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ZAROŚLÓWKA

Zaroślówka jest nowym  
gatunkiem lęgowym 
w polskiej awifaunie.
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Zaroślówka Acrocephalus dumetorum jest klasycznym przykładem niewielkiego, skromnie ubarwionego 
i pozornie niczym niewyróżniającego się ptaka wróblowego. Jest to jednak bardzo interesujący i wciąż 
mało poznany gatunek, na dodatek – nowy w polskiej awifaunie.

Zaroślówka Acrocephalus dumetorum, zwana dawniej trzciniakiem zaroślowym lub trzciniakiem ogrodowym, 
charakteryzuje się jednolitym, zimnym, oliwkowobrązowym upierzeniem wierzchu ciała, smukłą budową, krót-
kimi i zaokrąglonymi skrzydłami oraz stosunkowo długim dziobem. Znajdująca się na głowie biaława brew sięga 
tuż za oko, lecz jest najbardziej wyraźna przed nim, a od dołu często podkreśla ją niczym makijaż wyraźny, ciemny 
pasek oczny. Spód ciała jest białawy, lecz przechodzi w płowoszary na bokach, natomiast tęczówka jest ciemno-
brązowa, a dziób ciemnoszary z bladoróżową podstawą dolnej części żuchwy. Zaroślówka osiąga dł. 12–14 cm, 
rozpiętość skrzydeł ok. 18 cm, dł. skrzydła 5,8–6,6 cm, ogona 4,7–5,7 cm, a masa ciała waha się w granicach  
8–20 g (Czarnecki i in. 1982, Lindholm i in. 2007, Dyrcz 2020). Zarówno wyglądem, jak i rozmiarami zaroślówka 
przypomina wielu innych przedstawicieli rodziny trzciniaków Acrocephalidae, jeszcze niedawno zaliczanych do 
pokrzewek Sylviidae (np. Bairlein et al., 2006). Skryty tryb życia oraz uderzające podobieństwo do najbliższych 
kuzynów – łozówki A. palustris oraz trzcinniczka A. sciripaceus, utrudnia badania, obserwacje oraz identyfikację 
tego interesującego i, jak się okazuje, prastarego gatunku.

Żywa skamieniałość
 Badania zegara molekularnego dowodzą, że rodzina trzciniaków pojawiła się na Ziemi w środkowym miocenie 

(ok. 14 Ma), po czym nastąpiła szybka ewolucja oraz radiacja tej grupy, w wyniku której ok. 11 Ma wyodrębnił się 
rodzaj Acrocephalus (Arbib i in. 2014). Badania molekularne potwierdzają skamieniałości znalezione w 3 lokaliza-
cjach na terenie dzisiejszych Węgier. Wszystkie pochodzą z późnego miocenu, przy czym najstarsze, z miejscowo-
ści Rudabánya (Bernor i in. 2004), datowane są na 10–9,7 Ma, a nieco młodsze, ze stanowisk Polgárdi 4 i Polgárdi 
5 (Jánossy 1991), na 7,2–5,3 Ma. Według badań jednym z najstarszych przedstawicieli rodzaju jest właśnie zaro-
ślówka, która pojawiła się na Ziemi już 7–6 Ma. Możliwe więc, że szczątki z Polgárdi 4 i 5 należą do tego gatunku, 
choć obecnie nie da się tego udowodnić. Nie wiadomo też, jaki był niegdyś zasięg tego gatunku i jak zmieniał się 
w czasie. Z pewnością wpływały na niego dramatyczne zmiany klimatu – szczególnie te pod koniec miocenu, plio-
cenu oraz w czasie plejstoceńskich zlodowaceń. Być może w efekcie izolowania niektórych populacji zaroślówki 
kolejno na Ziemi pojawili się jej najbliżsi krewni – łozówka (ok. 4 Ma), trzcinniczek tęposkrzydły A. baeticatus 
(ok. 1 Ma) i trzcinniczek (1–0,5 Ma; Arbib i in. 2014). Wszystkie te gatunki, zaliczane do podrodzaju Notiocichla, 
są do siebie uderzająco podobne zarówno pod względem wyglądu zewnętrznego, jak i na poziomie genetycznym. 
Ich stosunkowo młody wiek tłumaczy te podobieństwa i hybrydyzację między nimi. Zaroślówka, będąca najstar-
szym gatunkiem tej gałęzi ewolucyjnej, jest też największą oportunistką pośród swoich kuzynek, co z kolei może 
wyjaśniać, dlaczego przetrwała zmiany klimatyczne, które zakończyły istnienie wielu innych gatunków.

