
Anas platyrhynchos
(L., 1758)

Krzy˝ówka
Rzàd: blaszkodziobe, rodzina: kaczkowate, podrodzina:
kaczki

Status wyst´powania w Polsce

Ârednio liczny, lokalnie liczny gatunek l´gowy, przelotny
i zimujàcy

Opis gatunku

Krzy˝ówka jest pospolitym i powszechnie znanym gatun-
kiem kaczki. Jest nieco mniejsza od kaczki domowej (któ-
ra pochodzi w∏aÊnie od krzy˝ówki), o ca∏kowitej d∏ugoÊci
cia∏a 50–65 cm i rozpi´toÊci skrzyde∏ 80–100 cm; samce
sà nieco wi´ksze i ci´˝sze od samic (masa samicy Êrednio
0,9–1,0 kg, samca Êrednio 1,0–1,2 kg).
Samiec w szacie godowej ma zielono po∏yskujàcà g∏ow´,
bràzowà szyj´ z bia∏à obràczkà, szary brzuch i grzbiet cia-
∏a, czarny kuper z charakterystycznymi czterema podwini´-
tymi piórami oraz bia∏e sterówki. Samica jest bràzowosza-
ra, z jaÊniejszà g∏owà i bia∏ymi sterówkami. Szata spoczyn-
kowa samicy jest podobna, w kolorze ogólnie ciemniej-
szym od godowej. Samiec w szacie spoczynkowej (sierpieƒ
– paêdziernik) podobny jest do samicy, ró˝ni si´ od niej
jednolicie ˝ó∏tozielonym dziobem (samica ma dziób po-
maraƒczowoszary). U obu p∏ci na skrzydle widoczne jest
ciemnoniebieskie lusterko z bia∏ymi obrze˝eniami. Luster-
ko to, wraz z bia∏ym ogonem, jest dobrà cechà rozpo-
znawczà. Ptaki m∏ode sà ubarwione podobnie do samicy.
Piskl´ta sà podobne do pisklàt wielu innych gatunków ka-
czek – z wierzchu czarnobràzowe, od spodu miodowo˝ó∏-
te. Z boku g∏owy widoczna jest ciemna plamka uszna. Po-
za tym inne szczegó∏y ubarwienia sà bardzo zmienne.

Mo˝liwoÊç pomy∏ki z innymi
gatunkami

Samce w szacie spoczynkowej oraz samice mogà byç nie-
kiedy mylone z samicami krakwy Anas strepera (A051), ro-
˝eƒca Anas acuta (A054), Êwistuna Anas penelope (A050)
i p∏askonosa Anas clypeata (A056). Samica krakwy jest
mniejsza od krzy˝ówki, ma bia∏e lusterko oraz wyraêne po-
maraƒczowe pasy po bokach dzioba. Samica ro˝eƒca jest
bardziej smuk∏a, z d∏u˝szà szyjà, zaostrzonym ogonem,
szarym dziobem, bladozielonym lusterkiem i kontrasto-
wym rysunkiem na spodzie skrzyde∏. Samica Êwistuna jest
mniejsza, z krótszym, szarym dziobem, ma bia∏awy
brzuch, rdzawe boki cia∏a, kontrastowe, bia∏e lusterko oraz
zaostrzony ogon. Samica p∏askonosa ma bardzo du˝y
dziób i krótkà szyj´ oraz niebiesko – zielone lusterko.

Kaczka krzy˝ówka swobodnie krzy˝uje si´ (dajàc p∏odne po-
tomstwo) z kaczkà domowà, a tak˝e z 23 gatunkami kaczek
z rodzaju Anas. Mieszaƒce spotyka si´ jednak niezwykle rzad-
ko, gdy˝ ich powstawaniu zapobiega izolacja ekologiczna
i behawioralna (odmienne siedliska i zwyczaje godowe). Na-
tomiast cz´sto spotkaç mo˝na (zw∏aszcza w miastach) mieszaƒ-
ce z kaczkà domowà. Ptaki takie sà wi´ksze, a w ich upierze-
niu dostrzec mo˝na niespotykane u form dzikich elementy (np.
bardzo ciemny tu∏ów, du˝e, bia∏e fragmenty upierzenia itp.).

