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Podróżniczek Luscinia svecica jest poli-
typowym gatunkiem, którego szereg pod-
gatunków zasiedla szerokie spektrum sie-
dlisk występujących w Eurazji i na Alasce 
(Cramp 1988, Snow i Perrins 1998). Li-
czebność europejskiej populacji lęgowej 
szacowana jest na 4 460 000–7 760 000 
par, zaś ogólny trend liczebności gatunku 
w Europie pozostaje stabilny (BirdLife In-
ternational 2017). Populacja środkowo-
europejskiego podgatunku cyanecula za-
częła silnie zmniejszać swoją liczebność 
począwszy od końca XIX w. (Glutz von 
Blotzheim i Bauer 1988, Cramp 1988). 
Proces ten najprawdopodobniej wiązał 
się z postępującą degradacją obszarów 
bagiennych w dolinach rzecznych, sta-
nowiących preferowane siedliska lęgowe 
gatunku. Wszystko to skutkowało nada-

niem gatunkowi wysokiego międzynaro-
dowego priorytetu ochrony, wyrażonego 
przez uwzględnienie podróżniczka w 
szczegółowych załącznikach Dyrektywy 
Ptasiej UE (2009),  Konwencji Berneńskiej 
(1979) i Konwencji Bońskiej (1979). Spa-
dek liczebności zauważalny był także w 
Polsce (Tomiałojć 1990, Tomiałojć i Sta-
warczyk 2003, Krupa i Sikora 2007, Krupa 
i Rusiecki 2015), a w efekcie podróżniczek 
został umieszczony w Polskiej Czerwonej 
Księdze Zwierząt w kategorii NT – bliski 
zagrożenia (Bednorz 2001), zaś liczebność 
krajowej populacji lęgowej w drugiej de-
kadzie XXI w. szacowana była na zale-
dwie 1300–1800 par (Chodkiewicz i in. 
2019). Mimo negatywnego trendu w skali 
całego zasięgu geograficznego, lokalnie 
notowano wzrosty liczebności oraz zaj-
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mowanie nowych stanowisk. Taka sytu-
acja miała miejsce na obszarze Wrocław-
skich Pól Irygacyjnych (WPI). Pierwszych 
wiosennych obserwacji mogących suge-
rować gniazdowanie podróżniczka do-
konano tam w drugiej połowie lat 1970. 
(Lontkowski 1988), a pierwsze pewne 
lęgi tego gatunku stwierdzono w 1995 r. 
(Słychan 1996). Dekadę później zanoto-
wano 45–54 śpiewające samce zasiedla-
jące trzcinowiska porastające poldery i 
odstojniki funkcjonującej jeszcze wów-
czas miejskiej oczyszczalni ścieków (Or-
łowski i Sęk 2005, Orłowski i in. 2008). 
Dokładne liczenia prowadzone przy uży-
ciu maksymalizującej wykrywalność me-
todyki, stanowiącej rozwinięcie obecnych 
wytycznych (Krupa i Rusiecki 2015), wy-
kazały 95 stacjonarnych samców w 2009r. 
i 87 w 2011 r. (Orłowski i in. 2010, Ru-
siecki 2016), kwalifikując pola irygacyjne 
jako najistotniejszą ostoję tego gatunku w 
południowo-zachodniej Polsce i jedną z 
najważniejszych w skali kraju, a co za tym 
idzie jako ostoję ptaków o znaczeniu mię-
dzynarodowym (Wilk i in. 2010).

Wrocławskie Pola Irygacyjne położone 
są na północnych peryferiach miasta. Zaj-
mują one obszar ok. 1100 ha, obejmujący 
pozostałości starorzeczy Odry i Widawy. 
Teren ten został ukształtowany w latach 
osiemdziesiątych XIX w. jako rozległa na-
turalna oczyszczalnia ścieków. Napły-
wające ścieki przechodziły przez system 
osadników, po czym nawadniały rozległy 
układ polderów. Cały obszar pól iryga-
cyjnych poprzecinany jest gęstą siecią ro-
wów, a dominującym siedliskiem są łąki. 
Ponad 10% powierzchni pól zajmują ob-
szary do niedawna podmokłe, porośnięte 
szuwarami wysokimi, przede wszystkim 

szuwarem trzcinowym w formach: typo-
wej lądowej na nieużytkowanych osadni-
kach i polderach oraz wodnej, występu-
jącej w warunkach trwałego zalewu na 
czynnych osadnikach i pozostałościach 
starorzeczy.

