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Liczebność, rozmieszczenie i siedliska lęgowe
wąsatki Panurus biarmicus na Jeziorze Łoniewskim
w Wielkopolsce w latach 1986–2011
Janusz Stępniewski

Abstrakt: W latach 1986–2011 badano liczebność, rozmieszczenie i siedliska lęgowe wąsatki na
Jez. Łoniewskim koło Osiecznej w południowo-zachodniej Wielkopolsce. Liczba par wąsatek silnie
fluktuowała, od kilku par w roku 1986 do 60 par w latach 1999, 2000 i 2008. Ptaki gnieździły się
najczęściej w północno-wschodniej i południowej części jeziora. Pojedynczo gniazdowało 19%
par, w skupieniach liczących 2–4 par – 52% par, a pozostałe w luźnych skupieniach 5–13 par. Naj-
bliższa odległość między czynnymi gniazdami wynosiła 2,5 i 3,0 m. Ptaki zakładały gniazda
wewnątrz szuwarów (70,1%) i na ich obrzeżach (22,0%); rzadziej w bezpośrednim sąsiedztwie lus-
tra wody (7,9%). Gniazda znajdowano głównie w turzycach (36,2%), pałce wąskolistnej (34,8%) i
trzcinach (26,8%). Głębokość wody w miejscu z gniazdem wynosiła przeciętnie 14 cm (SD=10,1;
zakres 1–52; N=78).

Numbers, distribution and breeding habitat of the Bearded Reedling Panurus biarmicus at the
Łoniewskie Lake (Wielkopolska region, W Poland) in 1986-2011. Abstract: At the Łoniewskie
Lake, numbers of Bearded Reedling breeding pairs fluctuated strongly, from just few in some years to
60 pairs in 2000 and 2008. They most frequently bred in north-eastern and southern parts of the
lake, where preferred habitats predominated. Bearded Reedlings bred either singly (45.2% of 155
breeding groups, where group was defined by the distance between nests) or in aggregations of 2–13
pairs (54.8%). The most frequent were aggregations of 2–4 pairs (45.2%) The minimum distances
between occupied nests were 2.5 and 3.0 m. Nests were built inside the rushes (70.1%) and at their
edges (22.0%); less frequently close to the open water surface (7.9%). Nests were supported on the
tussocks Carex sp. (36.2%), Narrowleaf Cattail Typha angustifolia (34.8%) and Common Reed
Phragmites australis (26.8%). Mean water depth just below the nest was 14 cm (SD=10.1; range
1–52; N=78).

Zasięg lęgowisk wąsatki Panurus biarmicus w Europie obejmuje południową i środkową część
kontynentu (Kuźniak et al. 2007). Gatunek ten jest wyspecjalizowany w wyborze siedliska i
jego rozmieszczenie ma charakter plamowy. W Polsce wąsatka jest nielicznie lub bardzo
nielicznie lęgowa na niżu, powszechniej spotykana na zachodzie kraju. Liczebność popula-
cji lęgowej wąsatki w Polsce szacuje się na co najmniej 1 800–2 500 par (Tomiałojć & Sta-
warczyk 2003). Pod koniec XX i na początku XXI wieku zarówno w Polsce, jak i w wielu
krajach europejskich nastąpił wzrost populacji i ekspansja na dotąd niezasiedlone tereny
(Kuźniak 2001). Charakterystyczne dla tego gatunku silne fluktuacje liczebności wynikają z
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redukcji populacji podczas mroźnych i długotrwałych zim z obfitymi opadami śniegu. Wa-
runki zimowe mogą również wpływać na przekształcenie siedlisk wąsatek na dużych obsza-
rach, przez co pośrednio mogą przyczyniać się do zmniejszenia populacji lęgowych wąsatek
(Kuźniak 2001).

Celem niniejszej pracy było przedstawienie zmian liczebności i rozmieszczenia oraz zaj-
mowanych siedlisk u wąsatki, na przykładzie populacji lęgowej występującej na Jez.
Łoniewskim k. Osiecznej w południowej Wielkopolsce.