Biologia

Tryb ˝ycia
Krzy˝ówka prowadzi dzienny tryb ˝ycia. Poza okresem l´go-
wym jest gatunkiem towarzyskim, przebywa w stadach liczà-
cych nieraz setki, a nawet tysiàce osobników. Pierzy si´ i w´-
druje równie˝ stadnie (choç wiosnà cz´sto w parach lub grup-
kach po kilka osobników). Samice wodzà piskl´ta samotnie.

L´gi
W populacjach w´drownych formowanie par nast´puje
najcz´Êciej zimà i wczesnà wiosnà (styczeƒ – marzec). Pa-
ra rozpada si´ po z∏o˝eniu jaj przez samic´. Samica samo-
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dzielnie wysiaduje jaja i wodzi m∏ode, samiec w tym czasie
próbuje znaleêç innà partnerk´ lub rozpoczyna pierzenie.
Warunki pokarmowe w najbli˝szym sàsiedztwie gniazda
w czasie poprzedzajàcym sk∏adanie jaj majà decydujàce zna-
czenie dla mo˝liwoÊci podj´cia l´gów. Nieprzewidywalne
zmiany bazy pokarmowej w tym okresie decydujà o póêniej-
szej produktywnoÊci. Jaja sk∏adane sà w odst´pach jedno-
dniowych. Samice starsze i w lepszej kondycji przyst´pujà do
l´gów wczeÊniej, sk∏adajà te˝ wi´kszà liczb´ jaj. Najwcze-
Êniejsze zniesienia mo˝na spotkaç ju˝ pod koniec marca. Ter-
min z∏o˝enia pierwszego jaja zale˝y od pogody w konkret-
nym sezonie l´gowym i najcz´Êciej przypada na koniec
kwietnia. Gniazda zak∏adane sà na ziemi, wÊród traw i roÊlin-
noÊci zielnej, czasami z dala od wody. Krzy˝ówka gnieêdzi si´
cz´sto w og∏owionych wierzbach, obszernych dziuplach, sta-
rych gniazdach wron lub w specjalnych budkach l´gowych.
Gniazda mogà znajdowaç si´ w niewielkiej odleg∏oÊci od sie-
bie. Samice wykazujà tendencj´ do gniazdowania w tym sa-
mym miejscu przez wiele lat. WyÊció∏ka gniazda sk∏ada si´
z du˝ej iloÊci puchu, czasami suchych traw, turzyc i liÊci. Ubar-
wienie jaj jest zmienne, zwykle sà one szarozielone, oliwko-
woszare lub ˝ó∏tawe. W zniesieniu jest najcz´Êciej 9 jaj, choç
zakres waha si´ od 5 do kilkunastu. Zniesienia zawierajàce
powy˝ej 13 jaj sà z du˝ym prawdopodobieƒstwem sk∏adane
przez dwie samice (u krzy˝ówki powszechne jest podrzucanie
jaj). Jeden l´g w roku. W przypadku utraty zniesienia na eta-
pie wysiadywania l´gi sà sporadycznie powtarzane, gdy˝ tyl-
ko kaczki starsze i w dobrej kondycji, rozpoczynajàce l´gi
wczeÊnie, sà w stanie podjàç prób´ powtórzenia l´gu po utra-
cie pierwszego. Wysiadywanie trwa Êrednio 25 dni. Samica
opuszcza w tym czasie gniazdo bardzo rzadko, nie ˝eruje,
a spadek masy jej cia∏a wynosi ok. 5 g dziennie (co w trak-
cie ca∏ego wysiadywania stanowi ponad 10% poczàtkowej
masy cia∏a). Po∏owa gniazd ulega zniszczeniu na etapie wy-
siadywania. G∏ównà przyczynà strat jest drapie˝nictwo. Naj-
wi´ksze straty powoduje wrona, a ostatnio coraz cz´Êciej nor-
ka amerykaƒska. Piskl´ta klujà si´ synchronicznie i przebywa-
jà w gnieêdzie najwy˝ej dob´. Sà typowymi zagniazdownika-
mi, ˝erujà i przemieszczajà si´ samodzielnie. Poczàtkowo,
w nocy lub przy niskich temperaturach w dzieƒ, sà dogrzewa-
ne przez samic´. Nocujà w miejscach suchych i zapewniajà-
cych ochron´ przed drapie˝nikami. Samica wodzi m∏ode a˝
do osiàgni´cia przez nie zdolnoÊci do lotu, czyli przez ponad
dwa miesiàce. Prze˝ywalnoÊç pisklàt (od klucia do uzyskania
samodzielnoÊci) wynosi 40–45% i jest ni˝sza w l´gach póê-
nych. Najwy˝sza ÊmiertelnoÊç (ok. 30%) przypada na pierw-
sze 10 dni ˝ycia pisklàt. Prze˝ywalnoÊç samic w okresie wo-
dzenia m∏odych wynosi 93%. Stadka rodzinne przemieszcza-
jà si´ w poszukiwaniu po˝ywienia oraz na skutek p∏oszenia
przez drapie˝niki i ludzi. Ârednie dzienne przemieszczenia
wynoszà ok. 200 m, natomiast area∏ osobniczy obejmuje od
25 do 150 ha (Êrednio 66 ha). W tym okresie kaczki wyraê-
nie unikajà miejsc o silnej antropopresji, preferujà natomiast
miejsca o urozmaiconej roÊlinnoÊci, unikajàc otwartej wody
i jednolitych p∏atów roÊlinnoÊci szuwarowej.

