
Podiceps auritus
(L., 1758)

Perkoz rogaty
Rzàd: perkozy, rodzina: perkozy

Status wyst´powania w Polsce

Polska le˝y poza area∏em regularnego gniazdowania ga-
tunku. L´gi notowane sà wyjàtkowo. W okresie w´drówek
nieliczny. Bardzo nielicznie zimuje w strefie polskich wód
terytorialnych Ba∏tyku.

Opis gatunku

Perkoz rogaty jest wyraênie mniejszy od perkoza dwuczu-
bego. Wymiary: d∏ugoÊç cia∏a 30–36 cm, rozpi´toÊç skrzy-
de∏ 54–63 cm, masa cia∏a 0,3–0,7 kg. W szacie godowej,
noszonej od marca do czerwca, ma rdzawe boki cia∏a,
pierÊ i szyj´ oraz czarny wierzch cia∏a i g∏ow´. Na g∏owie
widoczny jest pomaraƒczowo˝ó∏ty pas biegnàcy od dzioba
na ty∏ g∏owy, tworzàcy charakterystyczny czub. W szacie
spoczynkowej ubarwiony szaro, z bia∏ymi policzkami,
ciemniejszym wierzchem g∏owy i grzbietem. Ptaki m∏ode sà
bardzo podobne do osobników w szacie spoczynkowej.

Mo˝liwoÊç pomy∏ki z innymi
gatunkami

Perkoza rogatego mo˝na pomyliç z zausznikiem Podiceps ni-
gricollis (A008), który jest nieco delikatniej zbudowany ni˝
perkoz rogaty i ma mniejszy, podci´ty ku górze dziób. W obu
szatach najistotniejsze ró˝nice w ubarwieniu tych gatunków
dotyczà ubarwienia g∏owy i szyi. W szacie godowej szyja za-
usznika jest czarna, a perkoza rogatego rdzawa. ̊ ó∏ty pas na
czarnej g∏owie u zausznika zaczyna si´ za okiem, a u perko-
za rogatego przed okiem. Zimà perkoz rogaty ma jaÊniejszy
przód szyi i czysto bia∏e policzki. U zausznika bia∏a plama na
boku g∏owy po∏o˝ona jest ni˝ej i jest mniej rozmyta.

Biologia

Tryb ˝ycia
Gatunek o aktywnoÊci dziennej. Najcz´Êciej przebywa
w ma∏ych grupach do kilku osobników. Wyjàtkowo mo˝e
˝erowaç gromadnie.

L´gi
Perkoz rogaty rozpoczyna l´gi w maju. Gnieêdzi si´ pojedyn-
czo lub w luênych koloniach. Gniazdo jest zbudowane z ro-
Êlin wodnych. Mo˝e stanowiç platform´ p∏ywajàcà wÊród ro-
ÊlinnoÊci wynurzonej lub znajduje si´ bezpoÊrednio na ziemi.
Najcz´Êciej jest umieszczone pod os∏onà roÊlin. Wyst´puje je-
den l´g w roku. Zniesienie sk∏ada si´ z 4–5 jaj, które sà wy-

siadywane 22–25 dni przez oboje rodziców. M∏ode usamo-
dzielniajà si´ po oko∏o 45 dniach, a po 55–60 dniach uzy-
skujà zdolnoÊç lotu. Dojrza∏oÊç p∏ciowà osiàgajà po 2 latach.

W´drówki
W´drówka jesienna rozpoczyna si´ pod koniec sierpnia lub
we wrzeÊniu, po zakoƒczeniu pierzenia ca∏kowitego przez
ptaki doros∏e. Podczas tego pierzenia ptaki tracà zdolnoÊç
lotu na okres oko∏o 1 miesiàca. Najwi´ksze nasilenie jesien-
nej w´drówki przypada na paêdziernik i listopad. Perkozy
rogate w tym okresie preferujà p∏ytkie akweny morskie. Po-
wrót na l´gowiska rozpoczyna si´ w marcu lub kwietniu.

Zimowanie
Na Ba∏tyku zimuje g∏ównie na Zat. Pomorskiej. Nielicznie
mo˝na go spotkaç równie˝ wzd∏u˝ wybrze˝y Zat. Gdaƒ-
skiej i Mierzei Kuroƒskiej.

Pokarm
Pokarm stanowià g∏ównie bezkr´gowce wodne i drobne
ryby, które ptak chwyta podczas nurkowania. Potrafi te˝
zbieraç owady z powierzchni wody i roÊlin. Zimà w jego
diecie przewa˝ajà ryby.
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Wyst´powanie

Siedlisko
W Finlandii i Szwecji w okresie l´gowym zajmuje p∏ytkie,
niedu˝e jeziora z urozmaiconà linià brzegowà poroÊni´tà
szuwarami, natomiast w Norwegii i na Islandii spotykany
jest tak˝e na jeziorach oligotroficznych, bez przybrze˝nego
pasa roÊlinnoÊci. Poza okresem l´gowym przebywa g∏ów-
nie na morzu. Preferuje akweny o g∏´bokoÊci do 20 m.