Teren badań
Badania prowadzono w latach 1986–2011 na Jez. Łoniewskim koło Osiecznej (51°54'N,
16°41'E) w pow. leszczyńskim, woj. wielkopolskim (rys. 1). Jez. Łoniewskie położone jest na
Pojezierzu Krzywińskim (Kondracki 1978). Jest to płytkie, przepływowe jezioro polodowco-
we o powierzchni 102 ha, głębokości maksymalnej 5,4 m oraz głębokości średniej 2,1 m
(Jańczak 1996, Kondracki 1978). Jezioro ma cztery dopływy (z Jez. Świerczyńskiego Wiel-
kiego, z Jez. Grodziskiego, z okolic Kąkolewa i płynący od Łoniewa) i jeden odpływ do Jez.
Drzeczkowskiego (Łakomy 2004). Maksymalna szerokość akwenu wynosi 770 m, długość
2700 m, długość linii brzegowej 6550 m (Kondracki 1978). Otoczenie zbiornika stanowią
łąki, pola uprawne i lasy mieszane. Część linii brzegowej zajmuje miasto Osieczna i ośrodek
letniskowy. Dominujące gatunki roślin w szuwarach to: trzcina Phragmites australis, pałka
szerokolistna Typha latifolia, pałka wąskolistna T. angustifolia i turzyce Carex sp. Zbiorowiska
z tymi gatunkami i rodzajami roślin zajmują powierzchnię ok. 14 ha, co stanowi 13% po-
wierzchni jeziora (Szybowski & Tonder 1987). Na Jez. Łoniewskim wyodrębniono kilka ty-
pów szuwaru:
– zwarte łany wysokich, gęstych, starych trzcin z podszytem z połamanych trzcin lub

bez podszytu;
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Rys. 1. Mapa terenu badań
Fig. 1. Map of the study area. (1) – water body, (2) – rushes, (3) – meadows and wetlands, (4) – wood-
land, (5) – settlements, (6) – roads



– zwarte łany trzcin z podszytem z kępami zachylnika błotnego Thelypteris palustris,
miejscami rzadsze trzciny z bogatym podszytem z roślin bagiennych, takich jak: tar-
czyca pospolita Scutellaria galericulata, mięta nadwodna Mentha aquatica, mięta
długolistna M. lingua, przytulia błotna Galium palustre, skrzyp Equisetum sp., karbie-
niec pospolity Lycopus europaeus, ożanka czosnkowa Teucrium scordium, szczaw Ru-
mex sp., tojeść bukietowa Lysimachia thyrsiflora, rzepicha błotna Rorippa palustris i
nielicznym podszytem takich gatunków jak: jaskier jadowity Ranunculus sceleratus
oraz jaskier wielki R. lingua;

– wysokie, luźne, często połamane trzciny z podszytem z psianki słodkogórz Solanum
dulcamara i trędownika Scrophularia sp.;

– luki w zwartym trzcinowisku zarośnięte kępami lub łanami turzyc i w mniejszym stop-
niu kosaćcem żółtym Iris pseudoacorus;

– zwarte łany manny mielec Glyceria maxima przerośnięte rzadkimi trzcinami i poje-
dynczymi roślinami pałki szerokolistnej;

– zwarte łany turzyc w strefie brzegowej graniczącej z łąkami z występującymi nieregu-
larnie gatunkami, takimi jak: tojeść pospolita Lysimachia vulgaris, krwawnica pospoli-
ta Lythrum salicaria, groszek błotny Lathyrus palustris, kosaciec żółty i żywokost lekar-
ski Symphytum officinale;

– pasy pałki wąskolistnej oddzielającej trzcinowisko od otwartego jeziora.
Na powierzchni jeziora dominującym gatunkiem jest grążel żółty Nuphar luteum oraz

pływające lub zanurzone: rzęsa wodna Lemna minor i żabiściek pływający Hydrocharis mor-
sus-ranae. Natomiast w toni wody występuje rogatek sztywny Ceratophyllum demersum,
zdrojek pospolity Fontinalis antipyretica i rdestnica drobna Potamogeton pusillus (Łakomy
2004).

