Melanitta fusca (Uhla)

Melanitta fusca

A066

(L., 1758)

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

Status wyst´powania w Polsce
Gatunek licznie przelotny i zimujàcy na Ba∏tyku. W g∏´bi
kraju pojawia si´ rzadko.

Opis gatunku

Mo˝liwoÊç pomy∏ki z innymi
gatunkami
Uhl´ mo˝na pomyliç z markaczkà Melanitta nigra (A065),
zw∏aszcza ˝e gatunki te mogà tworzyç dwugatunkowe stada. Z bliska oraz w locie sà doÊç ∏atwe do odró˝nienia,
lecz najcz´Êciej obserwuje si´ je siedzàce na wodzie z dala od brzegu. Markaczka w locie ma ca∏kowicie ciemne
skrzyd∏a. Doros∏y samiec markaczki ma ca∏e upierzenie
czarne. Samice i m∏ode ptaki tego gatunku sà bràzowe,
nieco jaÊniejsze od uhli i majà z daleka widoczne jasne boki g∏owy. U samic i m∏odych uhli na boku g∏owy widoczne
sà jedynie dwie jaÊniejsze plamy.

Biologia
Tryb ˝ycia
Gatunek o aktywnoÊci dziennej. Mo˝e tworzyç bardzo du˝e
stada liczàce wiele tysi´cy osobników. W strefie przybrze˝nej
najcz´Êciej przebywa w mniejszych grupach, choç niekiedy
mo˝na tu spotkaç stada liczàce kilkadziesiàt tysi´cy ptaków.
L´gi
Gnieêdzi si´ pojedynczo, w rozproszeniu. Na ma∏ych wyspach
gniazda mogà znajdowaç si´ w odleg∏oÊci kilku metrów od
siebie. Gniazdo zak∏ada na ziemi, rzadziej w norach lub dziuplach. Zazwyczaj znajduje si´ ono nie dalej ni˝ 100 m od wody. Na poczàtku czerwca sk∏ada 7–9 jaj. Tak jak u innych kaczek samiec nie uczestniczy w wysiadywaniu i w opiece nad

uhla

potomstwem. M∏ode wykluwajà si´ po oko∏o 28 dniach i pozostajà pod opiekà samicy przez nast´pne 50–55 dni. Sà zagniazdownikami. M∏ode ptaki uzyskujà dojrza∏oÊç p∏ciowà
w 2. roku ˝ycia. Uhla wyprowadza jeden l´g w roku.
W´drówki
Samce opuszczajà l´gowiska w czerwcu i w lipcu gromadzà
si´ na zbiorowych pierzowiskach na otwartym morzu. Tylko
niewielka czeÊç doros∏ych samców z populacji rosyjskiej pierzy si´ na Ba∏tyku. Do stad samców póênym latem i jesienià
do∏àczajà samice i m∏ode. Tak jak u innych kaczek, wszystkie lotki uhli wypadajà jednoczeÊnie, tak ˝e doros∏e ptaki na
okres 3–4 tygodni tracà zdolnoÊç lotu. Na Ba∏tyku najwi´ksze nasilenie jesiennej w´drówki ma miejsce w paêdzierniku
i listopadzie, jednak wzd∏u˝ polskiego wybrze˝a jest ona s∏abo zauwa˝alna. Powrót na l´gowiska zaczyna si´ na poczàtku marca, a najwi´cej ptaków w´druje w kwietniu. W okresie tym uhla licznie pojawia si´ wzd∏u˝ naszego wybrze˝a.

Poradniki ochrony siedlisk i gatunków

Zbli˝ona wielkoÊcià do krzy˝ówki. Wymiary: d∏ugoÊç cia∏a
51–58 cm, rozpi´toÊç skrzyde∏ 90–100 cm, masa cia∏a –
ok. 1,0–2,0 kg. Doros∏y samiec ubarwiony jest czarno,
a pod okiem widoczna bia∏a, pod∏u˝na plama. Samice
i m∏ode ptaki sà ciemnobràzowe z dwoma rozjaÊnionymi
plamami na bokach g∏owy. Uhla jako jedyna z grupy
ciemno ubarwionych kaczek morskich ma bia∏y pas na
skrzydle, obejmujàcy lotki drugorz´dowe, co jest najlepszà
cechà wyró˝niajàcà jà w locie. U siedzàcego ptaka pas ten
jest jednak najcz´Êciej niewidoczny.

