
Anas crecca
(L., 1758)

Cyraneczka
Rzàd: blaszkodziobe, rodzina: kaczkowate, podrodzina:
kaczki

Status wyst´powania w Polsce

Bardzo nieliczny ptak l´gowy na nizinach, na przelotach
liczny lub Êrednio liczny. Regularnie nielicznie zimuje,
zw∏aszcza na Êródlàdziu.

Opis gatunku

Cyraneczka jest najmniejszà europejskà kaczkà, zaledwie
po∏owy wielkoÊci krzy˝ówki, o d∏ugoÊci cia∏a ok. 35 cm,
rozpi´toÊci skrzyde∏ ok. 60 cm i masie cia∏a 200–500 g.
Jest kr´pa, posiada krótkà szyj´ i okràg∏à g∏ow´.
Samiec w upierzeniu godowym ma kasztanowobràzowà
g∏ow´ z metalicznie zielonà, du˝à pod∏u˝nà plamà wokó∏
oka, obrze˝onà bia∏ym paskiem. Zasadnicze ubarwienie
grzbietu jest szare, pierÊ ma bràzowo c´tkowanà, z boku
cia∏a znajduje si´ bia∏a pr´ga widoczna u p∏ynàcego pta-
ka, podogonie jest koloru ˝ó∏tawego. Dziób szary. W upie-
rzeniu spoczynkowym samiec jest podobny do samicy, lecz
ciemniejszy. Podobnie ubarwione sà tak˝e m∏ode ptaki obu
p∏ci w 1. roku ˝ycia. Samica jest ubarwiona bràzowo,
z ciemniejszym wierzchem g∏owy i paskiem za okiem.
Dziób ma czarniawy, z lekko rozjaÊnionà ˝ó∏tà nasadà. Na
boku ogona widoczny jest pod∏u˝ny bia∏y pasek. W locie
u obu p∏ci cechà charakterystycznà jest wielkoÊç, czarno-
zielone metaliczne bia∏o obrze˝one lusterko na wierzchu
skrzyde∏ i jednolicie ciemny wierzch skrzyde∏ oraz jasny
brzuch. Ptaki m∏odociane sà bardzo podobne do doro-
s∏ych samic. Lot cyraneczki jest bardzo szybki i zwrotny,
nieco podobny do lotu ptaków siewkowych.
Ca∏kowite pierzenie cyraneczka przechodzi po okresie
l´gowym, od czerwca do wrzeÊnia, przy czym lotki wy-
mieniane sà jednoczeÊnie. Pierzàce si´ ptaki pozostajà
nielotne przez oko∏o jeden miesiàc – samce od poczàtku
lipca do koƒca sierpnia, a samice od po∏owy lipca do
koƒca wrzeÊnia.
Przed kolejnym sezonem l´gowym ptaki przechodzà pie-
rzenie cz´Êciowe. Samce wymieniajà okrywowe pióra na
upierzenie godowe od wrzeÊnia do paêdziernika, a sami-
ce od wrzeÊnia do listopada. W ubarwieniu pisklàt przewa-
˝ajà kolory czarnobrunatny i miodowo˝ó∏ty. Wierzch cia∏a
jest ciemny, spód jasny. Na bokach g∏owy widoczne sà
ciemniejsze pod∏u˝ne paski na ˝ó∏tawym tle, biegnàce od
nasady dzioba przez oko w kierunku ty∏u g∏owy i od dzio-
ba do nieco wi´kszej plamki usznej. Samiec odzywa si´
krótkim „krrik” przypominajàcym g∏os Êwierszcza. Podczas
startu ptaki odzywajà si´ niskim terkotem „trrr”.

