Ptaki (cz´Êç I)

Crex crex
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(L., 1758)

Derkacz
Rzàd: ˝urawiowe, rodzina: chruÊciele

Status wyst´powania w Polsce
Ârednio liczny gatunek l´gowy i przelotny.

Poradniki ochrony siedlisk i gatunków

Opis gatunku
Zdecydowanie mniejszy i smuklejszy od kuropatwy. Wymiary: d∏ugoÊç cia∏a 24–29 cm, rozpi´toÊç skrzyde∏
41–49 cm, masa cia∏a 138–155 g. Samce ci´˝sze od samic. Pióra wierzchu doros∏ego derkacza sà w Êrodku czarne, jasno obwiedzione na zewnàtrz, co tworzy charakterystyczny ∏uskowaty wzór. Boki g∏owy i szyi niebieskoszare,
wzd∏u˝ oka biegnie rdzawy pas. Rdzawobràzowe z∏o˝one
skrzyd∏a sà bardzo dobrze widoczne u stojàcego ptaka
oraz w locie. Na brzuchu w okolicach nóg wyst´pujà wyraêne bia∏e i rdzawe pasy, które zanikajà w okolicach ogona. Derkacz bardzo niech´tnie zrywa si´ do lotu. Gdy to
jednak uczyni, ∏atwo go rozpoznaç po jednolicie rdzawobràzowych skrzyd∏ach oraz opuszczonych d∏ugich nogach.
Najcz´Êciej i naj∏atwiej mo˝na stwierdziç obecnoÊç derkacza po jego g∏osie godowym, który mo˝e byç s∏yszany nawet z odleg∏oÊci jednego kilometra. G∏os jest twardy, dwusylabowy i brzmi jak „crex-crex” lub „der-der”. Samice
w porównaniu z samcami majà mniej niebieskiej barwy na
g∏owie. M∏ode ptaki sà podobne do samicy. Piskl´ta sà jednolicie czarne, a dziób i nogi majà ciemne.

Mo˝liwoÊç pomy∏ki z innymi
gatunkami
Z uwagi na siedlisko, w jakim wyst´puje, derkacz najwi´ksze prawdopodobieƒstwo pomy∏ki istnieje z kuropatwà Perdix perdix (A112, nieopisana w tej ksià˝ce), która
jest jednak znacznie wi´kszym ptakiem. Ma du˝y okràg∏y
tu∏ów i ma∏à g∏ow´ oraz krótkie nogi. Doros∏e ptaki majà rdzawà g∏ow´ i podgardle, szarà pierÊ oraz bràzowy,
wzorzysty wierzch cia∏a. Ponadto na brzuchu wyst´puje
czarna plama w kszta∏cie podkowy, która u samca jest
wyraêniejsza ni˝ u samicy.

