
Aythya fuligula
(L., 1758)

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

Status wyst´powania w Polsce

Nieliczny, lokalnie Êrednio liczny ptak l´gowy, lokalnie licz-
nie przelotny i zimujàcy.

Opis gatunku

Kaczka nurkujàca Êredniej wielkoÊci, wyraênie mniejsza od
krzy˝ówki. Wymiary: d∏ugoÊç cia∏a 40–47 cm, rozpi´toÊç
skrzyde∏ 67–73 cm, masa 1,0–1,4 kg. Wyst´puje wyraêny
dymorfizm p∏ciowy. Kaczor w szacie godowej noszonej od
póênej jesieni do lipca jest czarny, z bia∏ymi bokami
i spodem cia∏a. Ma d∏ugi czub zwisajàcy z ty∏u g∏owy. Sa-
mica równie˝ posiada czubek, ale jest on niewielki. Sami-
ca i samiec w szacie spoczynkowej sà brunatne, z jaÊniej-
szymi, pr´gowanymi bokami i krótkim czubkiem na potyli-
cy. Wokó∏ dzioba i na podogoniu mogà byç widoczne roz-
jaÊnienia. Dziób jest szaroniebieskawy z czarnym zakoƒ-
czeniem; t´czówka ˝ó∏ta. W locie wzd∏u˝ skrzyd∏a widocz-
ny szeroki bia∏y pas, ciemniejàcy ku koƒcowi skrzyd∏a.
M∏ode ptaki sà podobne do samic, nie posiadajà czubka,
a ich oczy majà kolor brunatno˝ó∏ty. Piskl´ta puchowe sà
ciemnobràzowe, z wyjàtkiem ˝ó∏tych policzków i gard∏a
oraz piersi i brzucha.

Mo˝liwoÊç pomy∏ki z innymi
gatunkami

Samiec czernicy ró˝ni si´ od wi´kszej ogorza∏ki Aythya ma-
rila (A062) czarnym grzbietem i czubem. Samic´ naj∏atwiej
pomyliç z samicami ogorza∏ki i podgorza∏ki Aythya nyroca
(A060), od których ró˝ni si´ bardziej kanciastà g∏owà
z czubkiem, mniejszà iloÊcià bieli wokó∏ dzioba i ciemno-
brunatnym ubarwieniem.

Biologia

Tryb ˝ycia
Prowadzi dzienny tryb ˝ycia. Towarzyska, tworzy cz´sto
du˝e stada.

L´gi
Czernica gniazduje pojedynczo lub w luênych koloniach.
Szczególnie ch´tnie zak∏ada gniazda w koloniach mew,
gdzie wyst´puje czasem w wysokim zag´szczeniu. Osiàga
dojrza∏oÊç p∏ciowà w wieku jednego roku, czasem dwóch
lat. Nale˝y do najpóêniej rozpoczynajàcych l´gi gatunków

ptaków w kraju. Przyst´puje do sk∏adania jaj w drugiej po-
∏owie maja, a szczyt znoszenia nast´puje na prze∏omie
maja i czerwca. Gniazdo buduje zwykle na làdzie w pobli-
˝u wody, w niewielkim zag∏´bieniu wymoszczonym trawa-
mi, liÊçmi i puchem, pod os∏onà roÊlinnoÊci zielnej lub tra-
wiastej. Sk∏ada 8–11 jaj, czasem do 14, a wi´ksze zniesie-
nia pochodzà od dwóch lub wi´kszej liczby samic, które
w warunkach wysokiego zag´szczenia gniazd cz´sto pod-
rzucajà swoje jaja do gniazd innych czernic lub innych ga-
tunków kaczek. Wysiadywanie trwa 24–26 dni. Piskl´ta za-
raz po wykluciu opuszczajà gniazdo i sà wodzone przez
samic´ przez 45–50 dni.

