Acrocephalus scirpaceus (Trzcinniczek)

Acrocephalus scirpaceus

A297

(Herm., 1804)

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

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

Opis gatunku

Mo˝liwoÊç pomy∏ki z innymi
gatunkami
Naj∏atwiej mo˝na pomyliç trzcinniczka z ∏ozówkà Acrocephalus palustris (A296), która charakteryzuje si´ nieco jaÊniejszym ubarwieniem wierzchu cia∏a i bledszym kuprem, bez Êladu koloru rdzawego. Rozró˝nienie obu gatunków w terenie, jedynie na podstawie cech upierzenia,
nie jest mo˝liwe. Naj∏atwiej je rozró˝niç po Êpiewie. ¸ozówka ma zupe∏nie odmienny Êpiew: z∏o˝ony, melodyjny,
z du˝ym bogactwem motywów i cz´sto naÊladuje g∏osy
innych gatunków ptaków.

Biologia
Tryb ˝ycia
Trzcinniczek jest gatunkiem prowadzàcym dzienny tryb ˝ycia, w okresie l´gowym – terytorialnym.
L´gi
Trzcinniczek przylatuje na tereny l´gowe w maju, chocia˝
pierwsze osobniki obserwowano tak˝e pod koniec kwietnia. Samce zaraz po przylocie zajmujà ma∏e terytoria, które mogà tworzyç wyraêne skupienia. Gniazdo umieszczane jest najcz´Êciej w trzcinach, nad wodà. Trzcinniczek
w charakterystyczny sposób oplata materia∏ gniazdowy
wokó∏ 2–4 ∏odyg roÊlinnych. Gniazdo mo˝e znajdowaç si´
na wysokoÊci 15 cm–1,5 m, najcz´Êciej jednak na wysokoÊci oko∏o 50 cm nad wodà.
WielkoÊç zniesienia wynosi zwykle 4 jaja (3–5). Trzcinniczek wyprowadza dwa l´gi w roku. Gniazduje od poczàtku maja do koƒca lipca. Wysiadywanie trwa 12 dni, a pi-
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skl´ta przebywajà w gnieêdzie przez 10–14 dni i w tym
czasie karmione sà przez samic´ i samca. Po opuszczeniu
gniazda podloty sà karmione przez rodziców jeszcze przez
2 tygodnie. W obr´bie p∏atów odpowiedniego siedliska lokalnie osiàga znaczne zag´szczenie, które mo˝e dochodziç nawet do 200 par/10 ha, najcz´Êciej jednak wynosi
kilkanaÊcie par/10 ha. Terytorium l´gowe trzcinniczka jest
ma∏e i ptaki ˝erujà poza jego granicami, tak˝e na rosnàcych w pobli˝u trzcinowisk krzewach i drzewach.
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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
9–15 g. Ubarwienie jednolicie oliwkowobràzowe z wierzchu, z wyjàtkiem bràzowych koƒców skrzyde∏. Kuper rdzawy, boki kremowe. Brak dymorfizmu p∏ciowego. M∏ode sà
nieco bardziej rdzawe od doros∏ych.
Âpiew ma charakter ciàg∏y, jest stosunkowo monotonny
i niemelodyjny, z licznymi elementami zgrzytliwymi.

W´drówki
Trzcinniczek jest gatunkiem w´drownym, przylatuje najwczeÊniej pod koniec kwietnia, g∏ównie jednak w maju,
odlatuje we wrzeÊniu. Jako pierwsze w´drówk´ jesiennà
rozpoczynajà doros∏e ptaki, które mogà opuszczaç l´gowiska ju˝ w po∏owie lipca. Jesienne obserwacje z paêdziernika nale˝à do rzadkoÊci. W obszarze Êródziemnomorskim
w´drowne osobniki spotykane sà jesienià g∏ównie w sierpniu i we wrzeÊniu. W´drówki odbywajà si´ nocà. W okresie jesiennym trzcinniczek spotykany jest bardzo licznie,
jednak miejsca szczególnie wa˝ne dla ptaków w´drownych
nie sà dok∏adnie znane.
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Ptaki (cz´Êç II)