ZAROŚLÓWKA
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Oportunistyczny maluch
Zaroślówka jest o wiele mniej wybredna od swoich ku-

zynek i  dostosowała się do różnorodnych siedlisk, nieko-
niecznie znajdujących się w pobliżu wody. Jest też bardziej 
nadrzewna niż większość gatunków rodzaju Acrocephalus, 
co może stanowić jedną ze wskazówek pomagających zi-
dentyfikować ją w terenie. Zamieszkuje krzaczaste zarośla 
na skrajach dużych kompleksów leśnych, kępy krzewów 
na łąkach lub polach, nadrzeczne łęgi, szczególnie z  dę-
bem i olchą, lasy pośród pól z bogatą roślinnością zielną, 
krzaczaste wąwozy, kępy brzóz w  lasostepie, zarośla ta-
maryszka w  wyschniętych korytach rzek, zarośla dzikiej 
róży na zboczach wzgórz i dolin, sady, parki i ogrody. Nie 
unika też siedlisk typowych dla pokrewnych gatunków – 
brzegów jezior, strumieni, kanałów i rowów porośniętych 
trzciną lub wysoką trawą. W tajdze zamieszkuje też brzegi 
mokradeł i  potoków. Podstawowym warunkiem gniazdo-
wania jest połączenie suchej i  gęstej roślinności krzacza-
stej z  roślinnością zielną i  bardziej otwartymi obszarami, 
zwykle na nizinach do 1200 m n.p.m. (Czarnecki i  in. 
1982, Dyrcz 2020). Dzięki dość skromnym wymaganiom 
środowiskowym udało się jej skolonizować ogromne ob-
szary Eurazji – ciągnące się od wschodniej Europy (Fin-
landia, Estonia, Łotwa, Litwa, Białoruś) przez środkową 
Rosję do północnego Kazachstanu, górnego biegu Leny, 
południowo-wschodniego Ałtaju i  północno-wschodniej 
Mongolii. Izolowany areał lęgowy znajduje się w  górach 
Tienszan i ciągnie się do północnego Afganistanu i północ-
no-wschodniego Iranu.

Po zajęciu terytorium, jakie w  południowej Finlan-
dii obejmuje 600–1300 m², samiec zaroślówki oznajmia 
swoją obecność śpiewem, który jest jedną z ważniejszych 
cech diagnostycznych tego gatunku. Przypomina on śpiew 
najbliższej kuzynki – łozówki, ale jest wolniejszy, z ostry-
mi i chrapliwymi tonami oraz z większą ilością powtórzeń 
poszczególnych sekwencji: 3–5, a nawet do 10 razy (Lin-
dholm i in. 2007, Dyrcz 2020). Śpiew, podobnie jak głos 
łozówki, charakteryzuje się ogromnym bogactwem dosko-
nałych imitacji innych gatunków ptaków, zarówno euro-
pejskich, jak i  tych spotykanych na zimowiskach. Zaro-
ślówka, w przeciwieństwie do łozówki, śpiewa najczęściej 
w nocy. Niesparowane samce mogą śpiewać bez przerwy 
wiele godzin, a okres aktywności wokalnej może trwać na-
wet kilka tygodni. Ptaki milkną dopiero po skojarzeniu się 
w pary, jednak wkrótce po złożeniu jaj przez samice mogą 
ponownie rozpocząć wokalne popisy w  tym samym lub 
pobliskim terytorium, próbując znaleźć kolejną partnerkę 
(Neubauer i  in. 2009). Do tej pory nie stwierdzono wy-
stępowania dwóch lęgów w sezonie.

Gniazdo pośród zieleni
Okres lęgowy zaroślówki rozpoczyna się zaraz po po-

wrocie z  zimowisk, pod koniec maja, a  kończy w  lip-
cu. Budową gniazda zajmuje się jedynie samica, która 
umieszcza je w krzakach lub w  gęstej roślinności zielnej, 
na przykład w pokrzywach, podagryczniku, wierzbowni-