W´drówki
Podczas w´drówek zatrzymuje si´ licznie na ró˝nego ty-
pu wodach w ca∏ym kraju. Przelot jesienny jest bardzo
rozciàgni´ty w czasie i cz´sto poprzedzony du˝ymi kon-
centracjami pol´gowymi pierzàcych si´ od czerwca
samców. Wi´kszoÊç ptaków odlatuje z kraju wraz z za-
marzaniem wód. Ptaki obràczkowane w Polsce spotyka-
ne sà jesienià w wi´kszoÊci krajów na po∏udnie i zachód
od Polski; najdalej na po∏udnie przy ujÊciu Rodanu
w po∏udniowej Francji.
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Przelot wiosenny odbywa si´ od ostatniej dekady lutego do
po∏owy maja i cz´sto notowane sà dwa szczyty liczebnoÊci
– w koƒcu marca i koƒcu kwietnia. Ptaki obecne w Polsce
wiosnà, poza naszym krajem i krajami sàsiadujàcymi
z Polskà od wschodu, majà swoje l´gowiska w pó∏nocnej
Rosji, Finlandii, a nawet w Êrodkowo-zachodniej Syberii
(obszar Tjumeƒski).
Pierzenie samców ma miejsce od maja do lipca, a samic od
czerwca do sierpnia. W´drówka samców na pierzowiska
odbywa si´ w okresie inkubacji jaj przez samice. Koncentra-
cje pierzàcych si´ ptaków si´gajà kilkuset osobników.

Zimowanie
Zimuje nad wodami zarówno morskimi, jak i Êródlàdowy-
mi. W kraju najwa˝niejszym zimowiskiem jest rejon ujÊcia
Odry wraz z jez. Dàbie. Ptaki obràczkowane w Polsce zim´
sp´dzajà w ró˝nych krajach europejskich (Niemcy, Dania,
Szwecja, Holandia, Belgia, Wielka Brytania, Francja,
Szwajcaria), a najdalej na po∏udniu – w Algierii.

Pokarm
Czernica ˝ywi si´ mieszanym pokarmem roÊlinno-zwierz´-
cym. Oprócz zielonych cz´Êci roÊlin wodnych i ich nasion,
zjada znaczne iloÊci mi´czaków (zw∏aszcza racicznicy)
i skorupiaków, które stanowià wa˝ny sk∏adnik pokarmu zi-
mà. ˚eruje, g∏ównie nurkujàc (zwykle do g∏´bokoÊci 3 m),
rzadziej zbierajàc pokarm z powierzchni wody.

Wyst´powanie

Siedlisko
Wyst´puje g∏ównie nad wodami Êródlàdowymi, na sta-
wach hodowlanych i jeziorach, zw∏aszcza tych z wyspami,
na których gniazdujà mewy. W ostatnich latach zacz´∏a
gniazdowaç w miejscach mniej typowych, np. na wyspach
po∏o˝onych w nurcie rzek o naturalnym korycie, stawach
pokopalnianych, zalanych wodà wyrobiskach i kamienio-
∏omach, osadnikach zak∏adów przemys∏owych, polach iry-
gacyjnych, gliniankach, itp. Znane sà pierwsze przypadki
gniazdowania na miejskich stawkach i jeziorkach.
W okresie pozal´gowym zatrzymuje si´ na ró˝nego typu
wodach Êródlàdowych oraz na wybrze˝u.

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 pod-

wodnymi ∏àkami ramienic Charetea
3150 Starorzecza i naturalne eutroficzne zbiorniki wodne

ze zbiorowiskami z Nymphaeion, Potamion
3160 Naturalne dystroficzne zbiorniki wodne

Rozmieszczenie geograficzne
Czernica zamieszkuje pó∏nocnà cz´Êç Palearktyki od Islan-
dii i Wielkiej Brytanii do Kamczatki; podgatunków nie wy-
ró˝niono. W Europie Zachodniej jej rozmieszczenie jest
nierównomierne, w Êrodkowej cz´Êci kontynentu i w Skan-
dynawii wyst´puje powszechnie, natomiast na po∏udniu nie
gniazduje.
W Europie Zachodniej jest cz´Êciowo osiad∏a, a populacje
bardziej pó∏nocne odlatujà na zimowiska zlokalizowane
w basenie Morza Âródziemnego, Morza Czarnego i Morza
Kaspijskiego, w Afryce Pó∏nocnej i na po∏udnie od Sahary,
na Ârodkowym Wschodzie, w pó∏nocnych Indiach, po∏u-
dniowo-wschodniej Azji i Japonii.