A297

Zimowanie
Trzcinniczek zimuje w Afryce Równikowej i Po∏udniowej. Na
zimowiskach notowany jest od paêdziernika do kwietnia,
a wiosenny przelot rozpoczyna si´ w Afryce w marcu.
Pokarm
Pokarm zarówno osobników doros∏ych, jak i pisklàt stanowià bezkr´gowce, przede wszystkim owady (w wi´kszoÊci
gatunki zwiàzane ze Êrodowiskiem wodnym). Owady sà
zbierane zarówno z roÊlin rosnàcych nad wodà, jak
i z drzew i krzewów. Trzcinniczki ˝erujà na obszarach po∏o˝onych nieraz w znacznym oddaleniu od gniazd, bowiem
terytorium l´gowe nie zapewnia wystarczajàcej bazy pokarmowej w okresie karmienia pisklàt.
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Wyst´powanie
Siedlisko
Typowe siedlisko l´gowe trzcinniczka stanowià pasy szuwarów i oczeretów porastajàce eutroficzne zbiorniki wodne
ró˝nego typu. Optymalnym siedliskiem sà ∏any trzcin, niezbyt g´ste (minimum 40, Êrednio 60–100 trzcin/m2) i graniczàce z krzewami wierzb i drzewami, na których ptaki
ch´tnie ˝erujà. W takich siedliskach trzcinniczek osiàga
najwy˝sze zag´szczenia. Mo˝e jednak wyst´powaç równie˝
na obrze˝ach ma∏ych zbiorników wodnych wÊród pól i ∏àk,
jak równie˝ w nadrzecznych zaroÊlach wikliny.
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∏ l´gowy trzcinniczka obejmuje prawie ca∏à Europ´,
pó∏nocno-zachodnie wybrze˝e Afryki, Azj´ Mniejszà i Azj´
Ârodkowà (g∏ównie Kazachstan). W Europie gniazduje
przede wszystkim podgatunek A. s. scirpaceus, zasiedlajàc
zachodnià i Êrodkowà cz´Êç kontynentu, Skandynawi´ do
65°N oraz zachodnià cz´Êç Rosji po dolnà Wo∏g´, gniazduje równie˝ w pó∏nocno-zachodniej Afryce. Brak go na
pó∏nocy Wysp Brytyjskich, a w rejonie Morza Âródziemnego wyst´puje w znacznym rozproszeniu. W rejonie Morza
Kaspijskiego, Kaukazu, w Azji Mniejszej, Iranie, Kazachstanie wyst´puje podgatunek A. s. fuscus. W okresie zimowym
oba podgatunki spotykajà si´ w Afryce Równikowej, g∏ównie na obszarze Sudanu-Zambezi, a tak˝e dalej na po∏udniu Afryki, w Botswanie i Namibii.
Rozmieszczenie w Polsce
Wyst´puje w ca∏ym kraju, na pogórzach nielicznie, zasiedlajàc stawy rybne do wysokoÊci ok. 350 m n.p.m., wyjàtkowo
do 500 m n.p.m. Jego wyst´powanie zale˝y od dost´pnoÊci
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odpowiednich siedlisk, dlatego te˝ w pewnych regionach
jest gatunkiem bardzo licznym, np. w bagiennej dolinie Narwi, na jeziorach Nadgopla czy na stawach w dolinie Baryczy. Powszechnie, chocia˝ mniej licznie, wyst´puje te˝ wzd∏u˝
wi´kszych rzek i ich starorzeczy – nad Biebrzà, Wartà czy
Wis∏à. Nad oligotroficznymi jeziorami Pojezierza Pomorskiego i Mazurskiego zwykle bywa nieliczny. Natomiast na Pojezierzu Augustowskim oraz na obszarach wododzia∏owych
i wy˝ynnych Ma∏opolski jest bardzo nieliczny.

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 trzcinniczka. Wyst´puje on jednak licznie na wielu obszarach chronionych, w granicach których znajdujà si´ siedliska podmok∏e, mi´dzy innymi w parkach narodowych, takich jak:
Narwiaƒski PN, Biebrzaƒski PN czy S∏owiƒski PN, a tak˝e
w parkach krajobrazowych (np. PK Nadgoplaƒski Park Tysiàclecia, PK Dolina Dolnej Odry) i rezerwatach przyrody
(np. Stawy Milickie, Âwidwie).

Rozwój i stan populacji
WielkoÊç europejskiej populacji l´gowej trzcinniczka szacowana jest na 2 400 000–4 500 000 p. Najliczniejsza
populacja zasiedla obszar Rumunii (1 500 000–
–2 500 000 p.), du˝e populacje zasiedlajà te˝ tereny Szwecji (250 000–500 000 p.), Niemiec (100 000–200 000 p.)
i W´gier (100 000–150 000 p.).
Brak danych na temat trendów liczebnoÊci w populacji polskiej. Trzcinniczek jest bardzo silnie zwiàzany z obszarami
szuwarów trzcinowych. Dlatego te˝ zachowanie odpowiednich siedlisk jest warunkiem koniecznym dla wyst´powania
tego gatunku. Eutrofizacja wód i wzrost Êredniej wiosennej
temperatury spowodowa∏y prawdopodobnie wzrost populacji trzcinniczka w Europie w pierwszej po∏owie XX w. i rozszerzenie jego zasi´gu na obszar Skandynawii, ale obecnie
w niektórych krajach Europy Zachodniej populacja jest stabilna lub zaznacza si´ lekki spadek liczebnoÊci. Brak w kraju danych, na podstawie których mo˝na by oszacowaç wielkoÊç populacji l´gowej gatunku. Istnieje, co prawda, ca∏y
szereg ocen zag´szczenia w siedliskach szuwarowych w ró˝nych miejscach wyst´powania trzcinniczka w Polsce, jednak-
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˝e du˝e zró˝nicowanie zag´szczenia (od 0,7 p./10 ha do
216 p./10 ha) nie pozwala na wyliczenie wiarygodnego zakresu liczby p. l´gowych. Istniejàcy w piÊmiennictwie europejskim szacunek polskiej populacji l´gowej trzcinniczka
okreÊlajà liczby 20 000–120 000 p. Istnieje bardzo niewiele danych o bezwzgl´dnej liczebnoÊci trzcinniczka na terenie
ró˝nych obszarów, w tym ostoi ptaków. Stwierdzono np., ˝e
w ostoi Bagienna Dolina Narwi w 1992 gniazdowa∏o ok.
1000 p. Na jeziorach Nadgopla liczebnoÊç oszacowano na
ponad 900 p., a na Stawach Przygodzickich w dolinie Baryczy – na ok. 1400 p. (w 1994).

Zagro˝enia

Propozycje odnoÊnie do zarzàdzania
Nale˝y:
• zaniechaç osuszania obszarów podmok∏ych, zmniejszania
powierzchni zajmowanej przez zbiorniki wodne, koszenia
lub wypalania wodnej roÊlinnoÊci wynurzonej nawet
w okresie jesienno-zimowym (trzcinniczek nie osiedla si´
wiosnà na obszarach, gdzie usuni´to starà roÊlinnoÊç).

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

• 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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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).

Monitoring

Marta Borowiec
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