Anas querquedula (Cyranka)

Anas querquedula

A055

(L., 1758)

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

Status wyst´powania w Polsce
Nieliczny, lokalnie liczny ptak l´gowy ni˝u, na przelotach
Êrednio liczny, sporadycznie zimuje.

Opis gatunku

Mo˝liwoÊç pomy∏ki z innymi
gatunkami
Samice, ptaki m∏ode oraz samce w szacie spoczynkowej
mogà byç pomylone z równie niewielkà cyraneczkà Anas
crecca (A052). W tych szatach charakterystyczny dla cyranki jest kontrastowy wzór na bokach g∏owy – ciemny pasek
biegnàcy przez oko oraz jasna plamka u nasady ca∏kowicie ciemnego dzioba. Cyranka nie ma tak˝e, charakterystycznych dla cyraneczki, bia∏ych boków ogona, a jej lusterko na skrzydle jest jasnozielone, po∏yskujàce, ograniczone od przodu w´˝szym, a z ty∏u szerszym bia∏ym paskiem. Lusterko cyraneczki jest czarnozielone, z zauwa˝alnie szerszym bia∏ym przednim paskiem.

Biologia
Tryb ˝ycia
Gatunek o aktywnoÊci ca∏odobowej. Za dnia cz´sto odpoczywa w szuwarach porastajàcych p∏ytkie wody, ˝eruje zarówno w dzieƒ, jak i w nocy. Na l´gowiskach przebywa
w pojedynczych parach bàdê w niewielkich skupieniach,
w okresie pozal´gowym mo˝e tworzyç du˝e stada.

cyranka

L´gi
Pary kojarzà si´ ju˝ w stadach na zimowiskach. Przylot
na l´gowiska w Polsce nast´puje w koƒcu marca
i w kwietniu, a do gniazdowania przyst´puje w maju
oraz w poczàtkach czerwca. Jest typowà kaczkà ∏àkowà.
Gniazda zak∏ada w pobli˝u p∏ytkich wód Êródlàdowych,
przy czym nie wymaga obecnoÊci du˝ego lustra wody,
zadowalajàc si´ tak˝e niewielkimi Êród∏àkowymi bagienkami, oczkami i rowami. Najcz´Êciej napotyka si´
pojedyncze pary, jednak˝e na najatrakcyjniejszych l´gowiskach mo˝e gniazdowaç pó∏kolonijnie. Gniazdo zak∏ada w miejscach suchych i o niedu˝ej wilgotnoÊci, niekiedy w znacznej odleg∏oÊci od lustra wody. Jest ono
najcz´Êciej dobrze os∏oni´te roÊlinnoÊcià zielnà. Sk∏adanie jaj rozpoczyna si´ w Polsce w maju lub na poczàtku
czerwca. Zniesienie zawiera 8–11 blado˝ó∏tych jaj. Wysiaduje wy∏àcznie samica przez 22–25 dni. BezpoÊrednio po wykluciu piskl´ta opuszczajà gniazdo. Opiek´
sprawuje nad nimi samica, ale pokarm pobierajà same.
Pe∏nà samodzielnoÊç uzyskujà w wieku oko∏o 25 dni,
choç lataç potrafià od 35.–40. dnia ˝ycia. Cyranki wyprowadzajà jeden l´g w roku. ZdolnoÊç do rozrodu uzyskujà w drugim roku ˝ycia.