Materiał i metody
Badania prowadzono przez 25 sezonów lęgowych (1986–2011), z wyjątkiem roku 1993.
Łączny czas spędzony w terenie wyniósł 3380 godzin, przeciętnie w sezonie przeprowa-
dzono 40 kontroli i spędzono w terenie 121 godzin (zakres: 42–451 godzin). Aktywność te-
renowa w poszczególnych miesiącach była zróżnicowana: III – 7% łącznego czasu, IV –
29%, V – 26%, VI – 23%, VII – 11% i VIII – 4%.

Gniazda lokalizowano z punktów obserwacyjnych górujących nad trzcinami. W pierw-
szych dwóch latach wykorzystywano do tego celu drzewa i krzewy rosnące nad jeziorem, a
od roku 1989 stosowano przenośne drabiny, co pozwoliło na kontrolowanie wszystkich po-
tencjalnych siedlisk lęgowych wąsatki. Obserwacje prowadzono na sześciu powierzchniach
obejmujących wszystkie potencjalne legowiska na badanym terenie. Przez powierzchnie
wytyczono trasy biegnące w odległości 100–150 m od siebie i przecinające szuwar od jego
zewnętrznej granicy do lustra jeziora. Na każdej z tych linii wyznaczono jeden lub dwa
punkty (w zależności od szerokości szuwarów), z których prowadzono obserwacje stojąc na
drabinie. Czas obserwacji z jednego punktu wynosił co najmniej jedną godzinę. Metoda ta
pozwoliła zlokalizować gniazda oddalone do 200–300 m od obserwatora. Identyfikując po-
szczególne pary brano pod uwagę lokalizację gniazda, stan zaawansowania jego budowy
lub wysiadywania (czas i kolejność zmian partnerów na gnieździe) i zachowanie ptaków
podczas karmienia piskląt (częstotliwość i kolejność przylotów) oraz cechy indywidualne
ptaków (obrączka lub jej brak, zmienność ubarwienia – głównie u samic). Miejsca wykry-
tych gniazd lub ich bezpośrednie sąsiedztwo zaznaczano kolorowymi sznurkami na wierz-
chołkach trzcin, co ułatwiało ponowne dotarcie do miejsc lęgowych.
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W związku z bardzo wczesnym przystępowaniem wąsatek do lęgów i długotrwałością
ich sezonu lęgowego, badania rozpoczynano w połowie marca i kończono w drugiej
połowie sierpnia. Obserwacje prowadzono najintensywniej w okresie od 2. dekady marca
do połowy maja, kiedy większość par przystępowała do pierwszych lęgów. Poszczególne
pary identyfikowano po indywidualnych kodach obrączek i cechach upierzenia. W tym
okresie prowadzono całodniowe obserwacje, zwykle w odstępach dwudniowych lub co-
dziennie. Stosowano kryteria lęgowości Polskiego Atlasu Ornitologicznego (Sikora et al.
2007). Większość materiału stanowią stwierdzenia lęgów pewnych (N=489), a pozostałe to
lęgi prawdopodobne (N=30).

Za skupienie par lęgowych uznano wszystkie pary lęgowe występujące w odległości
mniejszej niż 50 m od siebie. Ponadto wyróżniono obszary gniazdowania, w obrębie któ-
rych mogły występować w danym roku różne wielkości skupień par, odległe od siebie nie
więcej niż 300 m. Powyżej tej odległości, lęgowiska traktowano za leżące w innym obszarze
gniazdowania.

Lokalizację gniazd w płacie szuwaru przydzielono do jednej z trzech kategorii: 1) brzeg
szuwaru od strony lądu stałego – strefa zewnętrzna szuwaru o szerokości 10 m granicząca z
łąką; 2) brzeg szuwaru od strony lustra wody – strefa szuwaru o szerokości 10 m granicząca z
lustrem wody; 3) wnętrze szuwaru – teren w odległości ponad 10 m od brzegu szuwaru.