Od końca lat 1990. funkcję pól iryga-
cyjnych jako oczyszczalni ścieków przej-
mowała stopniowo oddawana do użytku 
Wrocławska Oczyszczalnia Ścieków. Ilość 
ścieków dopływających do WPI sukce-
sywnie obniżała się: z 180 tys. m3/dobę w 
latach 1980. do poziomu 15 tys. m3/dobę 
po pełnym uruchomieniu nowej oczysz-
czalni (MPWiK 2015). W 2016 r. zakoń-
czono regularne doprowadzanie ścieków 
na pola irygacyjne (Pismo 2015). Wraz 
z wyraźnym spadkiem intensywności 
nawadniania w ostatnich latach, obser-
wowano znaczące osuszanie terenu pól 
i lądowacenie zbiorników, tak antropo-
genicznych, jak i półnaturalnych, skut-
kujące intensywnie postępującą sukce-
sją w zbiorowiskach szuwarowych (obs. 
własne).

Równocześnie w ostatnich latach z ini-
cjatywy przyrodników podjęto działa-
nia, mające doprowadzić do objęcia WPI 
formą ochrony przyrody jako jednego 
z cenniejszych przyrodniczo miejsc w 
granicach Wrocławia (Nowak i in. 2019). 
Pilnym zadaniem stało się rozpoznanie 
stanu walorów przyrodniczych omawia-
nego obszaru po utracie pierwotnej funk-
cji użytkowej. Celem niniejszej pracy było 
sformułowanie aktualnej oceny liczebno-
ści populacji podróżniczka wobec gwał-
townych zmian w środowisku lęgowym, 
zachodzących na skutek zaprzestania 
użytkowania obszaru pól irygacyjnych, 
a skutkujących gwałtownym przesycha-
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Fot. 1. Śląska populacja podróżniczka Luscinia svecica cyanecula coraz chętniej zasiedla siedliska 
pochodzenia antropogenicznego, czego przykładem jest najważniejsze w regionie stanowisko 
na Wrocławskich Polach Irygacyjnych (fot. R. Gwóźdź)
Photo 1. Silesian Bluethroat Luscinia svecica cyanecula population increasingly inhabits anthropo-
genic habitats, such as Wrocław Sewage Farm, the most important site in the region

Fot. 2. Siedlisko podróżniczka na obszarze Wrocławskich Pól Irygacyjnych (fot. S. Rusiecki)
Photo 2. Sedimentation basins overgrown with reedbeds, oxbow lakes, small watercourses and 
ditches make up typical Bluethroat habitat on Wrocław Sewage Farm
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niem obszaru, na podstawie metodycz-
nych badań terenowych.

Prace terenowe prowadzono w sezonie 
lęgowym 2019 na całej powierzchni WPI. 
Wykonano trzy liczenia podróżniczka: w 
pierwszej dekadzie kwietnia (5, 8 i 9.04), 
na przełomie drugiej i trzeciej dekady 
kwietnia (19, 20, 21 i 22.04) oraz w pierw-
szej dekadzie maja (1 i 4.05). Podczas każ-
dego z liczeń spenetrowano wszystkie sie-
dliska dogodne dla gatunku na terenie 
badań: porośnięte szuwarem odstojniki, 
starorzecza, cieki i rowy oraz wszystkie 
stanowiska, zasiedlane w latach 2009–
2011, nawet jeśli obecnie odstawały od 
profilu preferowanych siedlisk. Kontrole 
trwały 4–5 godzin, rozpoczynając się ok. 
półtorej godziny przed wschodem słońca. 
Kartowano wszystkie śpiewające samce 
podróżniczków, szczególną uwagę zwra-
cając na stwierdzenia równoczesne. W 
przypadku niestwierdzenia spontanicznie 
odzywających się ptaków w dogodnym 
siedlisku stosowano stymulację nagra-
niem śpiewu samca. Na podstawie analizy 
zmapowanych stwierdzeń wyznaczono 
rozmieszczenie terytorialnych samców 
podróżniczka oraz określono liczebność 
populacji zasiedlającej WPI, którą podano 
w postaci przedziału. Dolną jego wartość 
stanowiły terytoria z samcami stwierdzo-
nymi dwu- lub trzykrotnie (gniazdowa-
nie prawdopodobne); wartość górną uzy-
skano dodając do dolnej liczbę terytoriów 
z pojedynczymi stwierdzeniami samców 
(gniazdowanie możliwe).