Zimowanie
Zimuje od grudnia do marca wzd∏u˝ ca∏ego polskiego wybrze˝a Ba∏tyku. Zdecydowanie najliczniejsza jest na Zatoce
Pomorskiej.
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Ptaki (cz´Êç I)

A066

Pokarm
Od˝ywia si´ g∏ównie ma∏˝ami i drobnymi skorupiakami.
Potrafi tak˝e ∏apaç ma∏e ryby, które lokalnie mogà stanowiç kilka procent ofiar. Latem i jesienià w jej pokarmie pojawiajà si´ nasiona roÊlin wodnych i owady, jednak ich
udzia∏ w diecie ptaków doros∏ych nigdy nie jest znaczny.
W poszukiwaniu pokarmu zazwyczaj nurkuje do 30 m.
Ma∏e piskl´ta od˝ywiajà si´ g∏ównie owadami i ma∏ymi
skorupiakami zbieranymi przy powierzchni wody.

Poradniki ochrony siedlisk i gatunków

Wyst´powanie
Siedlisko
Gatunek morski. Poza okresem l´gowym na wodach Êródlàdowych pojawia si´ bardzo rzadko. Preferuje g∏´bsze
akweny i zazwyczaj nie obserwuje si´ wi´kszych stad blisko
brzegu. Ponad 80% uhli przebywa zimà na Ba∏tyku w strefie g∏´bokoÊci od 10 do 30 m. Okresowo mo˝e tworzyç du˝e skupienia stosunkowo blisko brzegu. Sk∏adajà si´ one
z ptaków zatrzymujàcych si´ podczas w´drówki lub stad zepchni´tych przez dryfujàce pola lodowe. W okresie l´gowym spotykana w ró˝nych siedliskach. Gatunek ten gnieêdzi si´ zarówno nad s∏odkowodnymi zbiornikami wodnymi
w strefie tundry, lasotundry i tajgi, nad jeziorami przymorskimi, jak i na wyspach u wybrze˝y Szwecji i Finlandii.
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
L´gnie si´ w pó∏nocnej Europie, Azji, na Alasce oraz w Kanadzie. Nad Ba∏tykiem gniazduje na wybrze˝ach Szwecji,
Finlandii i Estonii. Z dala od zwartego area∏u niewielka populacja gniazduje we wschodniej Turcji i w okolicach Kaukazu. Uhla zimuje wzd∏u˝ wybrze˝y pó∏nocno-zachodniej
Europy, na Ba∏tyku, na zachodnim Atlantyku, u wybrze˝y
USA oraz na pó∏nocnym Pacyfiku. W Europie wyst´puje
podgatunek nominatywny M. f. fusca. Dwa pozosta∏e podgatunki zamieszkujà Êrodkowà i wschodnià Syberi´ oraz
kontynent pó∏nocnoamerykaƒski.
Wyst´powanie w Polsce
Wyst´puje zimà wzd∏u˝ ca∏ego naszego wybrze˝a. Zdecydowanie najliczniej gromadzi si´ na Zatoce Pomorskiej.
Zalatuje nielicznie, lecz regularnie w g∏àb kraju, najcz´Êciej do zachodniej i Êrodkowej jego cz´Êci.

Status ochronny
Ochrona gatunkowa w Polsce: gatunek obj´ty ochronà Êcis∏à (Dz U z 2004 r. Nr 220, poz. 2237)
Status zagro˝enia w Europie: Lw gatunek zagro˝ony zimà
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z powodu wyst´powania wi´kszoÊci populacji na niewielkiej liczbie stanowisk
BirdLife International: SPEC 3w
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
Miejsca najliczniejszego wyst´powania uhli nie sà obj´te
ochronà prawnà.

