
Anas clypeata
(L., 1758)

P∏askonos
Rzàd: blaszkodziobe, rodzina: kaczkowate, podrodzina:
kaczki

Status wyst´powania w Polsce

Bardzo nieliczny, lokalnie nieliczny, ptak l´gowy ni˝u, Êred-
nio liczny na przelotach; coraz cz´Êciej spotykany w kraju
zimà, zw∏aszcza na zachodzie.

Opis gatunku

Masywna kaczka Êredniej wielkoÊci, o krótkiej szyi, z cha-
rakterystycznym, nieproporcjonalnie d∏ugim i na koƒcu roz-
szerzonym dziobem. Wymiary: d∏ugoÊç 48–52 cm, rozpi´-
toÊç skrzyde∏ 70–84 cm, masa cia∏a – zmienna w cyklu
rocznym, przeci´tnie 600 g (samce sà wi´ksze od samic).
Wyst´puje wyraêny dymorfizm p∏ciowy; barwne upierzenie
samca w szacie godowej odró˝nia go znacznie od innych
gatunków kaczek, w szacie spoczynkowej skromnym upie-
rzeniem przypomina samic´. Samiec nosi szat´ godowà od
poczàtków okresu zimowego a˝ do czerwca. W tym okresie
ma ciemnà, niemal czarnà g∏ow´ z zielonym po∏yskiem
i ciemny dziób, na tym tle ostro kontrastujà ˝ó∏te t´czówki
oczu. Szyja i pierÊ sà bia∏e, grzbiet ciemny, natomiast spód
i boki cia∏a (widoczne u ptaków siedzàcych, a zw∏aszcza
w locie) sà jaskrawordzawobràzowe. W szacie spoczynko-
wej jest podobny do samicy, ubarwionej w tonacji ogólnie
bràzowej. Do samicy podobne sà równie˝ ptaki m∏ode. No-
gi obu p∏ci sà pomaraƒczowe, lusterko zielone, z przodu
bia∏o obrze˝one. Pokrywy skrzyd∏owe niebieskawe. Piskl´ta
p∏askonosa sà podobne do pisklàt krzy˝ówki – ciemnobru-
natne z wierzchu i miodowo˝ó∏te od spodu. Samce odzywa-
jà si´ chrapliwym „podwójnym” kwakni´ciem.

Mo˝liwoÊç pomy∏ki z innymi
gatunkami

Charakterystyczne ubarwienie samca w szacie godowej
oraz sylwetka sprawiajà, ˝e jego identyfikacja nie nastr´-
cza trudnoÊci. Samce w szacie spoczynkowej, podobne do
samic i lotnych m∏odych, mogà byç mylone z innymi, ogól-
nie bràzowo upierzonymi gatunkami kaczek w analogicz-
nych szatach. Pomocna przy identyfikacji jest wielkoÊç –
mniejszy od krzy˝ówki Anas platyrhynchos (A053) i krakwy
Anas strepera (A051), ale zdecydowanie wi´kszy i masyw-
niejszy ni˝ cyranka Anas querquedula (A055) i cyraneczka
Anas crecca (A052). Charakterystyczny wy∏àcznie dla p∏a-
skonosa jest nieproporcjonalnie du˝y dziób. Szczegó∏owe
opisy pozosta∏ych cech diagnostycznych zawierajà ksià˝ko-
we przewodniki terenowe (np. Jonsson 1998).

Biologia
Tryb ˝ycia
W okresie l´gowym pary sà mniej lub bardziej terytorialne,
w dogodnych siedliskach mogà gniazdowaç skupiskowo.
Podczas w´drówek i zimowania przejawia wyraênà ten-
dencj´ do przebywania w stadach, jednak˝e stosunkowo
rzadko ∏àczy si´ w grupy z innymi gatunkami kaczek.
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L´gi
Dojrza∏oÊç p∏ciowà osiàga w drugim roku ˝ycia. Kojarze-
nie par odbywa si´ zasadniczo na zimowiskach, rzadziej
w drodze powrotnej na l´gowiska. Przylot na miejsca l´go-
we w Polsce nast´puje nawet w koƒcu marca lub w kwiet-
niu. Na l´gowiskach wykazuje pewien terytorializm, choç
lokalnie wyst´pujàc liczniej, mo˝e gniazdowaç wr´cz pó∏-
kolonijnie. Gniazdo zak∏ada z regu∏y w suchym miejscu,
jednak˝e blisko wody. Jest ono najcz´Êciej dobrze os∏oni´-
te roÊlinnoÊcià zielnà. Sk∏adanie jaj przypada u nas na ko-
niec kwietnia i maj. W zniesieniu znajduje si´ 8–12 jaj
o kremowo˝ó∏tawej barwie. Sà one równobiegunowe, o t´-
pych biegunach. Ich wysiadywanie trwa 21–23 dni, w tym
czasie samiec towarzyszy samicy. Piskl´ta opuszczajà
gniazdo bezpoÊrednio po wykluciu i sà wodzone przez sa-
mic´; po oko∏o 6–7 tygodniach sà ju˝ zdolne do lotu.