Łączną liczebność podróżniczka na 
Wrocławskich Polach Irygacyjnych wio-
sną 2019 r. oceniono na 75–99 teryto-
rialnych samców. Stanowiska zlokali-
zowane były na całym obszarze WPI, 

lecz ich rozmieszczenie nie było równo-
mierne. Główne koncentracje śpiewają-
cych samców odnotowano w miejscach 
dawnych starorzeczy przy osiedlu Świ-
niary w północno-wschodniej część WPI 
(21–27 samców) oraz między osiedlami 
Lipa Piotrowska i Rędzin w środkowo-
-południowym fragmencie terenu ba-
dań (26–32 samce). Najmniej terytoriów 
stwierdzono w najbardziej północnej czę-
ści WPI, przylegającej do doliny Widawy 
(1–4 samce). Rozmieszczenie stanowisk 
przedstawiono na ryc. 1.

Stwierdzona w 2019 r. liczebność po-
dróżniczka na WPI jest jedną z najwięk-
szych w historii tego obszaru, a bio-
rąc pod uwagę stanowiska ze statusem 
„gniazdowanie możliwe” nawet najwięk-
szą. W porównaniu do wyników sprzed 
dekady różnice nie są jednak znaczące, 
co świadczyłoby o stabilnym stanie po-
pulacji gatunku na polach irygacyjnych. 
Szczegółowa analiza rozmieszczenia prze-
strzennego stanowisk na terenie badań 
wskazuje jednak, iż omawiana populacja 
podlega dynamicznym zmianom w re-
akcji na zmiany siedliskowe. Zarówno w 
2009 r., jak i w 2011 r. największe koncen-
tracje stanowisk notowano najbardziej w 
północnej części WPI. Na obszarze mię-
dzy ul. Zapotocze a doliną Widawy zlo-
kalizowane było wówczas ok. połowy 
zmapowanych stanowisk (Orłowski i in. 
2010, Rusiecki 2016), podczas gdy w trak-
cie ostatnich liczeń na tym samym obsza-
rze występowało już tylko niespełna 30% 
populacji. Podróżniczki niemal całkowi-
cie wycofały się z rozległych odstojników 
w tej części pól, gdzie przed dekadą wy-
stępowały w największym zagęszczeniu 
(poniżej 5 samców w 2019 r. wobec po-
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Ryc. 1. Rozmieszczenie stanowisk terytorialnych podróżniczków Luscinia svecica cyanecula na Wro-
cławskich Polach Irygacyjnych w sezonach lęgowych 2011 (Rusiecki 2016) i 2019 (niniejsza praca)
Photo 10. Distribution of Bluethroat Luscinia svecica cyanecula territories on Wrocław Sewage 
Farm in 2011 (Rusiecki 2016) and 2019 (this study) breeding seasons
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nad 30 dekadę wcześniej). W tym przy-
padku przyczyną był niewątpliwie po-
żar trzcinowisk w 2015 r., który trwale 
zniszczył większość odpowiednich sie-
dlisk, a ich naturalne, obserwowane w 
przeszłości odtworzenie nie było moż-
liwe ze względu na obecnie niekorzystny 
stan stosunków wodnych. Wydaje się na-
tomiast, że niewielki wpływ na badaną 
populację mają nawet duże ingerencje w 
ekosystem pól irygacyjnych, niezmienia-
jące struktury mikrosiedlisk. Przykładem 
może być budowa Autostradowej Obwod-
nicy Wrocławia, przecinającej od 2009 r. 
południową część WPI, która nie spowo-
dowała spadku liczebności w tej części 
WPI, zaś w sezonie 2019 notowano tery-
torialne samce nawet pod samą estakadą.

