
Melanitta nigra
(L., 1758)

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

Status wyst´powania w Polsce

Gatunek licznie przelotny i zimujàcy na Ba∏tyku. W g∏´bi
làdu pojawia si´ bardzo rzadko.

Opis gatunku

Markaczka jest masywnie zbudowanà kaczkà nurkujàcà,
nieco mniejszà od krzy˝ówki. Wymiary: d∏ugoÊç cia∏a
44–54 cm, rozpi´toÊç skrzyde∏ 79–90 cm, masa
0,8–1,4 kg. Doros∏y samiec markaczki ma ca∏e upierzenie
czarne. Jego dziób jest ciemny, z ˝ó∏topomaraƒczowà pla-
mà na wierzchu i guzem u nasady dzioba. Samica, mniej-
sza od samca, jest ciemnobrunatna, z charakterystycznym
rozjaÊnieniem na policzku i górnej cz´Êci szyi, kontrastujà-
cym wyraênie z ciemniejszym wierzchem g∏owy i karkiem.
Na brzuchu wyst´pujà nieco jaÊniejsze pióra ni˝ na grzbie-
cie. Dziób samicy jest oliwkowoszary, bez guza. Ptaki m∏o-
de majà ubarwienie podobne do samicy, ale sà jaÊniejsze
– zarówno z wierzchu cia∏a, jak i na brzuchu. U m∏odych
samców ju˝ jest widoczny guz u nasady dzioba.

Mo˝liwoÊç pomy∏ki z innymi
gatunkami

Markaczk´ mo˝na pomyliç z uhlà Melanitta fusca (A066).
Markaczka jest jednak nieco od uhli mniejsza i nie ma bia-
∏ego lusterka na skrzydle. Samice oraz m∏ode markaczki
majà z daleka widoczne jasne boki g∏owy i wyraênà ciemnà
czapeczk´, natomiast u samic oraz m∏odych uhli na boku
g∏owy widoczne sà tylko dwie jaÊniejsze plamy. Schematem
ubarwienia g∏owy samica i m∏oda markaczka mogà nieco
przypominaç samic´ bielaczka Mergus albellus (A068) lub
he∏miatki Netta rufina (A058), jednak oba te gatunki znacz-
nie ró˝nià si´ od markaczki sylwetkà i ubarwieniem tu∏owia.

Biologia

Tryb ˝ycia
Gatunek o aktywnoÊci dziennej. Gnieêdzi si´ pojedynczo,
zazwyczaj w du˝ym rozproszeniu. Poza okresem l´gowym
mo˝e tworzyç du˝e stada liczàce do kilku tysi´cy osobników.

L´gi
Wi´kszoÊç osobników ∏àczy si´ w pary wczesnà wiosnà.
W Finlandii i w pó∏nocno-zachodniej Rosji markaczka
przyst´puje do l´gów na poczàtku czerwca, w Irlandii

oko∏o miesiàca wczeÊniej. Gniazdo zak∏ada na ziemi,
w g´stej roÊlinnoÊci, najcz´Êciej blisko wody. Sk∏ada 6–8
jaj, które wysiaduje wy∏àcznie samica. Odbywa jeden
l´g w roku. Niektóre ptaki przyst´pujà ponownie do zno-
szenia jaj po utracie pierwszego zniesienia. M∏ode wy-
kluwajà si´ po oko∏o 30 dniach. Samica opiekuje si´ ni-
mi przez 45–50 dni. Markaczka uzyskuje dojrza∏oÊç
p∏ciowà po dwóch latach.

W´drówki
Doros∏e samce zaczynajà opuszczaç l´gowiska
w czerwcu i w´drujà na zbiorowe pierzowiska znajdu-
jàce si´ na otwartym morzu. Najwi´ksze nasilenie w´-
drówki samców na Ba∏tyku ma miejsce od po∏owy lipca
do koƒca sierpnia. W tym okresie du˝e stada marka-
czek przebywajà w zachodniej cz´Êci Ba∏tyku, w cieÊni-
nach duƒskich i w zachodniej cz´Êci Morza Pó∏nocne-
go. Samice i ptaki m∏ode odlatujà z terenów l´gowych
od sierpnia do poczàtku paêdziernika. Wi´ksze stada
markaczek pojawiajà si´ u naszych wybrze˝y w listopa-
dzie. Sk∏adajà si´ one przede wszystkim z ptaków m∏o-
dych. Powrót z zimowisk rozpoczyna si´ pod koniec lu-
tego i trwa a˝ do kwietnia.

