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Bucephala clangula
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(L., 1758)

Gàgo∏
Rzàd: blaszkodziobe, rodzina: kaczkowate, podrodzina:
kaczki

Status wyst´powania w Polsce
Bardzo nieliczny gatunek l´gowy, przede wszystkim w pó∏nocnej i zachodniej cz´Êci kraju. Powszechnie spotykany
w trakcie w´drówki, lokalnie licznie zimujàcy.

Poradniki ochrony siedlisk i gatunków

Opis gatunku
Âredniej wielkoÊci kaczka, wyraênie mniejsza od krzy˝ówki,
o kr´pej budowie cia∏a. G∏owa du˝a, owalna, jest osadzona
na krótkiej i grubej szyi; dziób doÊç krótki, u nasady wysoki.
Podczas lotu uderza bardzo szybko skrzyd∏ami, które wydajà
charakterystyczny Êwist. Wymiary cia∏a: d∏ugoÊç 40–50 cm,
rozpi´toÊç skrzyde∏ 65–80 cm, masa 0,7–1,0 kg. Samiec jest
nieco wi´kszy od samicy, w upierzeniu godowym ma czarnà
g∏ow´ z zielonkawym po∏yskiem, u nasady dzioba bia∏à
owalnà plamk´. Na wierzchu skrzyd∏a zewn´trzna cz´Êç jest
czarna, na wewn´trznej cz´Êci wyst´puje bia∏a plama obejmujàca lotki i pokrywy. Wierzch cia∏a od pleców do ogona
jest czarny, na bokach pleców widoczne bia∏e pasy. Szyj´,
pierÊ, bok i brzuch samiec ma bia∏e. Samica ma czekoladowobràzowà g∏ow´, skontrastowanà z bia∏awà szyjà, reszta
upierzenia samicy jest szara, z p∏owym nalotem; bia∏a plama
na wewn´trznej cz´Êci wierzchu skrzyd∏a nie jest tak rozleg∏a
jak u samca. Dziób samca jest ca∏y czarniawy, zaÊ u samicy
w koƒcowej cz´Êci ma pomaraƒczowà przepask´; oko u obu
p∏ci ma ˝ó∏tà t´czówk´. W szacie spoczynkowej samiec jest
podobny do samicy, ale na spodzie cia∏a ma wi´cej koloru
bia∏ego, a na g∏owie w okolicach nasady dzioba przebija jasna, owalna plamka, pióra na wierzchu i boku cia∏a majà jasne, wàskie obwódki. Ptak m∏ody jest podobny do doros∏ej
samicy, ma mniej kontrastowe upierzenie ni˝ samica, na
wierzchu skrzyde∏ mniejsze bia∏e plamy, oko ciemniejsze oraz
ciemny dziób. G∏os samca w czasie toków to przyt∏umione:
„bii-biii” oraz cichy terkot. Samica odzywa si´ wielokrotnie
powtarzanym, zgrzytliwym „brra, brra”.

