Ptaki (cz´Êç I)

Podiceps nigricollis

A008

(C.L. Brehm, 1831)

Zausznik
Rzàd: perkozy, rodzina: perkozy

Status wyst´powania w Polsce
Nieliczny ptak l´gowy prawie ca∏ego ni˝u; na przelocie nie
wyst´puje licznie. Stwierdzono wiele przypadków zimowania w kraju.

Poradniki ochrony siedlisk i gatunków

Opis gatunku
Âredniej wielkoÊci perkoz, mniejszy od ∏yski. D∏ugoÊç cia∏a 28–34
cm, rozpi´toÊç skrzyde∏ 50–60 cm, masa cia∏a 265–450 g. Brak
dymorfizmu p∏ciowego. W szacie godowej g∏owa, szyja, pierÊ
i wierzch cia∏a sà czarne, boki cia∏a kasztanowobràzowe. Po bokach g∏owy, za oczami, wyrastajà k´pki ˝ó∏topomaraƒczowych
piór. Czo∏o jest wysklepione, z krótkim czubem, co nadaje g∏owie
charakterystyczny profil. Dziób czarny, zaostrzony, lekko zadarty,
t´czówka czerwona. W szacie spoczynkowej upierzenie jest ciemnoszare z jaÊniejszymi bokami cia∏a, gard∏em i górnà cz´Êcià
szyi. Przód szyi szary, wierzch g∏owy wraz z policzkami ciemnoszare. M∏ode ptaki sà podobne do doros∏ych w szacie spoczynkowej,
z tym ˝e szara szyja ma odcieƒ nieco rudawy, dochodzàcy do
piersi. Oczy m∏odych sà bràzowe. Odzywa si´ tonami piskliwymi
i krótkimi gwizdami.

Mo˝liwoÊç pomy∏ki z innymi
gatunkami
Zausznika mo˝na pomyliç z rzadkim w naszym kraju i pojawiajàcym si´ g∏ównie w czasie przelotów perkozem rogatym Podiceps auritus (A007), który ma jednak w szacie godowej rdzawobràzowy przód szyi oraz pomaraƒczowe p´ki
piór po bokach g∏owy w formie krótkich czubów. W szacie
spoczynkowej zausznik ró˝ni si´ od niego ciemnymi policzkami, szarym przodem szyi i nieco zadartym dziobem.

Biologia
Tryb ˝ycia
Prowadzi dzienny tryb ˝ycia. Jest towarzyski, gniazduje
w koloniach, cz´sto tworzy niedu˝e stada.
L´gi
Zausznik jest zasadniczo gatunkiem gniazdujàcym kolonijnie, ale wielkoÊç kolonii jest bardzo zmienna i mo˝e liczyç
od kilku do kilkuset par, choç do l´gów mogà te˝ przyst´powaç pojedyncze pary. Osiàga dojrza∏oÊç p∏ciowà w wieku dwóch lat. Na l´gowiska przylatuje w kwietniu,
a w pierwszej po∏owie maja przyst´puje do l´gów. Zwykle
odbywa jeden l´g w sezonie, czasami powtarza zniesienie
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zausznik

po jego stracie. Gniazdo zbudowane jest z butwiejàcych
szczàtków roÊlinnych, w formie niewysokiej platformy, zakotwiczonej do roÊlinnoÊci wodnej, o Êrednicy 25–30 cm.
Sk∏ada zwykle 3–4 (do 8) owalnych, bia∏ych jaj, które
w miar´ wysiadywania pokrywajà si´ bràzowawym nalotem. Wysiadywanie trwa 20–22 dni. Piskl´ta sà zagniazdownikami i opuszczajà gniazdo po wykluciu, b´dàc pod
sta∏à opiekà obojga rodziców, którzy je karmià i wo˝à na
grzbiecie, a nawet potrafià z nimi nurkowaç. Piskl´ta majà na bokach g∏owy p∏atki nagiej skóry, które sà miejscami
wra˝liwymi na zmian´ temperatury i zmiana ich barwy sygnalizuje stan ciep∏oty cia∏a. M∏ode stopniowo uzyskujà samodzielnoÊç przez oko∏o 3–4 tygodnie.
W´drówki
Gatunek w´drowny. Zauszniki przylatujà do kraju w koƒcu
marca, a ma∏o obfity przelot trwa do poczàtku maja, z nasileniem w drugiej po∏owie kwietnia. Rzadko tworzà wi´ksze
koncentracje i zazwyczaj widuje si´ skupienia do kilkudziesi´ciu ptaków, a tylko wyjàtkowo po kilkaset. Przelot jesienny jest
jeszcze mniej zauwa˝alny i rozciàgni´ty w czasie. Trwa od
sierpnia do listopada, z niewielkà kulminacjà w paêdzierniku.
Na wodach przybrze˝nych Ba∏tyku spotykany rzadko.