W´drówki
Podobnie jak u innych kaczek, po ukoƒczeniu l´gów p∏asko-
nosy podà˝ajà na letnie pierzowiska. Szczyt przelotu ma miej-
sce na prze∏omie czerwca i lipca. Stamtàd ptaki podejmujà
w´drówk´ jesiennà na zimowiska. W´drówka jesienna odby-
wa si´ w okresie od sierpnia do prze∏omu listopada i grudnia,
natomiast wiosenna od po∏owy marca do poczàtku maja.

Zimowanie
Na zimowiskach przebywa od grudnia do lutego. Europej-
skie p∏askonosy zimujà na zachodzie kontynentu, w base-
nie Morza Âródziemnego i w Afryce (a˝ do równika). P∏a-
skonosy obràczkowane w Polsce zimujà g∏ównie w Europie
Zachodniej: we Francji, Hiszpanii i Wielkiej Brytanii.

Pokarm
˚ywi si´ pokarmem mieszanym, tak zwierz´cym, jak i ro-
Êlinnym, odcedzanym z powierzchni wody i z dna p∏ycizn
za pomocà pot´˝nego dzioba. Nurkuje rzadko. W po-
karmie zwierz´cym najwi´kszy udzia∏ majà planktono-
we, niewielkie skorupiaki i mi´czaki, poza tym wodne
owady i ich larwy, pierÊcienice, ikra. RoÊlinna cz´Êç die-
ty sk∏ada si´ z nasion roÊlin wodnych i oko∏owodnych
(trawy, turzyce, rdesty) oraz z liÊci i p´dów; znaczny
udzia∏ w pokarmie ma rz´sa.

Wyst´powanie

Siedlisko
W okresie l´gowym zwiàzany z p∏ytkimi, zeutrofizowanymi
wodami – gniazduje nad jeziorami i stawami z szerokim
pasem roÊlinnoÊci wodnej i brzegowej, w zalewowych do-
linach du˝ych rzek w sàsiedztwie starorzeczy, rozlewisk
i torfianek, na niezaroÊni´tych krzewami i drzewami torfo-
wiskach niskich i przejÊciowych z przestrzeniami otwartego
lustra wody oraz na zalewach i spokojnych zatokach mor-
skich. Pierzàce si´, nielotne p∏askonosy skupiajà si´ na
rozlewiskach i w deltach du˝ych rzek, na kompleksach sta-

wów rybnych i na jeziorach poroÊni´tych pasem szuwarów.
W okresie przelotów oraz zimowania wyst´puje tak˝e na
p∏yciznach ˝yznych, stojàcych i wolno p∏ynàcych wód, co
zwiàzane jest z obecnoÊcià preferowanego pokarmu i spo-
sobem jego pobierania (odcedzanie). Z tego te˝ powodu
unika otwartych brzegów mórz.

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)
3270 Zalewane muliste brzegi rzek
6410 Zmiennowilgotne ∏àki trz´Êlicowe (Molinion)

Rozmieszczenie geograficzne
Gniazduje w szerokim pasie umiarkowanej i borealnej
strefy Europy (z wyjàtkiem jej najzimniejszych rejonów), Azji
(poza jej cz´Êcià pó∏nocnà i po∏udniowà) po Kamczatk´
i Sachalin na wschodzie oraz Ameryki Pó∏nocnej. Podsta-
wowe zimowiska populacji palearktycznych znajdujà si´
w basenie Morza Âródziemnego, w pó∏nocnej Afryce i po-
∏udniowej Azji. Tylko nielicznie p∏askonos zimuje w Europie
Zachodniej i Ârodkowej. Ptaki amerykaƒskie zimujà na po-
∏udniu USA, w Meksyku i w Ameryce Ârodkowej. Na rozle-
g∏ym areale wyst´powania nie wyró˝niono podgatunków.