Ptaki (cz´Êç I)
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Zimowanie
Okres zimowania trwa od listopada do lutego. Na Ba∏tyku
zimujà markaczki ze Skandynawii i zachodniej Syberii
w liczbie ok 800 000 os.

Pokarm
Od˝ywia si´ g∏ównie ma∏˝ami i drobnymi skorupiakami.
Potrafi tak˝e ∏apaç ma∏e ryby. W poszukiwaniu pokarmu
nurkuje maksymalnie do 30 m. Latem w jej diecie pojawia-
jà si´ owady, ikra i nasiona roÊlin wodnych. Piskl´ta ˝ywià
si´ g∏ównie owadami, drobnymi skorupiakami i nasionami.

Wyst´powanie

Siedlisko
Gniazduje w ró˝nych siedliskach: w strefie pó∏nocnej tajgi,
lasotundry, tundry nizinnej, a tak˝e w pi´trze alpejskim w gó-
rach, umieszczajàc gniazdo zazwyczaj blisko wody. Pierzy si´
na morzu lub na wi´kszych jeziorach. Poza okresem l´go-
wym wi´kszoÊç ˝ycia sp´dza na morzu. Na Ba∏tyku ponad
90% ptaków przebywa zimà w strefie do g∏´bokoÊci 20 m.
Na zbiornikach s∏odkowodnych pojawia si´ bardzo rzadko.

Siedliska z za∏àcznika I Dyrektywy
Siedliskowej, które mogà byç istotne
dla gatunku
1110 Piaszczyste ∏awice podmorskie
1170 Skaliste i kamieniste dno morskie (rafy)

Rozmieszczenie geograficzne
Nad Ba∏tykiem gnieêdzi si´ nielicznie tylko na Êrodkowym
i pó∏nocnym wybrze˝u Finlandii. Area∏ l´gowy markaczki roz-
ciàga si´ od Skandynawii do Kamczatki. Ponadto gatunek ten
l´gnie si´ w zachodniej Alasce, na Labradorze, Islandii,
w Szkocji i Irlandii. Zimowiska, oprócz Ba∏tyku, obejmujà przy-
brze˝ne wody zachodniej Europy i pó∏nocno-zachodniej Afry-
ki oraz pó∏nocnego Pacyfiku. Podgatunek nominatywny M. n.
nigra zamieszkuje pó∏nocnà Europ´ oraz zachodnià i Êrodko-
wà Syberi´. We wschodniej Syberii i w Ameryce Pó∏nocnej wy-
st´puje podgatunek M. n. americana, który bardzo rzadko
pojawia si´ w Europie i jeden raz widziany by∏ w Polsce.

Rozmieszczenie w Polsce
W Polsce markaczk´ mo˝na spotkaç poza okresem l´go-
wym wzd∏u˝ ca∏ego wybrze˝a. Jednak zdecydowanie naj-
wi´cej ptaków tego gatunku przebywa na Zat. Pomorskiej.
Nieliczne osobniki zalatujà w g∏àb kraju, zatrzymujàc si´
najcz´Êciej na zbiornikach zaporowych.

Status ochronny

Ochrona gatunkowa w Polsce: gatunek obj´ty ochronà Êci-
s∏à (Dz U z 2004 r. Nr 220, poz. 2237)
Status zagro˝enia w Europie: S gatunek niezagro˝ony, któ-
rego 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

Zat. Pomorska b´dàca miejscem najliczniejszego wyst´po-
wania markaczki nie jest obj´ta ochronà prawnà.