cy, wiązówce lub w jeżynach. Czasami zakłada też gniazdo 
w małym drzewie, w sąsiedztwie miejsc nasłonecznionych. 
Gniazdo stanowi czarka z  suchych łodyg, liści, korzeni, 
włókien roślinnych i  pajęczej sieci, zawieszona między 
łodygami lub gałązkami, 10–150 cm (przeważnie 20–60 
cm) nad ziemią (rzadziej nad wodą; Czarnecki i in. 1982, 
Dyrcz 2020). W skład wyściółki wchodzą drobne łodygi 
lub małe włosy. Średnica zewnętrzna gniazda wynosi 9–13 
cm, wewnętrzna 5,0–5,5 cm, wysokość 6,5–9,5 cm, a głę-
bokość 3–4,4 cm. Zaroślówka składa 3–6 zwykle lekko 
pękatych jaj o  zmiennym ubarwieniu. Mogą one być bla-
doróżowe, mlecznobiałe lub jaskrawobiałe z plamami głę-
bokimi szarofioletowymi lub białymi (ciemniejszymi od 
tła) oraz często nachodzącymi na nie powierzchniowymi 
czarnobrązowymi lub oliwkowobrązowymi. Wysiadują je 
oba ptaki mniej więcej po równo przez 11–14 dni (zwy-
kle 12–13). Pisklęta karmione są przez 10–12 dni, a usa-
modzielniają się po 10–22 dniach od opuszczenia gniazda. 
Młode ptaki w  szacie juwenalnej przypominają dorosłe, 
ale ich ubarwienie ma cieplejszy odcień, mają ciemniej-
szą tęczówkę, a nogi są bardziej matowe, niebieskawosza-
re. Pomiędzy lipcem a październikiem zarówno młode, jak 
i dorosłe ptaki rozpoczynają wędrówki na zimowiska.

Hinduskie zimowiska
Jak na ptaka o dość rozległym areale lęgowym zaroślów-

ka zimuje na stosunkowo niewielkim obszarze. Obejmuje 
on zachodni Pakistan, południowe i wschodnie Indie, Sri 
Lankę, Nepal, Bangladesz, Mjanmę oraz prawdopodob-
nie Afganistan i Iran. Na zimowiskach zaroślówki zajmują 
podobne siedliska jak na terenach lęgowych, ale zwykle 
z  dala od wody. Można je zaobserwować także na skra-
jach lasów tropikalnych. Przelot w  kierunku zimowisk 
rozpoczyna się najczęściej w sierpniu, a osobniki zimujące 
w Nepalu docierają tam na początku października. Ptaki 
zimujące najdalej na południe – na Sri Lance, pojawiają 
się tam pod koniec października.

Przelot powrotny przez Pamir i Ałtaj trwa od kwietnia 
do końca maja, podczas gdy główny przelot przez Ałmaty 
(Kazachstan) ma miejsce w  ciągu pierwszych dziesięciu 
dni czerwca. Na tereny lęgowe w południowej części are-
ału (w  środkowej Rosji) zaroślówki docierają już w  po-
łowie kwietnia. Ptaki gnieżdżące się na północy docie-
rają na tereny lęgowe od końca maja do drugiej połowy 
czerwca, przy czym samice przylatują średnio 8 dni póź-
niej niż samce (Dyrcz i in. 2020). Dokładne trasy i termi-
ny wędrówek są wciąż niedostatecznie zbadane, podob-
nie zresztą jak jej areał lęgowy czy zimowiska. Również 
naśladownictwo głosów u zaroślówek nie zostało dokład-
niej zbadane, choć wiadomo, że jest porównywalne z  ło-
zówką. Ponieważ zaroślówka naśladuje głosy ptaków spo-
tkanych zarówno na lęgowiskach, jak i  na zimowiskach, 
w  jej repertuarze mogą się znaleźć głosy zaskakujących 
gatunków europejskich (jak np. żołny czy brodźce pi-
skliwe) oraz południowoazjatyckich. Niestety, wciąż nie 
zbadano, jakie gatunki z  zimowisk zaroślówka naśladuje 
(Lindholm i in. 2007).
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Problemy z identyfikacją
Pewnymi wskazówkami pomagającymi w  zidentyfiko-

waniu zaroślówek są głos i środowisko obserwacji, a także 
miejsce i sposób żerowania. Śpiew to z pewnością najlep-
sza terenowa cecha diagnostyczna, jednak podczas zbyt 
krótkiego nasłuchu można pomylić zaroślówkę z łozówką 
(Lindtrom i  in. 2007). To samo dotyczy siedliska. Choć 
zaroślówka jest bardziej nadrzewna od najbliżej spokrew-
nionych gatunków, trzeba pamiętać o  jej dużej plastycz-
ności środowiskowej. Dlatego należy również zwrócić 
uwagę na cechy upierzenia i  różnice w wymiarach. Zaro-
ślówka od ogólnie podobnej łozówki ma krótsze skrzydło 
(5,8–6,6 vs 6,6–7,4 cm u  łozówki), co przekłada się na 
mniejszą projekcję lotek (1,08–1,32 vs 1,55–2,0 cm u ło-
zówki). Zaroślówka ma także dłuższy dziób (1,63 –1,86 
vs 1,47–1,73 cm u  łozówki) i  zawsze ciemniejsze nogi, 
które jednak, gdy patrzeć pod słońce, mogą się wydawać 
czerwonawe lub różowawe (Lindholm i in. 2007). Nigdy 
jednak nie mają one jaskraworóżowej i żółtawej barwy jak 
u  łozówki (Dyrcz 2020). U łozówki nie występuje także 
rozmyty ciemniejszy koniec żuchwy jak u  niektórych za-
roślówek. Łozówka ma ponadto zwykle bardziej oliwko-
wozielonkawy odcień wierzchu ciała, wyraźny płowożółty 
nalot na piersi i  bokach oraz wyraźnie ciemniejsze lotki 
pierwszorzędowe i  skrzydełko. Ponadto najczęściej biała 
brew jest u  zaroślówki wyraźniejsza przed okiem i  sięga 
poza nie. Zestaw tych wszystkich cech pozwala na bez-
błędne zidentyfikowanie zaroślówki w  terenie, jednak… 
nie zawsze, ponieważ zaroślówka hybrydyzuje z  łozówką, 
i to najprawdopodobniej dość często.