Rozmieszczenie w Polsce
Obecne rozmieszczenie czernicy obejmuje ca∏y kraj,
z wyjàtkiem wy˝ej po∏o˝onych terenów podgórskich.
Licznie wyst´puje na jeziorach pomorskich, mazurskich
i wielkopolskich, a na po∏udniu szczególnie liczna jest
na Stawach Milickich, Przygodzickich, Przemkowskich,
na kompleksach stawów w dolinie górnej Wis∏y i dolinie
Odry na Opolszczyênie, a tak˝e w dolinie Nidy, na Lu-
belszczyênie i Mazowszu. W mniejszej liczbie zasiedla
zbiorniki retencyjne, np. Zb. W∏oc∏awski, Zb. Jeziorsko
czy Zb. WonieÊç, a tak˝e przy odpowiednim poziomie
wody jest liczna w PN UjÊcie Warty. Gniazduje równie˝
nad Zalewem Szczeciƒskim i Zalewem WiÊlanym. Na ni-
˝ej po∏o˝onych terenach podgórskich jest bardzo nie-
liczna i wyst´puje tylko lokalnie.
Jesienià i zimà wyst´puje licznie na przybrze˝nych wo-
dach morskich i zbiornikach Êródlàdowych w ca∏ym
kraju.

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 niezagro˝ony,
którego status ochronny jest prawdopodobnie odpo-
wiedni
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

Cz´Êç populacji czernicy gniazduje w parkach narodo-
wych (np. PN UjÊcie Warty, S∏owiƒski PN, Biebrzaƒski
PN) oraz w rezerwatach (np. Stawy Milickie, Stawy
Przemkowskie, ¸´˝czok k. Raciborza), a tak˝e parkach
krajobrazowych.

Ptaki (cz´Êç I)
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Rozwój i stan populacji

Populacja europejska czernicy oceniana jest na oko∏o 
600 000–800 000 p. Znaczna cz´Êç tej liczby przypada na
Rosj´ (400 000–500 000 p.) oraz na kraje skandynawskie
(Finlandia 100 000–150 000 p., Szwecja 40 000–
–60 000 p., Norwegia 7000–10 000 p.). Od lat 50. na-
stàpi∏o zwi´kszenie si´ area∏u wyst´powania gatunku, co
jest zwiàzane ze wzrostem liczebnoÊci i zasi´gu wyst´po-
wania w zbiornikach s∏odkowodnych mi´czaka racicznicy.
W latach 1970–1990 w niektórych rejonach Europy nastà-
pi∏ spadek liczebnoÊci populacji l´gowej (np. w Rosji, Cze-
chach i Irlandii), w innych liczebnoÊç wydaje si´ stabilna
(w paƒstwach skandynawskich), a w szeregu krajów, w tym
i w Polsce, widoczny jest wyraêny wzrost liczebnoÊci.
LiczebnoÊç czernicy zimujàcej w pó∏nocno-zachodniej Eu-
ropie szacowana jest na oko∏o 1 200 000 os., a liczeb-
noÊç ptaków zimujàcych w krajach Europy Ârodkowej,
w basenie Morza Âródziemnego i nad Morzem Czarnym –
na ok. 700 000 os.
Stan liczebny l´gowej populacji krajowej jest trudny do
oceny z powodu istnienia znacznej frakcji niel´gowej i póê-
nego przelotu ptaków pó∏nocnych, który pokrywa si´
z okresem rozrodczym w kraju. Prawdopodobnie wynosi
on kilkanaÊcie tysi´cy par. Populacja czernicy znajdowa∏a
si´ w fazie wzrostu i kolonizacji nowych terenów od ostat-
niego çwierçwiecza XIX w. Proces zasiedlania rozpoczà∏ si´
na Mazurach i Pomorzu i stopniowo obejmowa∏ obszar ca-
∏ego kraju, a niektóre akweny, np. na Lubelszczyênie, pod
PrzemyÊlem i OÊwi´cimiem, zosta∏y skolonizowane dopie-
ro w drugiej po∏owie XX w. W niektórych rejonach zazna-
cza si´ wyraêny trend wzrostowy, np. na Stawach Milickich
nastàpi∏ trzykrotny wzrost liczebnoÊci w ciàgu 30 lat.
W okresie l´gowym najwi´cej czernic wyst´puje na Zalewie
Szczeciƒskim (460 p.), w PN UjÊcie Warty (200–300 p.), na
Stawach Milickich (900–1000 p.), na Stawach Przygodzic-
kich (do 400 p.), na Stawach Przemkowskich (130–170 p.),
w dolinie dolnej Skawy (do 370 p.), w dolinie dolnej So∏y
(do 166 p.), w dolinie górnej Wis∏y (do 340 p.), na stawach
w Górkach w dolinie Nidy (400–600 p.).
W okresie w´drówek najwi´ksze koncentracje czernicy wy-
st´pujà na Zalewie Szczeciƒskim (do 40 000 ptaków),
w dolinie dolnej Odry (do 30 000 ptaków) i na Zat.
Gdaƒskiej (do 33 500 ptaków).
G∏ównymi zimowiskami czernicy w kraju sà: Zat. Gdaƒ-
ska, gdzie koncentruje si´ do kilkudziesi´ciu tysi´cy pta-
ków (na samej Zat. Puckiej w latach 1991–1996 groma-
dzi∏o si´ do 31 600 os.) oraz Zalew Szczeciƒski wraz
z jez. Dàbie, gdzie skupia si´ nawet do 70 000 ptaków.
Mniejsze koncentracje znane sà z ujÊcia Wis∏y (do
17 700 os. w latach 1991–1996), Jez. ˚arnowieckiego
(10 800 os. w styczniu 1986) i Zalewu WiÊlanego
(1230 os.). Znacznie mniej licznie czernica zimuje na wo-
dach Êródlàdowych, g∏ównie w zachodniej cz´Êci kraju.
Na Âlàsku przebywa zimà do 2000 ptaków, skupionych

