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Wstęp autora

Niniejsza publikacja ma służyć realizacji pomysłu 
wydania drukiem książki poświęconej biologii lęgowej 
ptaków, ze szczególnym uwzględnieniem rozpoznawa-
nia jaj i gniazd. Niestety koszty redakcji, jak i druku 
są ogromne. Dlatego zdecydowałem się na opubliko-
wanie wszystkich gatunków z grupy Non–passerines, 
w osobnych zeszytach, które będą wydawane niere-
gularnie w miarę opracowania tekstów poświęconych 
poszczególnym grupom systematycznym. Pierwszym 
zeszytem jest kompilacja dotycząca perkozów Podici-
pedidae. Kolejny zeszyt będzie dotyczył kukułki i dro-
pia oraz nura rdzawoszyjego. Docelowo wydawnictwo 
zawierać będzie opisy ponad 140 gatunków ptaków 
lęgowych w Polsce. Ujęto w nim wszystkie gatunki, 
jakie gniazdowały w Polsce w ostatnich 200 latach.

Teksty zakończono redagować w roku 2012, póź-
niej odnotowano tylko pojedyncze wzmianki. 

W osobnych zeszytach oprócz opisów poszcze-
gólnych grup systematycznych ptaków, znajdą się 
rozdziały o gniazdach i jajach, biologii lęgowej itd. 

Wstęp

Podsumowanie wiedzy na temat oologii ptaków 
Polski ukazało się ponad 150 lat temu (Taczanowski 
i Tyzenhauz 1862) i drugie – ponad 40 lat temu 
(Gotzman i Jabłoński 1972). 

Prezentowane opracowanie omawia biologię lę-
gową perkozów Podicipedidae. Na każdy gatunek 
przypada od 5 do 10 stron, na których zawarłem opis 
gatunku, według stałego schematu: status w Polsce, 
występowanie i systematyka, siedlisko lęgowe, ele-
menty biologii rozrodu (system rozrodczy, doj rza łość 
płcio wa, fenologia lęgów, liczba lęgów, terytorializm), 
gniazdo (lokalizacja, kształt, konstrukcja, czas budowy 
i udział płci, wymiary), jaja (kształt, tekstura, połysk, 
pory, barwa tła skorupki, rysunek, plamy podpo-
wierzchniowe, oomorfometria, wielkość zniesienia, 
interwał w znoszeniu jaj, okres inkubacji, udział płci, 
początek wysiadywania, identyfikacja lęgu), młode 
(typ gniazdowy, klucie, zachowanie piskląt, wzrost 
i rozwój, ubarwienie puchowe, wymiary), opieka rodzi-
cielska (zachowania rodzicielskie, efektywność lęgów, 
zachowanie rodziców przy gnieździe), wreszcie źródła 
kompilacji. Przy ustaleniu kryteriów kierowałem się 
przede wszystkim możliwością znalezienia przez poten-
cjalnego odbiorcę w jednym opracowaniu podstawo-
wych zagadnień o biologii lęgowej. Wybór omawianych 
problemów jest subiektywny, choć w dużym stopniu 
determinowany cyklem rozrodczym ptaków.  

Na podstawie bogatej literatury oologicznej 
(Jourdain 1906–1909, Rey 1905 i 1912, Gotzman 
i Jabłoński 1972, Makatsch 1974, 1976 oraz wielu 
innych), jak również biologii rozrodu ptaków (np. 
Dementiev i Gladkov 1951–1954, Glutz i Bauer eds. 
2001, Cramp i Simmons eds. 2004, Birds of North 
America online, Handbook of the Birds of the World 
Alive online) podjęto próbę podania zestawienia infor-
macji o biologii lęgowej ptaków opartych o jednolite 
i łatwe do zweryfikowania kryteria. 

Książka nie jest kluczem, ale deskryptorem umoż-
liwiającym oznaczenie znalezionego gniazda i jaj 
z grupy Non–passerines w oparciu o szereg elemen-
tów: siedlisko, w którym znajduje się gniazdo, jego 
lokalizację i konstrukcję, ubarwienie jaj, ich rysunek, 
teksturę itd. Gdy te wszystkie cechy zawiodą, pozo-
staje obserwacja dorosłych ptaków przy gnieździe. 

Praca ma ułatwić znalezienie przynajmniej 
wstępnych danych, przy poszukiwaniu informacji 
o wielkości zniesień, ubarwieniu jaj, wymiarach gniazd 
interesującego nas gatunku, bez uciekania się do 
szczegółowej kwerendy w literaturze. Dlatego publi-
kacja moja nie zastępuje oryginalnych prac, ale ma 
stanowić ich uzupełnienie, przez zestawienie faktów. 
Oczywiście należy pamiętać, że procesy biologiczne 
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u ptaków charakteryzują się znaczną złożonością, 
wobec czego wiele danych, zwłaszcza liczbowych, 
może mieć charakter tylko orientacyjny.

