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PIERWSZE STWIERDZENIE CYRANECZKI KAROLIŃSKIEJ 
ANAS CAROLINENSIS NA NIZINIE MAZOWIECKIEJ

W dniu 2 IV 2017, na rozlewiskach rzeki Omulew pod miejscowością 
Oborczyska (gm. Baranowo, woj. mazowieckie), w trakcie przeglądania przez 
lunetę stada kilkuset kaczek zauważono samca cyraneczki karolińskiej Anas 
carolinensis. Ptak trzymał się nieco na uboczu i żerował na płyciźnie w niedużej 
grupie cyraneczek Anas crecca. Warunki świetlne były korzystne i na początku 
moją uwagę przykuło mało skontrastowane ubarwienie głowy a chwilę później 
zobaczyłem charakterystyczny pionowy, biały pasek z przodu i brak poziomego, 
białego paska na barkówkach. Obserwacja trwała jedynie kilkadziesiąt sekund, 
ponieważ kaczki spłoszyły się i przeleciały w trudno dostępne i osłonięte szuwarami 
miejsce, przez co nie udało się ponownie odnaleźć ptaka i wykonać dokumentacji 
fotogra+ cznej. Pomimo to, podstawowe cechy gatunku były dobrze widoczne 
a jedną z nich zdążył potwierdzić również drugi obserwator K. Antczak. 9 IV 
ponownie tra+ łem na tego osobnika, przebywającego niemalże w tym samym 
miejscu doliny. Tym razem ptak pozwolił się obserwować kilkadziesiąt minut 
i mogłem wykonać dokumentacyjne zdjęcia. Cechy, które różniły samca cyraneczki 
karolińskiej od samców rodzimego gatunku to pionowy, wyraźny biały pasek 
pomiędzy piersią a bokami ciała, brak poziomego, białego paska na barkówkach 
oraz mniej kontrastowo ubarwiona głowa, pozbawiona wyraźnych jasnych
-żółtawych obwódek zielonej maski typowych dla cyraneczki, kontrastujących 
z brązowymi partiami głowy. Dało się również zauważyć subtelny, lekko różowawy 
nalot na piersi. Ostatniej obserwacji tego osobnika dokonałem 21 IV, także nad 
Omulwią, w pobliżu miejscowości Długie (gm. Czarnia, woj. mazowieckie). Miejsce 
to było oddalone w prostej linii od punktu pierwszego spotkania o ok. 14 km 
w górę rzeki. Ptak obserwowany był w sprzyjających warunkach, ponieważ 
znajdował się bliżej na otwartym obszarze rozlewisk. Mogłem również wykonać 
lepszej jakości zdjęcia dokumentacyjne. Ptak przebywał w towarzystwie samicy 
cyraneczki tworząc z nią parę, żerował i odpoczywał w mieszanym, dużym 
stadzie kaczek, liczącym ok. 650 osobników, głównie świstunów Mareca penelope, 
cyraneczek i płaskonosów Spatula clypeata, z niewielką domieszką rożeńców Anas 
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acuta oraz cyranek Spatula querquedula. Ptak widziany był w tym samym miejscu 
jeszcze 22 IV przez kilku innych obserwatorów (http://clanga.com/index.php/
news/search/cyraneczka+karoli%F1ska, dostęp: 23.04.2017).

Obserwacja uzyskała akceptację Komisji Faunistycznej i jest to piąte stwier-
dzenie tego gatunku dla Polski. Poprzednich obserwacji dokonano wyłącznie 
w zachodniej części kraju, a dwa pierwsze spotkania miały miejsce na terenie woj. 
zachodniopomorskiego – nad Odrą k. Cedyni, w pow. gry+ ńskim oraz w Policach, 
w pow. polickim (Kajzer 2011).  Następnie gatunek ten napotkano w miejscowo-
ści Brzezia Łąka, w pow. wrocławskim, woj. dolnośląskie (Maszkało i Pietkiewicz 
2011) oraz pod Głowaczowem, pow. kołobrzeski, woj. zachodniopomorskie 
(Kośmicki i Janiszewski 2015). Wszystkie obserwacje dotyczyły pojedynczych sam-
ców; samice zaś są trudno rozpoznawalne w warunkach terenowych w porówna-
niu do samic cyraneczek. 