Rozmieszczenie w Polsce
Wskazanie lokalizacji wszystkich aktualnych miejsc roz-
rodu, nawet tych istotnych dla gatunku, jest utrudnione
z powodu braku odpowiednich danych porównawczych
i znacznych wahaƒ stanu populacji lokalnych przy ogól-
nym spadku liczebnoÊci. P∏askonos preferuje szerokie
doliny rzeczne, dlatego znaczàce l´gowiska znajdujà si´
w dolinie dolnej Odry wraz z Zalewem Szczeciƒskim,
pradolinie Toruƒsko-Eberswaldzkiej, w przyujÊciowym
odcinku doliny Warty (Basen S∏oƒski) i dalej na wschód
– na pradolinowym odcinku Noteci oraz jez. Gop∏o,
w pradolinie Warszawsko-Berliƒskiej, a zw∏aszcza w do-
linie Êrodkowej Warty w Koniƒskiem i dalej na wschód –
w dolinie Neru. Bardzo wa˝nym legowiskiem p∏askono-
sa jest Kotlina Biebrzaƒska wraz z pobliskà dolinà Na-
rwi. Kolejne znaczàce l´gowiska udokumentowano
w dolinie dolnego Bugu, dolinie Nidy, nad Êrodkowà Wi-
s∏à, na zbiornikach zaporowych i stawach w górnym do-
rzeczu Wis∏y oraz na Âlàsku, przede wszystkim w dolinie
Baryczy. W pasie pojezierzy zasiedla tylko nieliczne jezio-
ra, unika tam wód g∏´bokich i ÊródleÊnych.
W Polsce brak regularnych pierzowisk gatunku, choç w okre-
sie pierzenia obserwowano niekiedy wi´ksze stada p∏askono-
sów w ujÊciu Warty k. S∏oƒska i nad Zalewem Szczeciƒskim.
Podczas przelotów wiosennych oraz jesiennych spotyka-
ny jest w ca∏ej Polsce, ale tylko lokalnie zatrzymuje si´
w wi´kszych stadach (np. pod S∏oƒskiem, na Stawach
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Milickich, nad Êrodkowà Wartà oraz na zalewach i je-
ziorach przymorskich).
Od kilku dziesi´cioleci coraz regularniej zimuje w zachod-
niej cz´Êci Polski, choç sà to z regu∏y pojedyncze osobniki.

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: S gatunek nie zagro˝ony,
którego status ochronny jest prawdopodobnie odpowiedni
BirdLife International: SPEC -
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

Znaczna cz´Êç podstawowych l´gowisk chroniona jest w par-
kach narodowych i ich otulinach (Biebrzaƒski PN, Narwiaƒski
PN, PN UjÊcie Warty), parkach krajobrazowych (np.: Nadwar-
ciaƒski PK, PK Doliny Dolnej Odry, PK Doliny Baryczy wraz
z rez. Stawy Milickie) oraz obszarach chronionego krajobrazu.

Rozwój i stan populacji

W Europie od poczàtków XX w. p∏askonos rozszerza∏ swój
area∏, co wiàza∏o si´ równie˝ ze wzrostem liczebnoÊci. Przed
oko∏o 20 laty proces ten zakoƒczy∏ si´ ustabilizowaniem li-
czebnoÊci lub – lokalnie – jej spadkiem. Obecnie wielkoÊç
europejskiej populacji l´gowej p∏askonosa oceniana jest na
100 000–150 000 p. Poza Rosjà (65 000–95 000 p.) ga-
tunek najliczniej wyst´puje w Holandii (10 000–14 000 p.),
w Finlandii (10 000–12 000 p.), na Bia∏orusi (do 6400 p.),
w Niemczech (do 5000 p.) i w Estonii (2500 p.).
LiczebnoÊç p∏askonosów zimujàcych w zachodniej i Êrodko-
wej Europie oceniana jest na ok. 40 000 os. G∏ówne zimo-
wisko europejskich ptaków (ale i cz´Êci zachodniosyberyjskic-
h), znajdujàce si´ w basenie Morza Âródziemnego, Morza
Czarnego i w zachodniej Afryce, skupia ok. 450 000 os.
W ostatnich dziesi´cioleciach liczebnoÊç gatunku w Polsce
wykazuje wyraênà tendencj´ spadkowà. Pierwotnà przyczy-
nà tego regresu populacji sà szeroko rozumiane melioracje
wodne (obwa∏owywanie koryt rzecznych i ograniczanie stre-
fy zalewów, melioracje szczegó∏owe, skutkujàce spadkiem
poziomu wód gruntowych). Czynnikami negatywnymi sà
równie˝ konsekwencje wy˝ej opisanych zmian – lokalnie in-
tensyfikacja ∏àkarstwa albo porzucanie przez rolnictwo do-
tychczasowych ekstensywnie u˝ytkowanych ∏àk i pastwisk,
co prowadzi do zarastania u˝ytków zielonych roÊlinnoÊcià
krzewiastà i drzewiastà. Nawet na optymalnych siedliskowo
l´gowiskach, np. w wymienionych wczeÊniej dolinach rzecz-
nych, obserwuje si´ znaczne fluktuacje liczebnoÊci, co wyni-

