
Aythya marila
(L., 1761)

Ogorza∏ka
Rzàd: blaszkodziobe, rodzina: kaczkowate, podrodzina:
kaczki

Status wyst´powania w Polsce

Gatunek wyjàtkowo l´gowy. Liczny na przelotach i zimà na
wybrze˝u, bardzo nieliczny w g∏´bi kraju.

Opis gatunku

Ogorza∏ka jest kaczkà nurkujàcà, nieco mniejszà od krzy-
˝ówki. Wymiary: d∏ugoÊç cia∏a 42–51 cm, rozpi´toÊç skrzy-
de∏ 72–84 cm, masa cia∏a 0,7–1,5 kg. Samiec w szacie
godowej, noszonej od listopada do czerwca, ma srebrzysty
wierzch cia∏a i bia∏e boki oraz brzuch. Szyja, pierÊ i tylna
cz´Êç cia∏a sà czarne. G∏owa równie˝ czarna, ale z zielo-
nym po∏yskiem. Doros∏a samica ma ca∏e upierzenie bràzo-
we. Na bokach cia∏a wyst´puje u niej delikatny, srebrzysty
wzór, wokó∏ dzioba widoczna jest doÊç du˝a bia∏a plama.
W szacie spoczynkowej, od lipca do listopada, dodatkowo
zaznacza si´ u niej du˝a, bia∏a plama na boku g∏owy. Sa-
miec w tej szacie staje si´ podobny do samicy. Odró˝niç go
mo˝na po wyraênie ciemniejszym ubarwieniu g∏owy, szyi
i piersi oraz g´stym bia∏ym kreskowaniu na wierzchu cia-
∏a. M∏ody ptak jest bardzo podobny do samicy, z tym ˝e nie
ma bia∏ej obwódki wokó∏ dzioba. M∏ode uzyskujà upierze-
nie podobne do ptaków doros∏ych w trakcie pierwszej
w ˝yciu zimy. U m∏odych samców ju˝ póênà jesienià mo˝-
na zauwa˝yç pojedyncze srebrzystobia∏e pióra na wierzchu
cia∏a. We wszystkich szatach w locie widoczny jest bia∏y pas
biegnàcy wzd∏u˝ skrzyd∏a.

Mo˝liwoÊç pomy∏ki z innymi
gatunkami

Samca ogorza∏ki naj∏atwiej mo˝na pomyliç z samcem czer-
nicy Aythya fuligula (A061). Doros∏y samiec ogorza∏ki wy-
ró˝nia si´ przede wszystkim ubarwieniem wierzchu cia∏a,
który jest u niego srebrzystobia∏y, z bardzo drobnym, ciem-
niejszym wzorkiem. U czernicy wierzch cia∏a jest jednolicie
czarny. Ponadto samiec ogorza∏ki ma zielonkawy odcieƒ
g∏owy i nie ma charakterystycznego dla czernicy czuba na
g∏owie oraz jest nieznacznie wi´kszy. Ró˝nice mi´dzy sami-
cami obu tych gatunków sà bardziej subtelne. Samica ogo-
rza∏ki jest ogólnie jaÊniejsza, ma srebrzysty wzorek na wierz-
chu cia∏a i wyraênà, bia∏a obwódk´ wokó∏ dzioba. Nale˝y
jednak pami´taç, ˝e czasami podobna obwódka mo˝e tak-
˝e wyst´powaç u czernic. Odmienny jest te˝ kszta∏t g∏owy.
U ogorza∏ki jest on bardziej zaokràglony, natomiast u czer-
nicy widoczny jest czub z ty∏u g∏owy. Latem u samicy ogo-

rza∏ki pojawia si´ zmiennej wielkoÊci bia∏a plama na pokry-
wach usznych. Bok g∏owy samicy czernicy pozostaje przez
ca∏y rok mniej wi´cej jednolicie ubarwiony. U p∏ynàcej lub
siedzàcej czernicy warto te˝ zwróciç uwag´ na wyraênà ró˝-
nic´ w ubarwieniu mi´dzy bokiem cia∏a i z∏o˝onymi skrzy-
d∏ami. Dotyczy to zarówno samców, jak i samic. Bok
i wierzch cia∏a u ogorza∏ek sprawia wra˝enie bardziej jed-
nolicie ubarwionego. M∏ode ptaki obu gatunków sà bardzo
podobne do samic i ich odró˝nienie jest bardzo trudne.

Biologia

Tryb ˝ycia
Gatunek o aktywnoÊci dziennej i nocnej. Gnieêdzi si´ po-
jedynczo lub w luênych skupiskach. Poza okresem l´go-
wym tworzy stada, cz´sto razem z czernicà, g∏owienkà i in-
nymi gatunkami ptaków wodnych.

