






A C T A  Z O O L .  C R A C O V . 32 3 3 1 — 4 3 7 K R A K Ó W ,  3 1 .  X .  1 9 8 9

R o ch  M a c k o w ic z

Breeding biology of the River Warbler Locustella fluviatilis (W o l f , 1810) in north 
-eastern Poland

[W ith P lates I I I —IX  and 39 text-figs]

Biologia lęgowa strumieniówki Locustella fluviatilis (W o l f , 1810) w północno-wschodniej Polsce

A b s t r a c t .  The da ta  presented on the biology of the River W arbler were collected in  north  
-eastern Poland in 1970— 1980. The male does not differ from the female either in plumage or 
in size; the sex of the birds m arked was determ ined on the basis of their behaviour. The breed
ing territories analysed, 290 in num ber, lay in w et alderwoods Alnetea glutinosae and forests 
Querco-Fagetea. Males arrive a few days before females, on the average about 20 May and occupy 
small territories. Courtship and warning songs, subsong and 9 other calls and voices are describ
ed. Forty-tw o nests, consisting of 4 layers, were found. The River W arbler has one brood a year, 
which in the case of its destruction m ay be repeated 3 tim es. The female lays 3— 6 eggs (on the 
average 4.92). They are incubated by the  male and female, whose various behaviours on the  
nest are described. The incubation period lasts 14— 15 days. Young stay  in the nest for 12— 14 
days. They are fed by both adult birds; butterflies, dipterans and arachnids prevail in the ir 
diet. Both parental birds attend  to the young in the nest (disposal of faeces, brooding, protection 
against sunshine and rain). The breeding success in  the nests studied is rated  a t 2.79 chicks per 
pair. The biology of the River W arbler is compared w ith the data presented for other species 
of the  genus Locustella in  literature.
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W latach 1970—1980 objęto badaniami 253 samotnych samców i par stru- 
mieniówek nad rzekami: Łyną, Pisą i Biebrzą oraz w lasach okolic Łężan 
(ryc. 1, tab. I). Pomiary biometryczne 70 ptaków wykazały dużą zbieżność 
z wynikami innych autorów (tab. II). Morfologicznie samce różnią się od samic 
kształtem kloaki (ryc. 2).

Samce wracają z zimowisk około 20 m aja zajmując początkowo biotopy 
lęgowe nad rzekami i strumykami wśród podmokłych łąk, zarośla wierzbowe 
czy łęgi jesionowo-olchowe, a później zasiedlają lasy, najliczniej olsy porzeczkowe 
i zarastające poręby grądowe (tab. III). Zajmowane są miejsca o bujnej roślin
ności zielnej, szczególnie łany pokrzyw (tab. I I I  i IV). Samice przylatują ok. 
10 dni po przylocie pierwszych samców. Powierzchnie terytoriów lęgowych mają 
średnio 0,36 ha (tab. Y) i na ogół nie stykają się ze sobą. Wyrazem zewnętrznym 
zajęcia terytorium  jest śpiew godowy samców, który rozbrzmiewa od połowy 
maja do końca lipca (28—42 pentady). Samce śpiewają prawie przez całą dobę, 
początkowo mniej intensywnie (ryc. 3) potem, szczególnie nocą, śpiew jest inten
sywny, o bardzo krótkich przerwach (ryc. 4, 5, 6); samotne samce śpiewają 
intensywniej niż połączone w pary. W pierwszych dniach po przylocie samce mo
gą śpiewać zwrotki prawie 2-krotnie szybciej niż później (ryc. 7). Śpiew godowy 
kończy się na początku okresu inkubacji — od tej pory samiec tylko reaguje 
śpiewem ostrzegawczym na wtargnięcie w terytorium. Poza śpiewem opisano 
10 dalszych głosów wydawanych przez strumieniówki.

Gniazdo jest zakładane zwykle na obrzeżu łanów roślinności zielnej o od
powiednim zagęszczeniu (głównie pokrzyw — tab. III , I V), gdzie warstwa bu
twiejących roślin, gałązek, ułatwia ptakom poruszanie się pieszo na różnej 
wysokości nad ziemią. Gniazdo znajduje się przeważnie na podwyższeniu, np. — 
kępie obumarłej turzycy, wzgórku ziemnym, kretowisku, czy w kępie traw  itp. 
(ryc. 8). Gniazdo składa się z 4 warstw różniących się grubością i składem użytego 
materiału (ryc. 9 i tab. VI, VII, VIII). Do gniazda prowadzą na ogół 1 lub 2 
dojścia, głównie od strony południowej i południowo-wschodniej (ryc. 10). 
W ymiary gniazd oraz ich zróżnicowanie przedstawia tab. IX.