ka z sezonowo odmiennych warunków hydrologicznych
(powstawanie rozlewisk w okresie roztopów).
Dok∏adna wielkoÊç polskiej populacji l´gowej nie jest znana; we-
d∏ug ostro˝nego szacunku mo˝na jà oceniç na 1500–2000 p.,
w rzeczywistoÊci mo˝e si´gaç nawet 2000–3000 p.
W Êwietle aktualnej wiedzy, najwa˝niejsze miejsca rozrodu,
liczàce po kilkadziesiàt do ok. 200 p., znajdujà si´ w dolinie
Êrodkowej Warty i przy ujÊciu Warty. Obfite l´gowiska znaj-
dujà si´ wokó∏ Zalewu Szczeciƒskiego (110–120 p. w latach
90.); kolejne obszary wa˝ne dla gatunku, skupiajàce do kil-
kudziesi´ciu par l´gowych w latach 90., to nast´pujàce osto-
je ptaków: Dolina Baryczy (wraz ze Stawami Przygodzickimi
75–95 p.), Dolina Nidy (70–80 p. w latach 1996–1997),
Dolina Dolnego Bugu (ok. 50 p. w latach 1984–1987), Do-
lina Ârodkowej Wis∏y (powy˝ej 40 p. w 1993), Pradolina
Warszawsko-Berliƒska (ok. 40 p. w latach 1993–2000), Do-
lina Dolnej Odry (powy˝ej 35 p. w 1995), Dolina Górnej Wi-
s∏y (25 p. w latach 1996–2001), Zalew Kamieƒski i Dziwna
(do 20 p. w latach 1990–2002), Ostoja Nadgoplaƒska w la-
tach 1993–1995 (do 16 p.) i Prze∏omowa Dolina Narwi (16
p. w latach 1990–1993). Podczas przelotów wiosennych (po-
∏owa marca – poczàtek maja) oraz jesiennych (sierpieƒ –
prze∏om listopada i grudnia) spotykany jest w ca∏ej Polsce,
ale tylko lokalnie zatrzymuje si´ w wi´kszych stadach, two-
rzàc skupienia po kilkaset, a nawet kilka tysi´cy osobników.
W latach 90. najwi´ksze koncentracje p∏askonosów spotka-
no w nast´pujàcych ostojach ptaków: UjÊcie Warty
(do 1500 os.), Dolina Baryczy (na Stawach Milickich do
1300 os.), Jezioro Dru˝no (1000), Zalew Szczeciƒski do
620 os. w koƒcu lipca 1992, Dolina Górnej Wis∏y (500),
Zbiornik Jeziorsko (450), Stawy Przemkowskie (400) i Zbior-
nik Mietkowski (poni˝ej 400). Poza tym du˝e skupienie w´-
drujàcych p∏askonosów spotkano na jez. P∏oƒ k. Pyrzyc (ok.
2000 ptaków w listopadzie 1991).

Zagro˝enia

Gatunkowi zagra˝a w Polsce:
• utrata siedlisk l´gowych w wyniku zmian re˝imu hydro-

logicznego rzek, zmieniajàcych cz´stoÊç i d∏ugoÊç zale-
wów 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 przesuszo-
nych, otwartych ∏àk zosta∏a porzucona przez u˝ytkowni-
ków 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;
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• wzmo˝ona turystyka (równie˝ kwalifikowana turystyka ekolo-

giczna) oraz nadmierny i niekontrolowany rozwój infrastruk-
tury 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).

Propozycje odnoÊnie do zarzàdzania

Nale˝y:
• powa˝nie ograniczyç plany zabudowy hydrotechnicznej dolin

rzecznych i plany przekszta∏ceƒ re˝imu hydrologicznego rzek;
• w uzasadnionych przyrodniczo przypadkach wprowa-

dziç korekt´ instrukcji gospodarowania wodà na zbior-
nikach 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, za-
chowaç okresowo wype∏nione wodà obni˝enia i starorzecza;

• wykluczyç osuszanie torfowisk i niecek jeziornych na ob-
szarach pozadolinnych;

• na polderach zastàpiç przepompownie odwadniajàce prze-
pompowniami odwadniajàco-nawadniajàcymi (dotyczy nie-
których 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˝ytkowa-
nie ∏àk i pastwisk; wprowadziç ekstensywne u˝ytkowanie
∏àk i pastwisk równie˝ na l´gowiskach obj´tych ochronà
przestrzennà (parki narodowe, parki krajobrazowe, re-
zerwaty 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 miej-
scach jej najliczniejszego wyst´powania. Liczenie ptaków
winno odbywaç si´ na sta∏ych, reprezentatywnych po-

wierzchniach krajobrazowych, rz´du kilku km2. Metody-
ka do opracowania;

• ocena trendów liczebnoÊci populacji w´drujàcej przez
Polsk´. Metodyka do opracowania;

• rejestracja krajowych pierzowisk. Ocena trendów popu-
lacji pierzàcej si´ w Polsce. Metodyka do opracowania.
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