Podiceps nigricollis (Zausznik)
Tytu∏

Zimowanie
W kraju zimuje nielicznie, zw∏aszcza w ∏agodniejsze zimy.
Na wodach morskich spotykany bardzo rzadko, nieco cz´Êciej w po∏udniowej cz´Êci kraju, zw∏aszcza na Âlàsku,
gdzie sporadycznie spotykano nawet niewielkie stadka liczàce do 11 ptaków. Próbuje zimowaç na niezamarzajàcych rzekach i zbiornikach zaporowych, a tak˝e na akwenach ocieplanych zrzutami wód przemys∏owych.

nego Meksyku, a zimuje g∏ównie na wodach Êródlàdowych
zachodniej cz´Êci USA, si´gajàc na po∏udnie a˝ do Gwatemali. Na niektórych jeziorach, np. Salton Sea w Kalifornii,
gromadzi si´ zimà nawet pó∏ miliona zauszników.

Wyst´powanie

Status ochronny

Siedlisko
Gniazduje na ró˝nego typu zbiornikach wodnych. Wi´kszoÊç kolonii jest zlokalizowana na p∏ytkich wodach stawów rybnych, naturalnych jezior lub zbiorników retencyjnych, gdzie gniazda buduje na obrze˝ach niskich i niezbyt
g´stych szuwarów, wÊród k´piastej roÊlinnoÊci wynurzonej
lub na skrajach p∏ywajàcych ko˝uchów roÊlinnoÊci wodnej.
Czasami gniazduje w miejscach mniej typowych, np. na
odstojnikach cukrowni czy stawach pokopalnianych, gdzie
jednak zwykle do l´gów przyst´pujà tylko pojedyncze pary.
Jego liczebnoÊç jest silnie uzale˝niona od obecnoÊci kolonii Êmieszek, w towarzystwie których gniazduje najch´tniej,
korzystajàc z ich ochrony przed drapie˝nikami.

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 jest prawdopodobnie odpowiedni
BirdLife International: SPEC Dyrektywa Ptasia: Art. 4.2
Konwencja Berneƒska: za∏àcznik II

Siedliska z za∏àcznika I Dyrektywy
Siedliskowej, które mogà byç istotne
dla gatunku
3150 Starorzecza i naturalne eutroficzne zbiorniki wodne
ze zbiorowiskami z Nymphaeion, Potamion
Rozmieszczenie geograficzne
Area∏ l´gowy zausznika jest silnie porozrywany i obejmuje
obszary na czterech kontynentach. Wyró˝niono 3 podgatunki. Podgatunek P. n. nigricollis zasiedla rozproszone stanowiska w Europie Zachodniej, a znacznie liczniej i bardziej równomiernie wyst´puje w cz´Êci Êrodkowej i wschodniej kontynentu oraz w Êrodkowej i wschodniej Azji. Ptaki z tego obszaru zimujà na wodach wokó∏ wybrze˝y zachodniej i po∏udniowej Europy i pó∏nocnej Afryki oraz na jeziorach Bliskiego
i Ârodkowego Wschodu. Populacje wschodnioazjatycka i po∏udniowoafrykaƒska (inny podgatunek) zajmujà stosunkowo
ma∏o rozleg∏e obszary, a ptaki tam gniazdujàce sp´dzajà zim´ na morzach znajdujàcych si´ w pobli˝u l´gowisk. Podgatunek pó∏nocnoamerykaƒski gniazduje w zachodniej cz´Êci
kontynentu – od po∏udniowo-zachodniej Kanady do pó∏noc-

Wyst´powanie na obszarach
chronionych
Tylko stosunkowo niewielka cz´Êç populacji krajowej zausznika gniazduje na obszarach obj´tych jakàÊ formà ochrony. Sà
to zarówno parki narodowe, przede wszystkim PN UjÊcia Warty, jak i rezerwaty, np. Stawy Milickie, Stawy Przemkowskie.

Rozwój i stan populacji
WielkoÊç europejskiej populacji l´gowej zausznika szacowana jest na 39 000–150 000 p. Najliczniej gatunek ten
zamieszkuje Rosj´ (10 000–100 000 p.), Ukrain´
(15 000–19 000 p.) i Turcj´ (2000–10 000 p.). W Republice Czeskiej i w Polsce gniazduje do 5000 p. w ka˝dym
z tych paƒstw. Na podstawie szacunku wielkoÊci populacji
l´gowej, wielkoÊç populacji zimujàcej w po∏udniowej i zachodniej Europie oraz w pó∏nocnej i zachodniej Afryce
oceniono na 117 000–450 000 os.
Zausznik zasiedli∏ wi´kszoÊç obszaru kraju dopiero w latach 80. i 90. XIX w., choç jego gniazdowanie na Âlàsku
znane by∏o ju˝ w latach 30. Niektóre zachodnie obszary
zosta∏y zasiedlone dopiero na poczàtku XX w.
OkreÊlenie trendu populacji jest bardzo utrudnione z powodu silnych fluktuacji na poszczególnych stanowiskach i niesta∏oÊci kolonii. Lokalne trendy sà cz´sto wzajemnie sprzeczne, co sugeruje brak kierunkowych zmian populacyjnych
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Pokarm
Zauszniki ˝ywià si´ urozmaiconym pokarmem z∏o˝onym
g∏ównie z bezkr´gowców, zaÊ pokarm roÊlinny stanowi ma∏o istotnà domieszk´. W sezonie l´gowym sà to owady i ich
larwy, mi´czaki, skorupiaki, ma∏e ˝aby i ropuchy oraz drobne ryby. Zimà podstaw´ diety stanowià skorupiaki morskie
i ma∏e ryby. Pokarm zdobywajà, nurkujàc oraz zdejmujàc
zdobycz z roÊlinnoÊci wodnej lub z powierzchni wody.