Hybrydyzacja
Hybrydyzacja zaroślówek z łozówkami wciąż nie została 

dostatecznie poznana. W  ostatnich latach udowodniono 
jednak, że jest znacznie powszechniejsza, niż przypusz-
czano (Lindtrom i  in. 2007). Pierwszy przypadek wy-
kryto w Finlandii w 1978 r., a potem kolejne (Koskimies 
1980), w tym kilkakrotnie setki kilometrów poza stałym 
zasięgiem – w Holandii (Poot i in. 1999, van Loon i Keijl 
2001) i Norwegii (Høyland i  in. 2000). Istnienie hybryd 
potwierdziły też analizy mtDNA mieszańca stwierdzone-
go w roku 2003 w południowo-wschodniej Finlandii.

Mieszana para najczęściej składa się z samca zaroślówki 
i  samicy łozówki. Takie pary, które na dodatek wyprowa-
dziły młode, stwierdzono w Holandii i Norwegii. Ciekawe 
jest również, że hybrydy obu gatunków są płodne. Odno-
towano przypadek, kiedy dwuletnia samica będąca hybry-
dą wyprowadziła lęg składający się z 4 ptaków z samcem 
zaroślówki.

Istnienie płodnych hybryd podważa klasyczną definicję 
biologicznego gatunku i  jeszcze bardziej utrudnia identyfi-
kację w  terenie. Upierzenie hybryd zwykle bardziej przy-
pomina łozówkę – ma bardziej oliwkowozielonkawy odcień 
wierzchu ciała oraz wyraźny płowożółty nalot na piersi, 
również lotki pierwszorzędowe i  skrzydełko są wyraźnie 
ciemniejsze. U hybryd wyraźna brew widoczna jest tylko 

przed okiem, jednak podobnie jak u zaroślówek, dziób jest 
długi, a na końcu żuchwy często występuje ciemna plama. 
Niestety, śpiew i  cechy morfometryczne hybryd są tak-
że pośrednie między zaroślówką a  łozówką (dł. skrzydła 
6,65–6,7 cm, ogon 5,3–5,4 cm; projekcja lotek 1,3 cm; 
dziób 1,75 cm – Lindholm i in. 2007). U jednej z hybryd 
zauważono ponadto ciekawostkę. Słynna belgijska badacz-
ka Francoise Dowsett-Lemaire – należąca do największych 
znawców głosów ptaków zarówno europejskich, jak i afry-
kańskich – zidentyfikowała w śpiewie jednej z hybryd imi-
tacje głosu gatunków wschodnioafrykańskich. Wskazuje to, 
że ptak spędził młodość we wschodniej Afryce, jednak nie 
w  miejscu leżących dalej na południe zimowisk łozówek. 
Do tej pory stwierdzono tylko jeden taki przypadek, więc 
nie ma pewności, czy wszystkie hybrydy zimują w  Afry-
ce (Lindholm i  in. 2007). Nie ma jednak wątpliwości, że 
zaroślówki rozszerzają swój zasięg, co może spowodować 
jeszcze częstszą hybrydyzację i  być może z  czasem wkro-
czenie na zimowiska łozówek.

