
Aythya nyroca
(Güld., 1770)

Podgorza∏ka
Rzàd: blaszkodziobe, rodzina: kaczkowate, podrodzina:
kaczki

Status wyst´powania w Polsce

Gatunek skrajnie nielicznie l´gowy, nieregularnie przelot-
ny, sporadycznie zimujàcy.

Opis gatunku

Podgorza∏ka jest kaczkà nurkujàcà, znacznie mniejszà od
krzy˝ówki. Wymiary: d∏ugoÊç cia∏a 38–42 cm, rozpi´toÊç
skrzyde∏ 62–67 cm, d∏ugoÊç skrzyd∏a: samiec 18–20 cm, sa-
mica 18–19 cm, masa cia∏a: samiec 500–700 g, samica
410–600 g. Posiada wysoko wysklepionà g∏ow´ z d∏ugim czo-
∏em i smuk∏ym dziobem bez wyraênego rysunku. Na skrzydle
wzd∏u˝ lotek widoczna jest wyraêna bia∏a pr´ga. Doros∏y sa-
miec i samica sà koloru ciemnokasztanowego i posiadajà ja-
skrawobia∏y Êrodek brzucha i podogonie. Samiec ma bia∏à t´-
czówk´, dziób szary z ma∏ym czarnym paznokciem na koƒcu;
samica jest bardziej brunatna i ma bràzowe oko, a dziób
ciemnoszary. Brzuch i podogonie u m∏odych oraz samicy
w szacie spoczynkowej sà szarop∏owe. Dziób m∏odych, po-
dobnie jak u samic, jest ciemnoszary. U samca w szacie spo-
czynkowej upierzenie tu∏owia ma kolor bardziej przyçmiony
i brunatny, ale na g∏owie i piersi pozostaje kasztanowa barwa.
T́ czówka równie˝ pozostaje bia∏a. Nogi sà zawsze szare.
Samica odzywa si´ wiosnà g∏osem podobnym do g∏osu
czernicy, lecz wy˝szym „err, err, err”, a samiec wydaje krót-
kie „tjuk” lub „tjuk-tjuk”.
Istnieje mo˝liwoÊç krzy˝owania si´ podgorza∏ki z innymi
gatunkami, najcz´Êciej z czernicà i g∏owienkà; mieszaƒce
mogà byç trudne do rozpoznania.

Mo˝liwoÊç pomy∏ki z innymi
gatunkami

W okresie pol´gowym doros∏à podgorza∏k´ mo˝na pomy-
liç z samicà czernicy Aythya fuligula (A061) i ogorza∏ki Ay-
thya marila (A062). Podgorza∏ka ma owalnà g∏ow´ z bar-
dzo stromym czo∏em, g∏owa czernicy jest bardziej kancia-
sta z czubkiem z ty∏u, natomiast g∏owa ogorza∏ki jest za-
okràglona. Ponadto podgorza∏k´ mo˝na odró˝niç po bia-
∏ym podogoniu, które tylko u czernicy bywa tak jasne.

Biologia

Tryb ˝ycia
Podgorza∏ka, w porównaniu z innymi grà˝ycami, jest doÊç
skryta i ostro˝na, rzadko przebywa na otwartej wodzie.

Zwykle spotykana jest w parach lub ma∏ych grupkach. ˚e-
ruje g∏ownie w czasie nurkowania na p∏ytkich wodach, ale
równie˝ zbiera pokarm z powierzchni wody lub z pozycji
„stójki”. Aktywna jest g∏ównie rano i wieczorem, w ciàgu
dnia odpoczywajàc na brzegu z innymi kaczkami lub drze-
miàc na wodzie. Skupiska tworzy przed w´drówkà, pod
koniec pol´gowego pierzenia.

