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Cyraneczka (z ³ac. Anas crecca) to najmniejsza dzika kaczka spoœród gatunków wystêpuj¹cych w Polsce. Jest to ptak wêdrowny. D³ugoœæ jego cia³a wynosi od 31 do 38 cm, rozpiêtoœæ skrzyde³ 54-59 cm, a masa waha siê od 257
do 440 g. Samiec cyraneczki (kaczor) w okresie godowym odzywa siê charakterystycznym, daleko nios¹cym siê g³osem „trjuk, krik, krek” i choæ zwyczajne kwakanie tego gatunku jest podobne do g³osów wiêkszych kaczek, to
jednak jest du¿o delikatniejsze.

Przestraszona cyraneczka potrafi wystartowaæ z wody niemal pionowo, jakby
wyskakiwa³a z wody wprost do góry. Lata
bardzo szybko, czêsto w du¿ych stadach,
a w locie ca³a grupa ptaków potrafi manewrowaæ (skrêcaæ i zawracaæ) z tak¹ jednomyœlnoœci¹ i precyzj¹, jakby tworzy³a

Cyraneczka zamieszkuje mokrad³a i
podmok³e ³¹ki w dolinach wiêkszych rzek,
gdzie jej ulubionym miejscem s¹ starorzecza oraz zabagnienia otoczone roœlinnoœci¹ krzewiast¹ lub drzewami. Równie
czêsto wystêpuje na obrze¿ach p³ytkich
jezior i stawów, preferuj¹c wyp³ycone zatoki wielkich jezior. Spotkaæ j¹ mo¿na tak¿e wœród lasów, a zw³aszcza na niewielkich, œródleœnych zbiornikach wodnych.
Poza okresem lêgowym przebywa na
wodach otwartych (np. w ujœciach rzek)
lub na b³otnistych brzegach zbiorników
wodnych. Cyraneczka gniazduje zarówno na pó³nocy Eurazji (podgatunek europejski), jak i te¿ w Ameryce Pó³nocnej
(podgatunek pó³nocnoamerykañski), a
zimuje odpowiednio w umiarkowanych
szerokoœciach Eurazji i tropikalnej Azji lub
te¿ na po³udniu Stanów Zjednoczonych
oraz na Karaibach. W Polsce ptak ten jest
oceniany jako gatunek lêgowy (tzn., ¿e
zak³ada gniazda, m.in. na obszarze Biebrzañskiego Parku Narodowego), ale bardzo nieliczny (tzn., ¿e jego statystyczne
zagêszczenie wynosi od 0,1 do 1 pary
na 100 km2 powierzchni terenu), a liczebnoœæ krajowej populacji jest nieznana. Jest
to ptak ³owny, którego okres ochronny
trwa od 22 grudnia do 14 sierpnia.

jeden organizm. Cyraneczki najczêœciej
mo¿na zaobserwowaæ p³ywaj¹ce w wodzie, jednak czêsto widaæ je przechadzaj¹ce siê po b³otnistych brzegach lub p³yciznach. W sk³ad ich po¿ywienia wchodz¹

Para cyraneczek. (Fot. Dave Menke, USFWS)

Cyraneczki zak³adaj¹ gniazdo zazwyczaj
w trzcinie, wœród roœlin wystêpuj¹cych na
mokrad³ach, pod krzewami blisko brzegu,
ale równie¿ na ³¹kach z dala od wody. Jako
w³aœciwe miejsce do budowy gniazda wybieraj¹ zawsze ukryte w
gêstej roœlinnoœci zag³êbienie terenu, które nastêpnie
wyœcielaj¹ ŸdŸb³ami traw
oraz w³asnym puchem. Samica sk³ada do niego od 8
do 10 (rzadziej 12) kremowo¿ó³tych (ale zawsze z zielonkawym odcieniem) jaj,
które nastêpnie wysiaduje
przez okres 21-23 dni. M³ode cyraneczki opuszczaj¹
gniazdo wkrótce po wylêgu, a samodzielnoœæ uzyskuj¹ po 25-30 dniach, w
czasie których wraz z matk¹ (tylko samica opiekuje siê
potomstwem) prowadz¹
bardzo skryty tryb ¿ycia.
Ka¿da para wyprowadza
tylko jedno pokolenie potomstwa w ci¹gu roku, a
poza sezonem lêgowym
ptaki te ¿yj¹ g³ównie w stadach.

Cyraneczka lubi te¿ zarastaj¹ce bagna i fosy pokryte rzês¹. (Fot. Sebastian Bielak)
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Kaczor cyraneczki w pe³nej krasie. (Fot. Donna Dewhurst, USFWS)

Samotny kaczor poszukuj¹cy partnerki. (Fot. Jesse Achtenberg, USFWS)
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nasiona, p¹czki i m³ode pêdy roœlin wodnych, skorupiaki, œlimaki, ma³¿e oraz owady chwytane blisko powierzchni wody lub
wybierane z mu³u zalegaj¹cego w p³ytkiej
wodzie.
Cyraneczki najliczniej wystêpuj¹ na
Pomorzu Zachodnim, w rejonie Borów
Tucholskich, w pó³nocnej czêœci Wielkopolski oraz na Mazurach, ale tak naprawdê nie wiadomo ile ich jest w Polsce.
Obserwacje ornitologów wskazuj¹ jednak, ¿e w skali ca³ego kraju iloœæ tych
ptaków bez w¹tpienia maleje, a udzia³ w
tym – i to coraz wiêkszy – ma osuszanie
mokrade³ oraz ocieplenie klimatu. W porównaniu ze stanem z XIX w., kiedy to
cyraneczka by³a na po³udniu kraju
(zw³aszcza na Œl¹sku) gatunkiem licznym,
wyraŸnie zmniejszy³a siê liczba par zak³adaj¹cych gniazda. Np. w dolinie Baryczy
w latach 50. XX wieku by³ to ptak doœæ
liczny, a obecnie nie znaleziono nawet
jednego gniazda lub jego pozosta³oœci,
które wskazywa³yby na przeprowadzony lêg. W innych miejscach Polski stwierdzono utrzymywanie siê sta³ej iloœci cyraneczek, np. w dolinie œrodkowej Warty w latach 80. i 90. XX wieku by³o to ok.
10 par, a na Bagnach Biebrzañskich ok.
30 par. Cyraneczki nie s¹ w Polsce liczne
nawet w czasie swoich wêdrówek, tj. w
marcu lub kwietniu (przylot) oraz od koñca lipca do wrzeœnia (odlot). PóŸniej przelatuj¹ przez Polskê osobniki pochodz¹ce
z pó³nocy, które pozostaj¹ w naszym kraju a¿ do mrozów. Zimowanie cyraneczek
w Polsce (zw³aszcza na Œl¹sku) sta³o siê
zjawiskiem doœæ powszechnym, choæ
jeszcze w latach 70. XX wieku nie by³o
ono wcale znane.
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