Tachybaptus ruficolis (Perkozek)

Tachybaptus ruficollis
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(Pall., 1764)

Perkozek
Rzàd: perkozy, rodzina: perkozy

Status wyst´powania w Polsce
Nieliczny, lokalnie Êrednio liczny ptak l´gowy ni˝u. Regularnie, choç nielicznie zimuje w zachodniej cz´Êci kraju.

Opis gatunku

Mo˝liwoÊç pomy∏ki z innymi
gatunkami
Istnieje mo˝liwoÊç pomylenia perkozka z dwoma innymi
gatunkami ma∏ych perkozów – zausznikiem Podiceps nigricollis (A008) i perkozem rogatym Podiceps auritus (A007),
choç dotyczy to tylko ptaków w upierzeniu spoczynkowym.
Zausznik i perkoz rogaty sà jednak nieco wi´ksze. Poza
tym w upierzeniu spoczynkowym charakterystyczne sà dla
ich ubarwienia tony czerni, szaroÊci i bieli, podczas gdy
u perkozka sà to ró˝ne odcienie bràzów i bieli.

perkozek

Biologia
Gatunek o aktywnoÊci dziennej. W sezonie l´gowym ˝yje
zwykle w pojedynczych parach. W okresie pozal´gowym
bardziej towarzyski, tworzy nawet niewielkie stada, liczàce
co najwy˝ej kilkadziesiàt osobników.
L´gi
Perkozek osiàga dojrza∏oÊç p∏ciowà w drugim kalendarzowym roku ˝ycia. Jest gatunkiem terytorialnym. Na terenach
l´gowych pary pojawiajà si´ zwykle po ustàpieniu lodów,
w marcu–kwietniu. Gniazdo, w postaci p∏ywajàcej tratwy, budujà z materia∏u roÊlinnego. Mo˝e byç ono umieszczone
w miejscu na tyle p∏ytkim, ˝e opiera si´ o dno zbiornika.
Gniazdo zazwyczaj jest zakotwiczone w roÊlinnoÊci szuwarowej, choç nieraz znajduje si´ pod os∏onà p´dów podtopionych krzewów. Wyprowadzane sà 1–2 l´gi w roku, przy czym
zniesienie z∏o˝one jest zwykle z 4–6, rzadziej 2–10 jaj. Do
pierwszego l´gu perkozki przyst´pujà w Polsce na ogó∏ w drugiej po∏owie maja. Wysiadywanie trwa 20–21 dni i rozpoczyna si´ od pierwszego lub drugiego jaja, co powoduje, ˝e piskl´ta nie klujà si´ równoczeÊnie. Podobnie, jak ma to miejsce u innych perkozów, przy schodzeniu z gniazda doros∏e
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Perkozek jest najmniejszym z krajowych gatunków perkozów, wyraênie mniejszy od ∏yski. D∏ugoÊç cia∏a 25–29 cm,
rozpi´toÊç skrzyde∏ 40–45 cm, masa cia∏a 130–235 g,
wyjàtkowo ponad 300 g. Posiada zwartà, zaokràglonà
sylwetk´, z krótkà szyjà, niewielkim dziobem i silnie wynurzonà z wody tylnà cz´Êcià cia∏a. Efekt „wzniesionej rufy” jest szczególnie wyraêny zimà, gdy perkozek p∏ywa
z silnie nastroszonymi piórami na tu∏owiu. Cz´sto nurkuje. W sezonie l´gowym jest trudny do zobaczenia. Ukrywa si´ wówczas w roÊlinnoÊci szuwarowej, ale stosunkowo ∏atwo stwierdziç jego obecnoÊç, gdy˝ cz´sto odzywa
si´ bardzo charakterystycznym silnym, trelujàcym g∏osem, brzmiàcym jak „bribribribribri”. Poza okresem l´gowym jest ∏atwiejszy do obserwacji. Ch´tniej przebywa
wtedy na otwartym lustrze wody, choç na niewielkich rzekach i zbiornikach, w obecnoÊci obserwatora, zachowuje
du˝à ostro˝noÊç i wynurza si´ zwykle tylko pod os∏onà