W skali Polski podróżniczek wyka-
zywał przez wiele lat ujemny trend po-
pulacyjny, choć w ostatniej dekadzie 
spadku nie potwierdzono (Chodkiewicz 
i in. 2019). Spektakularne i negatywne 
zmiany liczebności związane głównie z 
przesychaniem siedlisk zaobserwowano 
na niektórych spośród kluczowych lęgo-
wisk, szczególnie na północny Polski. Nad 
jeziorem Karaś na Pojezierzu Iławskim 
liczebność podróżniczka na początku lat 
1990. szacowano na ok. 120 par lęgowych 
(Krupa 2001), a dekadę później już tylko 
na 60–90 par (Krupa i in. 2010). Ostat-
nia ocena z 2015 r. obejmowała zaled-
wie 10  śpiewających samców (Neubauer 
i in 2017). Podobnie, populacja w Doli-
nie Dolnej Odry zmniejszyła się ponad 
dwukrotnie ze 100–150 par około 1995 
r. do 45–55 par dekadę później (Ławicki 
i in. 2007). Równocześnie, w niektórych 
ostojach podróżniczka, przede wszyst-
kim w zachodniej Polsce, notowano za-

uważalny wzrost liczebności. W dolinie 
Noteci, wzrosła on dwukrotnie w okresie 
ćwierćwiecza osiągając 250–280 par lęgo-
wych w 2008/2009 r. (Wylegała i in. 2010). 
W bliskiej Wrocławiowi Dolinie Baryczy 
jeszcze na początku lat 1990. notowano 
wyłącznie pojedyncze terytorialne samce, 
podczas gdy obecnie populacja liczy co 
najmniej kilkadziesiąt samców, zaś nowe 
stanowiska wykrywane są praktycznie co-
rocznie (Witkowski i in. 1995, T. Stawar-
czyk – inf. niepubl.)

Sytuacja populacji podróżniczka na 
obszarze WPI wydaje się być wypadkową 
dwóch czynników – wzrostu liczebności 
populacji zachodnio- i środkowoeuropej-
skiej oraz początku niekorzystnych zmian 
siedliskowych na obszarze pól irygacyj-
nych, związanych utratą pierwotnej funk-
cji obszaru jako naturalnej oczyszczalni 
ścieków dla Wrocławia. Od lat 1970. od-
notowano znaczny wzrost liczebności po-
dróżniczka w wielu miejscach zachod-
niej i środkowej Europy (np. Hustings 
1995, Verroken 2002, Kreuziger i Stub-
bing 2006, Todte 2010). Skutkuje to trwa-
jącą ekspansją podgatunku cyanecula w 
kierunku wschodnim. Ma ona charak-
ter rekolonizacji uprzednio zajmowanego 
areału, obejmującą spektrum siedlisk wy-
korzystywanych wcześniej nietypowo, ta-
kich jak wszelkiego rodzaju jednorodne 
trzcinowiska, w tym te o ściśle antropo-
genicznym charakterze (Franz i Theiß 
1987, Eybert i in. 1989, Hustings 1995, 
Geslin i in. 2002, Beuch 2012); na obsza-
rach liczniejszego występowania również 
łąki i nieużytki (Franz i Glatzer 1994), a w 
ostatnich latach intensywne uprawy rolne 
(Berndt & Hölzel 2012). Proces ten zazna-
cza się również na terenie Polski (Krupa 
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i Rusiecki 2015). Najprawdopodobniej 
wiązały się z nim również pojawienie się 
i rozwój populacji z Wrocławskich Pól 
Irygacyjnych. Pomimo niekorzystnych 
zmian w siedlisku lęgowym, związanych 
z szybkim osuszaniem obszarów podmo-
kłych, populacja ta zachowuje wciąż jesz-
cze wysoką liczebność. Jedną z przyczyn 
takiego stanu może być ciągłe zasilanie  
osobnikami z wzrastającej liczebnie me-
tapopulacji środkowoeuropejskiej. Ptaki 
takie niekoniecznie przystępowałyby do 
lęgów, ponieważ kolonizację nowych te-
rytoriów podejmują często osobniki nie-
mające szans na rozmnażanie w obrębie 
populacji źródłowej (Paradis i in. 1998). 
W scenariusz ten wpisuje się fakt, iż w 
latach 2009–2012 ok. 40% stacjonarnych 
samców na WPI nie przystępowało do 
lęgów. Były to głównie ptaki w drugim 
kalendarzowym roku życia, zajmujące 
terytoria w suboptymalnych siedliskach 
i obserwowane na terenie badań tylko w 
jednym sezonie (Rusiecki 2016). Obser-
wacje w trakcie sezonu 2019 wskazują, że 
obecnie odsetek samotnych samców jest 
wysoki (tylko jedna obserwacja samicy 
w trakcie liczeń). Oznacza to, że liczba 
samców przekłada się na znacząco niższą 
liczbę faktycznych par lęgowych. 

