia Warty, a tak˝e w parkach krajobrazowych (PK
Nadgoplaƒski Park Tysiàclecia, PK Dolina Dolnej Odry).

Rozwój i stan populacji
Dane na temat liczebnoÊci europejskiej populacji rokitniczki
sà bardzo szacunkowe i okreÊlajà wielkoÊç populacji l´gowej
na 3 600 000–14 000 000 p. Kraje, w których stwierdzono
najliczniejsze gniazdowanie tego gatunku, to: Rosja
(1 000 000–10 000 000 p.), Bia∏oruÊ (600 000–900 000p.),
Rumunia (500 000–1 000 000 p.), Finlandia (300 000–
–500 000 p.) i Litwa (300 000–400 000 p.).
Brak jest danych z terenu kraju, na podstawie których mo˝na by okreÊliç wielkoÊç krajowej populacji l´gowej. W piÊmiennictwie europejskim figuruje szacunek dla Polski
8000–40 000 p., jednak˝e jest to wartoÊç bardzo nieprecyzyjna. Brak te˝ danych na temat trendów w populacji
polskiej, jednak w niektórych krajach Europy Zachodniej,
Ârodkowej i Po∏udniowej obserwuje si´ spadek liczebnoÊci.
Równie˝ z niektórych regionów Polski znane sà doniesienia
o drastycznym spadku liczby par l´gowych lub wahaniach
sezonowych si´gajàcych nawet 30%. Za przyczyny tego
stanu uwa˝a si´ niekorzystne warunki panujàce na zimo-
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Pokarm
Pokarm zarówno osobników doros∏ych, jak i pisklàt stanowià bezkr´gowce, przede wszystkim owady. Znaczny procent owadów to gatunki zwiàzane z siedliskami wodnymi,
takie jak wa˝ki i muchówki. Owady sà zbierane z roÊlin
zielnych, rosnàcych zarówno nad wodà, jak i w miejscach
suchych oraz z drzew i krzewów. Rokitniczki ˝erujà na obszarach po∏o˝onych nieraz w znacznym oddaleniu od
gniazd, a terytorium l´gowe nie zapewnia wystarczajàcej
bazy pokarmowej w okresie karmienia pisklàt.

mowym wyst´puje g∏ównie w Afryce Równikowej, sporadycznie równie˝ w Afryce Po∏udniowej, si´gajàc do pó∏nocnej Namibii.
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wiskach w Afryce oraz zanik l´gowisk na skutek osuszania
terenów podmok∏ych. Istnieje niewiele informacji na temat
liczebnoÊci rokitniczki na ró˝nych obszarach jej wyst´powania, w tym w ostojach ptaków. Oceniono np., ˝e w ostoi
Bagienna Dolina Narwi w 1992 gniazdowa∏o
1000–3000 p.; nad dolnà Narwià w latach 1993–1994
stwierdzono ok. 430 p.; w dolinie górnej Narwi w 1988
oszacowano liczb´ gatunku na kilka tysi´cy p. Rokitniczka
wyst´puje bardzo licznie w Kotlinie Biebrzaƒskiej. Jest tak˝e miejscami bardzo liczna w zaroÊlach wiklinowych w dolinach Wis∏y i Warty. Na obszarze Nadgopla liczebnoÊç
oceniono na 710–750 p., a w kompleksie stawów KroÊnice pod Miliczem w latach 80. na 80–100 p.
Choç w okresie przelotów rokitniczka spotykana jest doÊç
licznie w ca∏ym kraju, brak danych iloÊciowych charakteryzujàcych jej przebieg, gdy˝ w´drówka jest trudna do obserwacji (odbywa si´ g∏ównie nocà).

Zagro˝enia
Gatunkowi zagra˝a w Polsce:
• utrata siedlisk w wyniku osuszania obszarów podmok∏ych, spadku poziomu wód gruntowych oraz usuwania
wodnej roÊlinnoÊci wynurzonej oraz przyleg∏ej roÊlinnoÊci zielnej (wycinanie szuwarów na obrze˝ach rowów
melioracyjnych, wypalanie ∏àk i trzcinowisk).

Propozycje odnoÊnie do zarzàdzania
Nale˝y:
• zachowaç siedliska zwiàzane z wodami eutroficznymi,
b´dàce siedliskami skraju wód (rokitniczka unika zwartych trzcinowisk na g∏´bszej wodzie oraz preferuje obszary ró˝norodnej roÊlinnoÊci wodno-∏àkowej);
• zaniechaç osuszania, zmniejszania powierzchni zajmowanej przez zbiorniki wodne, koszenia lub wypalania
wodnej roÊlinnoÊci wynurzonej nawet w okresie jesienno-zimowym (rokitniczka nie osiedla si´ wiosnà na obszarach, gdzie usuni´to starà roÊlinnoÊç);
• odpowiednie siedliska zachowaç w postaci du˝ych p∏atów,
albowiem istniejà powody do przypuszczenia, ˝e ma∏e
p∏aty siedlisk sà zajmowane wy∏àcznie przez samce
niemajàce pary, zaÊ samice, kierujàce si´ nieco innà wybiórczoÊcià siedliskowà, takich siedlisk nie zajmujà wcale.

Propozycje badaƒ
Nale˝y zbadaç:
• rozmieszczenie stanowisk i liczebnoÊç krajowej populacji
l´gowej;
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• rozmieszczenie miejsc zatrzymywania si´ ptaków w okresach w´drówek;
• struktur´ populacji (udzia∏ frakcji osobników niel´gowych);
• wybiórczoÊç siedliskowà;
• sukces l´gowy;
• prze˝ywalnoÊç;
• rozmieszczenie zimowisk i tras przelotu krajowej populacji l´gowej.

Monitoring
• coroczna ocena liczebnoÊci populacji l´gowej (na podstawie liczby Êpiewajàcych samców) na powierzchniach
wybranych na obszarach licznego wyst´powania gatunku. Metodyka do ustalenia.
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