Terminologia oologiczna, która powstawała w cią-
gu ostatnich 150 lat, opiera się w zasadzie na dwóch 
pracach, tj. Taczanowskiego i Tyzenhauza (1862) oraz 
Gotzmana i Jabłońskiego (1972). W wielu cząstko-
wych opracowaniach panuje chaos terminologiczny, 
a cechy określane są na podstawie subiektywnych 
przesłanek. Dlatego położyłem nacisk na unifikację 
nazewnictwa. Zapewne w wielu miejscach taka próba 
się powiodła, zapewne w wielu obszarach jest niedo-
skonała i wymaga dalszych prac oraz poszukiwań. 
Należy wyraźnie podkreślić, że tego typu opracowanie 
nigdy nie będzie wyczerpujące. 

Dane dotyczące tekstury jaja pochodzą głównie 
z zestawienia Szielasko (1913, 1920) oraz danych 
własnych. Średnie wymiary długości i szerokości, 
masy jaja, ciężar skorupki oraz grubość skorupki, 
które podano w podrozdziale Oomorfometria pocho-
dzą z pracy Schonwettera (1962–1985). Pozostałe 
zmienne wyliczano z wzorów podanych w poszcze-
gólnych rozdziałach, a zaczerpniętych z powyższej 
pracy. Wartości skrajne długości i szerokości pocho-
dzą z różnych prac, przede wszystkim Reya (1912), 
Witherby'go et al. (1949), Makatscha (1974), Glutza 
i Bauer eds. (2001).

 Korzystania z publikacji trzeba się nauczyć. 
Przystępując do oznaczania należy znać podstawowe 
terminy z zakresu biologii ptaków, należy również 
mieć podstawową wiedzę o zbiorowiskach roślinnych.  

Każdy wyraz oraz liczba jest prawie zawsze kon-
kretną informacją, wobec czego nie udało się zapewne 
uniknąć błędów.

Publikację przygotowano z myślą o tym, by słu-
żyła ona ornitologom, studentom biologii, jak również 
nauczycielom w pracy dydaktycznej. 

KoleKcje oologiczne 

W trakcie przygotowania książki przeprowadzi-
łem kwerendę kolekcji oologicznych, które zawierały 
eksponaty zebrane z terenu Polski lub obszarów 
ościennych. Krajowe zasoby, w porównaniu do kolekcji 
innych krajów, są stosunkowo niewielkie. Kwerendę 
przeprowadziłem w następujących kolekcjach:

1. Muzeum Instytutu Zoologii Polskiej Akade-
mii Nauk w Warszawie. Jest to kolekcja stworzona 
w XIX w.  głównie przez Władysława Taczanowskiego 
w oparciu o jego własne zbiory z terenu wschodniej 
Polski, ale także – Benedykta Dybowskiego z Syberii. 
Poza tym w kolekcji znajduje się szereg jaj z ob-
szaru Polski zachodniej i terenów przygranicznych 
z Niemcami. 

2. Muzeum Przyrodnicze Uniwersytetu Wrocław-
skiego. Kolekcja powstała w oparciu o zbiory zgroma-

dzone w byłym Muzeum w Cieplicach. Kiedy po II 
wojnie światowej zbiory te uległy fragmentaryzacji, 
do Wrocławia trafiło ponad 11 000 jaj. Kolekcja gro-
madzona była i opisywana przez Georga Martiniego 
a znajdują się w niej eksponaty zebrane na obszarze 
Śląska i Niemiec. Część zbiorów pochodzi z Węgier, 
jak i innych krajów Europy Środkowej, a nieliczne 
ze środkowej Azji. 

3. Instytut Systematyki i Ewolucji Zwierząt 
Polskiej Akademii Nauk w Krakowie. Główna część 
zbiorów pochodzi z kolekcji zebranej i przekazanej 
Polskiej Akademii Umiejętności w połowie XIX w. 
przez Kazimierza Wodzickiego. Eksponaty zbierane 
były na obszarze byłej Galicji, napływały też w ra-
mach wymiany z wieloma ornitologami europejskimi. 
Poza tym w Instytucie znajdują się mniejsze kolekcje 
zgromadzone w XX w. przez Jana Sokołowskiego i Zyg-
munta Bocheńskiego oraz Bolesława Jabłońskiego. 

4. Muzeum Przyrodnicze im. Dzieduszyckich Uni-
wersytetu Lwowskiego we Lwowie (Ukraina). Prawie 
cała kolekcja powstała z eksponatów zebranych przez 
Włodzimierza Dzieduszyckiego, który gromadził ją 
w drugiej połowie XIX stulecia. Jaja pochodzą z ob-
szaru byłej Galicji w zaborze austriackim, w tym wiele 
jaj zebrano w obecnych granicach Polski. 

5. Zbiory prywatne Jerzego Michalczuka. Prowa-
dząc badania nad biologią dzięcioła białoszyjego badacz 
ten zebrał kilkanaście jaj po okresie rozrodczym, które 
były niezalężone i pochodziły z porzuconych lęgów.