Mo˝liwoÊç pomy∏ki z innymi
gatunkami
Samice gàgo∏a i ptaki w szacie m∏odocianej mogà byç mylone z samicami czernicy Aythya fuligula (A061) i ogorza∏ki
Aythya marila (A062). Ró˝nià si´ od nich „jajowatym” kszta∏tem g∏owy, z tym ˝e g∏owa czernicy jest bardziej kanciasta,
z niewielkim „czubkiem” na potylicy, a u ogorza∏ki g∏owa jest
okràg∏a. Ponadto samica gàgo∏a ma bia∏awà szyj´ i szarà
pierÊ, gdy u czernicy te partie upierzenia sà ciemnobràzowe.
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Biologia
Tryb ˝ycia
Gatunek dzienny. Najwi´ksza aktywnoÊç gàgo∏a na ˝erowisku ma miejsce w godzinach porannych i popo∏udniowo–wieczornych, choç zimà bywa aktywny przez ca∏y dzieƒ.
W okresie l´gowym widywany zarówno pojedynczo, jak
i w parach oraz niedu˝ych grupach. Na ogó∏ gniazduje
w pojedynczych parach, ale w sprzyjajàcych warunkach
kilka samic mo˝e gnieêdziç si´ w bezpoÊrednim sàsiedztwie, np. w budkach zawieszonych na jednym drzewie.
W okresie pol´gowym obserwowany pojedynczo, w parach oraz w ró˝nej wielkoÊci zgrupowaniach, liczàcych nawet tysiàce osobników. Cz´sto wyst´puje w mieszanych stadach ró˝nych gatunków dzikich kaczek i innych ptaków
wodnych (np. ∏ysek).
L´gi
Monogamiczny. Dojrza∏oÊç p∏ciowà osiàga w wieku dwóch
lat. Ptaki ∏àczà si´ w pary ju˝ na zimowisku lub w trakcie
w´drówki. Podczas toków p∏ywajàcy samiec w obecnoÊci
samicy, wyciàga szyj´ i g∏ow´ do przodu, a nast´pnie k∏adzie szyj´ na plecy, samica wyciàga szyj´ równolegle do
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W´drówki
Gàgo∏ jest zazwyczaj krótkodystansowym migrantem, ptaki
z pó∏nocnych l´gowisk sà bardziej w´drowne, ni˝ gniazdujàce w strefie umiarkowanej. Przez Polsk´ podczas w´drówek przelatujà osobniki z populacji gniazdujàcych w Europie Pó∏nocno-Wschodniej i Pó∏nocnej. Szczególnie intensywny przelot ma miejsce na pó∏nocy kraju, gdzie notowano
zgrupowania liczàce po kilka tysi´cy osobników. W´drówka
wiosenna rozpoczyna si´ pod koniec lutego i trwa do kwietnia, zaÊ jesienià od wrzeÊnia do po∏owy grudnia.
Zimowanie
Zasadnicze zimowiska populacji europejskiej zlokalizowane sà w centrum, na zachodzie i w po∏udniowo-wschodniej
cz´Êci kontynentu. W Polsce gàgo∏ regularnie zimuje zarówno na wybrze˝u, jak i wi´kszoÊci niezamarzni´tych
akwenów w ca∏ym kraju.
Pokarm
˚ywi si´ pokarmem zwierz´cym, przede wszystkim wodnymi, bezkr´gowcami, np. skorupiakami, Êlimakami i ma∏˝ami oraz ró˝nymi stadiami rozwojowymi owadów wodnych, wyjàtkowo chwyta ryby i ˝aby. W ma∏ych iloÊciach
zjada ró˝ne cz´Êci roÊlin wodnych, zw∏aszcza jesienià. ˚eruje na p∏ytkich zbiornikach, nurkujàc zazwyczaj do 5 m,
a wyjàtkowo do 9 m.

Wyst´powanie
Siedlisko
W Polsce siedliskiem gàgo∏a sà wody stojàce i p∏ynàce na
terenach nizinnych. Zwykle niezb´dne warunki do jego wyst´powania to stare – z regu∏y ponad 100-letnie – drzewostany liÊciaste, mieszane i iglaste, obfitujàce w dziuple po
dzi´ciole czarnym oraz ró˝nego typu wody z bogatà faunà

