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Wystarczy kilkuminutowy spacer, by w centrum miasta
móc spokojnie obserwować dziką przyrodę. Odkąd
pamiętam, na jarocińskim stawie, w parku Radolińskich,
pływały kaczki krzyżówki. Dzikich kaczek jest
kilkadziesiąt gatunków, z tego kilkanaście występuje u
nas. Wśród nich najpospolitsze, spotykane u nas to:
krzyżówka, cyranka, cyraneczka, podgorzałka,
płaskonos, czernica i głowienka. Kaczka krzyżówka –
gatunek dużego ptaka wodnego z rodziny
kaczkowatych). Zasiedla ona większość półkuli
północnej. Nie jest zagrożona. W Polsce dopuszczono
ją jako gatunek łowny w okresie od 15 sierpnia do 21
grudnia. Od krzyżówki pochodzą nasze kaczki domowe.
Kaczki są ptakami przelotnymi. Przylatują do nas
wczesną wiosną (w początkach marca) i odlatują w
październiku. Niektóre spośród krzyżówek pozostają u
nas przez zimę, jeżeli znajdą odpowiednie warunki bytu
- niezamarzające oparzeliska. W okresie godowym
kaczki żyją parami i w tym czasie, podczas lotu,
pierwsza leci przeważnie kaczka, a za nią kaczor. W
okresie lęgowym, kiedy samice siedzą na gniazdach,
kaczory początkowo zbierają się w stada, a potem
zaszywają się w szuwarach, gdzie wypierzają się.

*Foto – staw w parku Radolińskich

Kaczka krzyżówka różni się od kaczora upierzeniem.
Głowę ma brunatnoszarą, z boku głowy od dzioba,
przez oko, przechodzi ciemny pasek. Ogon ma
brunatnoszary, bez czarnych zakręconych piórek.
Samica ma mniej kontrastowe ubarwienie.
Pomarańczowy dziób z czarnymi plamami, u
poszczególnych osobników bywa różnej wielkości.
Charakterystyczna jest u niej biało-beżowa głowa, z
ciemną przepaską przez oko. Ogólnie pióra
przypominają nałożone na siebie łuski. Na spodzie ciała
są one drobniejsze. Ma białe sterówki z brązowymi
plamami. Wiosła ma pomarańczowe.

*Foto kaczka z jarocińskiego stawu

Kaczor w upierzeniu godowym, tj. od października
do maja, ma grzbiet i skrzydła brązowo-szare. Na
skrzydłach ma fioletowo-niebieskie lustro w
kształcie rombu, biało i czarno obramowane. Głowa
i górna część szyi jest ciemnozielona, błyszcząca.
Dolna część szyi i pierś jest rdzawa, na środku szyi
ma biały pierścień. Podbrzusze jest szarobiałe, ogon
długości ok. 6 cm jest czarny o zielonkawym
połysku, haczykowato wygięty do góry i do przodu.

* Foto obok – kaczor wypoczywający, jednak w każdej chwili gotowy by
ostrzec inne kaczki o niebezpieczeństwie

Czasami kaczki odbiegają ubarwieniem od
standardowej krzyżówki. Są to naturalne
mieszańce. Większość mieszańców przyjmuje główną
barwę z genu kaczora. Stąd widywane ptaki
przypominają kaczkę dziką, z mniej lub bardziej licznymi
detalami ubarwienia, odbiegającymi od normy. Zdarza
się jednak, że ptak zyskuje zupełnie inne upierzenie.
Dokumentowano osobniki jednolite, metalicznie
mieniące się zielenią, purpurą, błękitem, a nawet
czarne.

