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(L., 1758)

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

Status wyst´powania w Polsce
Skrajnie nieliczny ptak l´gowy, g∏ównie na wybrze˝u. Pojawia si´ w trakcie w´drówki, g∏ównie na wybrze˝u, mniej
licznie na Êródlàdziu, wyjàtkowo obserwowany zimà.
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Opis gatunku
Kontrastowo ubarwiona kaczka, nieco wi´ksza od krzy˝ówki, o czarno-bia∏ym upierzeniu z rdzawobràzowà szerokà obro˝à na piersi. Wymiary: d∏ugoÊç cia∏a 60–70 cm,
rozpi´toÊç skrzyde∏ 110–135 cm, masa ptaków doros∏ych
1,0–1,5 kg. Samce sà nieco wi´ksze od samic. Ptaki doros∏e majà g∏ow´ czarnà z zielonkawofioletowym po∏yskiem,
dziób jaskrawoczerwony, nogi cieliste, lotki czarne bez bia∏ych zakoƒczeƒ, wewn´trzne lotki z zielonkawym odcieniem, pozosta∏à cz´Êç skrzyd∏a bia∏à. Czarne partie upierzenia ptaków doros∏ych majà u osobników m∏odych odcieƒ szarobràzowy, a dodatkowo na zakoƒczeniach znacznej cz´Êci lotek wyst´puje bia∏y paseczek. Nogi i dziób sà
u m∏odych ptaków mniej jaskrawe ni˝ u doros∏ych i majà
odcieƒ bràzoworó˝owy. Dymorfizm p∏ciowy zdecydowanie
s∏abiej zaznaczony w porównaniu z innymi kaczkami krajowymi. Samiec jest intensywnie wybarwiony, z wyraênà
naroÊlà u nasady dzioba i rdzawymi piórami pod ogonem.
Dziób samicy nie ma tak intensywnego koloru jak dziób
samca i przybiera brudnoczerwony odcieƒ. Samica ma
bia∏awe pióra pod ogonem, a u nasady dzioba i wokó∏
oka bia∏awe obramowanie. Samce w okresie godowym
odzywajà si´ ró˝nymi gwi˝d˝àcymi tonami. G∏os samicy
jest nosowy i brzmi jak d∏ugie: „ak-ak-ak...”.

Mo˝liwoÊç pomy∏ki z innymi
gatunkami
Wyglàd ohara jest bardzo charakterystyczny i nie ma mo˝liwoÊci pomy∏ki z innymi gatunkami kaczek. Natomiast
m∏ody ohar jest podobny do m∏odej g´siówki egipskiej Alopochen aegyptiacus, która pojawia si´ w Polsce wyjàtkowo.

Biologia
Tryb ˝ycia
Dzienny tryb ˝ycia. Towarzyski, wyst´puje w zgrupowaniach do kilkudziesi´ciu ptaków. Na zimowiskach i pierzowiskach w Europie Pó∏nocno-Zachodniej zdarzajà si´ skupienia do kilku tysi´cy osobników.
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L´gi
Na sta∏ych l´gowiskach najcz´Êciej wyst´puje pojedynczo
lub w grupach kilku par. Takie zgrupowania obserwowano zarówno na wybrze˝u, jak i Êródlàdziu. Gatunek monogamiczny, samice mogà przyst´powaç do l´gów w 2.
roku ˝ycia, a samce dopiero w 4.–5. roku ˝ycia. Termin
przylotu na l´gowiska jest wyraênie zwiàzany z warunkami pogodowymi w okresie wczesnowiosennym. Ohary
przylatujà na l´gowiska najcz´Êciej w marcu, jednak
w przypadku ∏agodnej zimy i przy braku zlodzenia akwenów mogà pojawiaç si´ ju˝ w lutym. Ju˝ po przylocie ptaki notowane sà w parach, ale zasadniczy okres l´gowy
przypada na miesiàce od kwietnia do lipca. Najwi´ksze
nasilenie toków odbywa si´ w kwietniu i na poczàtku maja. Pod koniec kwietnia i na poczàtku maja rozpoczyna si´
sk∏adanie jaj do nor lisich, borsuczych lub króliczych,
a tak˝e do jam pod korzeniami drzew. Nierzadkie sà przypadki gniazdowania w miejscach o antropogenicznym
pochodzeniu, takich jak stogi siana, wolne przestrzenie
pod budynkami albo umocnienia brzegów nadmorskich.
WejÊcie do nory jest zazwyczaj dobrze zamaskowane roÊlinnoÊcià. Gniazda umieszczane sà w pobli˝u wody, ale
zdarza si´, ˝e znajdujà si´ one w odleg∏oÊci 1–3 km od
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Wyst´powanie