Poradniki ochrony siedlisk i gatunków

Cyranka jest kaczkà o niewielkich rozmiarach. Wymiary:
d∏ugoÊç cia∏a 36–41 cm, rozpi´toÊç skrzyde∏ 63–69 cm,
masa 370–400 g (samce sà wi´ksze od samic). Wyraêny
dymorfizm p∏ciowy. W porównaniu z innymi kaczkami
upierzenie samca w szacie godowej jest skromne. Jego
g∏owa, szyja i pierÊ sà ciemnorudawobràzowe. Z tym t∏em
kontrastuje zauwa˝alna z daleka, bia∏a brew, zw´˝ajàca
si´ ku ty∏owi. Boki cia∏a sà jasnoszare, a d∏ugie pióra na
grzbiecie czarno-bia∏e. W szacie spoczynkowej samce
upodabniajà si´ do samic i m∏odych noszàcych upierzenie
w tonacji bràzowawoszarej. Piskl´ta sà bardzo podobne
do pisklàt wielu innych gatunków kaczek, ubarwione ciemnobràzowo z wierzchu i z przewagà koloru miodowo˝ó∏tego od spodu. G∏os to delikatniejsze ni˝ u innych kaczek
kwakni´cie; samiec w okresie godowym odzywa si´ suchym terkotem „trrrr”.
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W´drówki
Samce opuszczajà legowiska ju˝ w maju, podà˝ajàc na
miejsca pierzenia. Sà to spokojne wody zaroÊni´te bogatà
roÊlinnoÊcià szuwarowà. Samice i ptaki m∏ode podejmujà
w´drówk´ póêniej, po zakoƒczeniu l´gów. Najwi´ksze nat´˝enie w∏aÊciwej w´drówki na zimowiska obserwuje si´
w sierpniu i przelot ten ustaje ju˝ na prze∏omie wrzeÊnia
i paêdziernika. Powrót na polskie l´gowiska odbywa si´
w marcu i kwietniu.
Zimowanie
W odró˝nieniu od pozosta∏ych krajowych kaczek cyranka
w´druje zdecydowanie dalej na po∏udnie od l´gowisk.
Z tego powodu zimowe obserwacje tego gatunku w Europie Ârodkowej sà du˝à rzadkoÊcià. Pobyt cyranek na afrykaƒskich zimowiskach trwa od po∏owy paêdziernika a˝ do
prze∏omu lutego i marca.
Pokarm
Jest wszystko˝erna, ˝ywi si´ pokarmem zarówno roÊlinnym,
jak i zwierz´cym, zdobywanym w wodzie i na terenach podmok∏ych. Zjada zielone cz´Êci roÊlin wodnych oraz liÊcie
i nasiona roÊlin ∏àkowych i bagiennych. Pokarm zwierz´cy
sk∏ada si´ z bezkr´gowców: doros∏ych owadów i ich larw,
skorupiaków, pierÊcienic, a tak˝e z ikry ryb oraz skrzeku i kijanek. Cyranki ˝erujà na làdzie tylko wyjàtkowo, zasadniczo zdobywajà pokarm na powierzchni p∏ytkich wód.

Wyst´powanie
Siedlisko
W okresie l´gowym preferuje rozleg∏e obszary o charakterze podmok∏ych ∏àk i pastwisk. Nie wymaga przy tym
du˝ych powierzchni otwartego lustra wody, zadowalajàc