Biologia
Tryb ˝ycia
Derkacz jest gatunkiem aktywnym przez ca∏à dob´. Wiosnà szczyt aktywnoÊci godowej przypada na godziny
przedwieczorne oraz nocne. W tym czasie ptaki intensywnie odzywajà si´. Jest gatunkiem doÊç towarzyskim,
zw∏aszcza wiosnà i latem. Jedynie samice samotnie wysia-
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dujà jaja i wodzà piskl´ta. Na zimowiskach najwi´kszà
aktywnoÊç wykazuje w dzieƒ, zw∏aszcza podczas opadów
lub bezpoÊrednio po nich.
L´gi
Gatunek terytorialny. System rozrodczy derkacza jest stosunkowo s∏abo poznany. Wyprowadza dwa l´gi w roku, na
co wskazujà dwa okresy najwi´kszej aktywnoÊci g∏osowej
samców. Pierwszy z nich przypada na prze∏om maja
i czerwca, a drugi na prze∏om czerwca i lipca. Na poczàtku maja na l´gowiska przylatujà samce, które wkrótce zaczynajà intensywnie odzywaç si´. Przybywajàce nieco póêniej samice siadajà przy nawo∏ujàcych samcach. Gniazdo
znajdujàce si´ na ziemi najprawdopodobniej buduje tylko
samica. Najcz´Êciej jest ono umieszczone w wysokiej roÊlinnoÊci zielnej przy k´pie krzewów, turzyc i jest zbudowane z roÊlinnoÊci znajdujàcej si´ wokó∏. Samica sk∏ada
8–11 jaj w odst´pach jednodniowych, które wysiaduje
przez 16–19 dni. Do wyjàtków nale˝à zniesienia liczàce
wi´cej ni˝ 19 jaj, które sà sk∏adane w jednym gnieêdzie
przez dwie samice. Piskl´ta opuszczajà gniazdo w dniu wyklucia lub pozostajà w nim jeden dzieƒ. Wychowywane sà
wy∏àcznie przez samic´, choç sporadycznie obserwuje si´
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dwa ptaki wodzàce piskl´ta. Jednak do tej pory nie uda∏o
si´ wyjaÊniç, czy w wychowaniu pisklàt pomaga samiec,
czy inna samica. ZdolnoÊç do lotu m∏ode uzyskujà po ok.
50 dniach ˝ycia, a ca∏kowità niezale˝noÊç od rodziców
uzyskujà w wieku 34–38 dni od wyklucia lub nieco wczeÊniej. W poszczególnych sezonach l´gowych wykorzystywane sà do odbycia l´gów te same obszary.
Zag´szczenie derkacza oceniane jest na podstawie liczby
odzywajàcych si´ samców stwierdzonych na powierzchni.
I tak w okolicach Elblàga osiàga zag´szczenia 155 samców/100 km2, w okolicach Nidzicy na poligonie Muszaki
– 259 samców/100 km2, na wschodzie Lubelszczyzny k.
Parczewa – 105 samców/100 km2, na Biebrzy ok. 2100
samców na 300 km2.

Zimowanie
Derkacze na afrykaƒskich zimowiskach przebywajà od listopada nawet do pierwszych dni kwietnia. Wyjàtkowo
wczesne, marcowe obserwacje prawdopodobnie dotyczyç
mogà osobników próbujàcych zimowaç w Europie.
Jedyna wiadomoÊç powrotna o derkaczu zaobràczkowanym w Polsce dotyczy ptaka zimujàcego w Zairze.
Pokarm
Derkacz jest ptakiem wszystko˝ernym. Na l´gowiskach
g∏ównym sk∏adnikiem pokarmu sà owady. Dieta uzupe∏niana jest Êlimakami, ma∏ymi ˝abami oraz zielonymi fragmentami roÊlin. Prawdopodobnie mo˝e zjadaç równie˝
ma∏e ssaki i piskl´ta ptaków, co zaobserwowano u derkaczy trzymanych w niewoli. W okresie w´drówki od˝ywiajà
si´ niemal wy∏àcznie pokarmem roÊlinnym. Zimà w sk∏ad
diety wchodzà mrówki, termity oraz inne owady. W poszukiwaniu pokarmu derkacz cz´sto sonduje dziobem Êció∏k´.

Wyst´powanie
Siedlisko
Derkacz zasiedla otwarte i pó∏otwarte tereny z ˝yznymi,
podmok∏ymi, ekstensywnie u˝ytkowanymi ∏àkami oraz