przede wszystkim na zb. Dzier˝no Du˝e k. Gliwic i Zb.
Rybnickim, a tak˝e na niektórych odcinkach Odry.
W Wielkopolsce znanym zimowiskiem sà ocieplane jezio-
ra pod Koninem. Przy sprzyjajàcych warunkach czernica
zimuje licznie tak˝e w PN UjÊcie Warty. Oceniono, ˝e w la-
tach 1985–1990 na Êródlàdziu zimowa∏o w ∏agodnà zim´
28 000, w przeci´tnà – 43 000, a w surowà – 11 000.

Zagro˝enia

Zagro˝enia dla gatunku 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 wy-
korzystania (biwakowanie na wyspach) wysp jeziornych;

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

• ∏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;

• 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 oka-
zaç si´ kluczowy dla funkcjonowania populacji oma-
wianego gatunku, jak i wielu innych gatunków budujà-
cych gniazda na ziemi;

• dla ptaków zimujàcych na Ba∏tyku zagro˝eniem jest za-
nieczyszczenie wody substancjami ropopochodnymi; po-
brudzenie piór tymi substancjami (zaraza oliwna) stano-
wi dla ptaków Êmiertelne niebezpieczeƒstwo.

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

ekstensywnych metod gospodarowania na stawach ryb-
nych (w tym tworzenia sztucznych, ziemnych wysp przy
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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 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 hydrotechnicz-
nej dolin rzecznych i plany przekszta∏ceƒ re˝imu hy-
drologicznego rzek;

• w uzasadnionych przyrodniczo przypadkach wprowa-
dziç korekt´ instrukcji gospodarowania wodà na
zbiornikach ju˝ istniejàcych, tak by w dolinie rzeki po-
ni˝ej pi´trzenia utrzymane zosta∏y okresowe zalewy
wiosenne;

• u˝ytkowaç doliny rzeczne zgodnie z dotychczasowà ewi-
dencjà gruntów;

• dostosowaç okresy polowaƒ do terminów rozrodu
ptaków wodnych. Zró˝nicowaç terminy rozpoczyna-
nia 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;

• chroniç obszary morskie przed zanieczyszczeniami ropo-
pochodnymi.

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

• ocena liczebnoÊci populacji l´gowej w kluczowych
ostojach gatunku na terenie kraju co 3 lata. Metodyka
do ustalenia;

• coroczny monitoring ptaków zimujàcych na polskich ob-
szarach morskich. Metodyka do ustalenia;

• coroczny monitoring stopnia zanieczyszczenia ptaków
produktami ropopochodnymi na polskich obszarach
morskich. Metodyka do ustalenia.

Czernica jest gatunkiem trudnym do monitorowania li-
czebnoÊci z powodu licznej frakcji ptaków niel´gowych,
wyst´pujàcych na wielu akwenach. Dlatego monitoringowi
powinny podlegaç miejsca szczególnie dogodne do gniaz-
dowania, np. w koloniach Êmieszek, gdzie ∏atwo wyszukaç
gniazda i precyzyjnie oceniç liczebnoÊç.
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