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(L., 1758)

G∏owienka
Rzàd: blaszkodziobe, rodzina: kaczkowate, podrodzina:
kaczki

Status wyst´powania w Polsce
Ârednio liczny, lokalnie nieliczny gatunek l´gowy ni˝u. Liczny na przelotach; zimuje na wybrze˝u (g∏ównie w rejonie
ujÊcia Odry) i na wodach Êródlàdowych.

Opis gatunku

Mo˝liwoÊç pomy∏ki z innymi
gatunkami
Upierzenie, nawet w szacie spoczynkowej, jest bardzo
charakterystyczne, stàd mo˝liwoÊç pomy∏ki z innymi
gatunkami kaczek jest niewielka. Tak˝e w locie brak
wyraênego bia∏awego pasa wzd∏u˝ skrzyde∏ bàdê lusterka odró˝nia ten gatunek na pierwszy rzut oka od
wi´kszoÊci pokrewnych gatunków. Samca w szacie godowej bardzo niewprawny obserwator mo˝e wziàç za
samca he∏miatki Netta rufina (A058), jednak jaskrawa
rdzawa g∏owa i czerwony dziób he∏miatki, a tak˝e
rzadkoÊç jej wyst´powania w Polsce czynià pomy∏k´
ma∏o prawdopodobnà.

g∏owienka

Biologia
Tryb ˝ycia
Gniazduje pojedynczo, w dogodnych warunkach w znacznym zag´szczeniu. W okresie pozal´gowym w stadach do
kilkuset osobników.
L´gi
Na l´gowiskach g∏owienka pojawia si´ cz´sto ju˝ w kwietniu, jednak do l´gów najcz´Êciej przyst´puje dopiero
w koƒcu maja. Po stracie l´gi sà powtarzane, a˝ do poczàtku lipca. Gniazdo jest zlokalizowane najcz´Êciej na
k´pach szuwarów, zwartych p∏ywajàcych ko˝uchach, wyspach, nieucz´szczanych groblach, prawie zawsze w bezpoÊrednim sàsiedztwie wody. Podstawa gniazda jest zbudowana z liÊci roÊlin wodnych, wn´trze wys∏ane brunatnopopielatym puchem. Jaj zwykle 5–11, przy wy˝szych zag´szczeniach i niedostatku odpowiednich miejsc na
gniazda cz´sto zdarzajà si´ l´gi mnogie – kilka samic
sk∏ada jaja do jednego gniazda. Sà one bia∏awe, z delikatnym oliwkowoszarym odcieniem, g∏adkie, bez widocznego po∏ysku. Wysiadywanie od z∏o˝enia ostatniego jaja
trwa 23–26 dni. Samica jest bardzo ostro˝na, z gniazda
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G∏owienka jest Êredniej wielkoÊci kaczkà. Wymiary:
d∏ugoÊç cia∏a ok. 45 cm, rozpi´toÊç skrzyde∏ 75 cm,
masa cia∏a 0,9–1,2 kg. Samiec, nieco wi´kszy od samicy, w szacie godowej jest jasnopopielaty, z rdzawobrunatnà szyjà i g∏owà, czarnà piersià i kuprem.
Dziób ma niebieskoszary z czarnà nasadà i koƒcem,