Wyniki

Zmiany liczebności
Wąsatki gniazdowały na jeziorze corocznie począwszy od roku 1986, w którym rozpoczęto
badania na tym terenie. Z sezonu 1993 brak danych dotyczących liczebności, jednak wia-
domo, że ptaki gnieździły się w tym roku. Pierwsze lęgi stwierdzono w roku 1986, kiedy za-
obserwowano słabo lotne młode. Liczebność wąsatek oceniono wtedy na 1–3 par. Pierwsze
gniazdo znaleziono w roku 1987. W latach 1987–1988 liczebność oceniono na 2 i 5 par, ale
przypuszczalnie była ona zaniżona, ponieważ wówczas kontrolami nie objęto całości szu-
warów. W latach 1989–2000 nastąpił wzrost liczebności populacji do 60 par. Po spadku li-
czebności w latach 2001–2004 – do 10 par, liczba wąsatek zaczęła wzrastać i osiągnęła 60
par w roku 2008. W kolejnym sezonie do lęgów przystąpiło 15 par. W latach 2010 i 2011 li-
czebność lęgowych par wąsatek uległa drastycznemu spadkowi i wynosiła odpowiednio 1 i
3 pary (rys. 2).

Rozmieszczenie par lęgowych
Wąsatki gniazdowały regularnie w północno-wschodniej i południowej części jeziora. W la-
tach 1999 i 2003 stwierdzono lęgi w północnej części jeziora (rys. 3). Poszczególne obszary
gniazdowania zajmowane były z różną częstotliwością (rys. 3), od jednego do 24 sezonów
prowadzenia obserwacji.

Pojedynczo gniazdowało 19% par, w skupieniach liczących 2–4 par – 52%, a pozostałe
w luźnych skupieniach 5–13 par. Najbliższa odległość między czynnymi gniazdami wyno-
siła 2,5 m i 3,0 m, a największa 1200 m.

Siedlisko lęgowe
We wszystkich latach gniazda były budowane zarówno wewnątrz, jak i na obrzeżach szu-
warów. Spośród 368 gniazd najwięcej lęgów odkryto wewnątrz szuwarów (70,1%), nato-
miast w przesuszonej strefie graniczącej z łąkami znaleziono 81 gniazd (22,0%). Tylko 29
gniazd (7,9%) umieszczonych było w bezpośrednim sąsiedztwie lustra wody. Na Jez.
Łoniewskim wąsatki gnieździły się głównie w turzycach (36,2%), pałce wąskolistnej (34,8%)
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Rys. 2. Liczba par lęgowych wąsatki na Jez. Łoniewskim w latach 1986–2011
Fig. 2. Number of breeding Bearded Reedling pairs at the Łoniewskie Lake in 1986–2011. (1) – year

Rys. 3. Lęgowiska wąsatek na Jez. Łoniewskim
Fig. 3. Breeding areas of Bearded Reedling at the Łoniewskie Lake. (1) – open waters, (2) – rushes,
(3) – meadows and wetlands, (4) – woodland. Sizes of circles denote the number of breeding seasons
during which a given breeding area was occupied by Reedlings: large circles – six and more seasons,
medium-sized circles – three seasons, small circles – single season. Different colours denote for sea-
sons or a range of seasons during which a given breeding area was occupied



i trzcinach (26,8%). Najwięcej gniazd wykryto w rozległym szuwarze trzcinowym i w pasie
pałki wąskolistnej szerokości około 40 m, oddzielającym kompleks trzcin od otwartego je-
ziora oraz w pasie pałki wąskolistnej graniczącym z lustrem wody.

Głębokość wody pod 76 gniazdami wynosiła przeciętnie 14 cm (SD=10,1; zakres
1–52). Gniazda znalezione w miejscach o głębokości wody do 15 cm stanowiły 66% wszyst-
kich gniazd.