Mo˝liwoÊç pomy∏ki z innymi
gatunkami

Cyraneczk´, zw∏aszcza samic´, pomyliç mo˝na z po-
dobnej wielkoÊci kaczkà – cyrankà Anas querquedula
(A055). Samica cyranki posiada nad okiem jasnà
brew. Ciemny pasek oczny jest dobrze widoczny za-
równo za, jak i przed okiem, pod nim jest wyraêniej-
szy ciemniejszy pasek od nasady dzioba przez oko
w kierunku ty∏u g∏owy i poni˝ej jaÊniejsza plamka przy
nasadzie dzioba. Samiec cyranki ma g∏ow´ bràzowà
z wyraênà bia∏à brwià z boku g∏owy. G∏ównà cechà
ró˝niàcà w locie cyraneczk´ od cyranki jest widoczny
u cyranki bardzo jasny popielatoniebieski wierzch
skrzyde∏ oraz jednolicie zielono po∏yskujàce lusterko,
podczas gdy skrzyd∏a cyraneczki sà ciemne, z czarno-
zielonym lusterkiem, a bia∏y pasek ograniczajàcy od
przodu zielone lusterko jest szerszy ni˝ pasek koƒco-
wy (u cyranki uk∏ad tych pasków jest odwrotny –
przedni jest w´˝szy od tylnego). Od pozosta∏ych ga-
tunków kaczek p∏ywajàcych cyraneczka ró˝ni si´
przede wszystkim wielkoÊcià, jest bowiem od nich
znacznie mniejsza.
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Biologia

Tryb ˝ycia
Ze wzgl´du na ma∏e rozmiary i du˝e nara˝enie na ataki
drapie˝ników cyraneczki w ciàgu dnia ch´tnie przebywajà
w zwartych stadach, a w nocy rozpraszajà si´ i ˝erujà.
W dzieƒ przebywajà na otwartej wodzie, gdzie ∏atwiej mo-
gà dostrzec drapie˝nika.

L´gi
Ptaki przyst´pujà po raz pierwszy do rozrodu w 2. roku ˝y-
cia. Na tereny l´gowe przylatujà na poczàtku kwietnia
i od po∏owy tego miesiàca do koƒca maja sk∏adajà jaja.
Poszczególne pary zazwyczaj zak∏adajà gniazda w roz-
proszeniu, choç niekiedy bardzo blisko siebie (do 1 m).
Zag´szczenie populacji l´gowej, np. w Anglii, wynosi
0,5–0,7 gniazda/100 ha.
Gniazdo budowane jest zawsze w pobli˝u wody. Jest to
p∏ytkie, ma∏e (zaledwie 13 cm Êrednicy wewn´trznej) za-
g∏´bienie w ziemi, os∏oni´te g´stà roÊlinnoÊcià i wyÊcielo-
ne cz´Êciami roÊlin zebranymi w pobli˝u gniazda i pu-
chem. Samica znosi 7–15 jaj, przy czym w przypadku stra-
ty l´gu powtórnie sk∏ada jaja. Jaja wysiaduje tylko samica.
Po 21–23 dniach wykluwajà si´ piskl´ta b´dàce zagniaz-
downikami. Wkrótce po wykluciu opuszczajà gniazdo, ale
przez kilka pierwszych dni mogà w nim nocowaç. Wodzo-
ne sà tylko przez samic´. Po 25–30 dniach osiàgajà zdol-
noÊç do lotu i ca∏kowicie si´ usamodzielniajà.

W´drówki
Po rozpocz´ciu przez samice wysiadywania jaj samce uda-
jà si´ na pierzowiska, gdzie od koƒca czerwca do sierpnia
pozostajà nielotne. Pierzà si´ pojedynczo lub w ma∏ych
grupach w pobli˝u miejsc l´gów lub koncentrujà si´ w tra-
dycyjnych miejscach pierzenia. Najwi´ksze takie skupiska
znane sà w delcie Wo∏gi, w Holandii, Danii i w Polsce,
w okolicy ujÊcia Warty (do 4000 ptaków).
W´drówka jesienna rozpoczyna si´ we wrzeÊniu i trwa do
listopada. Samce w´drujà wczeÊniej ni˝ samice. W´drów-
ka powrotna na tereny l´gowe ma miejsce g∏ównie w mar-
cu i kwietniu.