si´ obecnoÊcià starorzeczy, torfianek, rowów, a nawet wype∏nianych jedynie okresowo, podczas roztopów wiosennych, naturalnych obni˝eƒ terenu. Z tego powodu najliczniej zasiedla ekstensywnie u˝ytkowane, niezmeliorowane
∏àki i pastwiska w zalewowych tarasach dolin rzecznych,
tak na pod∏o˝u mineralnym, jak i torfowym, ∏àki w nieckach zarastajàcych, wyp∏yconych jezior i w sàsiedztwie
stawów rybnych oraz wyrobisk torfu i kruszywa, a nawet
osadników Êcieków.
Na pierzowiska wybiera spokojne, podmok∏e obszary
poroÊni´te bujnà roÊlinnoÊcià szuwarowà. W okresie
przelotów i zimowania skupia si´ na p∏ytkich, du˝ych jeziorach, na rozleg∏ych bagnach oraz wÊród rozlewisk
w dolinach rzecznych.
Siedliska z za∏àcznika I Dyrektywy
Siedliskowej, które mogà byç istotne
dla gatunku
1150 Zalewy i jeziora przymorskie (laguny)
1330 Solniska nadmorskie (Glauco-Puccinellietalia cz´Êç –
zbiorowiska nadmorskie)
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3150 Starorzecza i naturalne eutroficzne zbiorniki wodne
ze zbiorowiskami z Nymphaeion, Potamion
3270 Zalewane muliste brzegi rzek
6410 Zmiennowilgotne ∏àki trz´Êlicowe (Molinion)
Rozmieszczenie geograficzne
Cyranka gniazduje w szerokim pasie Eurazji pomi´dzy
42° N a 60° N – od Europy Zachodniej i Europy Ârodkowej poprzez Azj´ Centralnà a˝ po Mongoli´ i Bajka∏. Podstawowe zimowiska gatunku znajdujà si´ w Afryce Centralnej i Azji tropikalnej, choç nieliczne cyranki docierajà
na zim´ nawet do Afryki Po∏udniowej, na Nowà Gwine´
i do pó∏nocnej Australii. Tylko nieliczne ptaki skracajà tras´ w´drówki, pozostajàc na zim´ bli˝ej l´gowisk, np.
w Europie Zachodniej.
Rozmieszczenie w Polsce
Gniazduje na obszarze prawie ca∏ej Polski, jednak˝e jej
wyst´powanie, b´dàce pochodnà specyficznych wymagaƒ
siedliskowych, jest bardzo nierównomierne. Najliczniejsza
jest w najmniej przekszta∏conych i jedynie ekstensywnie
u˝ytkowanych rolniczo dolinach rzek, zw∏aszcza w szerokich pradolinach. Bywa tam najliczniejszà kaczkà, przewy˝szajàc liczebnoÊcià nawet krzy˝ówk´. Wzd∏u˝ wybrze˝a
oraz w pojeziernym krajobrazie pó∏nocnej Polski koncentruje si´ jedynie na wilgotnych u˝ytkach zielonych wokó∏
wyp∏yconych, du˝ych jezior, unikajàc obszarów o znacznej
lesistoÊci. W ubogiej w naturalne wody stojàce po∏udniowej, wy˝ynnej cz´Êci Polski gniazduje przede wszystkim
w dolinach rzek przy zbiornikach sztucznych (stawach hodowlanych, zbiornikach zaporowych).