nogi ciemnoszare, oko czerwone. Samica, a tak˝e
samiec w szacie spoczynkowej, ma kasztanowobràzowà szyj´, g∏ow´ i pierÊ, a grzbiet i boki brunatne.
Brzuch jest bia∏awy. Piskl´ta sà oliwkowobrunatne
z wierzchu i miodowo˝ó∏te od spodu; ciemniejsza linia oczna (od nasady dzioba przez oko w kierunku
ty∏u g∏owy) mo˝e byç delikatnie zaznaczona. M∏ode
ptaki sà ubarwione podobnie do samicy w szacie
spoczynkowej. Oko m∏odych i samic jest brunatne.
W locie, w stosunku do wi´kszoÊci kaczek, skrzyd∏a
wyró˝niajà si´ szarym ubarwieniem, ciemniejszym na
pokrywach i jasnoszarym na lotkach. Czarniawe koƒce lotek 1. rz. tworzà ciemny skontrastowany pas na
tylnej cz´Êci skrzyd∏a. G∏osy g∏owienki, choç wydawane stosunkowo rzadko, sà doÊç zró˝nicowane. Samica wydaje ostre chrapliwe kwakanie „karr”, „charr”,
„gagaga”, a samiec, delikatne, Êwiszczàce „fjuk”
oraz ciche „bibibi”.
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schodzi najcz´Êciej ju˝ w odleg∏oÊci 50–100 m przed zbli˝ajàcym si´ cz∏owiekiem, przykrywajàc jaja puchem. M∏ode stajà si´ lotne po 50–55 dniach.
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W´drówki
G∏owienka jest spotykana w Polsce przez ca∏y rok, jedynie
w przypadku mroênych zim wycofuje si´ na po∏udnie.
Szczyt przelotu wiosennego, uzale˝niony od warunków pogodowych, przypada przewa˝nie na prze∏om marca
i kwietnia. Wi´ksze stada widywane w czerwcu dotyczà
ptaków w´drujàcych na pierzowiska. Jesienià spotykana
jest najliczniej w paêdzierniku i na poczàtku listopada.
Podczas w´drówek zatrzymuje si´ na rozleglejszych zbiornikach Êródlàdowych i przybrze˝nych wodach morskich.
Zimowanie
Populacja europejska zimuje w zachodniej i po∏udniowej cz´Êci kontynentu oraz we wschodniej Afryce. Zimuje tak˝e regularnie w zachodniej cz´Êci polskiego wybrze˝a, a mniej licznie na Zat. Gdaƒskiej. Rzadka na
wschodzie kraju.
Pokarm
G∏owienka nale˝y do kaczek nurkujàcych, ˝eruje przede
wszystkim pod wodà. W okresie l´gowym od˝ywia si´
prawie wy∏àcznie roÊlinnoÊcià podwodnà (rdestnice, rogatki, wyw∏óczniki, p∏ywacze, ramienice, je˝og∏ówka, turzyce itd.), w pozosta∏ym okresie tak˝e bezkr´gowcami
(larwy muchówek, Êlimaki i ma∏˝e – przede wszystkim racicznica, skorupiaki, pierÊcienice), wyjàtkowo zjada niewielkie ryby i skrzek p∏azów.