Zimowanie
Na europejskich zimowiskach cyraneczka przebywa od
po∏owy listopada do po∏owy lutego. Podczas surowych zim
charakterystyczne dla cyraneczki sà przemieszczenia w cie-
plejsze rejony kontynentu. Zim´ sp´dza przede wszystkim
w zachodniej Europie – w Danii, Holandii, Wielkiej Bryta-
nii, Irlandii, we Francji (40 000 os. w delcie Rodanu). Cy-
raneczka niezbyt licznie, ale regularnie zimuje równie˝
w Polsce, liczniej na po∏udniu kraju (np. na Âlàsku).

Pokarm
Jesienià i zimà ˝ywi si´ g∏ównie nasionami o wielkoÊci
1–2,6 mm: turzyc, traw, rdestów, szczawiu, olszy, brzóz.

Latem 70–80 % stanowi pokarm zwierz´cy: mi´czaki, lar-
wy ochotek, owady wodne, skorupiaki i pierÊcienice.
Dziennie spo˝ywa 20–30 g pokarmu. Dieta pisklàt w 80%
sk∏ada si´ z pokarmu zwierz´cego, g∏ównie ma∏ych Êlima-
ków przyczepionych do roÊlin i larw owadów.
Pokarm pobierany jest kilkoma metodami w zale˝noÊci od
jego rodzaju i iloÊci: 1) ptak idzie powoli w p∏ytkiej wodzie
przecedzajàc dziobem mu∏; 2) p∏ywa z zanurzonà g∏owà;
3) gruntuje, czyli p∏ywa z przednià po∏owà cia∏a zanurzo-
nà w wodzie i wystajàcym ponad wod´ kuprem; 4) zbiera
pokarm z powierzchni wody lub roÊlin.

Wyst´powanie

Siedlisko
Gniazduje na oczkach wodnych, stawach, lagunach, wol-
no p∏ynàcych ciekach, szczególnie w dolinach niewielkich,
ÊródleÊnych rzek. Preferuje wody eutroficzne, zasobne
w pokarm. Na Pomorzu zasiedla te˝ zbiorniki dystroficzne.
Brzegi zasiedlanych przez cyraneczk´ zbiorników cz´sto
poroÊni´te sà g´stà roÊlinnoÊcià, a nawet lasem.
Podczas w´drówek i zimowania wyst´puje na terenach
otwartych, w zalewowych dolinach rzek, a na wybrze˝ach
mórz g∏ównie na spokojniejszych wodach zatok i zale-
wów. Trzyma si´ wtedy w strefie roÊlinnoÊci brzegowej.
Na ˝erowisku wymaga p∏ytkiej wody (kilka centymetrów
g∏´bokoÊci) obfitujàcej w nasiona. Do dziennego odpo-
czynku wystarczajàca jest du˝a powierzchnia otwartej
wody i nas∏onecznione brzegi, na których mogà wypoczy-
waç setki lub tysiàce ptaków. Je˝eli ostoja nie jest zasob-
na w pokarm, ale jest atrakcyjnym miejscem odpoczynku
dziennego, cyraneczki mogà nocà wylatywaç na ˝erowi-
ska odleg∏e nawet o 15 km.

Siedliska z za∏àcznika I Dyrektywy
Siedliskowej, które mogà byç istotne
dla gatunku
1150 Zalewy i jeziora przymorskie (laguny)
1330 Solniska nadmorskie (Glauco-Puccinellietalia cz´Êç –

zbiorowiska nadmorskie)
3140 Twardowodne oligo- i mezotroficzne zbiorniki z pod-

wodnymi ∏àkami ramienic Charetea
3150 Starorzecza i naturalne eutroficzne zbiorniki wodne

ze zbiorowiskami z Nymphaeion, Potamion
3160 Naturalne dystroficzne zbiorniki wodne
3270 Zalewane muliste brzegi rzek