Krzy˝ówka osiàga dojrza∏oÊç p∏ciowà i przyst´puje do l´gów
ju˝ w drugim roku ˝ycia. M∏ode, niedoÊwiadczone ptaki
gnie˝d˝à si´ jednak póêno, sk∏adajà ma∏à liczb´ jaj i cz´sto
tracà l´gi. Zag´szczenie populacji l´gowej jest bardzo zmien-
ne w zale˝noÊci od siedliska. Najwy˝sze zag´szczenia, wyno-
szàce ponad 4 p./10 ha, zosta∏y stwierdzone na drobnych
zbiornikach wodnych (oczka Êródpolne, starorzecza, torfianki).
Na stawach rybnych Êrednie zag´szczenie wynosi 3,5 p./10 ha,
na jeziorach 2,2 p./10 ha, jednak w przeliczeniu na po-
wierzchni´ roÊlinnoÊci wynurzonej ponad 30 p./10 ha.
W parkach miejskich 1,8 p./10 ha, natomiast ogólnie w mia-
stach 0,9p./10 ha. Na terenach otwartych (∏àki, szuwary)
Êrednie zag´szczenie wynosi 1,6 p./10 ha. Dane odnoszàce
si´ do wi´kszych powierzchni uzyskano dla dolin rzecznych
i krajobrazu rolniczego na nizinach (zag´szczenia odpowied-
nio 0,9 i 0,08 p./10 ha).
Po zakoƒczeniu reprodukcji krzy˝ówki rozpoczynajà pie-
rzenie. Zmieniajà wszystkie pióra w krótkim czasie, rów-
nie˝ lotki i sterówki, co wià˝e si´ z utratà zdolnoÊci do lo-
tu. Trwa to oko∏o miesiàca i jest krytycznym momentem ich
cyklu ˝yciowego. U samców pierzenie przypada na okres
od koƒca maja do lipca. Gromadzà si´ one w tym czasie
w du˝e stada, szukajàc miejsc zasobnych w pokarm i jed-
noczeÊnie zapewniajàcych schronienie przed drapie˝nika-
mi (np. zakrzaczone i trudno dost´pne wysepki). Samice,
które utraci∏y l´gi, pierzà si´ wspólnie z samcami, pozo-
sta∏e zaÊ w trakcie wodzenia m∏odych.