Siedliska z za∏àcznika I Dyrektywy
Siedliskowej, które mogà byç istotne
dla gatunku
1160 Du˝e p∏ytkie zatoki
1170 Skaliste i kamieniste dno morskie (rafy)

Rozmieszczenie geograficzne
Wyró˝niono 2 podgatunki u perkoza rogatego. Podgatunek
P. a. auritus gniazduje g∏ównie w strefie borealnej od Islandii
i Skandynawii przez ca∏à Eurazj´ do Kamczatki. Inny podga-
tunek P. a. cornutus wyst´puje w Ameryce Pó∏nocnej. Najbli˝-
sze polskiej granicy stanowiska l´gowe znajdujà si´ na ¸otwie
i w Estonii oraz na wschodnich wybrze˝ach Szwecji. Podgatu-
nek nominatywny zimuje w zachodniej cz´Êci Ba∏tyku oraz
wzd∏u˝ pó∏nocno-zachodnich wybrze˝y Europy. Ptaki z pó∏-
nocno-wschodniej Europy i zachodniej Azji sp´dzajà zim´
w zachodniej cz´Êci Morza Âródziemnego, na Morzu Czar-
nym i Kaspijskim oraz w pó∏nocnej cz´Êci Pacyfiku, wokó∏ Ja-
ponii i na wschodnich wybrze˝ach Chin. Ptaki z podgatunku
P. a. cornutus zimujà wzd∏u˝ wybrze˝y Ameryki Pó∏nocnej.

Rozmieszczenie w Polsce
Brak jest dowodów na gniazdowanie tego gatunku w Polsce po
roku 1988. Na naszym wybrze˝u liczniej pojawia si´ na przelo-
tach w paêdzierniku, listopadzie i w kwietniu. Najwi´ksze kon-
centracje znane sà z Zat. Pomorskiej i Zat. Puckiej. Na Ba∏tyku
zimuje g∏ównie na Zat. Pomorskiej i nielicznie na Zat. Gdaƒskiej.

Status ochronny

Ochrona gatunkowa w Polsce: gatunek obj´ty ochronà Êci-
s∏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 -
Dyrektywa Ptasia Art. 4.1, za∏àcznik I
Konwencja Berneƒska: za∏àcznik II
Konwencja Boƒska: za∏àcznik II
Porozumienie AEWA

Wyst´powanie gatunku
na obszarach chronionych

Miejsce najwi´kszych koncentracji perkozów rogatych, ja-
kim jest Zat. Pomorska, nie jest obj´te ochronà prawnà.

Rozwój i stan populacji

W Europie poza Rosjà l´gnie si´ 5000–10 000 p.,
z czego ponad po∏owa przyst´puje do l´gów w Finlan-
dii (3000–6000 p.) i w Szwecji (1200–1300 p.). Dane
o liczebnoÊci tego gatunku w europejskiej cz´Êci Rosji
sà bardzo fragmentaryczne. Szacuje si´, ˝e na tym ob-
szarze mo˝e gniazdowaç 10 000–100 000 p. W Pol-
sce w 1972 roku ko∏o Augustowa oraz w 1981, 1985
i 1988 roku na stawach Dojlidy w Bia∏ymstoku gniaz-
dowa∏o po 1 parze. LiczebnoÊç zimujàcej populacji
w pó∏nocno-zachodniej Europie szacowana jest na
2600–4100 os., w tym na Ba∏tyku gromadzi si´ oko∏o
2000 ptaków, z czego oko∏o po∏owa na Zat. Pomor-
skiej. Brak jest dok∏adnych danych na temat wielolet-
nich zmian liczebnoÊci gatunku, wydaje si´ jednak, ˝e
jest ona stabilna.

Zagro˝enia

Gatunkowi zagra˝a w Polsce:
• dla ptaków zimujàcych na Ba∏tyku zagro˝eniem jest za-

nieczyszczenie wody substancjami ropopochodnymi; po-
brudzenie piór tymi substancjami (zaraza oliwna) stano-
wi dla ptaków Êmiertelne niebezpieczeƒstwo;

• stosowanie stawnych sieci rybackich w miejscach zimo-
wych koncentracji;

• realizacja planów rozbudowy farm elektrowni wiatro-
wych na obszarze p∏ytkiego morza.

Propozycje odnoÊnie do zarzàdzania

Nale˝y:
• uregulowaç zasady gospodarki rybackiej na obszarach

koncentracji ptaków wodnych (opracowaç i wprowadziç
przepisy precyzujàce czas i miejsce stosowania poszcze-
gólnych typów sieci rybackich);

• chroniç obszary morskie przed zanieczyszczeniami
ropopochodnymi;

• odstàpiç od planów budowy elektrowni wiatrowych po-
sadowionych na p∏ytkich akwenach morza (co najmniej
do izobaty 20 m).

Propozycje badaƒ

Nale˝y:
• zagospodarowaç przy∏ów ptaków w sieci rybackie na

polskich obszarach morskich (badanie: sk∏adu pokar-
mu, ska˝enia Êrodkami chemicznymi, molekularne, wia-
domoÊci powrotne o ptakach obràczkowanych).

Monitoring

• coroczny monitoring ptaków zimujàcych na polskich ob-
szarach morskich. Metodyka do ustalenia;
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• coroczny monitoring stopnia zanieczyszczenia ptaków
produktami ropopochodnymi na polskich obszarach
morskich. Metodyka do ustalenia.
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