brzegu lub roÊlinnoÊci.
W ubarwieniu godowym obu p∏ci (wiosna, lato) bardzo
charakterystyczne sà kasztanowate boki szyi, gard∏o
i policzki oraz ˝ó∏tawe, silnie kontrastujàce z resztà
ubarwienia, owalne plamy w kàtach dzioba. Wierzch
g∏owy i tu∏owia sà czarnoszare, boki cia∏a nieco jaÊniejsze. Ubarwienie spoczynkowe (jesieƒ, zima) jest bardziej
stonowane, z brunatnobràzowym wierzchem tu∏owia
i g∏owy oraz p∏owobràzowymi bokami cia∏a, szyjà i policzkami. Ptaki m∏ode podobne sà do doros∏ych w upierzeniu spoczynkowym, ale z czarnym paskowaniem na
bokach g∏owy.
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ptaki przykrywajà jaja materia∏em roÊlinnym. Piskl´ta opuszczajà gniazdo zaraz po wykluciu. Opiek´ nad nimi sprawujà
oboje rodzice. Karmienie odbywa si´ przez podawanie piskl´tom pokarmu do dzioba. Gniazdo, ju˝ po wykluciu si´
m∏odych, bywa czasem wykorzystywane jak platforma wypoczynkowa. M∏ode perkozki usamodzielniajà si´ po 30–40
dniach, a zdolnoÊç do lotu uzyskujà w 44.–48. dniu ˝ycia.
W´drówki
Przelot wiosenny rozpoczyna si´ po∏owie marca i trwa do
koƒca kwietnia, kiedy zbiega si´ z poczàtkiem okresu l´gowego. Poczàtek przelotu jesiennego, który jest mniej intensywny od wiosennego, zaczyna si´ w koƒcu sierpnia, jednak rozró˝nienie osobników w´drownych i tych ze stad pol´gowych nie jest ∏atwe. Uwa˝a si´, ˝e koniec w´drówki jesiennej przypada na prze∏om listopada i grudnia. W okresie w´drówki perkozek zwiàzany jest z ró˝nymi typami wód
Êródlàdowych, rzadko jest wówczas obserwowany na wi´kszych jeziorach i tylko sporadycznie na wodach Ba∏tyku.
Zimowanie
W Polsce regularnie zimuje jedynie w zachodniej cz´Êci kraju, przy czym zjawisko to nasili∏o si´ w ostatnim stuleciu. Zimà spotykany jest przede wszystkim na ró˝nych typach cieków, gdzie szczególnie odpowiadajà mu odcinki poni˝ej
zbiorników zaporowych. Zimuje tak˝e na niezamarzajàcych
zbiornikach wód stojàcych, g∏ównie przemys∏owych, np. na
osadnikach wód kopalnianych. Podobnie jak w okresie w´drówki, na wodach przybrze˝nych Ba∏tyku notuje si´ go wyjàtkowo. Jak wynika z danych uzyskanych w wyniku obràczkowania, perkozki gniazdujàce w naszej cz´Êci Europy zimujà w zachodniej i po∏udniowej cz´Êci kontynentu.
Pokarm
Perkozek od˝ywia si´ g∏ównie pokarmem zwierz´cym, okazjonalnie uzupe∏niajàc go roÊlinnym. Podstawà jego diety
sà postacie doros∏e i larwalne owadów, mi´czaki, drobne
skorupiaki, a z kr´gowców larwy p∏azów i ma∏e ryby.
Zdobycz chwyta zwykle pod wodà w czasie nurkowania na
g∏´bokoÊç do 1 m, rzadko 2 m. Mo˝e równie˝ ˝erowaç
w inny sposób, np. zbierajàc pokarm z powierzchni wody
lub z przybrze˝nej roÊlinnoÊci. W sezonie l´gowym w pokarmie perkozka zdecydowanie dominujà bezkr´gowce.
Poza sezonem l´gowym, a szczególnie zimà, wzrasta w jego diecie udzia∏ ryb. M∏ode perkozki od˝ywiajà si´ bezkr´gowcami i drobnym pokarmem roÊlinnym.