Rozmieszczenie geograficzne
Gatunek o bardzo szerokim zasi´gu geograficznym. W Eu-
ropie i Azji gnieêdzi si´ podgatunek nominatywny A. c.
crecca. W zachodniej cz´Êci l´gowisk, na zachód od Pol-
ski, cyraneczka wyst´puje plamowo, omijajàc zupe∏nie Pó∏-
wysep Iberyjski i Ba∏kany, a we W∏oszech wyst´pujàc tylko
lokalnie. Na wschodzie kontynentu i w Azji zasi´g jej l´go-
wisk na pó∏noc od równole˝nika 45° N jest zwarty.
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Zimuje w pó∏nocno-zachodniej cz´Êci Europy, w rejonie
Morza Czarnego i Morza Âródziemnego, w dolinie Nilu
i lokalnie na Êródlàdziu Afryki (do równika na po∏udniu),
a tak˝e w po∏udniowej cz´Êci Azji Mniejszej, Azji Ârodko-
wej i Azji Wschodniej. W Nearktyce wyst´puje podgatunek
A. c. carolinensis.

Rozmieszczenie w Polsce
Cyraneczka gniazduje w Polsce na ca∏ym ni˝u, lecz bardzo
nierównomiernie. Poniewa˝ na miejsca l´gów preferuje
ÊródleÊne zbiorniki wodne, a stanowiska liczàce po kilka
par zlokalizowane sà w rejonie pojezierzy – na Pomorzu,
w pó∏nocnej cz´Êci Wielkopolski i we wschodniej Polsce.
Najwa˝niejszymi pierzowiskami sà: teren obecnego PN Uj-
Êcie Warty oraz zb. WonieÊç.
W okresie w´drówek najliczniej zatrzymuje si´ na zbiorni-
kach wodnych po∏udniowo-zachodniej cz´Êci kraju.

Status ochronny

Ochrona gatunkowa w Polsce: gatunek ∏owny (Dz U
z 2001 r. Nr 43, poz. 488 z póên. zm.; Dz U z 2004 r.
Nr 76, poz. 729)
Status zagro˝enia w Europie: S gatunek nie zagro˝ony,
którego status ochronny jest prawdopodobnie odpowiedni
BirdLife International: SPEC -
Dyrektywa Ptasia: Art. 4.2, za∏àcznik II
Konwencja Berneƒska: za∏àcznik III
Konwencja Boƒska: za∏àcznik II
Porozumienie AEWA

Wyst´powanie gatunku 
na obszarach chronionych

Ochronà prawnà obj´te sà dwa miejsca koncentracji cy-
raneczki podczas w´drówek: PN UjÊcie Warty oraz zb.
Jeziorsko.

Rozwój i stan populacji

WielkoÊç europejskiej populacji l´gowej cyraneczki ocenia-
na jest na 1 000 000–1 600 000 p. Najwi´cej gniazdu-
je w Rosji, Finlandii, Norwegii i Szwecji. W Rosji zaznacza
si´ spadek liczebnoÊci gatunku, natomiast w Skandynawii
liczebnoÊç utrzymuje si´ na sta∏ym poziomie.
Liczba ptaków zimujàcych w pó∏nocno-zachodniej Europie
oceniana jest na 400 000 os., a liczba ptaków zimujàcych
w basenie Morza Âródziemnego i nad Morzem Czarnym
(z zimowiska tego, prócz ptaków europejskich, korzystajà
równie˝ ptaki zachodniosyberyjskie) – na 750 000–1 375
000 os. LiczebnoÊç cyraneczek zimujàcych w zachodniej Eu-
ropie powoli roÊnie.
W Polsce, w porównaniu z danymi z XIX w., wystàpi∏ wyraê-
ny spadek liczebnoÊci populacji l´gowej. Brak jest danych,
na podstawie których mo˝na by okreÊliç aktualnà wielkoÊç