L´gi
Gnieêdzi si´ na ziemi w pobli˝u zbiorników wodnych.
Nie tworzy typowych kolonii l´gowych, lecz niekiedy
gniazda ogorza∏ek mogà znajdowaç si´ bardzo blisko
siebie. Pod koniec maja lub na poczàtku czerwca sk∏ada
8–11 jaj. Wysiaduje i opiekuje si´ piskl´tami wy∏àcznie
samica. Wysiadywanie trwa 26–28 dni. Odbywa jeden
l´g w roku. Piskl´ta sà zagniazdownikami. Uzyskujà
zdolnoÊç do lotu po 40–45 dniach, a usamodzielniajà
si´ nieco wczeÊniej. Ptaki m∏ode uzyskujà dojrza∏oÊç
p∏ciowà po dwóch latach.

W´drówki
Samce w´drujà na zbiorowe pierzowiska w czerwcu. Odlot
z l´gowisk samic i ptaków m∏odych rozpoczyna si´ w sierp-
niu i na poczàtku wrzeÊnia. Nad Ba∏tykiem najwi´ksze na-
silenie jesiennego przelotu ma miejsce w paêdzierniku.
W trakcie zimy ogorza∏ka mo˝e przemieszczaç si´ na wi´k-
sze odleg∏oÊci do miejsc o lepszych warunkach do przezi-
mowania. Odlot w kierunku l´gowisk zaczyna si´ na prze-
∏omie lutego i marca i trwa do po∏owy kwietnia.

Ptaki (cz´Êç I)
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Zimowanie
Na zimowiskach ogorza∏ka przebywa od grudnia do koƒ-
ca lutego. Preferuje stosunkowo p∏ytkie akweny przymor-
skie, takie jak zatoki, zalewy, jeziora, ujÊcia du˝ych rzek,
a tak˝e du˝e baseny portowe, gdzie znajduje os∏on´ przed
wiatrem i falowaniem.

Pokarm
Ogorza∏ka ˝ywi si´ przede wszystkim pokarmem zwierz´-
cym, choç okresowo nasiona roÊlin mogà stanowiç g∏ówny
sk∏adnik jej diety. W diecie w okresie zimowym dominujà
ma∏˝e, w poszukiwaniu których nurkuje zazwyczaj nie g∏´-
biej ni˝ do 6 m. Sezonowa zmiennoÊç diety jest u tego ga-
tunku du˝a, co wià˝e si´ ze zmianami dost´pnej bazy po-
karmowej. Zimà od˝ywia si´ g∏ównie ma∏˝ami, w mniej-
szym stopniu skorupiakami i ma∏ymi rybami. Latem w jej
pokarmie zwi´ksza si´ udzia∏ owadów, ikry i nasion roÊlin
wodnych. Piskl´ta ˝ywià si´ g∏ównie owadami i nasionami.

Wyst´powanie

Siedlisko
Ogorza∏ka zaliczana jest do grupy kaczek morskich. Prefe-
ruje jednak p∏ytkie zbiorniki przymorskie, a nie otwarte
morze. Na wodach Êródlàdowych pojawia si´ bardzo
rzadko. W okresie pozal´gowym dzieƒ sp´dza, odpoczy-
wajàc w du˝ych, cz´sto wielogatunkowych stadach. Wybie-
ra miejsca dobrze os∏oni´te od wiatru i falowania, w tym
tak˝e du˝e baseny portowe. W nocy mo˝e udawaç si´ ra-
zem z innymi kaczkami na ˝erowiska, niekiedy po∏o˝one
o kilka kilometrów od miejsc dziennych koncentracji.

Siedliska z za∏àcznika I Dyrektywy
Siedliskowej, które mogà byç istotne
dla gatunku
1110 Piaszczyste ∏awice podmorskie
1130 UjÊcia rzek (estuaria)
1150 Zalewy i jeziora przymorskie (laguny)
1160 Du˝e p∏ytkie zatoki
1170 Skaliste i kamieniste dno morskie (rafy)

Rozmieszczenie geograficzne
L´gowiska znajdujà si´ w pó∏nocnej cz´Êci Europy, Azji
i Ameryki Pó∏nocnej, w strefie tajgi i lasotundry. Nad Ba∏ty-
kiem gatunek gniazduje w Finlandii, Szwecji i Estonii. Zi-
muje w strefie umiarkowanej w pó∏nocno-zachodniej Euro-
pie, w pó∏nocnej cz´Êci Morza Czarnego i zachodniej cz´-
Êci Morza Kaspijskiego, u wybrze˝y Japonii i Chin oraz na
wybrze˝ach Ameryki Pó∏nocnej mi´dzy Alaskà i Kalifornià
oraz mi´dzy Labradorem i Florydà. Ogorza∏ki zimujà te˝
na Wielkich Jeziorach Amerykaƒskich.
Wyró˝niono 2 podgatunki: pó∏nocnà Palearktyk´ do rzeki
Leny na wschodzie zasiedla podgatunek nominatywny A.
m. marila, natomiast na wschód od Leny oraz w Ameryce
Pó∏nocnej wyst´puje podgatunek A. m. mariloides.