Możliwe jest, że obecny stan liczeb-
ności faktycznie jest stabilny i wynika z 
cech ekologicznych populacji zasiedlają-
cej WPI. Cechy te są odmienne niż uzna-
wane za typowe dla większości polskiej 
populacji (w tym licznych populacji z pół-
nocno-wschodniej części kraju). Popula-
cję wrocławską, podobnie jak sąsiednie z 
zachodniej Europy, cechują adaptacje do 
stref ekotonowych pomiędzy środowi-
skiem wodnym a lądowym. Obejmują one 

m.in. plastyczne preferencje siedliskowe z 
zaznaczoną tolerancją na siedliska such-
sze (łąki, nieużytki) oraz szeroki zakres 
wymagań pokarmowych wyrażający się 
możliwością silnego ograniczenia udziału 
bezkręgowców wodnych w diecie (Orłow-
ski i in. 2014). Należy jednak podkreślić, 
że niezbędną cechą siedlisk podróżniczka 
jest zawsze występowanie choćby niewiel-
kich zastoisk wodnych i odsłoniętej wil-
gotnej warstwy gleby (Orłowski i Górka 
2013, Krupa i Rusiecki 2015). Biorąc pod 
uwagę, że zmiany środowiskowe postę-
pują sukcesywnie, liczba dostępnych sie-
dlisk zmniejszać się może na tyle powoli, 
że zmieniające się warunki nie doprowa-
dziły jak dotąd do zmniejszenia liczebno-
ści populacji.

Niewątpliwym zagrożeniem dla wro-
cławskiej populacji podróżniczka są za-
uważalne już w ostatnich latach ne-
gatywne zmiany siedliskowe. Dalsze 
przesuszenie obszaru WPI, nieunik-
nione z powodu braku doprowadzenia 
wody z zewnątrz, spowoduje przyspie-
szoną degradację trzcinowisk, stanowią-
cych główny biotop lęgowy badanego ga-
tunku. Dodatkowo, trwająca od kilku lat 
w całej Polsce permanentna susza hydro-
logiczna znacząco zwiększa ryzyko wy-
stąpienia pożarów, nieodwracalnie nisz-
czących siedliska lęgowe podróżniczka i 
znacznie przyspieszających lądowacenie 
ostatnich podmokłych obszarów pól iry-
gacyjnych. Z powyższych względów, po-
mimo stabilnego ogólnego stanu liczeb-
ności lokalnej populacji w ciągu ostatniej 
dekady, wątpliwe jest by trend ten utrzy-
mywał się w kolejnych latach. Zatem, co-
raz pilniejszą potrzebą staje się ponowne 
nawadnianie terenu WPI, co powinno za-
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trzymać postęp negatywnych zmian, a w 
dalszej perspektywie umożliwić odtwo-
rzenie na omawianym obszarze siedlisk 
dla podróżniczka oraz innych ptaków 
wodno-błotnych.

Autorzy pragną serdecznie podzięko-
wać Damianowi Celińskiemu i Marce-
linie Poddaniec za pomoc w pracach te-
renowych.

Summary 
Three censuses of territorial Blueth-

roat males (two in April, one in May) 
were conducted in 2019 breeding se-
ason on Wrocław Sewage Farm. All su-
itable habitats within the study area were 
surveyed during the peak of the species’ 
daily activity, with the use of playback.  
The number of males was found to be 
between 75 (probable breeders) and 99 
(probable and possible breeders). The 
recorded abundance was one of the hi-
ghest in the history of censuses on the 
sewage farm. Despite the lack of impor-
tant changes in abundance compared 
to a decade ago, a different distribution 
of territories was detected.  The largest 
concentrations were recorded around 
the former oxbow lakes in the north-

-western and central-southern part of 
the study area. The northernmost part 
of the sewage farm, where in 2009 and 
2011 the largest number of territories was 
found, was now inhabited very sparsely.  
The Bluethroats inhabiting Wrocław Se-
wage Farm belong to the central and we-
stern European population, increasing in 
abundance recently and colonizing new 
habitats. This supplementation of the lo-

cal population by birds coming from the 
west is probably helping to maintain a 
high abundance here, in spite of unfa-
vourable habitat changes associated with 
the loss of the original role of the farm as 
a natural sewage treatment facility. A de-
crease of abundance is still very likely in 
the near future. The elimination of this 
threat would be possible by the restora-
tion of  water supply to the area, which 
would help to preserve suitable habitat 
conditions for this and other wetland 
species
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