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Ptaki Biebrzañskich Mokrade³

ZIELONA LIGA, STYCZEÑ 2007

Biebrzañskie Mokrad³a to najcenniejszy pod wzglêdem przyrodniczym fragment Biebrzañskiego Parku Narodowego, najwiêkszego parku narodowego w Polsce, chroni¹cego bogat¹ faunê i florê doliny Biebrzy. Mokrad³a,
potocznie zwane bagnami, to podmok³e ³¹ki poroœniête g³ównie turzyc¹ i
trzcin¹, które rosn¹ na warstwie torfów stale nasi¹kniêtych wod¹. Biebrzañskie mokrad³a, zajmuj¹ce a¿ 43% powierzchni parku oraz rozlewiska
utworzone przez wolno p³yn¹c¹ i meandruj¹c¹ Biebrzê s¹ ostoj¹ ponad
250 gatunków ptaków, czêsto unikalnych w skali Europy, a nawet ca³ego
œwiata. Park znajduje siê na liœcie konwencji Ramsar jako obszar wodnob³otny maj¹cy znaczenie miêdzynarodowe dla ochrony przyrody, nale¿y do
europejskiej sieci obszarów chronionych ECONET oraz w ca³oœci do sieci
Natura 2000.

wschodzie Polski. Dotychczas najwiêksze
skupisko ro¿eñców zanotowano w kwietniu 1992 roku nad Biebrz¹, gdzie w jednym miejscu widziano a¿ 1053 ptaków!
Ro¿eñce zak³adaj¹ gniazdo w pobli¿u
wody, w niewielkim zag³êbieniu gruntu
na brzegach zbiorników wodnych, wœród
trzcin, traw lub innych roœlin. Sporadycznie jednak gnie¿d¿¹ siê na suchym l¹dzie
i w odleg³oœci nawet do kilkuset metrów
od wody. Czasami zdarza siê, ¿e gniazdo, us³ane ze ŸdŸbe³ traw oraz liœci z dodatkiem w³asnego puchu, jest zak³adane

Ro¿eniec (z ³ac. Anas acuta) to œredniej wielkoœci ptak wêdrowny o smuk³ej
sylwetce i d³ugiej, cienkiej szyi – jeden z
wielu gatunków dzikich kaczek spotykanych w Polsce. Samiec ro¿eñca (kaczor)
w sezonie godowym ma charakterystyczne, d³ugie (do 20 cm d³ugoœci) pióra w
ogonie, które – gdy p³ynie – stercz¹ nad
wod¹ niczym rogi (st¹d nazwa gatunkowa). D³ugoœæ cia³a tego ptaka wynosi od
68 do 73 cm, rozpiêtoœæ skrzyde³ 87-92
cm, a masa waha siê od 0,6 do 1,3 kg.
Kaczor wydaje specyficzny, miêkki g³os
„krjuk brjuk” lub gwi¿d¿e „pjurb”, natomiast samica odzywa siê g³osem ochryp³ym i skrzypliwym „kwak, krokrokro rerrerer”.
Ro¿eniec zamieszkuje rozleg³e, p³askie
doliny rzeczne obfituj¹ce w p³ytkie zbiorniki wodne lub podmok³e torfowiska.
Tylko sporadycznie buduje gniazda na
stawach hodowlanych. Ptak ten gniazduje
na obszarze tundry Eurazji i Ameryki Pó³nocnej, a zimuje na po³udnie od Panamy, w œrodkowej Afryce, Indiach oraz Filipinach. W Polsce jest oceniany jako gatunek lêgowy (oznacza to, ¿e zak³ada
gniazda, m.in. na obszarze Biebrzañskiego Parku Narodowego), ale skrajnie nieliczny (jego statystyczne zagêszczenie

w dziuplach drzew. W okresie od marca
do kwietnia samica sk³ada od 7 do 11
zielonkawo¿ó³tych lub kremowo¿ó³tych
jaj, które wysiaduje przez kolejne 23 dni.
M³ode opuszczaj¹ gniazdo wkrótce po
wylêgu, a samodzielnoœæ uzyskuj¹ po 42
dniach, w czasie których wraz z rodzicami prowadz¹ bardzo skryty tryb ¿ycia.
Pary przebywaj¹ oddzielnie i wychowuj¹
tylko jedno pokolenie potomstwa w ci¹gu roku. Poza sezonem lêgowym ro¿eñce równie¿ ¿yj¹ w parach lub ³¹cz¹ siê w
ma³e stada.
Ro¿eñce ¿eruj¹ g³ównie w wodzie i
bardzo rzadko wychodz¹ na l¹d. Wydobywaj¹c po¿ywienie z wody zanurzaj¹