Wyst´powanie
Siedlisko
Perkozek gniazduje na ró˝nych typach zbiorników wód stojàcych, takich jak: stawy rybne, starorzecza, torfianki, ma∏e
oczka wodne, jeziora i zbiorniki zaporowe, a tak˝e na d∏u˝ej utrzymujàcych si´ rozlewiskach rzek. Zdecydowanie preferuje wtedy p∏ytkie, zeutrofizowane zbiorniki lub ich cz´Êci,
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silnie zaroÊni´te roÊlinnoÊcià szuwarowà i bagiennà, przy
czym ten ostatni element siedliska decyduje o atrakcyjnoÊci
miejsca dla perkozka jako terenu l´gowego. Stanowiska l´gowe istniejà nawet na zbiornikach o powierzchni poni˝ej
0,5 ha. By∏ stwierdzany jako l´gowy tak˝e w obr´bie du˝ych
miast, gdy˝ lepiej od innych gatunków perkozów znosi
obecnoÊç ludzi w pobli˝u miejsc gniazdowania. W sezonie
pozal´gowym spotykany na ró˝nych typach zbiorników
Êródlàdowych, zimà tylko na niezamarzajàcych, przy czym
przestaje mieç wówczas dla niego znaczenie obecnoÊç bogatej roÊlinnoÊci szuwarowej. W odró˝nieniu od innych gatunków perkozów unika w tym okresie wybrze˝y morskich.
Siedliska z za∏àcznika I Dyrektywy
Siedliskowej, które mogà byç istotne
dla gatunku
1130 UjÊcia rzek (estuaria)
1150 Zalewy i jeziora przymorskie (laguny)
3150 Starorzecza i naturalne eutroficzne zbiorniki wodne
ze zbiorowiskami z Nymphaeion, Potamion
Rozmieszczenie geograficzne
Gatunek szeroko rozprzestrzeniony w Europie, Afryce i po∏udniowo-wschodniej Azji a˝ po Nowà Gwine´. Dotychczas opisano 9 podgatunków, z których w Europie wyst´puje jeden – T. r. ruficollis. Obszar jego gniazdowania
obejmuje ca∏à zachodnià, Êrodkowà i po∏udniowà cz´Êç
kontynentu. Brak go w pó∏nocnej cz´Êci Pó∏wyspu Skandynawskiego, gdzie granica zasi´gu przebiega w pobli˝u
równole˝nika 60° N. We wschodniej Europie wyst´puje
w krajach ba∏tyckich, w Bia∏orusi i w Ukrainie oraz w zachodniej i po∏udniowo-zachodniej cz´Êci Rosji. Zimowiska
sà zlokalizowane g∏ównie w zachodniej i po∏udniowej cz´Êci Europy, przy czym przez teren Polski przebiega wschodnia granica tego obszaru. Inny podgatunek, który jest osiad∏y, zamieszkuje Afryk´ na po∏udnie od Sahary, tereny na
po∏udnie od Morza Kaspijskiego, Indie i kraje po∏udniowowschodniej Azji. Pozosta∏e podgatunki zamieszkujà tereny
Azji oko∏orównikowej.
Rozmieszczenie w Polsce
W Polsce perkozek gniazduje na terenie ca∏ego kraju,
z wyjàtkiem pasm górskich Sudetów i Karpat. Najwy˝ej po∏o˝one znane stanowiska l´gowe w Sudetach to stawy
w Mirsku na przedgórzu Gór Izerskich – 380 m n.p.m.
W Karpatach l´gowe perkozki odnotowano na zbiorniku zaporowym ko∏o Beska – 350 m n.p.m. Mimo obfitoÊci zbiorników w niektórych rejonach pó∏nocnej i pó∏nocno-wschodniej
Polski, np. na pobrze˝u Ba∏tyku czy w Puszczy Augustowskiej,
wyst´puje tu ma∏o licznie i w rozproszeniu. Brak informacji
o gniazdowaniu perkozka w pewnych okolicach kraju mo˝e
byç efektem s∏abszej ich penetracji lub trudnoÊci z wykryciem
tego skrytego w sezonie l´gowym gatunku. Dotyczyç mo˝e to
np. du˝ych obszarów po∏udniowej cz´Êci Mazur, pó∏nocno-zachodniej cz´Êci Niziny Mazowieckiej i Pomorza Ârodkowego.

Tachybaptus ruficolis (Perkozek)
Tytu∏

Status ochronny
Ochrona gatunkowa w Polsce: gatunek obj´ty ochronà Êcis∏à (Dz U z 2004 r. Nr 220, poz. 2237)
Status zagro˝enia w Europie: S gatunek niezagro˝ony, którego status ochronny prawdopodobnie jest odpowiedni
BirdLife International: SPEC Dyrektywa Ptasia: Art. 4.2
Konwencja Berneƒska: za∏àcznik II

Wyst´powanie gatunku
na obszarach chronionych

Propozycje odnoÊnie do zarzàdzania
Nale˝y:
• zachowaç wszelkie niewielkie i p∏ytkie zbiorniki wodne
z bogatà roÊlinnoÊcià wynurzonà – nawet oczka wodne
o powierzchni ok. 1000 m2, które mogà byç miejscami
gniazdowania perkozka. Podstawowe znaczenie dla
ochrony takich stanowisk majà tak˝e dzia∏ania s∏u˝àce
utrzymaniu bogatej roÊlinnoÊci wynurzonej.