Wyst´powanie
Siedlisko
Zamieszkuje rozleg∏e kompleksy stawów, p∏ytkie, eutroficzne jeziora z szerokim pasem roÊlinnoÊci wynurzonej, najch´tniej w otoczeniu terenów otwartych, jeziora przymorskie, rozleg∏e tereny zalewowe z d∏ugo utrzymujàcym si´
wysokim poziomem wody w dolinach wi´kszych rzek.
W okresie w´drówek zatrzymuje si´ na wszystkich wi´kszych i niezbyt g∏´bokich zbiornikach wodnych, tak˝e na
przybrze˝nych wodach morskich.
Siedliska z za∏àcznika I Dyrektywy
Siedliskowej, które mogà byç istotne
dla gatunku
1110 Piaszczyste ∏awice podmorskie
1130 UjÊcia rzek (estuaria)
1150 Zalewy i jeziora przymorskie (laguny)
1160 Du˝e p∏ytkie zatoki
3140 Twardowodne oligo- i mezotroficzne zbiorniki z podwodnymi ∏àkami ramienic Charetea
3150 Starorzecza i naturalne eutroficzne zbiorniki wodne
ze zbiorowiskami z Nymphaeion, Potamion

162

Rozmieszczenie geograficzne
G∏owienka jest gatunkiem o bardzo szerokim areale wyst´powania. Zamieszkuje prawie ca∏à Europ´, z wyjàtkiem pó∏nocnej Skandynawii, oraz zachodnià i Êrodkowà Azj´, a˝ po
Bajka∏. Podgatunków nie wyró˝niono. Zimuje w zachodniej
Europie, wokó∏ Morza Âródziemnego, wzd∏u˝ doliny Nilu
i lokalnie w centralnej Afryce, na pó∏noc od równika. W Azji
zimuje wokó∏ po∏udniowej cz´Êci Morza Kaspijskiego oraz
pasem wzd∏u˝ Zwrotnika Raka od pó∏nocno-zachodnich Indii na zachodzie do Japonii i Filipin na wschodzie.
Rozmieszczenie w Polsce
W Polsce gnieêdzi si´ w rozproszeniu prawie w ca∏ym kraju, z wyjàtkiem gór, wi´kszych kompleksów leÊnych i terenów ubogich w wody powierzchniowe. Na niektórych zarastajàcych jeziorach i kompleksach stawów jest jednà
z najliczniejszych kaczek.

Status ochronny
Ochrona gatunkowa w Polsce: gatunek ∏owny (Dz U
z 2001 r. Nr 43, poz. 488 z póên. zm.; Dz U z 2004 r.
Nr 76, poz. 729)
Status zagro˝enia w Europie: S gatunek nie zagro˝ony,
którego status ochronny jest prawdopodobnie odpowiedni
BirdLife International: SPEC 4
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
G∏owienka gniazduje licznie w kilku parkach narodowych,
np. PN UjÊcie Warty, Biebrzaƒski PN, Narwiaƒski PN oraz
w kilkunastu du˝ych rezerwatach przyrody, np. Stawy Milickie, Stawy Przemkowskie, jednak wi´ksza cz´Êç populacji
wyst´puje poza terenami chronionymi.

Rozwój i stan populacji
WielkoÊç europejskiej populacji l´gowej g∏owienki oszacowana jest na 230 000–330 000 p. Poza Rosjà (do
100 000 p.) gatunek ten gniazduje najliczniej w Rumunii
(20 000–40 000 p.) i na Ukrainie (25 000–28 000 p.).
Z zimowiska w pó∏nocno-wschodniej i pó∏nocno-zachodniej Europie korzysta oko∏o 350 000 ptaków, a z zimowiska w Europie Centralnej, w basenie Morza Âródziemnego
i nad Morzem Czarnym – oko∏o 1 000 000 ptaków.
Populacja l´gowa g∏owienki w Polsce jest stosunkowo liczna,
jej liczebnoÊç mo˝na oceniç na 20 000–30 000 p. Najwy˝sze zag´szczenia osiàga na stawach rybnych, np. w dolinie Baryczy do 29 p./10 ha lustra wody. Na jeziorach i terenach zalewowych jest znacznie mniej liczna, zwykle poni-
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Zagro˝enia
G∏owienka jest w Polsce gatunkiem stosunkowo licznym
i niezagro˝onym. Wzrastajàca eutrofizacja zbiorników
wodnych wydaje si´ czynnikiem sprzyjajàcym rozwojowi
odpowiednich siedlisk l´gowych. W Polsce potencjalnie zagra˝ajà temu gatunkowi:
• utrata siedlisk gniazdowych w wyniku osuszania Êródpolnych zbiorników wodnych i likwidacji starorzeczy;
• 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 kaczek;
• ∏owiectwo – zbyt wczesne rozpoczynanie jesiennego
okresu polowaƒ na ptaki wodne, w czasie gdy na zbiornikach mogà jeszcze przebywaç samice wodzàce m∏ode;
• ∏owiectwo – trujàce dzia∏anie Êrucin o∏owianych tkwiàcych w cia∏ach ptaków postrzelonych przypadkiem lub
Êrucin po∏kni´tych przez ptaki jako gastrolity;
• 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;