Dyskusja
Populacje wąsatki charakteryzują się silnymi fluktuacjami liczebności (Glutz von Blotzheim
& Bauer 1993), które według Spitzera (1972) są spowodowane niekorzystnymi temperatu-
rami w okresie zimowym lub mogą być zależne od poziomu wody w tej porze roku (Wilson
& Peach 2006). Według Surmackiego i Stępniewskiego (2007) warunki pogodowe w okresie
pozalęgowym mają niewielki wpływ na populacje wąsatek. W niniejszych badaniach na Jez.
Łoniewskim w latach 1986–2011 nie wykazano spadku populacji po ostrych zimach
(R2=0,1403) (Miętus et al. 2011). Jednak po zimach 2009/2010 i 2010/2011 charaktery-
zujących się niskimi temperaturami, którym towarzyszyły obfite opady długo zalegającego
śniegu nastąpił drastyczny spadek populacji wąsatki na badanym terenie. Podobne obser-
wacje pochodzą ze stawów rybnych w Miliczu i Przemkowie (B. Czyż i M. Cieślak in litt.)
oraz z innych krajów, np. ze Szwecji, Niemiec i Anglii (L. Gezelius, I. Todte, W. Dittberner, J.
Wilson – in litt.). W wyniku zalegania grubej pokrywy śnieżnej doszło również do degradacji
siedlisk lęgowych w wyniku połamania szuwarów, a utrzymujący się wiosną wysoki poziom
wody w znacznym stopniu uniemożliwiał przeprowadzenie lęgów. O niekorzystnym wpły-
wie ostrych i śnieżnych, następujących po sobie zim, na populacje wąsatki wspominają rów-
nież Glutz von Blotzheim & Bauer (1993) i J. Wilson (in litt.). Natomiast G. Spitzer (in litt.)
wysuwa przypuszczenie, że ostre zimy wcale nie powodują załamania liczebności popula-
cji. Jego zdaniem najgroźniejsze są stosunkowo łagodne zimy, podczas których następuje
nagłe zaostrzenie warunków pogodowych. W łagodne zimy w diecie wąsatek zaczyna do-
minować pokarm zwierzęcy i w wyniku nawrotu mrozów wąsatki padają z głodu z powodu
braku pokarmu. G. Spitzer (in litt.) sugeruje również, że załamanie populacji wąsatki w
ostatnich latach na Jez. Łoniewskim może być spowodowane brakiem młodej, obfitującej w
nasiona trzciny, będącej podstawowym składnikiem diety gatunku w okresie zimowym.

Wąsatka najczęściej gniazduje w większych koncentracjach lęgowych (Glutz von Blotz-
heim & Bauer 1993, N. Beemster – in litt., niniejsze opracowanie). Czynne gniazda znajdowa-
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Tabela 1. Lokalizacja gniazd wąsatki na Jez. Łoniewskim
Table 1. Locality of Bearded Reedling nests at the Łoniewskie Lake. (1) – locality of nest, (2) – num-
ber of nests, (3) – nest of Marsh Harrier, (4) – total

Lokalizacja gniazda (1) Liczba gniazd (2) %
Trzcina pospolita Phragmites australis 97 26,8
Turzyce Carex sp. 131 36,2
Pałka Typha sp. 126 34,8
Zachylnik błotny Thelypteris palustris 5 1,4
Trędownik Scrophularia sp. 1 0,3
Manna mielec Glyceria maxima 1 0,3
Gniazdo błotniaka stawowego
Circus aeruginosus (3)

1 0,3

Razem (4) 362 100,0



ne były zarówno blisko siebie (2–8 m), jak i w większych (ponad 500 m) odległościach (Glutz
von Blotzheim & Bauer 1993, Stępniewski 1995, Wendorf et al. 1998, N. Beemster – in litt.,
niniejsze opracowanie). W Holandii i Szwecji znaleziono czynne gniazda oddalone o 1,5 me-
tra od siebie (N. Beemster – in litt., J. Stępniewski – mat. niepubl.). Wynika to z towarzyskiego
trybu życia wąsatek, które przez większą część roku przebywają w stadach. Zimujące stada
wiosną rozpraszają się i poszczególne pary przystępują do lęgów. W rzeczywistości jednak
grupa ta nie przestaje istnieć, ponieważ większość par tworzących wcześniejsze stado, buduje
gniazda na tym samym terenie w bliskiej odległości (Koenig 1951). Spotyka się również indy-
widualnie gnieżdżące się pary, ale i one z reguły kontaktują się z ptakami przebywającymi w
oddalonej kolonii (Koenig 1951, Wawrzyniak & Sohns 1986).