Początek składania jaj przypada zwykle na pierwszą dekadę czerwca (ryc. 11). 
Liczba składanych jaj waha się od 3—6, a średnie zniesienie wynosi 4,92 ja j; 
najliczniejsze są lęgi 5-jajowe (tab. X). Ubarwienie jaj nie odbiega od stwier
dzonego w Europie, średnie wymiary (19,67 ±0,8  x 14,95 ±0,46 mm) jednak 
są nieco mniejsze od zebranych na zachodzie i południu Europy. Średni ciężar 
świeżych jaj wynosi 2,54±0,36 grama i spada w ciągu wysiadywania o 0,49 
grama, tj. 19,4% (ryc. 12).

W wysiadywaniu bierze udział zarówno samica jak i samiec, lecz udział sam
ca jest mniejszy (ryc. 14) i ogranicza się do godzin dziennych (ryc. 14, 15). 
Długość zmian samca i samicy podczas wysiadywania zależy od pory dnia
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(ryc. 13). Wysiadywanie rozpoczynają strumieniówki po złożeniu 4 jaja (tab. XI). 
Wśród wielu zachowań przy gnieździe zarejestrowano szereg czynności zwią
zanych bezpośrednio z ogrzewaniem jaj — obroty ciała i jaj (tab. X II, ryc. 16, 
17), z reakcją na odgłosy i zmiany w otoczeniu — okresy zaniepokojenia i za
padania w drzemki (ryc. 18, 19), z usuwaniem pasożytów z upierzenia i gniazda 
(ryc. 20, 21), liczbę moszczeń w gnieździe i związanych z tym  rytualnych kłapań 
dziobem (ryc. 22, 23), jak i niezależnych — ziewań (ryc. 24), wydawania głosu 
“kichania” (ryc. 25) i zaglądań do gniazda (ryc. 26). Obroty ciała, jaj, iskania 
siebie i gniazda oraz zaglądania do gniazda prześledzono również w okresie 
przebywania piskląt w gnieździe (ryc. 16, 20, 26). Pisklęta klują się w 14—15 
dniu inkubacji, lecz w związku z rozpoczęciem wysiadywania niepełnego lęgu 
i nocowania w tym  okresie samicy w większości gniazd klucie się piskląt rozciąga 
się do 3 dni.

Karmienie piskląt rozpoczyna się zaraz po wykluciu się pierwszego pisklęcia 
i jego częstotliwość wzrasta do 11 dnia, a największą liczbę — 261 karmień 
w ciągu dnia zarejestrowano w gnieździe z 5 pisklętami (ryc. 29). Średnia in
tensywność karmień w ciągu dnia jest uwarunkowana siedliskiem i warunkami 
świetlnymi przy gniazdach (ryc. 30). Wierzchołki krzywej ilustrującej intensyw
ność karmień podlegają wahaniom w poszczególnych dniach życia piskląt 
(ryc. 31). Ogólnie samiec przynosi pokarm częściej od samicy (ryc. 28), a inten
sywność tej czynności spada w ciągu dnia (ryc. 32).

Na podstawie obserwacji karmiących ptaków i fotografowania strumieniówek 
przynoszących pokarm do gniazda oznaczono 436 ofiar (tab. X III, ryc. 27). 
Przeważały wśród nich gąsienice i motyle, muchówki i pająki. Porcje pokarmu 
dostarczane przez samce są większe i stąd liczba obdzielanych nimi piskląt jest 
większa niż w przypadku samic (tab. XIV).

Liczbę wydalanych przez pisklęta odchodów przedstawia ryc. 34, a zmiany 
sposobu usuwania ich przez samca i samicę (połykanie i wynoszenie) w miarę 
wzrostu piskląt — ryc. 35. Liczby karmień przypadające na usuwanie odchodów 
wahają się w ciągu dnia jak i w okresie przebywania piskląt w gnieździe (ryc. 33, 
35, 36).

Pisklęta są chronione przed przechłodzeniem i samica nocuje na gnieździe 
do końca ich pobytu w gnieździe. Do 4. dnia ogrzewa je również intensywnie 
w ciągu dnia. W ogrzewaniu bierze również udział samiec (ryc. 37). W miarę 
wzrostu piskląt spada intensywność ich ogrzewania (ryc. 37), przede wszystkim 
w środku dnia, między 6.00 a 17.00 (ryc. 38). Zmniejszający się w miarę wzrostu 
piskląt czas ich ogrzewania zależy nie tylko od wzrostu ich termoregulacji, lecz 
również od konieczności zdobywania pokarmu dla piskląt. Gdy w gnieździe 
znajduje się 1 pisklę, ogrzewanie praktycznie nie słabnie aż do końca jego pobytu 
w gnieździe (ryc. 37, 39).

W związku z dużymi stratam i większość par powtarza lęgi. Straty spowo
dowane są przez człowieka, lisy, dziki, gryzonie i ptaki (tab. XVI). Ostateczny 
sukces lęgowy wynosi 2,79 piskląt na parę przystępującą do lęgów.



Biologia strumieniówki jest ogólnie podobna do opisywanej dla innych 
przedstawicieli rodzaju Locustella. Najwiecej jednak zbieżności ze strumieniówką, 
zwłaszcza w budowie gniazda, wykazuje świerszczak tajgowy L. fasciolata.
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