S³ynne Biebrzañskie Mokrad³a. (Fot. Sebastian Bielak)

wynosi mniej ni¿ 0,2 ptaka na 100 km2
powierzchni terenu), a krajowa populacja liczy ok. 40-60 par.
Ro¿eniec znajduje siê w Czerwonej
Ksiêdze Zwierz¹t Gin¹cych i Zagro¿onych
w Polsce jako gatunek silnie zagro¿ony
wymarciem i jest objêty œcis³¹ ochron¹
gatunkow¹. Licznie pojawia siê tylko w
okresie wêdrówek, tj. od marca do kwietnia oraz od sierpnia do listopada. Wtedy
te¿ widywany jest nad wodami ca³ego
kraju, ale najwiêksze stada (licz¹ce nawet
kilkaset osobników) przelatuj¹ od doliny
Warty na zachodzie kraju przez Pojezierza: Wielkopolskie, Pomorskie i Mazurskie a¿ po dolinê Biebrzy na pó³nocnym

Kaczor ro¿eñca w szatach godowych.
(Fot. Dave Menke, USFWS)

RO¯ENIEC
RO¯ENIEC

ZIELONA LIGA, STYCZEÑ 2007

19

Stado ro¿eñców zrywaj¹ce siê do lotu. (Fot. Wyman Meinzer, USFWS)
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Kaczor ro¿eñca nad brzegiem rozlewiska. (Fot. John i Karen Hollingsworth, USFWS)

Kaczor ro¿eñca na podmok³ej ³¹ce. (Fot. John i Karen Hollingsworth,
USFWS)

ca³y przód cia³a unosz¹c kuper ku górze.
Dziêki d³ugiej szyi siêgaj¹ g³êbiej ni¿ inne
kaczki wystêpuj¹ce na tym samym terenie, wiêc maj¹ wiêksze mo¿liwoœci zdobycia pokarmu z dna zbiornika wodnego. Ich dieta jest bardzo urozmaicona,
zjadaj¹ zarówno drobny plankton, roœliny wodne, owady i ich larwy, jak i te¿
mniejsze ma³¿e, œlimaki, skorupiaki, ryby,
ma³e ¿aby, myszy polne, nasiona zbó¿ i
grochu, a nawet ¿o³êdzie.
Liczebnoœæ ro¿eñca w Polsce wci¹¿
spada, a w porównaniu do stanu z XIX
wieku, w ostatnim stuleciu (w ca³ym kraju) proces ten wyraŸnie siê nasili³. Przyk³adowo w latach 70. XX wieku nad œrodkow¹ Wart¹ wystêpowa³o ok. 100 par
tych ptaków, w po³owie lat 80. ju¿ tylko
10-20 par, a w latach 90. jedna lub dwie
pary i to nie ka¿dego roku. W efekcie niekorzystnych zmian w kraju pozosta³y ju¿
tylko trzy miejsca, w których ro¿eñce
wystêpuj¹ w wiêkszych iloœciach – jednym z nich s¹ w³aœnie Biebrzañskie Bagna. Ale nawet tutaj ro¿eñców jest coraz
mniej, jeszcze w latach 60. by³a to jedna
z liczniejszych kaczek, ale ju¿ w latach
80. oceniono ich iloœæ na zaledwie 50 par.
W sumie w po³owie lat 80. XX wieku w
Polsce wystêpowa³o od 100 do 150 par
ro¿eñców, co przy obecnych 40-60 parach oznacza spadek liczebnoœci od 40
do 73% (œrednio o ok. 60%). Najwa¿niejszymi przyczynami zaniku ro¿eñca w
Polsce s¹ osuszanie i zagospodarowywanie podmok³ych dolin rzecznych (np.
doliny Narwi i doliny Górnej Biebrzy) oraz
ocieplenie klimatu.
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