W´drówki
Dystans w´drówki jest zmienny, zale˝ny od lokalizacji l´gowisk; populacje z pó∏nocnych rejonów area∏u i z l´gowisk Êródlàdowych w´drujà na zimowiska w kierunku po∏udniowo-zachodnim i po∏udniowym, natomiast te z po∏udniowych l´gowisk sà osiad∏e lub przemieszczajà si´ na
niewielkie odleg∏oÊci. Ptaki doros∏e opuszczajà l´gowiska
krótko po zakoƒczeniu l´gów w lipcu i sierpniu, natomiast m∏ode pozostajà na terenach l´gowych czasami do
listopada. Charakterystyczna dla ohara jest w´drówka
pol´gowa w miejsca tradycyjnych pierzowisk, np. na Zat.
Helgolandzkiej w lipcu gromadzi si´ maksymalnie
180 000 ptaków. W´drówka wiosenna trwa od lutego
do kwietnia. Ptaki pojawiajàce si´ najwczeÊniej sà prawdopodobnie w wi´kszoÊci l´gowe, natomiast ohary przylatujàce w maju to prawdopodobnie ptaki niel´gowe.
W okresie wiosennym zaznacza si´ przewaga iloÊciowa
samców. W Polsce na Êródlàdziu w´drówka jesienna jest
generalnie wyraêniej zaznaczona ni˝ wiosenna, np.
w Wielkopolsce szczyt liczebnoÊci ma miejsce w sierpniu,
a na Âlàsku w 2. po∏owie listopada.

Rozmieszczenie geograficzne
Wyst´puje w Eurazji na stosunkowo niewielkim obszarze,
od zachodniej Irlandii do zachodnich Chin. Nie wyró˝niono podgatunków. W Europie wyst´pujà dwie zasadnicze
populacje. Pierwsza, pó∏nocno-zachodnia, gniazduje na
obszarach przylegajàcych do Atlantyku, Morza Pó∏nocnego
i nad Ba∏tykiem. Druga wyst´puje w po∏udniowo-wschodniej cz´Êci kontynentu od Grecji, przez wschodnià Bu∏gari´
i Rumuni´, do pó∏nocnej cz´Êci rejonu czarnomorsko-kaspijskiego. Ponadto rozproszone stanowiska wyst´pujà nad
Adriatykiem i w zachodniej cz´Êci Morza Âródziemnego.
Zimà ohar wyst´puje w Europie Zachodniej, w basenie
Morza Âródziemnego, na po∏udniu Morza Kaspijskiego
i lokalnie w po∏udniowej Azji.

Zimowanie
G∏ówne tereny zimowania europejskich oharów obejmujà
wybrze˝a morskie Europy Zachodniej oraz rejony Morza
Âródziemnego i Morza Czarnego. Zasadniczy okres zimowania trwa od listopada do stycznia. Ptaki z Polski zimujà
prawdopodobnie na wybrze˝ach Morza Pó∏nocnego.
W Polsce gatunek jest spotykany zimà wyjàtkowo.
Pokarm
Ohar od˝ywia si´ drobnymi bezkr´gowcami wodnymi, jak
mi´czaki, owady i skorupiaki. W okresie zimowym dieta
wzbogacana jest o sk∏adniki roÊlinne – glony i nasiona.
˚eruje, brodzàc w p∏ytkiej wodzie oraz na ods∏oni´tych,
wilgotnych namuliskach, cz´sto gromadnie.

Siedlisko
Na wybrze˝u zasiedla p∏ytkie b∏otniste brzegi morskie, ujÊcia rzek, s∏onawy, p∏ytkie zalewy, zatoki i jeziora przymorskie. Na Êródlàdziu wyst´puje w dolinach du˝ych rzek, na
zbiornikach zaporowych i stawach rybnych. W podobnych
miejscach wyst´puje w okresie w´drówek, jednak wtedy
wykazuje wi´kszà tolerancj´ siedliskowà.
Siedliska z za∏àcznika I Dyrektywy
Siedliskowej
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)
3270 Zalewane muliste brzegi rzek