Siedliska z za∏àcznika I Dyrektywy
Siedliskowej, które mogà byç istotne
dla gatunku
6410 Zmiennowilgotne ∏àki trz´Êlicowe (Molinion)
6510 Ni˝owe i górskie Êwie˝e ∏àki u˝ytkowane ekstensywnie (Arrhenatherion elatioris)
6520 Górskie ∏àki konietlicowe u˝ytkowane ekstensywnie
(Polygono-Trisetion)
7210 Torfowiska nakredowe (Cladietum marisci, Caricetum buxbaumii, Schoenetum nigricantis)
Rozmieszczenie geograficzne
Derkacz wyst´puje w ca∏ej Europie. Na po∏udniu si´ga
do Bu∏garii, a na pó∏nocy po Êrodkowà Norwegi´,
Szwecj´ i Finlandi´. Wschodni zasi´g wyst´powania
koƒczy si´ na Syberii w okolicach jez. Bajka∏. Najliczniejsze l´gowe populacje znajdujà si´ w Êrodkowo-wschodniej Europie: w Rosji, na Bia∏orusi, w Polsce, na
Litwie i w Estonii. Nie wyró˝niono podgatunków. Europejskie i azjatyckie derkacze zimujà w Afryce, w wàskim
pasie na po∏udnie od równika, w Êrodkowo-wschodniej
cz´Êci kontynentu.
Rozmieszczenie w Polsce
Wyst´puje na terenie ca∏ego kraju, jednak miejscami jest
znacznie bardziej pospolity, zw∏aszcza na pó∏nocnym
wschodzie i wschodzie.
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W´drówki
Derkacz jest migrantem dalekodystansowym. Jesienna w´drówka zaczyna si´ we wrzeÊniu i koƒczy w paêdzierniku.
Ptaki kierujà si´ ku po∏udniowo-wschodniej Europie
i wschodniej Afryce. Wiosenna w´drówka rozpoczyna si´
w Afryce ju˝ pod koniec lutego lub w marcu i jest szybsza ni˝
jesienna. Derkacze powracajà na l´gowiska przez centralnà
i zachodnià Afryk´. Do Polski ptaki docierajà na prze∏omie
kwietnia i maja. W czerwcu i lipcu obserwuje si´ masowe
przemieszczania samców z terenów l´gowych w nieznanym
kierunku. Przypuszczalnie ptaki lecà na zbiorowe pierzowiska. Derkacz jest typowo nocnym migrantem w´drujàcym
na niskim pu∏apie prawdopodobnie w niewielkich stadach.
W tym okresie zatrzymuje si´ na ˝erowanie i odpoczynek
w ró˝nych siedliskach z wysokà roÊlinnoÊcià zielnà.

turzycowiska. Licznie wyst´puje w dolinach rzecznych,
okolicach strumieni, bagien, na obrze˝ach wrzosowisk
oraz ∏àk ze stagnujàcà wodà lub z niewielkimi oczkami
wodnymi. Rzadziej zasiedla u˝yêniane, nieprzesuszone
∏àki, pastwiska oraz uprawy zbó˝ lub rzepaku. Niekiedy
stwierdzany jest równie˝ w uprawach ziemniaków oraz
na ma∏ych polanach ÊródleÊnych i zr´bach. W górach
najcz´Êciej wyst´puje na ∏àkach, dochodzàc do wysokoÊci 1200 m n.p.m. W okresie pierzenia, gdy ptaki tracà
zdolnoÊç do lotu, najch´tniej przebywajà na ugorach,
nieu˝ytkach oraz w innych miejscach z wysokà roÊlinnoÊcià zielnà. Zimuje na sawannie poroÊni´tej niskà lub
bardzo wysokà, ponad dwumetrowà roÊlinnoÊcià. Wyst´puje równie˝ w wilgotniejszych miejscach: w dolinach
rzek, na rozlewiskach.

Status ochronny
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: V gatunek nara˝ony na wygini´cie
BirdLife International: SPEC 1
Dyrektywa Ptasia Art. 4.1, za∏àcznik I
Konwencja Berneƒska: za∏àcznik II
Konwencja Boƒska: za∏àcznik II
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Wyst´powanie na obszarach
chronionych
Jako gatunek l´gowy wyst´puje na wielu obszarach chroniàcych zabagnione doliny rzeczne. Najliczniej derkacz
wyst´puje w Biebrzaƒskim PN i Narwiaƒskim PN.