Status ochronny
Ochrona gatunkowa w Polsce: gatunek obj´ty ochronà Êcis∏à, wymagajàcy ochrony czynnej (Dz U z 2004 r. Nr 220,
poz. 2237)
Status zagro˝enia w Europie: V gatunek nara˝ony na wygini´cie
BirdLife International: SPEC 3
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
Niektóre z najwa˝niejszych ostoi cyranki znajdujà si´
na obszarach chronionych o wysokim statusie ochrony
i w ich otulinach (w parkach narodowych i krajobrazowych, np. w Biebrzaƒskim PN, Narwiaƒskim PN, PN
UjÊcie Warty, Nadwarciaƒskim PK, PK Doliny Dolnej
Odry, PK Doliny Baryczy) oraz na obszarach chronionego krajobrazu.

Anas querquedula (Cyranka)

Rozwój i stan populacji

Zagro˝enia
Gatunkowi zagra˝a w Polsce:
• utrata siedlisk l´gowych w wyniku zmian re˝imu hydrologicznego rzek, zmieniajàcych cz´stoÊç i d∏ugoÊç zalewów w dolinach rzecznych;
• utrata siedlisk w wyniku zmniejszania si´ powierzchni
ekstensywnie u˝ytkowanych ∏àk i pastwisk w dolinach
rzecznych na rzecz pól uprawnych. Cz´Êç przesuszonych, otwartych ∏àk zosta∏a porzucona przez u˝ytkowników z powodów ekonomicznych i podlega zarastaniu
wysokà roÊlinnoÊcià w wyniku sukcesji;
• utrata siedlisk w wyniku osuszania torfowisk i niecek
jeziornych;
• presja ze strony drapie˝ników, szczególnie niepokojàcy
jest wzrost liczebnoÊci norki amerykaƒskiej. Choç
wp∏yw tego czynnika nie zosta∏ dotychczas w sposób
wiarygodny okreÊlony, w najbli˝szym czasie mo˝e okazaç si´ kluczowy dla funkcjonowania populacji omawianego gatunku, jak i wielu innych gatunków budujàcych gniazda na ziemi;
• wzmo˝ona turystyka (równie˝ kwalifikowana turystyka
ekologiczna) oraz nadmierny i niekontrolowany rozwój
infrastruktury w sàsiedztwie l´gowisk gatunku (dotyczy
cz´Êci jezior).
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).
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WielkoÊç europejskiej populacji l´gowej cyranki szacowana jest na 650 000–1 100 000 p. Gatunek ten najliczniej, poza Rosjà (do 960 000 p.), zasiedla Bia∏oruÊ
(35 000–65 000 p.), Ukrain´ (26 000–29 000 p.), Rumuni´ (2000–8000 p.) i Finlandi´ (2000–5000 p.).
W wi´kszoÊci wymienionych paƒstw obserwuje si´ spadek
liczebnoÊci gatunku.
Zimujàca w Afryce populacja cyranki, prócz ptaków europejskich, obejmuje równie˝ ptaki z l´gowisk zachodniosyberyjskich i jest oceniana na >2 000 000–3 300 000
osobników.
Dane historyczne wskazujà, ˝e cykliczne zmiany klimatu
na naszym kontynencie wp∏ywa∏y w minionych dziesi´cioleciach na fluktuacje liczebnoÊci cyranki. Te generalne
tendencje by∏y jednak, przynajmniej na terenie Polski,
zdecydowanie st∏umione przez post´pujàcy w minionym
stuleciu spadek wielkoÊci populacji w wyniku niekorzystnych dla gatunku zmian Êrodowiskowych. O nat´˝eniu
tempa regresu populacji cyranki mogà Êwiadczyç dane
z wybranych obszarów Polski. Przyk∏adowo w Wielkopolsce stan gatunku w latach 80 ubieg∏ego wieku. oceniano
na oko∏o 600 p., przy czym na tle wyrywkowych danych
wczeÊniejszych oznacza∏o to zdecydowany spadek liczebnoÊci. Trend ten utrzyma∏ si´ – oceny dla po∏owy lat 90. to
oko∏o 450–500 p., a wyniki najnowszych badaƒ wskazujà na dalsze zmniejszenie si´ liczebnoÊci. O powszechnoÊci tego zjawiska Êwiadczà analogiczne dane m.in. z doliny Baryczy na Âlàsku oraz z doliny Narwi. Charakterystyczne dla gatunku fluktuacje liczebnoÊci wynikajà z naturalnej dla Europy Ârodkowej cyklicznoÊci tzw. serii lat suchych i mokrych; konsekwencjà tego zjawiska sà zmienne
w cyklu wieloletnim warunki rozrodu cyranki na krajowych
l´gowiskach. Obserwowany w ostatnich dziesi´cioleciach
trend spadkowy (obni˝enie liczebnoÊci w podstawowych
ostojach gatunku, zanik ma∏ych l´gowisk) wynika jednoznacznie z dokonywanych przekszta∏ceƒ krajobrazu.
W pierwszym rz´dzie jest to przesuszenie ∏àk i pastwisk,
zw∏aszcza w dolinach rzecznych i w nieckach jezior, jako
skutek melioracji wodnych i zmiany rytmiki odp∏ywu wód
w zlewni po wylesieniu krajobrazu i obwa∏owaniu koryt
rzecznych. Dodatkowy spadek atrakcyjnoÊci tych terenów
dla cyranki to efekt intensyfikacji ∏àkarstwa i przekszta∏canie cz´Êci u˝ytków zielonych w pola uprawne bàdê zarastanie krzewami wilgotnych agrocenoz po zaprzestaniu
ich rolniczego u˝ytkowania.
Utrudnieniem w ocenie stanu krajowej populacji, poza ciàg∏ym zmniejszaniem si´ area∏u siedlisk l´gowych, sà silne
wahania liczebnoÊci z roku na rok wynikajàce z wahaƒ wilgotnoÊci dolin rzecznych.
Ocenia si´, ˝e obecnie Polsk´ zasiedla 3000–4000 p.
Najwi´ksza ostoja cyranki to nadal pó∏nocno-wschodnia
Polska, zw∏aszcza Kotlina Biebrzaƒska i Bagienna Dolina
Narwi (∏àcznie ok. 2500 p.); w ostoi Dolina Dolnego Bugu