Wąsatka gnieździ się w rozległych szuwarach zalanych wodą, zarówno na obrzeżach
trzcinowisk w pobliżu otwartego lustra wody, jak i w głębi zwartych trzcin (Glutz von
Blotzheim & Bauer 1993, Kuźniak 2001). Na wielu lęgowiskach w Europie Zachodniej tery-
toria lęgowe wąsatki znajdują się w suchej strefie roślinności (Feindt & Jung 1968a, Bibby
1983, Glutz von Blotzheim & Bauer 1993, N. Beemster – in litt). Podobne siedliska lęgowe
stwierdzono w niniejszych badaniach. Jedynie na jez. Rietzer ptaki preferowały szuwar
położony blisko otwartej tafli wody (Wawrzyniak & Sohns 1986). Siedliska zajmowane
przez wąsatkę na Jez. Łoniewskim są podobne jak na innych badanych terenach. Są to roz-
ległe, wieloletnie trzcinowiska z bogatym dolnym piętrem roślinności oferującym możliwość
gniazdowania. Wąsatka preferuje trzcinowisko, często z połamaną trzciną przerośniętą
przez turzyce i inne rośliny wodne, z luźno rozmieszczonymi zaroślami wierzbowymi. Ga-
tunkami towarzyszącymi są: pałka, skrzyp, szczaw, żywokost lekarski, krwawnica pospolita,
psianka słodkogórz, manna mielec, kosaciec żółty, mięta nadwodna, szalej jadowity Cicuta
virosa, jaskier wielki, wierzbownica kosmata Epilobium hirsutum i inne rośliny wodne (Kate
1928, 1931, Koenig 1951, Dorka & Hölzinger 1974, Wawrzyniak & Sohns 1986, Glutz von
Blotzheim & Bauer 1993, Wilson 1993, Wendorf et al. 1998). Inni autorzy opisują jako sie-
dlisko lęgowe rozległe szuwary turzycowe (Koenig 1951, Wawrzyniak & Sohns 1986), łany
trzcinnika lancetowatego Calamagrostis canescens (Kate 1928, 1931), pałki szerokolistnej i
kłoci wiechowatej Cladium mariscus (Wawrzyniak & Sohns 1986). Wyżej cytowani autorzy
nie wymieniają wśród siedlisk lęgowych wąsatki łanów pałki wąskolistnej oraz obecności za-
chylnika błotnego, co stwierdzono w niniejszych badaniach. W populacji z jez. Rietzer 51%
gniazd znaleziono w kłoci wiechowatej, 29% w trzcinach i 18% w turzycach (Wawrzyniak &
Sohns 1986). Dittberner (1996) znalazł 84 gniazda w trzcinach i 33 gniazda w turzycach. Na
uwagę zasługują stwierdzenia gniazdowania w gnieździe czapli purpurowej Ardea purpurea
(Goethe 1941 za Glutz von Blotzheim & Bauer 1993, Koenig 1951), pomiędzy wystającymi
z wody korzeniami wierzby Salix sp. (Dittberner 1996) i w czynnym gnieździe błotniaka sta-
wowego (Stępniewski 1995, niniejsze opracowanie).

Pragnę serdecznie podziękować tym wszystkim, którzy pomogli mi zrealizować badania.
Wdzięczny jestem Stanisławowi Kuźniakowi za pomoc w obrączkowaniu wąsatek oraz udzielenie
cennych uwag na kolejnych etapach opracowania materiału. Dziękuję bardzo Beacie Czyż i Adria-
nowi Surmackiemu za krytyczne przejrzenie, cenne uwagi i poprawki do pierwszej wersji maszyno-
pisu. Pragnę również podziękować Andrzejowi Łuczakowi za pomoc przy tworzeniu rysunków i map
terenu badań. N. Beemster, M. Cieślakowi, B. Czyż, W. Dittberner, L. Gezelius, I. Todte, B. Wendorf i
W. Peschel oraz J. Wilson dziękuję za udostępnienie swoich niepublikowanych obserwacji. Szczegól-
ne słowa podziękowania składam Arkowi Sikorze redagującemu mój tekst, za bardzo trafne propozy-
cje i uwagi dotyczące ulepszenia pracy. Podziękowania należą się również mojej rodzinie, która z
wyrozumiałością i życzliwością odnosiła się do moich wielogodzinnych nieobecności w domu.
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