Rozmieszczenie w Polsce
Na wybrze˝u ohar gniazduje w rejonie Zat. Gdaƒskiej, nad
Zalewem WiÊlanym, Zalewem Szczeciƒskim i Zalewem
Kamieƒskim. L´gnie si´ tak˝e na jeziorach przymorskich –
Jamno, Gardno i ¸ebsko, Mod∏a i Wicko. Na Êródlàdziu najwa˝niejsze l´gowiska obejmujà ujÊcie Warty k. S∏oƒska i Êrodkowà Wis∏´. Mniej licznie ohar gniazduje na rozlewiskach Odry k. Kostrzynka i na zbiornikach zaporowych Mietków i Jeziorsko oraz k. miejscowoÊci Giebnia pod Inowroc∏awiem.
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najbli˝szych zbiorników. Ohar wyprowadza jeden l´g
w roku. Samica sk∏ada 3–12 jaj (zwykle 8–10), w kolorze
jasnokremowym. Wysiadywanie trwa 27–31 dni. Nad Zat.
Puckà ohary zaczynajà gniazdowaç na poczàtku maja,
a zdecydowana wi´kszoÊç pisklàt kluje si´ w czerwcu.
Ârednia liczba Êwie˝o wyklutych pisklàt nad Zat. Puckà wynosi ok. 8. Piskl´ta sà typowymi zagniazdownikami o jasnoszarym puchu, opuszczajà gniazdo w drugim dniu po
wyl´gu. Poczàtkowo sà one wodzone przez obojga rodziców, ale z biegiem czasu wi´zi rodzinne stajà si´ coraz
luêniejsze. Na stanowiskach, gdzie gniazduje kilka par,
m∏ode pochodzàce z kilku rodzin mogà ∏àczyç si´ w stadka wodzone przez jednà samic´, które czasami liczà do
20 m∏odych. M∏ode uzyskujà lotnoÊç w wieku 45–55 dni.
Liczba odchowanych m∏odych na par´ wynosi∏a w po∏owie lat 80. nad Zat. Puckà 1–5. UdatnoÊç l´gów jest niska
ze wzgl´du na silnà antropopresj´ i drapie˝nictwo ssaków
drapie˝nych, jak lis i jenot.

Status ochronny
Ochrona gatunkowa w Polsce: gatunek obj´ty ochronà Êcis∏à, wymagajàcy ochrony czynnej (Dz U z 2004 r. Nr 220,
poz. 2237)
Polska czerwona ksi´ga zwierzàt (2001): LC gatunek
mniejszego ryzyka, ale wymagajàcy szczególnej uwagi
Status zagro˝enia w Europie: (S) gatunek niezagro˝ony,
którego status ochronny jest prawdopodobnie odpowiedni
BirdLife International: SPEC Dyrektywa Ptasia: Art. 4.2
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Konwencja Berneƒska: za∏àcznik II
Konwencja Boƒska: za∏àcznik II
Porozumienie AEWA

Wyst´powanie gatunku
na obszarach chronionych
Niemal 40% populacji krajowej gniazduje na terenach
chronionych. Populacje ohara wyst´pujà w trzech parkach
narodowych – Woliƒskim PN, S∏owiƒskim PN i PN UjÊcie
Warty. Ponadto gniazduje w kilku rezerwatach przyrody, np.
Delta Âwiny, Beka, Mewia ¸acha, Ptasi Raj, Zat. Elblàska.
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Rozwój i stan populacji
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Populacja l´gowa ohara w pó∏nocno-zachodniej Europie liczy 34 000–47 000 p., najwi´cej w Wielkiej Brytanii (ok.
11 000 p.), Szwecji (8000–12 000 p.) i Holandii
(6000–9000 p.). Zdecydowanie mniej liczna jest populacja
wyst´pujàca w po∏udniowo-wschodniej cz´Êci kontynentu,
oceniana na 4100–7600 p. LiczebnoÊç ohara w pó∏nocnozachodniej Europie wzrasta, a populacja z po∏udniowowschodniej cz´Êci zasi´gu w Europie jest stabilna w Rosji
i zmniejsza liczebnoÊç na Ukrainie, w Rumunii i Grecji. W Europie Pó∏nocno-Zachodniej zimuje ok. 300 000 ptaków,
a na obszarze czarnomorsko-Êródziemnomorskim 75 000.
LiczebnoÊç populacji l´gowej w Polsce oceniana jest na
120–140 p., w tym 90–110 p. wyst´puje na wybrze˝u
i 25–30 p. na Êródlàdziu. Rzeczywista liczba par przyst´pujàcych do l´gów jest prawdopodobnie ni˝sza z tego wzgl´du, ˝e w populacji wyst´puje znaczna frakcja ptaków niel´gowych, powszechne sà l´gi mnogie, a w trakcie w´drówki
w miejscach gniazdowania zatrzymujà si´ ptaki przelotne.
Na przestrzeni ostatniego çwierçwiecza ∏àczna liczebnoÊç
gatunku w Polsce wzros∏a 3–4-krotnie, ale na wybrze˝u
w ostatnich latach wielkoÊç populacji utrzymuje si´ na tym
samym poziomie lub lokalnie spada. Najwi´ksze skupienie
l´gowych oharów znajduje si´ nad Zalewem Szczeciƒskim
(50–60 p. w latach 1995–1996), w tym najliczniej w delcie
Âwiny – 12–17 p. w 1995. W rejonie wybrze˝a gniazdujàce ohary wyst´pujà w pasie jezior przymorskich (18–25 p.
w latach 1999–2002), na Zatoce Gdaƒskiej (20–30 p.
w latach 90.) i na Zalewie WiÊlanym (8–10 p.).
Na Êródlàdziu, gdzie pierwsze l´gowe ohary stwierdzono
w roku 1972, liczebnoÊç wzrasta, w latach 90. najwyraêniej na Êrodkowej WiÊle, mi´dzy ujÊciem Narwi a Zb. W∏oc∏awskim (7 p. w 1998). W latach 70.–80. silny wzrost odnotowano tak˝e k. S∏oƒska, jednak w ostatniej dekadzie liczebnoÊç na tym stanowisku ustabilizowa∏a si´ i nie przekracza 20 p. Kilka par wyst´puje na rozlewiskach k. Kostrzynka nad Odrà oraz w innych miejscach doliny dolnej
Odry. Na zbiornikach retencyjnych od kilku lat gniazdujà
pojedyncze pary i nie widaç oznak wzrostu liczebnoÊci (np.
regularne l´gi jednej pary na Zb. Mietkowskim od 1990
czy 1–2 p. na zb. Jeziorsko od 1996).