W´drówki
Krzy˝ówka jest gatunkiem w´drownym, ale cz´Êç ptaków jest
osiad∏a. Przy sprzyjajàcych warunkach pogodowych i pokar-
mowych mo˝e zimowaç w kraju. W´drówka jesienna rozpo-
czyna si´ pod koniec sierpnia i trwa do grudnia. Najwy˝szà li-
czebnoÊç przelotnych krzy˝ówek notuje si´ z regu∏y na prze-
∏omie paêdziernika i listopada. Póênà wiosnà i latem, przed
rozpocz´ciem zasadniczej w´drówki na zimowiska, krzy˝ówki
podejmujà krótkie w´drówki na pierzowiska. W´drówka wio-
senna trwa od koƒca stycznia do koƒca kwietnia. Wiosnà pta-
ki w´drujà w ma∏ych grupkach lub parami. W czasie w´dró-
wek krzy˝ówki spotykane sà na du˝ych, p∏ytkich zbiornikach
wodnych, stawach, rzekach oraz p∏ytkich zatokach morskich.

Zimowanie
Ptaki gnie˝d˝àce si´ w pó∏nocnej cz´Êci Polski zimujà w Eu-
ropie Zachodniej (od Danii a˝ po pó∏nocnà Francj´, niekie-
dy w Anglii i Hiszpanii). Ptaki gnie˝d˝àce si´ na po∏udniu
kraju zimujà w basenie Morza Âródziemnego (W∏ochy, po-
∏udniowa Francja, Ba∏kany). Podzia∏ ten jednak wydaje si´
sztuczny i wymagana jest tu analiza wiadomoÊci powrot-
nych o obràczkowanych ptakach. W Polsce zimujà znacz-
ne iloÊci krzy˝ówek pochodzàcych prawdopodobnie z po-
pulacji gnie˝d˝àcych si´ na pó∏nocy i wschodzie (Rosja, byç
mo˝e kraje ba∏tyckie). Najwi´ksze miejsca koncentracji zi-
mujàcych ptaków to wybrze˝e Ba∏tyku, wi´ksze rzeki, nieza-
marzajàce jeziora i zbiorniki zaporowe, a tak˝e miasta.
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Pokarm
Kaczka krzy˝ówka jest wszystko˝erna, wykorzystuje wiele
rodzajów pokarmu i stosuje ró˝ne metody jego zdobywa-
nia. Potrafi cedziç drobny pokarm, zbieraç go z powierzch-
ni wody, wydobywaç spod wody (zanurzajàc g∏ow´ i p∏o-
szàc przy pomocy nóg), a tak˝e nurkowaç. ̊ eruje na làdzie,
gdzie ˝ywi si´ roÊlinnoÊcià zielnà, zbiera pokarm z po-
wierzchni ziemi, wydobywa z gleby i b∏ota (np. larwy owa-
dów), wyd∏ubuje nasiona, a tak˝e stràca owady z roÊlin. Pi-
skl´ta potrafià chwytaç latajàce owady, ch´tnie nurkujà.
WielkoÊç pokarmu jest równie˝ rozmaita, najcz´Êciej jed-
nak utrzymuje si´ w zakresie 0,1–1,0 cm. Pokarm roÊlinny
sk∏ada si´ z nasion, liÊci i ∏odyg ró˝nych gatunków roÊlin
wodnych i làdowych. Pokarm zwierz´cy to przede wszystkim
owady, mi´czaki, skorupiaki, pierÊcienice, p∏azy, ryby. Krzy-
˝ówka jest gatunkiem oportunistycznym, nie wykazuje
szczególnych preferencji pokarmowych i ˝ywi si´ pokar-
mem naj∏atwiej dost´pnym w danym miejscu i czasie.