L´gi
Podgorza∏ki osiàgajà dojrza∏oÊç p∏ciowà w 2. roku ˝ycia.
Ptaki przylatujà z zimowisk najcz´Êciej w parach ok. po∏owy
kwietnia i pierwsze pary przyst´pujà do l´gów ju˝ pod ko-
niec tego miesiàca, a ostatnie nawet jeszcze na poczàtku
lipca. Odbywajà 1 l´g w roku. W przypadku zniszczenia
zniesienia mo˝e ono zostaç powtórzone, lecz jest wtedy
mniej liczne. Gniazda w formie niskiej platformy z trawy,
trzciny lub innej roÊlinnoÊci, z p∏ytkà czaszà, zak∏adane sà
w pobli˝u wody lub na wodzie w g´stym trzcinowisku czy in-
nych szuwarach, czasem na górze du˝ego kopca roÊlinno-
Êci, ch´tnie w centrum kolonii mew. Samica znosi zwykle
7–10 jaj (6–14). Wysiadywanie, rozpoczynajàce si´ po znie-
sieniu wszystkich jaj, trwa 25–27 dni. Czasami ju˝ w czasie
wysiadywania samiec opuszcza samic´, która dalej sama
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opiekuje si´ potomstwem. Kiedy samica schodzi z gniazda,
jaja przykrywa puchem. Po wykluciu i wyschni´ciu piskl´ta
opuszczajà gniazdo i same zaczynajà zdobywaç po˝ywie-
nie. Opiekuje si´ nimi samica, nocà ogrzewajàc ma∏e pi-
skl´ta powracajàce do gniazda. Piskl´ta osiàgajà zdolnoÊç
do lotu po 55–60 dniach. Cz´sto przed jej osiàgni´ciem sà
ju˝ zupe∏nie samodzielne. Czasem grupki rodzinne ∏àczà si´
w wi´ksze stadka. W Polsce, szczególnie na Stawach Milic-
kich, spotykane sà l´gi mieszane, najcz´Êciej z g∏owienkà
i czernicà, lub zniesienia pochodzàce od kilku samic. W la-
tach 1983–1990 sukces l´gowy na Stawach Milickich oce-
niano na ok. 50%. Silny spadek liczebnoÊci w ostatnich la-
tach zbieg∏ si´ ze spadkiem sukcesu l´gowego.

W´drówki
W´drówki podgorza∏ki sà s∏abo poznane. Wraz z ogrom-
nym spadkiem liczebnoÊci podgorza∏ka sta∏a si´ rzadkim
gatunkiem na przelotach. Obecnie mo˝na spotkaç tylko
pojedyncze osobniki lub ma∏e stadka. Poczàtek w´drówki
jesiennej przypada na wrzesieƒ, a ostatnie ptaki znikajà
z Polski na poczàtku grudnia. W dolinie dolnej Wis∏y ostat-
nie pojedyncze ptaki obserwowano w listopadzie, a nawet
w koƒcu grudnia.

Zimowanie
Zdecydowana cz´Êç populacji europejskiej zimuje w po∏u-
dniowej Europie i w pó∏nocnej Afryce.
Nie wiadomo, gdzie zimujà podgorza∏ki gniazdujàce
w Polsce, przypuszczalnie w rejonie Morza Âródziemnego.
W Polsce podgorza∏ka zimuje sporadycznie, najcz´Êciej wi-
dywana na Âlàsku.

Pokarm
W po˝ywieniu podgorza∏ki dominuje pokarm roÊlinny, któ-
ry jest zbierany spod powierzchni wody, w czasie p∏ywania
z zanurzonà g∏owà lub w czasie nurkowania (na g∏´bokoÊç
30–100 cm). Podgorza∏ka ˝eruje przede wszystkim na p∏yt-
kich wodach z bogatà roÊlinnoÊcià wynurzonà. Zjada
g∏ównie nasiona roÊlin wodnych (rdestnica, turzyce, roga-
tek, rdest, rz´sa wodna, grzybieƒ bia∏y, grà˝el). Na po-
karm zwierz´cy sk∏adajà si´ ma∏e rybki, ikra, skrzek, ma∏e
p∏azy (do 3 cm), pierÊcienice, mi´czaki, skorupiaki, ró˝ne
owady (szczególnie wa˝ki). Preferowane tereny ˝erowisko-
we to p∏ytkie rozlewiska.