Najwi´ksze skupiska spotykane w trakcie w´drówki w Polsce dochodzà do 60 ptaków wiosnà (marzec, kwiecieƒ) na
wybrze˝u Zat. Gdaƒskiej, natomiast na Êródlàdziu do 34
ptaków jesienià na po∏udniu Polski czy do 30 os. w koƒcu
lutego w PN UjÊcie Warty.
Przypadki zimowania pojedynczych ptaków notowane sà
w g∏´bi kraju, zw∏aszcza w jego zachodniej cz´Êci i wyjàtkowo na wybrze˝u.

Zagro˝enia
Znaczna cz´Êç populacji gniazdujàcej na wybrze˝u wyst´puje nad akwenami o silnej antropopresji:
• wzmo˝ony ruch turystyczny powoduje, ˝e znikajà miejsca dogodne dla przebywania niektórych ptaków wodno-b∏otnych, w tym równie˝ ohara (wzmo˝ona penetracja pla˝ przymorskich i przylegajàcych do nich terenów làdowych);
• niekorzystnie oddzia∏uje rozwój sportów wodnych. Intensywne p∏oszenie ptaków wp∏ywa ujemnie na kondycj´
m∏odych, szczególnie puchowych pisklàt, u których prze˝ywalnoÊç jest najni˝sza w pierwszych tygodniach ˝ycia;
• na kondycj´ ca∏ej populacji l´gowej negatywny wp∏yw
ma drapie˝nictwo ze strony lisa i jenota, jednak nat´˝enie tego zjawiska nie jest zbadane.

Propozycje odnoÊnie do zarzàdzania
Nale˝y:
• zachowaç dotychczasowy sposób ochrony w parkach
narodowych i rezerwatach przyrody;
• ograniczyç liczebnoÊç lisa i jenota na znacznych obszarach kraju, przeprowadzenie takich dzia∏aƒ tylko w obr´bie l´gowisk ohara nie przyniesie efektu ze wzgl´du na
szybkà migracj´ tych drapie˝ników;
• ze wzgl´du na deficyt odpowiednich miejsc l´gowych
wskazane jest wykonanie sztucznych nor w miejscach
koncentracji par l´gowych;
• wa˝ne sà dzia∏ania w kierunku ochrony morza przed zanieczyszczeniami ropopochodnymi.

Propozycje badaƒ
Nale˝y zbadaç:
• wybiórczoÊç siedliskowà;
• dost´pnoÊç potencjalnych miejsc gniazdowych;
• produktywnoÊç w zale˝noÊci od siedliska;
• udzia∏ frakcji niel´gowej ptaków w ogólnej liczebnoÊci
populacji krajowej.

Monitoring
• coroczna ocena liczebnoÊci na kluczowych obszarach
gniazdowania gatunku. Metodyka liczeƒ – do opracowania.
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