bezkr´gowców. Gàgo∏ lokalnie wyst´puje tak˝e na stawach i jeziorach po∏o˝onych na peryferiach i w obr´bie
osiedli ludzkich. Mo˝e zasiedlaç równie˝ bardzo niewielkie
ÊródleÊne oczka wodne.
Poza okresem l´gowym notowany na wszelkiego rodzaju
zbiornikach wodach, w tym najliczniej na przybrze˝nych
wodach Ba∏tyku, zalewach, jeziorach i wi´kszych rzekach.
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
1170 Skaliste i kamieniste dno morskie (rafy)
3110 Jeziora lobeliowe
3140 Twardowodne oligo- i mezotroficzne zbiorniki z podwodnymi ∏àkami ramienic Charetea
3150 Starorzecza i naturalne eutroficzne zbiorniki wodne
ze zbiorowiskami z Nymphaeion, Potamion
3160 Naturalne dystroficzne zbiorniki wodne
3260 Nizinne i podgórskie rzeki ze zbiorowiskami w∏osieniczników
9110 KwaÊne buczyny (Luzulo-Fagenion)
9130 ˚yzne buczyny (Dentario glandulos-Fagenion, Galio
odorati-Fagenion)
9160 Gràd subatlantycki (Stellario-Carpinetum)
9170 Gràd Êrodkowoeuropejski i subkontynentalny (Galio-Carpinetum, Tilio-Carpinetum)
91D0 Bory i lasy bagienne
91F0 ¸´gowe lasy d´bowo-wiàzowo-jesionowe (FicarioUlmetum)
91T0 Âródlàdowy bór chrobotkowy
Rozmieszczenie geograficzne
Gatunek o zasi´gu obejmujàcym Eurazj´ i Ameryk´ Pó∏nocnà. Europejski area∏ gàgo∏a podgatunku nominatywnego
B. c. clangula obejmuje wi´kszoÊç pó∏nocnej, wschodniej
i Êrodkowej cz´Êci kontynentu. Sta∏e l´gowiska si´gajà na
zachód do Szkocji i pó∏nocnej Anglii, na po∏udnie do Bawarii, Czech, po∏udniowej Polski i pó∏nocno-zachodniej Ukrainy oraz centrum europejskiej cz´Êci Rosji. W ostatnich latach odnotowano pojedyncze l´gi w Austrii, Szwajcarii, we
Francji i Irlandii. Byç mo˝e ponownie gnieêdzi si´ w dolnym
biegu Wo∏gi i Dniepru. Area∏ l´gowy tego podgatunku na
wschód od Uralu ciàgnie si´ a˝ po Kamczatk´ (Syberia,
pó∏nocny Kazachstan, Mongolia) i pó∏nocne Chiny.
Zimowiska znajdujà si´ na Morzu Pó∏nocnym, na Ba∏tyku
i na wodach Êródlàdowych zachodniej Europy, w pó∏nocno-wschodniej cz´Êci basenu Morza Âródziemnego, nad
Morzem Czarnym, Morzem Kaspijskim i na wschodnich
wybrze˝ach Azji.
Amerykaƒski podgatunek B. c. americana gnieêdzi si´ pomi´dzy Alaskà a Labradorem.
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powierzchni wody. Okres l´gowy trwa od kwietnia do lipca. Wyprowadza jeden l´g w roku. Gnieêdzi si´ w dziuplach, najcz´Êciej po dzi´ciole czarnym, bàdê w budkach
l´gowych (Êrednica otworu wlotowego 10–12 cm), czasami pod wykrotami drzew bàdê w wypróchnia∏ych pniach,
z regu∏y w sàsiedztwie wody (do 1 km). Dziupla l´gowa jest
umieszczona do wysokoÊci 20 m, cz´sto w znacznej odleg∏oÊci od zbiorników wodnych. Jej g∏´bokoÊç wynosi
35–100 cm. WyÊció∏k´ gniazda stanowi próchno, w czasie
wysiadywania samica uzupe∏nia jà puchem wyskubanym
z brzucha. Samica sk∏ada 6–14 b∏yszczàcych, niebieskozielonych jaj. Nierzadko w jednej dziupli sk∏adajà jaja 2, 3
samice. Wysiadywanie trwa 27–32 dni. Piskl´ta sà zagniazdownikami. Po wykluciu przebywajà w gnieêdzie do
24 godzin, po czym wyskakujà z dziupli. Przez oko∏o dwa
miesiàce – a˝ do osiàgni´cia lotnoÊci – m∏ode przebywajà
z samicà, przy czym wi´zi z samicà w miar´ up∏ywu czasu
stajà si´ coraz luêniejsze. Nierzadkie sà przypadki adopcji
zagubionych m∏odych przez obce samice.
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Rozmieszczenie w Polsce
Aktualnie zasiedla wszystkie regiony Polski, jednak w centrum, na wschodzie i po∏udniu kraju gniazduje tylko lokalnie i bardzo nielicznie. Najliczniej wyst´puje w pasie rozciàgajàcym si´ od Borów DolnoÊlàskich, przez Ziemi´ Lubuskà, pó∏nocno-zachodnià Wielkopolsk´ i Pomorze po
Mazury. Skrajnie po∏udniowe stanowiska notowano
w ostatnich latach w rejonie Zgorzelca, O∏awy, Namys∏owa, Katowic i OÊwi´cimia oraz Tarnobrzegu.

Poradniki ochrony siedlisk i gatunków

Status ochronny
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Ochrona gatunkowa w Polsce: gatunek obj´ty ochronà Êcis∏à, wymagajàcy ochrony czynnej (Dz U z 2004 r. Nr 220,
poz. 2237)
Status zagro˝enia w Europie: S gatunek niezagro˝ony, którego 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
W Polsce na obszarach chronionych gniazduje co najmniej
20% krajowej populacji l´gowej. Stanowiska l´gowe wyst´pujà w 6 parkach narodowych: Woliƒskim PN, Drawieƒskim PN, PN Borów Tucholskich, Wigierskim PN, Poleskim
PN i Wielkopolskim PN. Poza tym szereg stanowisk zlokalizowanych jest na obszarze ró˝nych parków krajobrazowych i rezerwatów.