Rozwój i stan populacji
W ca∏ej Europie l´gnie si´ do 100 000 p. tego gatunku.
Najliczniej zasiedla Rosj´ – 50 000–70 000 p., Finlandi´
– 13 000–15 000 p. i Szwecj´ – 10 000–15 000 p. Populacj´ z zachodniej Syberii i pó∏nocnej Europy ocenia si´
na oko∏o 1 000 000 ptaków, z czego wi´kszoÊç zimuje
na Ba∏tyku. U po∏udniowo-wschodnich wybrze˝y estoƒskiej wyspy Saaremaa zimuje ok. 190 000 i na Zat. Ryskiej ok. 140 000 uhli.
LiczebnoÊç zimujàcych uhli w polskiej strefie ekonomicznej
szacowana jest na oko∏o 200 000–300 000 ptaków. Najwi´ksze koncentracje zimujàcych ptaków odnotowano na
Zat. Pomorskiej – ok. 360 000 os. w latach 1992 i 1993
(z czego prawdopodobnie ponad po∏owa w polskiej strefie
ekonomicznej) oraz wzd∏u˝ Êrodkowego wybrze˝a – ok.
54 000 os. Wzd∏u˝ Pó∏wyspu Helskiego i Mierzei WiÊlanej
przebywa zazwyczaj do 10 000 ptaków, jednak blisko granicy z Obwodem Kaliningradzkim niekiedy pojawiajà si´
stada liczàce 60 000–80 000 ptaków. Na poczàtku lat 90.
w Zat. Gdaƒskiej stwierdzono maksymalnie 5400 ptaków.
Brak jest danych na temat zmian liczebnoÊci tego gatunku
na ba∏tyckich zimowiskach. Na l´gowiskach nadba∏tyckich
notuje si´ spadek liczebnoÊci spowodowany silnà presjà ze
strony myÊliwych (na Wyspach Alandzkich rocznie ginie
oko∏o 25 000 uhli), ekspansjà norki amerykaƒskiej i niepokojeniem ptaków w okresie l´gowym przez nasilajàcy
si´ ruch turystyczny.

Zagro˝enia
Gatunkowi zagra˝a w Polsce:
• stosowanie stawnych sieci rybackich. Topienie si´ uhli w stawnych sieciach rybackich jest obecnie najwa˝niejszà przyczynà
ÊmiertelnoÊci tych kaczek w polskiej strefie Ba∏tyku;
• dla ptaków zimujàcych na Ba∏tyku zagro˝eniem jest zanieczyszczenie wody substancjami ropopochodnymi; pobrudzenie piór tymi substancjami stanowi dla ptaków
Êmiertelne niebezpieczeƒstwo. W latach 60. i 70. ÊmiertelnoÊç ptaków wodnych zwiàzana z zanieczyszczeniem
morza substancjami ropopochodnymi by∏a bardzo du-
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˝a, jednak w tej chwili zagro˝enie to jest niewielkie, ze
wzgl´du na popraw´ czystoÊci morza; nadmierny ruch
statków na akwenach, gdzie uhla wyst´puje w najwi´kszych zag´szczeniach, mo˝e prowadziç do wyp∏oszenia
ptaków z tych miejsc;
• ograniczanie bazy pokarmowej poprzez wydobywanie
piasku i ˝wiru z dna morskiego na obszarach obfitego
wyst´powania ma∏˝y; uhla od˝ywia si´ przede wszystkim
organizmami bentosowymi (g∏ównie ma∏˝ami);
• plany budowy du˝ych farm wiatrowych na p∏ytkich obszarach morskich.

Propozycje odnoÊnie do zarzàdzania

Propozycje badaƒ
Nale˝y:
• zagospodarowaç przy∏ów ptaków w sieci rybackie na
polskich obszarach morskich (badanie: sk∏adu pokarmu, ska˝enia Êrodkami chemicznymi, molekularne, wiadomoÊci powrotne o ptakach obràczkowanych).

Monitoring
• coroczny monitoring ptaków zimujàcych na polskich obszarach morskich. Metodyka do ustalenia;
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Nale˝y:
• uregulowaç zasady gospodarki rybackiej na obszarach
koncentracji ptaków wodnych (opracowaç i wprowadziç
przepisy precyzujàce czas i miejsce stosowania poszczególnych typów sieci rybackich);
• chroniç obszary morskie przed zanieczyszczeniami
ropopochodnymi;
• odstàpiç od planów budowy elektrowni wiatrowych posadowionych na p∏ytkich akwenach morza (co najmniej
do izobaty 20 m);
• w ocenie oddzia∏ywania na Êrodowisko pozosta∏ych inwestycji na morzu szczególny nacisk powinien byç stosowany w odniesieniu do przedsi´wzi´ç ingerujàcych w dno
morskie na akwenach o du˝ym znaczeniu dla gatunków,
które podobnie jak uhla od˝ywiajà si´ faunà dennà.

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