Wyst´powanie

Siedlisko
W Polsce podgorza∏ka zajmuje zbiorniki z dobrze rozwini´tà
roÊlinnoÊcià wynurzonà (trzcina, turzyce); wa˝na dla niej jest
te˝ obecnoÊç roÊlinnoÊci p∏ywajàcej i g´stej roÊlinnoÊci litoral-
nej. Gniazduje ch´tnie na wyspach w koloniach mew. W Pol-
sce w latach 1996–2002 podgorza∏k´ stwierdzono w okresie
l´gowym g∏ównie na stawach rybnych (57%), a tak˝e na je-
ziorach, zbiornikach retencyjnych, rzekach i osadnikach.

Z ostatnich danych wynika, ˝e ok. 70% polskiej populacji l´-
gowej zale˝y od sztucznych zbiorników wodnych.
Podgorza∏ka gniazduje generalnie na terenach nizinnych,
jednak w Azerbejd˝anie stanowiska l´gowe spotykano na
wysokoÊci 1800 m n.p.m.
W czasie w´drówki i na zimowiskach koncentruje si´ na roz-
lewiskach du˝ych rzek, ich deltach, jeziorach, stawach ryb-
nych, zbiornikach retencyjnych oraz przymorskich zatokach.

Siedliska z Za∏àcznika I Dyrektywy
Siedliskowej, które mogà byç istotne
dla gatunku
1150 Zalewy i jeziora przymorskie (laguny)
3150 Starorzecza i naturalne eutroficzne zbiorniki wodne

ze zbiorowiskami z Nymphaeion, Potamion
3260 Nizinne i podgórskie rzeki ze zbiorowiskami w∏osie-

niczników

Rozmieszczenie geograficzne
Rozmieszczenie l´gowisk podgorza∏ki w Palearktyce jest
plamowe. Wyst´puje w europejskiej strefie umiarkowanej,
jak równie˝ w po∏udniowym pasie od zachodniej Europy
i pó∏nocno-zachodniej Afryki przez centralnà Azj´ do za-
chodnich Chin i Mongolii. Natomiast jej zimowiska rozcià-
gajà si´ od po∏udniowo-zachodniej Europy i Êrodkowej
Afryki przez Azj´ Mniejszà do po∏udniowo-wschodniej Azji.
Europejskie podgorza∏ki zimujà g∏ównie w Grecji i Turcji,
w rejonie czarnomorsko-kaspijskim, a w pó∏nocnej Afryce
– g∏ównie w Maroko, Algierii i Tunezji. Cz´Êç ptaków, któ-
re docierajà do pó∏nocnej Afryki, w´druje dalej na po∏u-
dnie wzd∏u˝ rzek Nigerii i Senegalu. Nie wyró˝nia si´ pod-
gatunków.

Rozmieszczenie w Polsce
W Polsce gnieêdzi si´ obecnie na ok. 20 stanowiskach sku-
pionych g∏ównie w Dolinie Baryczy, na Polesiu, Kotlinie
OÊwi´cimskiej, Ziemi Tarnowskiej oraz rozproszonych sta-
nowiskach w Êrodkowej i pó∏nocnej cz´Êci kraju.
W czasie w´drówek widywana jest coraz rzadziej. W ostat-
nim dwudziestoleciu obserwowana w dolinie Baryczy, na
Górnym Âlàsku, na jez. Gop∏o, na Zb. W∏oc∏awskim, na
Pomorzu Zachodnim, wyjàtkowo nad Zat. Gdaƒskà, na
jez. ¸uknajno czy w po∏udniowo-wschodniej cz´Êci kraju.
Zimowanie podgorza∏ki w Polsce nale˝y do rzadkoÊci. Sto-
sunkowo najcz´Êciej obserwowano jà na Âlàsku. Z poczàt-
ku lat 80. pochodzà obserwacje zimowe z Dolnego i Gór-
nego Âlàska, Warszawy, Niziny Mazowieckiej, Smardzewic
nad Pilicà oraz okolic Tarnobrzega nad Wis∏à.