Poradniki ochrony siedlisk i gatunków

Rozwój i stan populacji
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Derkacz jest gatunkiem zagro˝onym wygini´ciem w skali
ca∏ej Europy. Praktycznie we wszystkich paƒstwach obserwowano spadek liczebnoÊci, który zaczà∏ si´ ju˝ na poczàtku XIX w. Jednak ostatnie badania wskazujà na wzrost
populacji zarówno w Polsce, jak i na wschodzie Europy.
Byç mo˝e wynika on z lepszego poznania terenu oraz odpowiednich warunków hydrologicznych panujàcych
w ostatnich latach. Nie mo˝na równie˝ wykluczyç, ˝e
wzrost nastàpi∏ w wyniku zaprzestania upraw rolnych na
du˝ych obszarach. Parametry dynamiki populacji derkacza sà bardzo s∏abo poznane. Zapewne najwi´kszà produktywnoÊç uzyskujà ptaki l´gowe na niekoszonych obszarach rozmieszczonych na wschodzie Europy. Od∏owy
w Egipcie wskazujà na bardzo du˝y udzia∏ wÊród w´drujàcych derkaczy osobników m∏odych. W zwiàzku z tym
mo˝na przypuszczaç, ˝e sukces l´gowy europejskich populacji jest doÊç wysoki. Europejskà populacj´ derkacza
szacuje si´ na 1 100 000–1 800 000 p. Derkacze najliczniej wyst´pujà w europejskiej cz´Êci Rosji – do
1 540 000 p., na Litwie do 38 000 p., na Bia∏orusi do
30 000 p. i na Ukrainie do 55 000 p. LiczebnoÊç polskiej
populacji derkacza szacowana jest na 37 000–43 000
samców. Znaczne liczebnoÊci osiàga w ostojach: Dolina
Biebrzy – ok. 500 samców, Dolina Ârodkowego Bugu –
350 samców, Zlewnia Górnej Huczwy – 300 samców,
Puszcza Kampinoska – do 280 samców, w Dolinie Górnej
Narwi – do 370 samców. Ponadto lokalnie doÊç licznie
wyst´puje na Mazowszu, Kielecczyênie i w Wielkopolsce.

Zagro˝enia
Derkacz jest gatunkiem zagro˝onym w skali Êwiata. W Polsce na niektórych obszarach wyst´puje jeszcze doÊç licznie,
jednak˝e szybkie przekszta∏cenia u˝ytków zielonych
w grunty orne w krótkim czasie mogà spowodowaç znaczne zmniejszenie si´ krajowych zasobów tego gatunku.
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 gniazdowych w wyniku zmniejszania si´
powierzchni ekstensywnie u˝ytkowanych ∏àk i pastwisk
w dolinach rzecznych na rzecz pól uprawnych. Cz´Êç
przesuszonych, otwartych ∏àk zosta∏a porzucona przez
u˝ytkowników z powodów ekonomicznych i podlega zarastaniu w wyniku naturalnej sukcesji;

• mechanizacja rolnictwa po∏àczona z pewnymi formami
wykonywania zabiegów agrotechnicznych (wprowadzenie szybkotnàcych kosiarek rotacyjnych, przyspieszenie
terminów koszenia, metoda koszenia od peryferii do
Êrodka ∏àki);
• narastajàca presja drapie˝ników czworono˝nych (norki
amerykaƒskiej, lisa, kota domowego) oraz skrzydlatych
(kruka, wrony siwej).
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:
• 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;
• zaniechaç deniwelacji powierzchni dolin rzecznych (zasypywania starorzeczy i zag∏´bieƒ terenu okresowo wype∏nionych wodà);
• utrzymaç póêny termin pierwszego pokosu traw (nie
wczeÊniej ni˝ 10 czerwca, optymalnie po 1 lipca);
• wprowadziç zmian´ techniki koszenia, polegajàcà na
wprowadzeniu wolniejszych maszyn, roz∏o˝eniu wykaszania du˝ych obszarów ∏àkowych na kilka dni, rozpoczynaniu pokosu od Êrodka ∏àki i prowadzeniu go do peryferii,
pozostawianiu pasa niewykoszonych zio∏oroÊli na skraju
∏àki, stanowiàcego ok. 5% powierzchni ∏àkowej;
• podjàç redukcj´ drapie˝ników niszczàcych l´gi, w pierwszym rz´dzie lisa, norki amerykaƒskiej, kruka i wrony siwej.
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 i liczebnoÊç krajowej populacji l´gowej;
• wybiórczoÊç siedliskowà;
• sukces l´gowy w zale˝noÊci od siedliska;
• proporcj´ ptaków przyst´pujàcych do drugiego l´gu;
• prze˝ywalnoÊç;
• rozmieszczenie zimowisk i tras przelotu krajowej populacji l´gowej;
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• skutecznoÊç czynnej ochrony gatunku;
• dyspersj´, tak mi´dzysezonowà, jak i wewnàtrzsezonowà;
• lokalizacj´ zbiorowych pierzowisk.