Wyst´powanie

Siedlisko
Gatunek bardzo plastyczny, o szerokiej tolerancji ekologicz-
nej. Gnieêdzi si´ we wszystkich typach siedlisk zwiàzanych
z obecnoÊcià p∏ytkich i eutroficznych zbiorników wodnych,
których brzegi poroÊni´te sà g´stà i niskà roÊlinnoÊcià. Wy-
st´puje nad jeziorami i stawami, wolno p∏ynàcymi rzekami,
na wszelkiego rodzaju terenach podmok∏ych, ∏àkach, turzy-
cowiskach, w parkach miejskich, na oczkach Êródpolnych,
rowach, gliniankach. Unika zbiorników g∏´bokich i oligo-
troficznych, o stromych brzegach, pozbawionych roÊlinnoÊci
wynurzonej. Nie gnieêdzi si´ nad szybko p∏ynàcymi rzekami.
Toleruje obecnoÊç cz∏owieka i siedliska antropogeniczne.
Na l´gowiskach dwa okresy sà krytyczne i decydujàce o li-
czebnoÊci populacji: wodzenie m∏odych i pierzenie. W tym
czasie krzy˝ówki wymagajà specyficznego, podobnego
Êrodowiska. Sà to obszary podmok∏e, bagna, rozlewiska,
trudno dost´pne dla drapie˝ników i cz∏owieka. WÊród ta-
kich obszarów niezb´dnym elementem jest obecnoÊç su-
chych miejsc poroÊni´tych g´stà roÊlinnoÊcià. Ârodowisko
takie zapewnia bogatà baz´ pokarmowà i jednoczeÊnie
daje mo˝liwoÊç bezpiecznego schronienia nielotnym pta-
kom przed drapie˝nikami.
W czasie w´drówek i zimowania krzy˝ówki przebywajà
w du˝ych stadach na ró˝nego rodzaju zbiornikach wod-
nych, równie˝ wzd∏u˝ wybrze˝a Ba∏tyku. Preferujà miejsca
p∏ytkie (do 1 m g∏´bokoÊci), o silnie rozwini´tej linii brze-
gowej, z zatokami i wyspami.

Siedliska z za∏àcznika I Dyrektywy
Siedliskowej, które mogà byç istotne
dla gatunku
1130 UjÊcia rzek (estuaria)
1150 Zalewy i jeziora przymorskie (laguny)
1160 Du˝e p∏ytkie zatoki

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

3260 Nizinne i podgórskie rzeki ze zbiorowiskami w∏osie-
niczników

3270 Zalewane muliste brzegi rzek

Rozmieszczenie geograficzne
Krzy˝ówka jest najpospolitszym gatunkiem kaczki, o bardzo
szerokim areale. Wyst´puje w ca∏ej Holarktyce, z regu∏y mi´-
dzy równole˝nikami 35° N i 70° N. Wyró˝nia si´ kilka pod-
gatunków. Najszerzej rozmieszczony jest podgatunek A. p.
platyrhynchos, zasiedlajàcy wi´kszoÊç Palearktyki i Nearkty-
ki. Na Grenlandii wyst´puje inny podgatunek, a jeszcze kil-
ka innych na po∏udniu Stanów Zjednoczonych, w Meksyku
i na Hawajach. W Europie krzy˝ówka jest pospolita i roz-
mieszczona równomiernie, unika jedynie wy˝szych (>2000
m n.p.m.) partii gór. Zimowiska jej znajdujà si´ w Europie,
poza pó∏nocnà cz´Êcià kontynentu i w pó∏nocnej Afryce.

Rozmieszczenie w Polsce
Krzy˝ówka jest gatunkiem pospolitym, zasiedlajàcym po-
nad 70% obszaru kraju. Na nizinach wyst´puje licznie
i równomiernie, z wyjàtkiem niewielkich, g´sto zalesionych
obszarów Pomorza Zachodniego, Niziny Mazowieckiej
i Polesia. Na wy˝ynach, Podkarpaciu i w Sudetach jest licz-
na lub Êrednio liczna. W Karpatach nieliczna.
Najwi´ksze znane pierzowisko znajduje si´ w ujÊciu Warty,
gdzie, w zale˝noÊci od roku, pierzy si´ do 25 000 osobni-
ków ró˝nych gatunków kaczek, z czego zdecydowanà
wi´kszoÊç stanowià krzy˝ówki. Mniejsze pierzowiska
stwierdzono w ró˝nych miejscach Polski, np. w dolinie Ba-
ryczy czy w dolinie Noteci.
W czasie w´drówki jesiennej krzy˝ówka spotykana jest
w du˝ych stadach na wi´kszych zbiornikach wodnych oraz
pospolicie na rzekach. Jej liczebnoÊç na jeziorach zale˝y
przede wszystkim od powierzchni litoralu. Jest wi´c spoty-
kana liczniej na du˝ych i p∏ytkich jeziorach, z dobrze roz-
wini´tà linià brzegowà i wyspami. Zimà, w miar´ zamarza-
nia drobnych zbiorników, przenosi si´ sukcesywnie na du-
˝e jeziora. Zimuje na niezamarzni´tych odcinkach rzek,
cz´sto w okolicach miast i zbiorników zaporowych.