Status ochronny

Ochrona gatunkowa w Polsce: gatunek obj´ty ochronà Êci-
s∏à (Dz U z 2004 r. Nr 220, poz. 2237)
Polska czerwona ksi´ga zwierzàt (2001): EN gatunek silnie
zagro˝ony wygini´ciem
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Status zagro˝enia w Europie: V gatunek nara˝ony na
wygini´cie
BirdLife International: SPEC 1
Dyrektywa Ptasia: Art. 4.1, za∏àcznik I
Konwencja Berneƒska: za∏àcznik III
Konwencja Boƒska: za∏àcznik I/II
Porozumienie AEWA

Wyst´powanie gatunku
na obszarach chronionych

Mniej wi´cej po∏owa stanowisk l´gowych podgorza∏ki znaj-
duje si´ na terenach chronionych (4 w rezerwatach przyro-
dy, 1 w parku narodowym, 3 w parkach krajobrazowych
i 1 w obszarze chronionego krajobrazu).

Rozwój i stan populacji

Najbardziej drastyczny spadek liczebnoÊci stwierdzono na
Ukrainie oraz w Hiszpanii i Mo∏dawii. Âwiatowa populacja
podgorza∏ki jest oceniana na 17 800–27 600 p. W latach
90. ubieg∏ego stulecia europejskà populacj´ l´gowà oce-
niono na 13 000–24 000 p., w tym najliczniej w Rumunii
(ok. 8000 p.), na Ukrainie (1500–5000 p.), w Chorwacji 
(1000–3000 p.) i Rosji (500–1500 p.). W wielu krajach liczeb-
noÊç i zasi´g wyst´powania podgorza∏ki zmniejszy∏y si´ znacz-
nie w drugiej po∏owie XX w. Nie do koƒca sà poznane przy-
czyny tego spadku. Przypuszcza si´, ˝e poza niekorzystnymi
zmianami, jakie zasz∏y na l´gowiskach (wymienione w zagro-
˝eniach), musia∏y nastàpiç równie˝ zmiany na zimowiskach
i trasie w´drówki. LiczebnoÊç zimujàcych podgorza∏ek we
wschodniej Europie, w basenie Morza Âródziemnego, nad
Morzem Czarnym i w Afryce na po∏udnie od Sahary ocenio-
no na 40 000–65 000 os. Ptaki te pochodzà z europejskich
l´gowisk. Natomiast na zimowisku w pó∏nocnej i zachodniej
Afryce wyst´puje 2000–3000 os., pochodzà one z niewielkie-
go obszaru l´gowisk w zachodniej cz´Êci Morza Âródziemne-
go. W latach 50. podgorza∏ka by∏a jednà z najliczniejszych
krajowych kaczek. Potem nastàpi∏ drastyczny spadek liczebno-
Êci gatunku i opuszczanie wielu l´gowisk, i tak w latach
1970–1980 gnieêdzi∏a si´ tylko na ok. 110 stanowiskach
w liczbie 400–500 p., zaÊ w pierwszej po∏owie lat 90. zajmo-
wa∏a ok. 60 stanowisk, na których wyst´powa∏o ok. 250 p.
Pod koniec lat 90. oceniono jej liczebnoÊç na ok. 40 p., wy-
st´pujàcych na ok. 20 stanowiskach. W latach 2000–2002 li-
czebnoÊç podgorza∏ki w Polsce nie przekracza∏a 30–40 p.,
w tym najliczniej na Âlàsku (ok. 20 p.). Kluczowym miejscem
gniazdowania podgorza∏ki sà Stawy Milickie, gdzie populacj´
oceniono na 15 p. (w 2003).

Zagro˝enia

Gatunek nale˝y do grupy zagro˝onych globalnie. Zagro-
˝enia dla gatunku w Polsce stanowià:
• 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 gniazdowych w wyniku osuszania Êród-
polnych zbiorników wodnych;

• utrata siedlisk gniazdowych w wyniku intensyfikacji go-
spodarki stawowej, po∏àczonej z pog∏´bianiem stawów,
niszczeniem roÊlinnoÊci wynurzonej i likwidacjà wysp na
stawach hodowlanych;

• utrata siedlisk gniazdowych w wyniku rekreacyjnego za-
inwestowania i wykorzystania (biwakowanie na wy-
spach) wysp jeziornych;