polskiej populacji l´gowej cyraneczki. WielkoÊç ta, bardzo
szacunkowa, dla lat 80. ubieg∏ego wieku oceniana by∏a na
1300–1700 p. W niektórych rejonach kraju gatunek ten
wyst´puje w du˝ym rozproszeniu na wielu stanowiskach,
lecz w innych zanik∏ prawie ca∏kowicie. Podstawowà przy-
czynà spadku liczebnoÊci sà zapewne zmiany zachodzàce
w Êrodowisku, w tym degradacja terenów podmok∏ych.
Równie˝ na najwa˝niejszym w Polsce pierzowisku w PN Uj-
Êcie Warty gromadzi si´ ju˝ du˝o mniej ptaków ni˝ np.
w latach 80. Najwi´ksze skupisko ptaków l´gowych zano-
towano w 2002 r. w Ostoi Iƒskiej (80–100 p.). Na wspo-
mnianym pierzowisku w PN UjÊcie Warty gromadzi si´
obecnie do 2000 ptaków; na zb. WonieÊç gromadzi si´ na
pierzenie kilkaset ptaków. Podczas w´drówek cyraneczka
lokalnie wyst´puje w tysi´cznych stadach, np. w PN UjÊcie
Warty (4800 os. w 1996), na Zalewie WiÊlanym (do
10 000 os. w 1996), na Jez. Rakutowskim (3500 os.
w 1991), w dolinie dolnej Odry (do 3000 os. w latach
1990–2002) oraz na zbiornikach zaporowych – Zb. Nyski,
Zb. Turawski, Zb. Otmuchowski i zb. Jeziorsko
(1700–2900 os. w latach 1990–1996). W latach
1985–1990 na Êródlàdziu Polski zimowa∏o w przeci´tne zi-
my ok. 1900 cyraneczek, a w zimy surowe – ok. 900.

Zagro˝enia

Gatunkowi zagra˝a w Polsce:
• utrata siedlisk gniazdowych w wyniku osuszania dolin

niewielkich ÊródleÊnych rzek i innych ÊródleÊnych zbior-
ników wodnych;

• utrata siedlisk pierzowiskowych w wyniku obni˝ania po-
ziomu wód gruntowych, zmiany systemu u˝ytkowania
ziemi i post´pujàcej za tym sukcesji roÊlinnoÊci;

• ∏owiectwo – trujàce dzia∏anie Êrucin o∏owianych tkwià-
cych w cia∏ach ptaków postrzelonych przypadkiem lub
Êrucin po∏kni´tych przez ptaki jako gastrolity;

• presja ze strony drapie˝ników, szczególnie niepokojàcy
jest wzrost liczebnoÊci norki amerykaƒskiej. Choç wp∏yw
tego czynnika nie zosta∏ dotychczas w sposób wiarygodny
okreÊlony, w najbli˝szym czasie mo˝e okazaç si´ kluczowy
dla funkcjonowania populacji omawianego gatunku, jak
i wielu innych gatunków budujàcych gniazda na ziemi.

Propozycje odnoÊnie do zarzàdzania

Nale˝y:
• dà˝yç do zachowania ÊródleÊnych zbiorników wodnych;
• dà˝yç do zachowania podmok∏ych dolin niewielkich Êród-

leÊnych rzek i innych ÊródleÊnych zbiorników wodnych;
• otoczyç czynnà ochronà pierzowiska;
• zaprzestaç stosowania amunicji myÊliwskiej ze Êrutem

o∏owianym i zastàpiç go Êrutem wykonanym z nietok-
sycznego metalu;

• podjàç redukcj´ drapie˝ników, zw∏aszcza norki amery-
kaƒskiej i jenota, a na zachodzie kraju szopa pracza.
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Propozycje badaƒ

Nale˝y zbadaç:
• rozmieszczenie stanowisk i liczebnoÊç populacji l´gowej;
• wybiórczoÊç siedliskowà;
• sukces l´gowy w zale˝noÊci od siedliska;
• rozmieszczenie zimowisk i tras przelotu populacji l´gowej.

Monitoring

• ocena liczebnoÊci populacji l´gowej w kluczowych ostojach
gatunku na terenie kraju co 3 lata. Metodyka do ustalenia;

• ocena trendów liczebnoÊci populacji w´drujàcej przez
Polsk´. Metodyka do opracowania;

• rejestracja krajowych pierzowisk. Ocena trendów popu-
lacji pierzàcej si´ w Polsce. Metodyka do opracowania.
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