w latach 1984–1987 gniazdowa∏o 200–320 p., w dolinie
Liwca ponad 50 p. w latach 1982–1998, a w dolinie TyÊmienicy 44 p. w 1999. W zachodniej Polsce g∏ównymi l´gowiskami jest rejon dolnej Odry wraz z Zalewem Szczeciƒskim (ok. 250 p.); w Ostoi Iƒskiej stwierdzono 20–30 p.
w 2002, a w dolinie Baryczy powy˝ej 100 p. w 1994.
W centralnej Polsce na uwag´ zas∏uguje ujÊciowy odcinek
Warty (wahania w przedziale 20–110 p.) i dalej na wschód
– pradolina Noteci (ok. 230 p.), dolina Êrodkowej Warty
w Koniƒskiem wraz ze zb. Jeziorsko (200–300 p.) i dalej
na wschód – dolina Neru i Bzury (do kilkuset p.). Na po∏udnie od krajobrazu pojeziernego l´gowiska cyranki koncentrujà si´ w dolinach rzecznych, zw∏aszcza na odcinkach
urozmaiconych starorzeczami oraz w sàsiedztwie stawów
hodowlanych i zbiorników zaporowych. I tak w dolinie Pilicy w latach 1987–1996 gniazdowa∏o powy˝ej 35 p., w dolinie Nidy w latach 1996–1997 stwierdzono 80–90 p.,
a w dolinie górnej Wis∏y, wraz z dolinami górnej So∏y, górnej Skawy i stawami w Brzeszczach, w latach 1996–2001
gniazdowa∏o oko∏o 120 p.
Z okresu w´drówek brak jest danych o spotkaniach w kraju wi´kszych stad cyranek. Stada liczàce nawet do 2000
ptaków stwierdzano wyjàtkowo jeszcze w latach 80. Z lat
póêniejszych brak jest takich obserwacji.
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Nale˝y:
• powa˝nie ograniczyç plany zabudowy hydrotechnicznej
dolin rzecznych i plany przekszta∏ceƒ re˝imu hydrologicznego rzek;
• w uzasadnionych przyrodniczo przypadkach wprowadziç korekt´ instrukcji gospodarowania wodà na zbiornikach ju˝ istniejàcych, tak by w dolinie rzeki poni˝ej pi´trzenia utrzymane zosta∏y okresowe zalewy wiosenne;
• u˝ytkowaç doliny rzeczne zgodnie z dotychczasowà ewidencjà gruntów;
• w dolinach rzek utrzymaç wysoki poziom wód gruntowych, zachowaç okresowo wype∏nione wodà obni˝enia
i starorzecza;
• wykluczyç osuszanie torfowisk i niecek jeziornych na obszarach pozadolinnych;
• na polderach zastàpiç przepompownie odwadniajàce przepompowniami odwadniajàco-nawadniajàcymi (dotyczy niektórych rzek ni˝owych, a szczególnie Warty Ârodkowej);
• ograniczyç pewne formy antropopresji (turystyka i rekreacja) na obszary ∏àkowe oraz na obszary przyjeziorne
i przyzalewowe;
• protegowaç ekstensywne rolnictwo, zw∏aszcza u˝ytkowanie ∏àk i pastwisk; wprowadziç ekstensywne u˝ytkowanie
∏àk i pastwisk równie˝ na l´gowiskach obj´tych ochronà
przestrzennà (parki narodowe, parki krajobrazowe, rezerwaty przyrody); podejmowaç karczowanie roÊlinnoÊci
krzewiastej i drzewiastej na obszarach ∏àkowych.
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:
• rozmieszczenie stanowisk i liczebnoÊç populacji l´gowej;
• wybiórczoÊç siedliskowà;
• sukces l´gowy w zale˝noÊci od siedliska;
• rozmieszczenie zimowisk i tras przelotu populacji l´gowej;
• skutecznoÊç czynnej ochrony gatunku.

Monitoring
• coroczna ocena liczebnoÊci populacji l´gowej w miejscach jej najliczniejszego wyst´powania. Liczenie ptaków
winno odbywaç si´ na sta∏ych, reprezentatywnych powierzchniach krajobrazowych, rz´du kilku km2. Metodyka do opracowania;
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• ocena trendów liczebnoÊci populacji w´drujàcej przez
Polsk´. Metodyka do opracowania;
• rejestracja krajowych pierzowisk. Ocena trendów populacji pierzàcej si´ w Polsce. Metodyka do opracowania.
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