• niszczenie kolonii mewy Êmieszki na stawach rybnych,
którym to koloniom cz´sto towarzyszà l´gi podgorza∏ki;

• ∏owiectwo – zbyt wczesne rozpoczynanie jesiennego
okresu polowaƒ na ptaki wodne, w czasie gdy na zbior-
nikach mogà jeszcze przebywaç samice wodzàce m∏ode;

• ∏owiectwo – mo˝liwoÊç wystàpienia pomy∏kowych odstrza-
∏ów z powodu podobieƒstwa do innych gatunków kaczek;

• ∏owiectwo – trujàce dzia∏anie Êrucin o∏owianych tkwià-
cych w cia∏ach ptaków postrzelonych przypadkiem lub
Êrucin po∏kni´tych przez ptaki jako gastrolity (wi´cej in-
formacji na ten temat patrz tekst o g´si bia∏oczelnej lub
g´si zbo˝owej);

• presja ze strony drapie˝ników (lis, jenot, norka amery-
kaƒska, krukowate), szczególnie niepokojàcy jest wzrost
liczebnoÊci norki amerykaƒskiej. Choç wp∏yw tego czyn-
nika nie zosta∏ dotychczas w sposób wiarygodny okre-
Êlony, w najbli˝szym czasie mo˝e okazaç si´ kluczowy
dla funkcjonowania populacji omawianego gatunku, jak
i wielu innych gatunków budujàcych gniazda na ziemi;

• kojarzenie z czernicà – ostatnio prawie wszystkie l´gi
stwierdzone w Polsce by∏y l´gami mieszanymi podgo-
rza∏ki i czernicy.

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:
• opracowaç i wdro˝yç mechanizmy rekompensowania eks-

tensywnych metod gospodarowania na stawach rybnych
(w tym tworzenia sztucznych, ziemnych wysp przy przebu-
dowie stawów, zachowania rozleg∏ych p∏atów szuwaru i pa-
sów szuwaru wzd∏u˝ grobli oraz ochrony kolonii Êmieszki);

• zaprzestaç osuszania Êródpolnych zbiorników wodnych;
• powa˝nie ograniczyç plany zabudowy hydrotechnicznej

dolin rzecznych i plany przekszta∏ceƒ re˝imu hydrolo-
gicznego 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;
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Ptaki (cz´Êç I)

A060
• u˝ytkowaç doliny rzeczne zgodnie z dotychczasowà ewi-

dencjà gruntów;
• wprowadziç strefy ciszy i ograniczonej turystyki wodnej

na jeziorach w pobli˝u l´gowisk;
• wyspy jeziorne nale˝y objàç ochronà w formie u˝ytków eko-

logicznych z zakazem wst´pu od marca do koƒca lipca;
• 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 nietok-
sycznego metalu;

• podjàç redukcj´ drapie˝ników, zw∏aszcza norki amery-
kaƒskiej i jenota, a na zachodzie kraju szopa pracza.

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

Ze wzgl´du na bardzo nielicznà populacj´ podgorza∏ki
w Polsce nie nale˝y podejmowaç specjalnych badaƒ nad
tym gatunkiem. Proponuje si´ natomiast:
• utworzenie i prowadzenie bazy danych o wszystkich (l´go-

wych i pozal´gowych) spotkaniach podgorza∏ki w kraju;
• wykonanie opisu siedliska aktualnych stanowisk (dok∏ad-

ny opis zbiorników wodnych, wyst´pujàcej na nich roÊlin-
noÊci, sposobu zagospodarowania, aktualnych i poten-
cjalnych zagro˝eƒ, wykonany w sposób uwzgl´dniajàcy
ca∏orocznà dynamik´ opisywanych stanów i procesów).

Monitoring

• coroczna rejestracja wszystkich stanowisk l´gowych;
• sta∏a rejestracja wszystkich spotkaƒ osobników tego ga-

tunku na obszarze kraju.
Na terenach, na których przypuszczalnie gniazduje podgo-
rza∏ka, nale˝y przeprowadziç 3 kontrole w sezonie w godzi-
nach porannych – w koƒcu kwietnia, w czerwcu i w sierpniu.
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