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 niezagro˝ony, któ-
rego status ochronny jest prawdopodobnie odpowiedni
BirdLife International: SPEC -
Dyrektywa Ptasia: Art. 4.2, za∏àcznik II
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Konwencja Berneƒska: za∏àcznik III
Konwencja Boƒska: za∏àcznik II
Porozumienie AEWA

Wyst´powanie gatunku
na obszarach chronionych

Kaczka krzy˝ówka wyst´puje w obr´bie wszystkich obszarów
obejmujàcych ochronà obszary wodne lub podmok∏e (jezio-
ra, doliny rzeczne, stawy rybne, itp.). Najwi´ksze znane w Pol-
sce pierzowisko znajduje si´ na terenie PN UjÊcie Warty.

Rozwój i stan populacji

WielkoÊç l´gowej populacji europejskiej krzy˝ówki jest szacowa-
na na kilka milionów ptaków (2 300 000–3 900 000 p.).
Poza Rosjà (650 000–800 000 p.) gatunek najliczniej zasiedla
Niemcy (do 500 000 p.), Holandi´ (do 400 000 p.), Finlandi´
(do 250 000 p.), Szwecj´, W´gry i Rumuni´ (do 150 000 p.
w ka˝dym z tych paƒstw), Ukrain´ (do 140 000 p.), Litw´
i Wielkà Brytani´ (do 130 000 p.).
W Europie zim´ sp´dza ponad 7 milionów krzy˝ówek; naj-
wi´cej we wschodniej cz´Êci basenu Morza Âródziemnego
i Morza Czarnego (ok. 2 000 000 os.), w Europie Central-
nej i w zachodniej cz´Êci obszaru Êródziemnomorskiego
(ok. 1 000 000 os.) i w pó∏nocno-zachodniej Europie
wraz z Ba∏tykiem (4 500 000 os.).
W Polsce brak jest danych, na podstawie których mo˝na
okreÊliç wielkoÊç populacji l´gowej. W piÊmiennictwie eu-
ropejskim szacunki dla Polski podajà wartoÊç
200 000–300 000 p. W skali ca∏ego kontynentu liczeb-
noÊç populacji nie zmieni∏a si´ zasadniczo w ciàgu ostat-
nich kilkudziesi´ciu lat. Podczas gdy w Europie Zachodniej
i Europie Pó∏nocnej odnotowuje si´ wzrost liczebnoÊci ga-
tunku, w Europie Ârodkowej, na Ba∏kanach i w basenie
Morza Czarnego nastàpi∏ istotny spadek. Dotyczy to rów-
nie˝ Polski. W PN UjÊcie Warty krzy˝ówka wykazuje naj-
wi´ksze spadki liczebnoÊci spoÊród wszystkich gatunków
ptaków wodnych. Przyczyny regresu liczebnoÊci nie sà zna-
ne. Wysokie wartoÊci parametrów reprodukcyjnych i niska
ÊmiertelnoÊç Êwiadczà o dobrych warunkach na terenach
l´gowych. Prawdopodobnie przyczyn spadków liczebnoÊci
nale˝y szukaç wÊród czynników regulujàcych liczebnoÊç
populacji krzy˝ówki w czasie w´drówek i zimowania.
Najliczniej krzy˝ówka gnieêdzi si´ w dolinach niektórych
rzek i jezior, np. w dolinie Narwi, Biebrzy, Liwca, Pilicy, gór-
nej Wis∏y, na jez. Gop∏o czy na jez. Dru˝no.
Na krajowych pierzowiskach gromadzi si´ wiele tysi´cy pta-
ków, np. w rejonie ujÊcia Warty (4000–8000 os.), czy w do-
linie Baryczy (kilka skupieƒ do 3000 ptaków ka˝de). Kon-
centracje krzy˝ówki w okresie w´drówek dochodzà do
20 000–25 000 ptaków, np. w latach 1990. w dolinie dol-
nej Wis∏y, na Zb. Nyskim, Mietkowskim i Gocza∏kowickim,
przy ujÊciu Warty. Mniejsze koncentracje (7800–18 500
ptaków) stwierdzono na Stawach Przemkowskich, jeziorach

