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Bernikla kanadyjska (z ³ac. Branta canadensis) to du¿y ptak wêdrowny o charakterystycznym upierzeniu, d³ugiej szyi oraz krêpym tu³owiu – jeden z wielu
gatunków dzikich gêsi wystêpuj¹cych w Polsce. Poniewa¿ w ramach tego
gatunku wyró¿nia siê a¿ 12 podgatunków (niejednokrotnie bardzo zró¿nicowanych pod wzglêdem budowy i ubarwienia cia³a), d³ugoœæ cia³a tego ptaka
ulega znacznym wahaniom: od 51 do nawet 110 cm (przy maksymalnej rozpiêtoœci skrzyde³ wynosz¹cej 190 cm), a masa cia³a od 1,4 do 6,5 kg.

Ptaki Biebrzañskich Mokrade³
ne jest ze stosu materia³u roœlinnego
wyœcielonego puchem, do którego samica w okresie od marca do maja sk³ada
od 1 do 12 (zazwyczaj 5-7) kremowobia³ych jaj. W czasie gdy je wysiaduje,
co trwa od 24 do 30 dni, samiec pilnie
strze¿e gniazda i partnerki.
Bernikle kanadyjskie gniazduj¹ najczêœciej pojedynczymi parami lub po kilka par blisko siebie i wyprowadzaj¹ jedno pokolenie potomstwa w ci¹gu roku.
Pisklêtami opiekuj¹ siê oboje rodzice,
m³ode bernikle opuszczaj¹ gniazdo zaraz po wylêgu, ale samodzielnoœæ uzyskuj¹ dopiero po up³ywie od 40 do nawet 86 dni (w zale¿noœci od podgatunku). Poza sezonem lêgowym bernikle z
regu³y formuj¹ stada, rzadko ¿yj¹c pojedynczo, a najczêœciej spotkaæ je wte-

Stado doros³ych i m³odych bernikli. (Fot. Lee Karney, USFWS)

Pierwotnie bernikla kanadyjska zamieszkiwa³a Arktykê oraz strefê klimatu
umiarkowanego Ameryki Pó³nocnej, ale
zosta³a introdukowana w Europie oraz na
Nowej Zelandii. Wystêpuje na nizinnych
obszarach mokrad³owych, zamieszkuj¹c
zbiorniki wodne z bujn¹ roœlinnoœci¹ i
wysepkami, g³ównie w pobli¿u otwartych
terenów, tj. pól uprawnych, pastwisk oraz
³¹k, gdzie zdobywa wiêkszoœæ po¿ywienia. Bernikla kanadyjska jest uwa¿ana za
gatunek obcy w naszym kraju w zwi¹zku
z czym nie podlega ochronie. Gniazdo
zak³ada zazwyczaj na ziemi w pobli¿u
wody, najczêœciej dobrze ukrywaj¹c je
wœród roœlinnoœci, ale zdarza siê równie¿,
¿e nie jest ono specjalnie zamaskowane
i powstaje na drzewach, pó³kach skalnych, urwiskach, a nawet tratwach i ró¿nych sztucznych platformach. Zbudowa-

Pisklêta bernikli kanadyjskiej kilka dni po wykluciu.
(Fot. Edward J. O’Neil, USFWS)
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Bernikla z m³odymi wœród szuwarów. (Fot. Dave Menke, USFWS)
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stwierdzonej obecnoœci. Obserwacje ornitologów wskazuj¹ jednak, i¿ pary tych
ptaków s¹ coraz czêœciej widywane w
naszym kraju w okresie lêgowym, co
daje nadziejê, ¿e gatunek ten bêdzie siê
wkrótce u nas rozmna¿a³.
W przewa¿aj¹cej czêœci Polski bernikla kanadyjska zaczê³a siê pojawiaæ czêœciej dopiero od po³owy lat 90. XX wieku, choæ ze wzglêdu na powstanie zimowisk na ¯u³awach
Wiœlanych oraz na
Wiœle we W³oc³awku, obserwowano j¹ regularnie ju¿ od
roku
1982.
Wczeœniej widziano j¹ na te-

renie kraju tylko 9 razy, dlatego te¿ obecnie ptak ten ma status gatunku „nielicznie zalatuj¹cego”, tzn. takiego, którego
obecnoœæ w naszym kraju w przeci¹gu
ostatnich dwóch stuleci stwierdzono od
20 do 50 razy. Coraz czêstsze pojawianie siê tej dzikiej gêsi w Polsce jest efektem zwiêkszania siê populacji sztucznie
wprowadzonej w latach 30. XX wieku w
Skandynawii. Populacja bernikli w samej

Bernikla kanadyjska w ca³ej okaza³oœci.
(Fot. Ryan Hagerty, USFWS)

£¹ki i pastwiska s¹siaduj¹ce z Biebrz¹. (Fot. Sebastian Bielak)

dy mo¿na na wybrze¿ach morskich.
Od¿ywiaj¹ siê g³ownie pokarmem roœlinnym, czyli wyskubywanymi zielonymi czêœciami roœlin oraz nasionami, z
niewielk¹ domieszk¹ pokarmu zwierzêcego (bezkrêgowce: skorupiaki, ma³¿e,
owady). Bernikle kanadyjskie s¹ na tyle
sprytne, ¿e poœród wielu gatunków traw
i turzyc wystêpuj¹cych zw³aszcza na
podmok³ych ³¹kach wybieraj¹ tylko te,
których nasiona zawieraj¹ najwiêcej
od¿ywczych sk³adników. W czasie przelotów czêsto wydaj¹ g³oœny klangor „aahonk” i formuj¹ klucze sk³adaj¹ce siê z
doœæ du¿ej liczby osobników. Mo¿liwe,
¿e bernikla kanadyjska gniazduje w naszym kraju, ale dotychczas nie uzyskano na to dowodów i nawet na obszarze
Biebrzañskiego Parku Narodowego jest
ona uznawana jedynie za gatunek o

tylko Szwecji by³a oceniana w po³owie
lat 90. XX wieku na 5000 – 10 000 par.
Bernikle kanadyjskie najczêœciej widuje
siê wiosn¹ i zim¹ na Œl¹sku oraz w pó³nocnej czêœci kraju, gdzie na ¯u³awach
ko³o Elbl¹ga zimowa³o w roku 1999 a¿
700 tych ptaków. Co ciekawe, ptaki te
zimuj¹ czasami w obrêbie miast, np. widziano je w Toruniu i Cieszynie.
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