Rozwój i stan populacji
Europejska populacja l´gowa gàgo∏a szacowana jest na
240 000–350 000 p. Najliczniej gatunek ten zamieszkuje Finlandi´ (150 000–200 000 p.), Szwecj´ (50 000–75 000 p.),
Rosj´ (28 000–48 000 p.) i Norwegi´ (10 000–20 000 p.). Populacja zimujàca w pó∏nocno-zachodniej i centralnej Europie
oceniana jest na ok. 400 000 os., a liczebnoÊç ptaków zimujàcych na Ba∏tyku na poczàtku lat 1990. – na ok. 123 000 ptaków. Dla znacznej cz´Êci populacji wykazano wzrost liczebnoÊci i poszerzanie area∏u.
W XIX w. na obecnym terytorium Polski gàgo∏ by∏ gatunkiem zdecydowanie mniej licznym ni˝ obecnie. Od lat 30.
notowano pierwsze l´gi w Wielkopolsce. W drugiej po∏owie XX stulecia zaczà∏ si´ rozprzestrzeniaç na po∏udniu
i wschodzie Polski, w tym na Lubelszczyênie i Âlàsku. Znane sà przypadki zasiedlania parkowych akwenów na peryferiach i w obr´bie osiedli ludzkich (m.in. Poznaƒ, Szczecin, Mràgowo, Milicz, ¸´˝any).
Populacja krajowa gàgo∏a jest oceniana na 1200–1500 p.,
a jeszcze na poczàtku lat 80. liczy∏a 700–900 p. Gàgo∏ naj-

liczniej gniazduje na pojezierzach – Pomorzu i Mazurach.
Wielkopolska populacja gàgo∏a oceniona zosta∏a na co najmniej 300 p. Na Ziemi Lubuskiej pod koniec lat 80. gnieêdzi∏o si´ ok. 60–90 p. Âlàsk jest zasiedlony przez ok. 200 p.
(zaledwie 25 p. w koƒcu lat 80.). Na Mazowszu, Lubelszczyênie i w Ma∏opolsce gniazduje nielicznie.
Obecnie najbardziej znaczàce ostoje gatunku obejmujà
Sierakowski PK z ok. 60 p., Zalew Szczeciƒski (22–26 p.
w latach 1995–1996), Drawieƒski PN (ostoja ptaków Lasy Puszczy nad Drawà – 40–50 p. w latach 1996–1998),
ostoje ptaków: Ostoja Iƒska (100–150 p. w 2002), Ostoja Drawska (powy˝ej 10 p. w latach 1997–2002), Dolina
S∏upi (do 27 p. w 1996), Bory Tucholskie (40–60 p.
w 1991), Lasy I∏awskie (20–40 p. w latach 1980–1985),
Puszcz´ Boreckà (20–30 p.), Puszcz´ Napiwodzko-Ramuckà (ok. 100 p.), Bagienna Dolina Drw´cy (do 15 p.
w latach 1990–1997) oraz Wigierski PN (ostoja ptaków
Puszcza Augustowska – 50–70 p. w latach 1989–1993),
ostoja ptaków Puszcza nad Gwdà (do 12 p. w latach
1997–2002) oraz Bory DolnoÊlàskie i Bory Zielonogórskie
(co najmniej 60–70 p.).
W okresie w´drówek gàgo∏ spotykany jest doÊç licznie
w ca∏ym kraju. Najwi´ksze koncentracje znane sà z pobrze˝a Ba∏tyku: na Zalewie Szczeciƒskim wiosnà 1992 –
ok. 7500, w dolinie dolnej Odry jesienià 1993 do 3500
ptaków, nad Zat. Gdaƒskà do 10 400 ptaków i na Zalewie WiÊlanym do 5100 ptaków. Na Êródlàdziu rzadko spotyka si´ wi´ksze stada, np. w listopadzie 1988 na Zb. W∏oc∏awskim przebywa∏o do 12 600 ptaków.
Gàgo∏ zimuje w ca∏ym kraju – zarówno na wybrze˝u, jak
i na wodach Êródlàdowych. Najliczniej zimuje na Zat.
Gdaƒskiej (maksymalnie 16 000 os., z tego do 12 200
w ujÊciowym odcinku Wis∏y), na Zalewie WiÊlanym (6400
os.), Zalewie Szczeciƒskim i przyleg∏ym jez. Dàbie (7000
os.), na WiÊle (Zb. W∏oc∏awski 16 300 os.). Stosunkowo
licznie zimuje na po∏udniu kraju (na Âlàsku 1000–1600 os.
w latach 1996–1999). W latach 1988–1990 na wodach
Êródlàdowych w Polsce zimowa∏o odpowiednio: 19 700,
35 500 i 37 600 gàgo∏ów, co stanowi ok. 10% populacji zimujàcej w pó∏nocno-zachodniej i centralnej Europie.