Rozmieszczenie w Polsce
Zausznik gniazduje w odpowiednich siedliskach na wi´kszoÊci
obszaru ni˝u ca∏ego kraju. Najliczniejszy jest w rejonach skupisk kompleksów stawów hodowlanych w dolinie górnej Wis∏y,
na Stawach Milickich w dolinie Baryczy, na Stawach
Przemkowskich oraz na niektórych zarastajàcych, p∏ytkich
zbiornikach retencyjnych, np. Kostrzyƒskim, Gocza∏kowickim
czy Nielisz na Lubelszczyênie. Wiele stanowisk znanych jest na
Mazowszu, Lubelszczyênie i w Wielkopolsce. W du˝ym rozproszeniu i stosunkowo nielicznie zasiedla Pomorze, Warmi´ i Mazury, gdzie mimo obfitoÊci jezior na wielu z nich nie znajduje
odpowiednich warunków. Omija tak˝e tereny podgórskie.
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w skali ca∏ego kraju. Najwi´kszy spadek zanotowano lokalnie w pó∏nocnej cz´Êci kraju, gdzie ptak ten zanik∏, np. na
jez. ¸ebsko, a drastycznie zmniejszy∏ liczebnoÊç na jez. Dru˝no i na Zalewie WiÊlanym. W skali regionalnej zausznik jest
najliczniejszy na Âlàsku, gdzie liczebnoÊç jest oceniana na
2000–2500 p., znaczniejsze populacje wyst´pujà te˝ w Ma∏opolsce – ponad 1000 p. i w Wielkopolsce – ok. 650 p. Populacje krajowà mo˝na oceniç na 4000–5000 p. l´gowych.
Najwi´ksze skupiska l´gowych zauszników znajdujà si´
w nast´pujàcych ostojach ptaków: Dolina Baryczy (wraz ze
Stawami Przygodzickimi 700–900 p.), Dolina Górnej Wis∏y
(do 666 p. w latach 1996–2001), Dolina Dolnej Skawy i Dolina Dolnej So∏y (do 273 p. w latach 1996–2002), Stawy
w Brzeszczach (106 p. w latach 1996–2001), Zbiornik Nielisz (384 p. w 2001), UjÊcie Warty (210 p. w 1996) i Stawy
Przemkowskie (100–150 p. w latach 1993–1997).
Na przelotach zausznik spotykany jest zwykle w ma∏ych
stadach – wyjàtkowo wiosnà 1995 r. na Stawach Przygodzickich spotkano ponad 1500 ptaków. Spotkania zimowe
sà regularne, ale dotyczà zawsze ma∏ej liczby ptaków.

Zagro˝enia
Gatunkowi zagra˝a w Polsce:
• utrata siedlisk gniazdowych w wyniku intensyfikacji gospodarki stawowej po∏àczonej z pog∏´bianiem stawów,
niszczeniem roÊlinnoÊci wynurzonej i likwidacjà wysp na
stawach hodowlanych;
• utrata siedlisk gniazdowych w wyniku rekreacyjnego wykorzystania (biwakowanie na wyspach) wysp jeziornych;
• niszczenie kolonii mewy Êmieszki na stawach rybnych,
którym to koloniom cz´sto towarzyszà l´gi zausznika.

Propozycje odnoÊnie do zarzàdzania
Nale˝y:
• opracowaç i wdro˝yç mechanizmy rekompensowania ekstensywnych metod gospodarowania na stawach rybnych
(w tym tworzenia sztucznych, ziemnych wysp przy przebudowie stawów, zachowania rozleg∏ych p∏atów szuwaru i pasów szuwaru wzd∏u˝ grobli oraz ochrony kolonii Êmieszki);
• zaprzestaç osuszania Êródpolnych zbiorników wodnych;
• wprowadziç strefy ciszy i ograniczonej turystyki wodnej
na jeziorach w pobli˝u l´gowisk zausznika;
• chroniç wyspy jeziorne wraz z otaczajàcym je pasem
szuwaru w formie u˝ytków ekologicznych z zakazem
wst´pu od marca do koƒca lipca;
• chroniç kolonie l´gowe mewy Êmieszki;
• podjàç budow´ p∏ytkich, zaroÊni´tych zbiorników wodnych w ramach programu ma∏ej retencji.

Propozycje badaƒ
Nale˝y zbadaç:
• rozmieszczenie i liczebnoÊç krajowej populacji l´gowej;
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• sukces rozrodczy w zale˝noÊci od siedliska i sposobu
gniazdowania;
• prze˝ywalnoÊç;
• rozmieszczenie zimowisk i tras przelotu krajowej populacji l´gowej.

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