Najeźdźca ze wschodu
Zaroślówka, według kryteriów IUCN, jest obecnie 

uznawana za gatunek najmniejszej troski (LC), a  jej cał-
kowitą liczebność szacuje się na 20 000 000–49 999 999 
dorosłych osobników (BirdLife International 2017). Jej 
zagęszczenie na dużych obszarach areału wynosi 3–54 par 
lęgowych/km². W  południowej Finlandii na małej po-
wierzchni, w  optymalnym środowisku, znaleziono 16 ak- 
tywnych gniazd na 5 ha. Zaobserwowano również, że już 
od końca XIX w. rozszerza swój zasięg w  kierunku za-
chodnim (Turyn 1971). W Finlandii pierwszy raz stwier-
dzono ją w  1883 r., a  obecnie żyje tam 5–8 tys. par lę-
gowych. W tym samym czasie zaroślówki pojawiły się na 
Łotwie i w Estonii, gdzie aktualnie gniazduje po kilka ty-
sięcy par (Neubauer i in. 2009). Obecnie zaroślówki kolo-
nizują Norwegię, gdzie istnieje nieliczna populacja lęgowa, 
a podczas przelotów wiosennych jest to gatunek liczny – 
usunięty z  list rzadkości w 2012 r. (Van der Spek i Kok 
2020). Na Litwie wciąż pozostaje rzadkim gatunkiem 
lęgowym (200–300 par; Kurlavicius i  Raudonikis 2001), 
a w obwodzie kaliningradzkim jest nieregularnie lęgowa.

Odnotowano także wiele stwierdzeń poza areałem lęgo-
wym – na Islandii, w Wielkiej Brytanii, Irlandii, Hiszpanii, 
na Gibraltarze i  Malcie, we Włoszech, Francji, Szwajca-
rii, Belgii, Holandii, Danii, Niemczech, Bułgarii, Rumunii, 
na Cyprze, w Syrii, Izraelu, Jordanii, Bahrajnie, Kuwejcie, 
Omanie, Arabii Saudyjskiej, Nigerii, a nawet w Hongkon-
gu (BirdLife International 2017, Dyrcz 2020). W niektó-
rych krajach od dłuższego czasu odnotowuje się wzrost 
stwierdzeń. Najlepszym przykładem jest Polska. Pierwsze-
go ptaka stwierdzono 28 czerwca 1964 r. w Skowronkach 
na Mierzei Wiślanej. Od tamtej pory do końca czerwca 
2020 r. odnotowano 483 stwierdzenia ponad 500 osob-
ników, a ponadto stwierdzono jeden lęg w 2011 r. w Dą- 
brówce w  województwie podlaskim (Stawarczyk i  in. 
2017, Kajzer 2020 pers. comm.) Obserwowano również 
osobnika noszącego materiał na gniazdo w  Jurkowicach 
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(woj. podlaskie) w  2006 r., a  także odnotowano jedną 
mieszaną parę z łozówką w 2007 r. w Szkarpawie (Żuławy 
Wiślane). Od pierwszej dekady XXI w. liczba stwierdzeń 
co roku wyraźnie rosła, dlatego od 2014 zaroślówka nie 
podlega już weryfikacji Komisji Faunistycznej PTZ. Gatu-
nek ten stwierdzono do tej pory na terenie całego kraju, 
przy czym najwięcej stwierdzeń odnotowano na wscho-
dzie i  północy (najwięcej w  województwie podlaskim). 
W  bieżącym roku (2020) odnotowano rekordową liczbę 
stwierdzeń – 110, tylko pomiędzy 20 maja a  30 czerw-
ca (Z. Kajzer pers. comm.). Podobne rekordy padły w in-
nych krajach Europy, jak Wielka Brytania, Dania, Niemcy 
i  szczególnie Holandia, gdzie całkowita liczba stwierdzeń 
wzrosła z  60 do 90 w  ciągu jednego miesiąca (Van der 
Spek i Kok 2020). Naukowcy tłumaczą ten wiosenny na-
lot i  ekspansję zmianami klimatycznymi. Wyjątkowo cie-
pła i sucha wiosna, która zastała ptaki w trakcie migracji, 
mogła spowodować zmianę tras wędrówkowych.

Los tego gatunku nie budzi obecnie obaw. Pewne jest 
tylko jedno – zaroślówka jest nowa w  naszej awifaunie 
i  prawdopodobnie wkrótce stanie się jej stałym elemen-
tem. Zapewne liczba stwierdzeń w Polsce będzie wzrastać, 
a wkrótce zostaną odnotowane nowe próby lęgów. Koniecz-
na jest więc stała obserwacja tego niezwykłego gatunku.

Serdeczne podziękowania dla Zbigniewa Kajzera, Łukasza Ławickiego, Toma-

sza Kaliszewskiego, Pawła Wacławika i Michała Zawadzkiego.
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Zaroślówka bardzo 
przypomina łozówkę, 
z którą na dodatek 
hybrydyzuje.

Śpiew 
zaroślówki jest jedną 
z najważniejszych 
cech diagnostycznych.