Rozwój i stan populacji
Europejska populacja l´gowa perkozka oszacowana zosta∏a na 77 000–150 000 p. Najliczniej gatunek ten wyst´puje w Turcji (8000–20 000 p.), w Niemczech
(7 000–12 000 p.), w Wielkiej Brytanii (5900–12 000 p.)
i w Rumunii (3000–10 000 p.). LiczebnoÊç perkozka
w wi´kszoÊci paƒstw europejskich wydaje si´ byç stabilna.
WielkoÊç populacji zimujàcej oceniana jest na podstawie
populacji l´gowej na ok. 230 000–450 000 osobników.
Brak jest w Polsce danych do oceny liczebnoÊci krajowej
populacji l´gowej. Szacunki figurujàce w piÊmiennictwie
europejskim (7500–10 000 p.) nie sà oparte na wiarygodnych danych. Nie zaobserwowano d∏ugotrwa∏ego trendu
zmian liczebnoÊci. Oceny dotyczàce stanu populacji utrudnia fragmentarycznoÊç danych oraz fakt, i˝ liczba gniazdujàcych par mo˝e w poszczególnych sezonach silnie fluktuowaç. Dzieje si´ tak przede wszystkich za sprawà zwi´kszonej ÊmiertelnoÊci w czasie surowych zim.
Poniewa˝ perkozek gniazduje w du˝ym rozproszeniu na
wielu stanowiskach, mo˝na wymieniç niewiele obszarów
skupiajàcych znaczne iloÊci par l´gowych. Do obszarów takich nale˝à przede wszystkim ostoje ptaków: Dolina Baryczy z 220–320 p., Dolina Górnej Wis∏y, Dolina Dolnej So∏y, Dolina Dolnej Skawy i Stawy w Brzeszczach – razem
z ponad 200 p. oraz Dolina Nidy z 70–90 p.

Zagro˝enia
Gatunkowi zagra˝a w Polsce:
• zagro˝enia o charakterze antropogenicznym sà generalnie
s∏abo rozpoznane. Lokalnie istotne mo˝e byç zanieczyszczenie wód, czym t∏umaczy si´ np. obserwowany w latach 80. spadek liczby zimujàcych perkozków na Odrze;
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Propozycje badaƒ
Nale˝y zbadaç:
• rozmieszczenie i liczebnoÊç krajowej populacji l´gowej;
• sukces rozrodczy w zale˝noÊci od siedliska;
• prze˝ywalnoÊç;
• rozmieszczenie zimowisk i tras przelotu krajowej populacji l´gowej.

Monitoring
• coroczne liczenie ptaków l´gowych na losowych powierzchniach rz´du 100 km2.
Liczenie ptaków prowadzone w czasie trzykrotnej, porannej
kontroli, w okresie od maja do poczàtków lipca, wszystkich,
nawet bardzo ma∏ych, zbiorników wodnych posiadajàcych
stref´ roÊlinnoÊci wynurzonej. Ze wzgl´du na skrytoÊç gatunku konieczne jest zastosowanie stymulacji g∏osowej poprzez odtwarzanie g∏osu perkozka z magnetofonu.

Poradniki ochrony siedlisk i gatunków

Perkozek wyst´puje na terenie wielu obszarów chronionych. Zwiàzana jest z nimi jednak stosunkowo niewielka
cz´Êç polskiej populacji gatunku, gdy˝ jest pospolity tak˝e
w rejonach nieprezentujàcych szczególnych walorów przyrodniczych. Wi´ksze skupiska par l´gowych znajdujà si´
w niektórych rezerwatach ornitologicznych, m.in. Stawy Milickie i jez. Âwidwie.

• niekorzystny wp∏yw mo˝e mieç tak˝e utrata siedlisk l´gowych i wzrost penetracji ludzkiej. Jednak˝e niewielkie pod
tym wzgl´dem wymagania gatunku powodujà, ˝e czynniki
te nie majà prawdopodobnie wi´kszego znaczenia.
WÊród czynników o charakterze naturalnym, które w warunkach naszego kontynentu mogà redukowaç liczebnoÊç
perkozka, wymienia si´ surowe zimy. Poniewa˝ przez teren
naszego kraju przebiega granica obszaru zimowania,
czynnik pogodowy mo˝e dzia∏aç w Polsce ze szczególnà
ostroÊcià. Uwa˝a si´ jednak, ˝e wysoki potencja∏ rozrodczy
gatunku pozwala straty te szybko rekompensowaç.
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