Gatunek ten jest stwierdzany corocznie w wielu krajach zachodniej i północ-
nej Europy, głównie w Wielkiej Brytanii, krajach skandynawskich, Hiszpanii, ale 
również w Belgii, czy w Niemczech; we wschodniej części kontynentu widziano 
ten gatunek trzykrotnie w Estonii, zaś w 2017 roku pierwszego stwierdzenia do-
konano również w Czechach (http://www.tarsiger.com/news/index.php?sp=+ nd-
&lang=eng&species=4620&sel=2&place=&country=&day=0&month=0&year=0
&+ nd_button=Search, dostęp: 25.06.2018). Na obszarze Polski cyraneczka karo-
lińska może być przeoczana w dużych, mieszanych stadach kaczek z rodzaju Anas. 

Zasięg lęgowy tego gatunku obejmuje większość obszaru Kanady, Alaski 
i północnej części USA, zimowiska rozciągają się od USA do Ameryki Środko-
wej i Wysp Karaibskich (Sibley 2000). Cyraneczka karolińska jest jednym z kil-
ku północnoamerykańskich gatunków kaczek, które zaledwie po kilka razy były 
stwierdzone w Polsce (Stawarczyk et al. 2017). 

Dziękuję Sławomirowi Chmielewskiemu i  Zbigniewowi Kajzerowi oraz re-
cenzentom za uwagi do tekstu.
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FIRST RECORD OF THE GREEN-WINGED TEAL ANAS CAROLINENSIS 

ON THE MAZOVIAN LOWLAND

Summary

On 2 April 2017 I recorded a male Green-winged Teal Anas carolinensis during the 
observations on the wetlands of the Omulew River near Oborczyska (municipality of Baranowo, 
Mazowieckie voivodeship). I observed the same individual at the same site on 9 April, and again 
on 21 April also in the Omulew valley, but several kilometres farther in Długie (municipality of 
Czarnia, Mazowieckie voivodeship). It was the + rst record of this species on the Mazovian Lowland, 
and the + fth for Poland. Q e observation was veri+ ed and accepted by the Polish Avifaunistic 
Commission.
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PIERWSZE STWIERDZENIE SROKOSZA STEPOWEGO
LANIUS EXCUBITOR HOMEYERI NA NIZINIE MAZOWIECKIEJ

W dniu 11 XI 2006 o godz. 9.00 w Górkach (gm. Leoncin, woj. mazowiec-
kie), w centralnej części Kampinoskiego Parku Narodowego, schwytano w sieci 
ornitologiczne srokosza Lanius excubitor, któremu po zaobrączkowaniu i pomie-
rzeniu, przed wypuszczeniem, wykonano serię fotogra+ i. Ptaka oznaczono jako 
osobnika dorosłego, długość złożonego skrzydła wynosiła 114 mm. Srokosz wy-
kazywał cechy wschodniego podgatunku homeyeri (Akceptacja KF PTZool.). 
Ubarwienie ptaka było jaśniejsze niż u podgatunku nominatywnego, co było zauważalne 
nawet bez bezpośredniego porównania. Ptak charakteryzował się biało-szarym czo-
łem, szerokimi białymi lusterkami na lotkach 1. rzędu, które przechodziły w biały 
pasek skrzydłowy na lotkach 2. rzędu. Znamienne było też ubarwienie zewnętrz-
nych sterówek, najbardziej skrajna sterówka była cała biała, a tylko proksymal-
na część jej stosiny była czarna. Druga skrajna sterówka miała białą nasadę, wąski 
czarny pasek przechodzący przez obie chorągiewki, reszta pióra była biała. Miał 
też biały kuper. (fot. 1).

Spośród 29 gatunków dzierzb z rodzaju Lanius srokosz jest najbar-
dziej politypowy. Opisano 11 podgatunków, a niektórzy autorzy wyodrębniają 