* Patrz obok - zdjęcie mieszańca własnoręcznie
zrobione w dniu 06.06.2020 roku na jarocińskim stawie

Kaczki latają bardzo szybko (do 60 km/h) wywołując lotkami
charakterystyczny gwizd (szczególnie krzyżówki); w czasie
dłuższego lotu ustawiają się zawsze w klucz lub na linii prostej,
skośnie do kierunku lotu. Kaczki są bardzo ostrożne i trudno
jest je podejść blisko na otwartej wodzie, jedynie w lecie
dosiadują dość twardo i niechętnie się podrywają. Kaczka
bardzo dobrze nurkuje. Ptaki, dzięki piórom potrafią nie tylko
latać, ale także unosić się na powierzchni wody. Ciało ptaka jest
dobrze izolowane, gdyż upierzenie nie przepuszcza wody.
Pomaga w tym szczególnie silnie rozwinięty gruczoł kuprowy położony pod nasadą ogona (tzw. kuper). Ten skórny
gruczoł ptaków wydziela substancję, którą natłuszczane są
pióra, aby zabezpieczyć je przed przemoknięciem. Tłustą
wydzielinę ptaki roznoszą za pomocą dzioba. Natłuszczone z
zewnątrz ściśle przylegające pióra konturowe tworzą coś w
rodzaju poduszki, wypełnionej od środka ogrzanym przez ciało
powietrzem oraz warstwą miękkich piór puchowych. Nogi
ptaka niczym śruba okrętowa napędzają tułów, głównie dzięki
błonie pławnej. Stopy ptaka to także narząd termoregulacji. W
czasie chłodnych słonecznych dni ptaki wystawiają ciemne
stopy z szeroko rozpiętymi błonami pławnymi na słońce,
zyskując przez to dodatkowe ciepło. Kaczki zaliczane są do
rzędu blaszkodziobych. Nazwa ta wzięła się od miękkich płytek
- blaszek, umiejscowionych na krawędziach, zarówno górnej,
jak i dolnej części dzioba. Podczas zdobywania pokarmu ptaki
wciągają wodę do jamy dziobowej, a następnie zatrzymują
znajdujące się w niej skorupiaki i części roślin. Wodę
wypuszczają pomiędzy blaszkami na zewnątrz. Dodatkowo ich
język i wnętrze dzioba pokryte jest stożkowatymi brodawkami.

Kaczka buduje gniazdo na wzniesieniu nad wodą wśród
sitowia, w kępie krzaków lub w dziupli starego pnia, a
czasami poza obrębem wody, w krzakach, młodnikach lub
na łące, nawet w znacznej odległości od wody. Krzyżówki
wykorzystują niekiedy stare gniazda innych ptaków
znajdujące się w lesie na wysokich drzewach z dala od
wody. W kwietniu - maju kaczka składa jaja w liczbie 6-14
sztuk, koloru jasnozielonego lub różowo-zielonego. Po 3-4
tygodniach (zależnie od gatunku) następuje wylęg. Młode
krótko po wylęgu (6-12 godzin) wychodzą z matką na wodę
i zdolne są do samodzielnego życia. Po ok. 4 tygodniach
zaczynają latać. Pojedyncza kaczka może złożyć w swoim
gnieździe do 12 jaj, natomiast ornitolodzy znajdowali
gniazda, w których zniesienia były zdecydowanie większe.
Co się okazało? Otóż to, że pewnej samicy jaja podrzucały
inne kaczki. Oprócz adopcji od jajka, krzyżówkowe mamy
przygarniają także wyklute już pisklaki. Samice jakoś
niespecjalnie zwracają uwagę na to, czy dane pisklę
pochodzi z innego gniazda. Po prostu wychowują je jak
swoje.

Pisklęta krzyżówki są żółtokremowe z czarnym wierzchem ciała
i przepaską przez oko. Trzymają się matki. Całkiem młode
kaczki nazywają się klapakami, starsze, które próbują lotu,
podlotkami. W wylęgu i wychowie młodych kaczor nie bierze
udziału, natomiast kaczka jest bardzo troskliwą matką.