Monitoring
• co 3 lata liczenie odzywajàcych si´ samców na losowych
powierzchniach rz´du 100 km2. Metodyka do ustalenia.
Pierwsza kontrola powinna odbyç si´ po 20 maja, a kolejna po 20 czerwca, w czasie najwi´kszej aktywnoÊci
g∏osowej samców, pomi´dzy godzinami 22 a 5;
• corocznie nale˝y prowadzaç liczenie odzywajàcych si´ samców na powierzchniach próbnych wyznaczonych w najwi´kszych krajowych ostojach derkacza. Metodyka do ustalenia.

Bibliografia

Piotr Zieliƒski

A122

Poradniki ochrony siedlisk i gatunków

BAZA DANYCH OSO – NATURA 2000. Zak∏ad Ornitologii PAN.
BAZA DANYCH POLSKIEGO ATLASU ORNITOLOGICZNEGO.
Zak∏ad Ornitologii PAN.
BAZA DANYCH WIADOMOÂCI POWROTNYCH. Centrala Obràczkowania Ptaków, Zak∏ad Ornitologii PAN.
BEDNORZ J., KUPCZYK M., KUèNIAK S., WINIECKI A. 2000. Ptaki Wielkopolski. Monografia faunistyczna. Poznaƒ, 640 s.
BIRDLIFE INTERNATIONAL/EUROPEAN BIRD CENSUS COUNCIL. 2000. European bird populations: estimates and trends.
BirdLife Conservation Series No. 10. Cambridge, 160 s.
CRAMP S., SIMMONS K.E.L. (red.) 1980. Handbook of the Birds
of Europe, the Middle East and North Africa. The Birds of the
Western Palearctic. Vol. 2. Hawks to Bustards. Oxford, 695 s.
CHYLARECKI P., GROMADZKA J., GROMADZKI M., ZIELI¡SKI P.
1999. Corncrake survey in Poland. Part 1. Final report of the
survey in 1998. Opracowanie dla OTOP. Mscr. Gdaƒsk.

DYRCZ A., GRABI¡SKI W., STAWARCZYK T., WITKOWSKI J. 1991.
Ptaki Âlàska. Monografia faunistyczna. Wroc∏aw, 525 s.
GROMADZKI M., DYRCZ A., G¸OWACI¡SKI Z., WIELOCH M.
1994. Ostoje ptaków w Polsce. Gdaƒsk, 403 s.
HAGEMEIJER W. J. M., BLAIR M. J. (red.) 1997. The EBCC Atlas
of European Breeding Birds: Their Distribution and Abundance. London, 903 s.
JONSSON L. 1998. Ptaki Europy i obszaru Êródziemnomorskiego. Warszawa, 559 s.
JUSZCZAK K., OLECH B. 1997. LiczebnoÊç i rozmieszczenie
derkacza Crex crex na terenach otwartych Kampinoskiego
Parku Narodowego i jego okolic w latach 1996–1997. Not.
Orn., 38: 197–213.
SALZER U., SCHAFFER L. 1977. Altersbestimmung von Wachtelkonigen Crex crex. Vogelwelt, 118: 135–139.
SCHAFFER N. Ecology of corncrakes Crex crex. BirdLife International Corncrake Action Plan Workshop. Mscr.
SNOW D. W., PERRINS C. M. 1998. The Birds of the Western Palearctic. Concise edition. Vol. 1. Non-Passerines. Oxford, 1008 s.
TOMIA¸OJå L. 1990. Ptaki Polski; rozmieszczenie i liczebnoÊç.
Warszawa, 462 s.
TOMIA¸OJå L., STAWARCZYK T. 2003. Awifauna Polski. Rozmieszczenie, liczebnoÊç i zmiany. Wroc∏aw, 870 s.
TUCKER G. M., HEATH M. F. (red.) 1994. Birds in Europe. Their
Conservation Status. Cambridge, 600 s.
WERNHAM CH., TOMS M., MARCHANT J., CLARK J., SIRIWARDENA G., BAILLIE S. (red.) 2002. The migration atlas. Movements of the birds of Britain and Ireland. London, 884 s.
WETLANDS INTERNATIONAL. 2002. Waterbird Population Estimates – Third Edition. Wetlands International Global Series
No. 12. Wageningen, The Netherlands, 226 s.

301