Rozmieszczenie w Polsce
Miejscami najliczniejszego wyst´powania ogorza∏ki zimà
i w okresie w´drówek sà Zalew Szczeciƒski i Zat. Gdaƒska,
szczególnie jej zachodnia cz´Êç. Corocznie gatunek nie-
licznie pojawia si´ w g∏´bi kraju.

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: Lw gatunek zagro˝ony zimà
z powodu wyst´powania wi´kszoÊci populacji na niewiel-
kiej liczbie stanowisk
BirdLife International: SPEC 3w
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

Zalew Szczeciƒski, który jest miejscem najwi´kszych kon-
centracji tego gatunku zimà, nie jest obj´ty ochronà praw-
nà, z wyjàtkiem pó∏nocnej jego cz´Êci (delta Âwiny), która
zosta∏a cz´Êciowo w∏àczona do Woliƒskiego PN.

Rozwój i stan populacji

Ca∏kowità liczb´ ogorza∏ek l´gnàcych si´ w Europie poza
Rosjà szacuje si´ na oko∏o 8000–11 000 p., z czego oko-
∏o po∏owa przypada na Islandi´. W europejskiej cz´Êci Ro-
sji gniazduje 40 000–80 000 p. LiczebnoÊç populacji ba∏-
tyckiej oceniana jest na 1000–1300 p. Brak danych na te-
mat trendów liczebnoÊci populacji rosyjskiej. Na Islandii li-
czebnoÊç wydaje si´ byç stabilna, choç obserwowane sà tu
doÊç du˝e jej fluktuacje. W latach 90. odnotowano nato-
miast doÊç znaczny spadek liczebnoÊci ogorza∏ek gniazdu-
jàcych w Finlandii. LiczebnoÊç populacji zimujàcej w pó∏-
nocno-zachodniej Europie szacuje si´ na ok. 310 000 pta-
ków, z czego 100 000–150 000 przebywa na Ba∏tyku.
W Polsce najwi´ksze skupienia zimujàcych ptaków stwier-
dzono na Zalewie Szczeciƒskim – do 50 000 os., a wiosnà
1992 nawet do 94 000. W zachodniej cz´Êci Zat. Gdaƒ-
skiej obserwowano zimà do 13 000 ogorza∏ek. Ca∏kowità
liczebnoÊç ogorza∏ek zimujàcych w Polsce mo˝na oceniç na
oko∏o 60 000 ptaków. Brak jest danych o wieloletnich
zmianach liczebnoÊci populacji tego gatunku w Polsce.
W 1977 roku znaleziono 3 gniazda ogorza∏ki ko∏o Miƒska
Mazowieckiego.

Zagro˝enia

Gatunkowi zagra˝a w Polsce:
• stosowanie stawnych sieci rybackich. Topienie si´ ogo-
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rza∏ek w stawnych sieciach rybackich jest obecnie naj-
wa˝niejszà przyczynà ÊmiertelnoÊci tych kaczek w pol-
skiej strefie Ba∏tyku;

• dla ptaków zimujàcych na Ba∏tyku zagro˝eniem jest
zanieczyszczenie wody substancjami ropopochodny-
mi; pobrudzenie piór tymi substancjami stanowi dla
ptaków Êmiertelne niebezpieczeƒstwo. W latach 60.
i 70. ÊmiertelnoÊç ptaków wodnych zwiàzana z za-
nieczyszczeniem morza substancjami ropopochod-
nymi by∏a bardzo du˝a, jednak w tej chwili zagro˝e-
nie to jest niewielkie, ze wzgl´du na popraw´ czysto-
Êci morza; nadmierny ruch statków na akwenach,
gdzie ogorza∏ka wyst´puje w najwi´kszych zag´sz-
czeniach, mo˝e prowadziç do wyp∏oszenia ptaków
z tych miejsc;

• ograniczanie bazy pokarmowej poprzez wydobywa-
nie piasku i ˝wiru z dna morskiego na obszarach
obfitego wyst´powania ma∏˝y; ogorza∏ka od˝ywia
si´ przede wszystkim organizmami bentosowymi
(g∏ównie ma∏˝ami);

• plany budowy du˝ych farm wiatrowych na p∏ytkich ob-
szarach morskich.

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 ropo-
pochodnymi;

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

• w ocenie oddzia∏ywania na Êrodowisko pozosta∏ych inwe-
stycji na morzu szczególny nacisk powinien byç stosowany
w odniesieniu do przedsi´wzi´ç ingerujàcych w dno mor-
skie na akwenach o du˝ym znaczeniu dla gatunków, któ-
re, podobnie jak ogorza∏ka, od˝ywiajà si´ faunà dennà.

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;

• coroczny monitoring stopnia zanieczyszczenia ptaków
produktami ropopochodnymi na polskich obszarach
morskich. Metodyka do ustalenia.
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