Zagro˝enia
Gatunkowi zagra˝a w Polsce:
• utrata siedlisk l´gowych w wyniku zmian re˝imu hydrologicznego rzek, zmieniajàcych cz´stoÊç i d∏ugoÊç zalewów w dolinach rzecznych;
• utrata siedlisk w wyniku osuszania ÊródleÊnych i przyleÊnych zbiorników wodnych oraz niszczenia roÊlinnoÊci
szuwarowej na takich zbiornikach;
• utrata siedlisk gniazdowych poprzez wyràb starych drzewostanów oraz wycinanie pojedynczych dziuplastych
drzew (˝ywych lub martwych);
• utrata siedlisk gniazdowych w wyniku rekreacyjnego wykorzystania (biwakowanie na wyspach) wysp jeziornych;
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• stosowanie stawnych sieci rybackich w miejscach zimowych koncentracji;
• wydobywanie piasku i ˝wiru z dna morza na obszarze
jesienno-zimowych koncentracji;
• potencjalnie elektrownie wiatrowe umiejscowione na
obszarze p∏ytkiego morza w okolicy przebywania stad
w´drówkowych i zimujàcych;
• dla ptaków zimujàcych na Ba∏tyku zagro˝eniem jest zanieczyszczenie wody substancjami ropopochodnymi; pobrudzenie piór tymi substancjami (zaraza oliwna) stanowi 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).

Nale˝y:
• chroniç dzi´cio∏a czarnego (patrz tekst o tym gatunku),
którego dziuple stanowià podstawowe, naturalne miejsce gniazdowania gàgo∏a;
• zachowaç i odtwarzaç lasy nad brzegami zbiorników
i cieków wodnych, zw∏aszcza na terenach zalewowych;
• nie usuwaç wszystkich lasów i zadrzewieƒ nadrzecznych
z mi´dzywala (nale˝y kszta∏towaç ich form´ przestrzennà,
tak by umo˝liwia∏a ona przejÊcie wielkiej wody i lodu);
• powa˝nie ograniczyç plany zabudowy hydrotechnicznej
dolin rzecznych i plany przekszta∏ceƒ re˝imu hydrologicznego rzek;
• w uzasadnionych przyrodniczo przypadkach wprowadziç korekt´ instrukcji gospodarowania wodà na zbiornikach ju˝ istniejàcych, tak by w dolinie rzeki poni˝ej pi´trzenia utrzymane zosta∏y okresowe zalewy wiosenne;
• u˝ytkowaç doliny rzeczne zgodnie z dotychczasowà ewidencjà gruntów;
• chroniç ÊródleÊne i przyleÊne zbiorniki oraz cieki wodne
przed osuszeniem;
• wyspy jeziorne objàç ochronà w formie u˝ytków ekologicznych z zakazem wst´pu od marca do koƒca lipca;
• 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 gàgo∏, od˝ywiajà si´ faunà dennà;
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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.

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”;
• coroczny monitoring ptaków zimujàcych na polskich obszarach morskich. Metodyka do ustalenia;
• coroczny monitoring stopnia zanieczyszczenia ptaków
produktami ropopochodnymi na polskich obszarach
morskich. Metodyka do ustalenia.
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Propozycje odnoÊnie do zarzàdzania

• jako dzia∏ania wspomagajàce mo˝na zaproponowaç
wywieszanie budek l´gowych, najlepiej na wyspach
bàdê na palach wbitych w dno zbiornika. Budki powieszone na drzewach powinny byç zabezpieczone przed
kunà, choç ochrona taka nie zawsze jest skuteczna.
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).
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