* Foto obok – kaczka wraz z pisklętami, na Lipince, w okolicy
mostku na ul. Kasztanowej

Kaczka żywi się wodorostami, trawą, drobnymi rybami,
owadami, ziarnem zbóż oraz ikrą rybią. Właściwie zjada
wszystko, co może przełknąć. Kaczki krzyżówki żerują od
zmierzchu do rana. W sierpniu - wrześniu kaczki zaczynają
przeloty w poszukiwaniu żeru. Po zachodzie słońca przelatują
na obfitsze żerowiska wodne i tam przebywają przez noc, a
rano wracają do swego siedliska. Kaczki przed zapadnięciem
zmroku, jak wracają na żerowisko kilkakrotnie okrążają je i
jeżeli nie widzą niebezpieczeństwa lądują na tafli wody.

* Foto obok – kaczki żerujące na Lipince między stawami w
jarocińskim parku

Czasami jest bardzo ufna i daje się nawet karmić z ręki
(szczególnie zimą w miastach). Nie należy jednak
dokarmiać kaczek chlebem. Okazuje się jednak, że taki
sposób dokarmiania ptaków czyni więcej szkody niż
pożytku. Eksperci ostrzegają, że dokarmianie ptactwa
wodnego chlebem, a w szczególności chlebem białym,
przetworzonym, może prowadzić do chorób układu
pokarmowego, a nawet śmierci zwierząt. Przyrodnicy
zwracają uwagę na kolejny problem – niezjedzony
chleb tonie i gnije, powodując poważne spustoszenia w
ekosystemie. Dokarmianie ptaków wodnych należy
prowadzić jedynie zimą, w okresie dużych mrozów.
Pokarm należy podawać w taki sposób, aby nie miał on
kontaktu z wodą. Dokarmianie kaczek w okresie
wiosenno-jesiennym powoduje u nich utratę instynktu
wędrówki, co ma szczególne znaczenie jesienią, kiedy
gromadzące się przed odlotem w większe grupy ptaki
po dłuższym dokarmianiu decydują się pozostać przy
stałym źródle pokarmu.

* Foto obok – kaczka żerująca przy upuście/spiętrzeniu
wodnym na jarocińskim stawie

Kaczka gniazdo buduje w trawie, ale często szuka
miejsc do budowy na drzewie – jest tam
bezpieczniej. Krzyżówki zamieszkujące miejskie
stawy cierpią na niedostatek naturalnych miejsc
lęgowych wobec czego nierzadko zasiedlają budynki
– np. balkony, gdzie wykorzystują głównie skrzynki z
kwiatami, ale rośliny nie są wcale konieczne.
Gniazda mogą być budowane na najwyższych
piętrach, a pisklęta zaraz po wykluciu i tak zeskakują
na ziemię. Średnica otworu wejściowego do
skrzynki lęgowej dla kaczki wynosi ok. 15 cm. Dno
musi mieć wymiar min. 30 cmx30 cm. Stawia się ją
na ziemi lub wiesza na wysokości od 0,5 m do 10
m. Kiedy zakończy się sezon lęgowy należy budkę
lęgową wyczyścić. Najlepszym okresem do tego celu
jest okres od października do listopada, chociaż
takie czyszczenie można przeprowadzać do końca
lutego. Bywa, że niektóre ptaki mają drugi lub trzeci
lęg, w takim wypadku z czyszczeniem budki należy
zaczekać do opuszczenie przez nie gniazda.
Nieusunięte gniazda są siedliskiem pasożytów i
nagromadzone po kilku lęgach wypełniają budkę
czyniąc ją niezdatną do zamieszkania ponownie.
Czyszczenie budek lęgowych jest wskazane także
dlatego, że ptaki niechętnie zasiedlają budki, w
których jest za dużo materiału gniazdowego. Kaczki
na jarocińskim stawie wysiadują jaja głównie w
gniazdach budowanych na ziemi.
* Foto obok skrzynka lęgowa zawieszona na kasztanowcu, dla
sikory lub mazurka, ok. 25 m. od stawu, w kierunku ul. Św. Ducha.

Dziękuję za uwagę.
Leon Knypiński VIF

* Foto – zegar słoneczny na pałacu Radolińskich.
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