Pszczewskich, na Zb. Jeziorsko, Zb. Turawskim i Zb. Otmu-
chowskim i w dolinie dolnej Odry.
Oceniono, ˝e w latach 80. i na poczàtku 90. w kraju zimo-
wa∏o od ok. 172 000 (podczas surowych zim) do ponad
500 000 os. (podczas ∏agodnych zim). Dla 1993 r. zano-
towano ok. 20 000 zimujàcych krzy˝ówek w ostoi ptaków
Dolina Ârodkowej Wis∏y. Zjawisko coraz liczniejszego zimo-
wania krzy˝ówek w Polsce, zw∏aszcza w jej zachodniej cz´-
Êci, wydaje si´ nasilaç wraz z ocieplaniem si´ klimatu.

Zagro˝enia

G∏ówne zagro˝enie dla gatunku stanowi utrata siedlisk
w wyniku:
• zmian re˝imu hydrologicznego rzek, zmieniajàcych cz´-

stoÊç i d∏ugoÊç zalewów w dolinach rzecznych;
• likwidacji Êródpolnych oczek wodnych;
• zabudowy brzegów zbiorników wodnych;
• wzrostu antropopresji; mimo i˝ pozornie krzy˝ówka toleruje

obecnoÊç cz∏owieka, okazuje si´, ˝e w krytycznych okresach
(wodzenie m∏odych i pierzenie) prowadzi niezwykle skryty tryb
˝ycia, wyraênie unikajàc miejsc penetrowanych przez ludzi;

• cz∏owiek oddzia∏uje te˝ na populacj´ krzy˝ówki poÊred-
nio, wprowadzajàc drapie˝niki (np. rozradzajàca si´ na
wolnoÊci, zdzicza∏a populacja norki amerykaƒskiej) lub
u∏atwiajàc im niszczenie l´gów (p∏oszenie wysiadujàcych
samic zwi´ksza straty powodowane przez wrony);

• dyskusyjne jest oddzia∏ywanie myÊliwych. Z pewnoÊcià
sà oni kolejnym czynnikiem p∏oszàcym ptaki, natomiast
realny wp∏yw odstrza∏u na liczebnoÊç populacji nie jest
znany. Byç mo˝e spadki liczebnoÊci populacji l´gowej
w naszym kraju sà skutkiem aktywnoÊci myÊliwych na zi-
mowiskach (Francja, W∏ochy, Ba∏kany). Nie bez znacze-
nia te˝ jest zatruwanie o∏owiem ptaków postrzelonych,
noszàcych w sobie Êruciny o∏owiane;

• powa˝nym i cz´sto niedocenianym zagro˝eniem jest hy-
brydyzacja wsteczna z kaczkà domowà. Jej skutkiem sà
˝yjàce obecnie w wi´kszych miastach udomowione ptaki
ró˝niàce si´ morfologià, wykazujàce odmienne zachowa-
nie i inne w∏aÊciwoÊci ekologiczne. Mo˝e to spowodowaç,
˝e z czasem termin „dzika kaczka” stanie si´ nieaktualny.

Dla unikni´cia nieporozumieƒ wynikajàcych z mo˝liwoÊci
odmiennego rozumienia zapisów powy˝szego tekstu przez
osoby nale˝àce do ró˝nych grup zawodowych, nale˝y go
interpretowaç w duchu zapisów zamieszczonych w cz´Êci
wst´pnej Poradnika (str. 19).