Rozwój i stan populacji

Poza Rosjà w Europie l´gnie si´ oko∏o 5000–14 000 p.
Populacja rosyjska jest szacowana na 100 000–120 000 p.
W ca∏ej Europie zimuje oko∏o 1 600 000 os., z czego po-
∏owa przebywa na Ba∏tyku. Brak jest danych o wieloletnich
zmianach liczebnoÊci tego gatunku. Najwi´ksze skupienia
markaczki znajdujà si´ w cieÊninie Kattegat (ok. 500 000
os.) i na Zat. Pomorskiej (100 000–200 000 ptaków).
Brak jest dok∏adnych szacunków liczebnoÊci dla polskiej
strefy wód terytorialnych. Na podstawie bardzo niekom-
pletnych danych liczb´ przebywajàcych tu markaczek mo˝-
na oszacowaç na 50 000–100 000 os. Poza zachodnim
wybrze˝em, markaczka jest spotykana stosunkowo licznie
w okolicy przylàdka Rozewie, gdzie w listopadzie jej kon-
centracje osiàgajà 2500 os. Na Êródlàdziu wyst´puje po-
jedynczo, rzadko tworzàc skupienia, spotkane np. na dol-
nej WiÊle (51 os. na Zb. W∏oc∏awskim w listopadzie 1990)
czy nawet na po∏udniu kraju (do 21 os. na Zb. Dzier˝no
Du˝e k. Gliwic w listopadzie 1985).

Zagro˝enia

Gatunkowi zagra˝a w Polsce:
• stosowanie stawnych sieci rybackich. Topienie si´ mar-

kaczek w stawnych sieciach rybackich jest obecnie naj-
wa˝niejszà przyczynà ÊmiertelnoÊci tych kaczek w pol-
skiej strefie Ba∏tyku;

• dla ptaków zimujàcych na Ba∏tyku zagro˝eniem jest za-
nieczyszczenie wody substancjami ropopochodnymi; po-
brudzenie piór tymi substancjami stanowi dla ptaków
Êmiertelne niebezpieczeƒstwo. W latach 60. i 70. Êmier-
telnoÊç ptaków wodnych zwiàzana z zanieczyszczeniem
morza substancjami ropopochodnymi by∏a bardzo du-
˝a, jednak w tej chwili zagro˝enie to jest niewielkie, ze
wzgl´du na popraw´ czystoÊci morza;

• nadmierny ruch statków na akwenach, gdzie markaczka
wyst´puje w najwi´kszych zag´szczeniach, mo˝e prowa-
dziç do wyp∏oszenia ptaków z tych miejsc;

• ograniczanie bazy pokarmowej poprzez wydobywanie
piasku i ˝wiru z dna morskiego na obszarach obfitego wy-
st´powania ma∏˝y; markaczka od˝ywia si´ przede wszyst-
kim organizmami bentosowymi (g∏ównie ma∏˝ami);
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A065
• plany budowy du˝ych farm wiatrowych na p∏ytkich ob-

szarach morskich.

Propozycje odnoÊnie do zarzàdzania

Nale˝y:
• uregulowaç zasady gospodarki rybackiej na obszarach

koncentracji ptaków wodnych (opracowaç i wprowadziç
przepisy precyzujàce czas i miejsce stosowania poszcze-
gólnych typów sieci rybackich);

• chroniç obszary morskie przed zanieczyszczeniami ropo-
pochodnymi;

• odstàpiç od planów budowy elektrowni wiatrowych po-
sadowionych na p∏ytkich akwenach morza (co najmniej
do izobaty 20 m);

• w ocenie oddzia∏ywania na Êrodowisko pozosta∏ych in-
westycji na morzu szczególny nacisk powinien byç stoso-
wany w odniesieniu do przedsi´wzi´ç ingerujàcych
w dno morskie na akwenach o du˝ym znaczeniu dla ga-
tunków, które podobnie jak markaczka od˝ywiajà si´
faunà dennà.

Propozycje badaƒ

Nale˝y:
• zagospodarowaç przy∏ów ptaków w sieci rybackie na

polskich obszarach morskich (badanie: sk∏adu pokar-
mu, ska˝enia Êrodkami chemicznymi, molekularne, wia-
domoÊci powrotne o ptakach obràczkowanych).

Monitoring

• 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.
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