• dla ptaków zimujàcych na Ba∏tyku zagro˝eniem jest zanieczyszczenie wody substancjami ropopochodnymi; pobrudzenie piór tymi substancjami (zaraza oliwna) stanowi dla ptaków Êmiertelne niebezpieczeƒstwo.
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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 eutroficznych w pobli˝u l´gowisk kaczek;
• chroniç wyspy jeziorne wraz z otaczajàcym je pasem
szuwaru w formie u˝ytków ekologicznych z zakazem
wst´pu od marca do koƒca lipca;
• powa˝nie ograniczyç plany zabudowy hydrotechnicznej dolin rzecznych i plany przekszta∏ceƒ re˝imu hydrologicznego rzek;
• dostosowaç okresy polowaƒ do terminów rozrodu ptaków
wodnych. Zró˝nicowaç terminy rozpoczynania polowaƒ
jesiennych na ptaki wodne w ró˝nych regionach kraju;
• zaprzestaç stosowania amunicji myÊliwskiej ze Êrutem
o∏owianym i zastàpiç go Êrutem wykonanym z nietoksycznego metalu;
• podjàç redukcj´ drapie˝ników, zw∏aszcza norki amerykaƒskiej i jenota, a na zachodzie kraju szopa pracza;
• chroniç obszary morskie przed zanieczyszczeniami ropopochodnymi.
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;
• wp∏yw drapie˝nictwa, a zw∏aszcza norki amerykaƒskiej
na sukces l´gowy;
• rozmieszczenie zimowisk i tras przelotu populacji l´gowej;
• skutecznoÊç czynnej ochrony gatunku.
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˝ej 1 p./10 ha lustra wody. Najwi´ksze liczebnoÊci gniazdujàcych g∏owienek stwierdzono w nast´pujàcych ostojach
ptaków: w Dolinie Baryczy wraz ze Stawami Przygodzickimi
(1750–2000 p. w latach 1990.), przy UjÊciu Warty (40–610 p.
w latach 1991–1996), na Zalewie Szczeciƒskim (ok. 500 p.
w latach 1995–1996), w Dolinie Nidy (330–450 p. w latach
1996–1997), w Dolinie Górnej Wis∏y (do 274 p. w latach
1996–2001), w Dolinie Dolnej Skawy (do 264 p. w latach
1996–2001) i w Delcie Âwiny (ok. 250 p. w latach
1995–1996). Krajowa populacja l´gowa wydaje si´ stabilna, choç aktualnie brak danych pozwalajàcych w sposób
wiarygodny oceniç jej dynamik´ na wi´kszych obszarach.
Miejsca najwi´kszych jesiennych koncentracji to ostoje: UjÊcie Warty (do powy˝ej 8000 ptaków w latach
1991–1996), Stawy Przemkowskie (do 8000 os. w latach
1995–1998), B∏ota Rakutowskie, Zalew WiÊlany i Zalew
Szczeciƒski (do 5000 os. w latach 1991–2002), Zatoka
Pucka oraz Jeziora Pszczewskie i Dolina Obry (do 2000 os.
w latach 1991–2002). Liczna tak˝e na Zb. W∏oc∏awskim
(do 10 000 os. jesienià 1990).
Najwi´ksze zimowe koncentracje g∏owienki zanotowano
przy ujÊciu Odry (jedno z wa˝niejszych zimowisk w basenie
Ba∏tyku) w grudniu 1991 r. – ok. 24 000 ptaków. Dla lat
80. i poczàtku 90. oceniono, ˝e na Êródlàdziu w Polsce zimuje 900–2500 ptaków, w zale˝noÊci od surowoÊci zimy.

Monitoring
• ocena liczebnoÊci populacji l´gowej w kluczowych ostojach
gatunku na terenie kraju co 3 lata. Metodyka do ustalenia;
• monitoring ptaków zimujàcych – w ramach programu
„Zimowe liczenie ptaków wodnych”.
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