Propozycje odnoÊnie do zarzàdzania

W celu skutecznego zarzàdzania gatunkiem nale˝y podjàç
nast´pujàce dzia∏ania:
• powa˝nie ograniczyç plany zabudowy hydrotechnicznej dolin

rzecznych i plany przekszta∏ceƒ re˝imu hydrologicznego rzek;
• w uzasadnionych przyrodniczo przypadkach wprowa-

dziç korekt´ instrukcji gospodarowania wodà na zbior-
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nikach ju˝ istniejàcych, tak by w dolinie rzeki poni˝ej pi´-
trzenia utrzymane zosta∏y okresowe zalewy wiosenne;

• u˝ytkowaç doliny rzeczne zgodnie z dotychczasowà ewi-
dencjà gruntów;

• kszta∏towaç zró˝nicowanie jednolitych i du˝ych obszarów
roÊlinnoÊci szuwarowej (poprzez wykaszanie zatok i nie-
wielkich powierzchni wewnàtrz ∏anu) – zabieg taki zwi´k-
sza liczebnoÊç wyst´pujàcych na takim obszarze kaczek;

• regulowaç stosunki wodne na pierzowiskach; powinny tam
panowaç specyficzne warunki (patrz rozdzia∏ „Siedlisko”).
W dolinach rzecznych niekiedy mo˝liwe jest kszta∏towanie
takiego siedliska poprzez regulacj´ stosunków wodnych,
prowadzàcà do powstawania lub utrzymania nadrzeczne-
go ∏´gu wierzbowego. W okresie l´gowym wa˝ne jest utrzy-
mywanie p∏ytkich i sta∏ych zalewów do koƒca kwietnia;

• chroniç pierzowiska i miejsca wodzenia m∏odych – miej-
sca pierzenia kaczek powinny byç obj´te ochronà, z ca∏-
kowitym zakazem wst´pu od maja do sierpnia;

• eliminowaç drapie˝niki – obecnie odstrza∏ drapie˝ników
nie jest prowadzony lub jest prowadzony nieskutecznie.
Ograniczenie wp∏ywu wrony (która jest g∏ównym drapie˝-
nikiem krzy˝ówki) mo˝na uzyskaç poprzez wycinanie wy-
sokich (>10 m) wierzb i topól na terenach gnie˝d˝enia
kaczek. Metody ograniczenia liczebnoÊci norki amery-
kaƒskiej sà w chwili obecnej zupe∏nie nieznane i nale˝y
podjàç próby ich wypracowania w polskich warunkach;

• wprowadziç zakaz introdukcji hodowanych krzy˝ówek
(w tym mieszaƒców z kaczkà domowà);

• dà˝yç do zmiany materia∏u, z którego wyrabiany jest Êrut
u˝ywany przez myÊliwych i zastàpienia o∏owiu mniej tok-
sycznym metalem.

Dla unikni´cia nieporozumieƒ wynikajàcych z mo˝liwoÊci
odmiennego rozumienia zapisów powy˝szego tekstu przez
osoby nale˝àce do ró˝nych grup zawodowych, nale˝y go
interpretowaç w duchu zapisów zamieszczonych w cz´Êci
wst´pnej Poradnika (str. 20).

Propozycje badaƒ

Nale˝y zbadaç:
• liczebnoÊç populacji l´gowej;
• ÊmiertelnoÊç (w tym wp∏yw odstrza∏u na stan populacji);
• rozmieszczenie zimowisk i tras przelotu populacji l´gowej;
• wybiórczoÊç siedliskowà w okresach w´drówek i zimowania;
• liczebnoÊç populacji zimujàcej w Polsce;
• liczebnoÊç populacji w´drujàcej przez Polsk´.

Monitoring

• coroczna ocena liczebnoÊci populacji l´gowej w miejscach jej
najliczniejszego wyst´powania. Liczenie ptaków winno odby-
waç si´ na sta∏ych, reprezentatywnych powierzchniach krajo-
brazowych, rz´du kilku km2. Metodyka do opracowania;

• coroczne liczenia na pierzowiskach, po∏àczone z opisem wa-
runków wodnych i siedlisk przebywania pierzàcych si´ kaczek;

• monitoring ptaków zimujàcych – w ramach programu
„Zimowe liczenie ptaków wodnych”;

• coroczny monitoring ptaków zimujàcych na polskich ob-
szarach morskich. Metodyka do ustalenia.
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