W trakcie kwerendy wykonano dokumentację foto-
graficzną około 7000 jaj (całe jaja, tekstura, rysunek 
na skorupce) oraz około 400 pełnych zniesień. Na pod-
stawie tych fotografii wykonano tablice zamieszczone 
w tej książce, jak i planowanych. Zdjęcia wykonywa-
no sprzętem firmy Nikon model D300 i D90, a jako 
doświetlenie stosowano 4 lampy błyskowe tej samej 
firmy. Zdjęcia wykonywano w namiocie bezcieniowym, 
stosując obiektyw Nikkor Micro 60 mm. Obróbka 
zdjęć odbywała się w programie Photoshop CS. 

taKsonomia i nazeWnictWo

W związku z olbrzymimi zmianami w taksonomii 
klasyfikacja ptaków jest na etapie fundamentalnej 
przebudowy (Mielczarek i Kuziemko 2016). Nazew-
nictwo polskie oparto na Polskim nazewnictwie pta-
ków świata (Mielczarek i Cichocki 1999). Natomiast 
nazewnictwo naukowe przedstawiono według pracy 
The Howard and Moore Complete Checklist of the 
Birds of the World (Dickinson i Remsen 2013). 

podgatunKi i synonimy 

Zdecydowałem się na podanie podgatunków  
często bowiem zmienność wymiarów jaj lub innych 
parametrów jest skorelowana z podziałami takso-
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nomicznymi na tym właśnie poziomie (Schonwetter 
1992). Przy wykazie podgatunków opisano ich roz-
mieszczenie lęgowe na kuli ziemskiej. Gniazda zaś 
budowane są według podobnego modelu. Jednakże 
ze zrozumiałych względów występują duże różnice 
w składzie materiałów użytych do ich budowy, co 
niekiedy może stanowić cechę diagnostyczną (Bo-
cheński 1968, 1985).

Liczbę oraz występowanie poszczególnych pod-
gatunków oparto na The Handbook of Birds of the 
World (1992–2005) (online: Handbook of the Birds 
of the World Alive. www.hbw.com), wnosząc tylko 
pojedyncze zmiany. Jako uzupełniające posłużyły 
publikacje elektroniczne Zoological Nomenclature 
Resource (Alan P. Peterson 2016, zoonomen.net) oraz 
IOC World Bird List (ver. 7.1) (Gill i Donsker 2016, 
worldbirdnames.org).

Związku z tym, że zmiany w nazewnictwie i kla-
syfikacji gatunków zachodzą bardzo szybko, dla uła-
twienia podano przy większości gatunków synonimy 
zarówno nazw naukowych, jak i nazw polskich, co 
ułatwi korzystanie z publikacji w przypadku używania 
starszej literatury naukowej. 

dobór fotografii

Wybór zdjęć ma w założeniu uzupełniać prezento-
waną treść. Zastosowano pewien wzorzec, a szczegól-
ny nacisk położono na fotografie obrazujące elementy 
biologii lęgowej. Zdjęcia pochodzą głównie z Europy, 
ale w nielicznych przypadkach także z innych części 
świata, zwłaszcza z Ameryki Północnej.

W niniejszej publikacji znajduje się szereg foto-
grafii udostępnionych przez różnych fotografików na 
licencji Creative Commons (CC), czyli z uznaniem 
autorstwa i w sytuacji wykorzystania w celach nie-
komercyjnych. Każde w ten sposób pozyskane zdjęcie 
jest podpisane zgodnie z zaleceniami określonych 
stron internetowych. Wykaz fotografów  znajduje się 
w podziękowaniach. Część zdjęć została zakupiona 
przez autora.

Na tablicach oologicznych pokazano jaja w ich 
naturalnej wielkości. Starano się pokazać zmienność 
zarówno ubarwienia, jak i kształtu jaj. Fragmenty 
skorupki ukazujące teksturę oraz jej porowatość 
przedstawiono na dwa sposoby:

1. Powiększenie około 40–krotne ma ukazać po-
rowatość skorupki. Zdjęcia te wykonywano mikro-
skopem cyfrowym w najszerszym miejscu skorupki. 

2. Fragment skorupki z najszerszego miejsca na 
jaju w przypadkowym powiększeniu z mikroskopu 
cyfrowego ma prezentować teksturę powierzchni 
skorupki. 

liczebność

Liczebność w Polsce podano za kilkoma źródłami, 
przede wszystkim za następującymi publikacjami: 
Tomiałojć i Stawarczyk (2003), Sikora et al. (2004), 
Chylarecki et al. (2009), Kuczyński i Chylarecki 
(2012), Chodkiewicz et al. (2015).

Liczebność w Europie podano za BirdLife Interna-
tional (2015), Hagemeijer i Blair (1997) z uzupełnie-
niami. Podane zakresy liczebności mają dać czytelni-
kowi orientację o głównych lęgowiskach zarówno na 
obszarach ościennych, jak i w całej Europie.  

podzięKoWania

Osobom, które umożliwiły mi kwerendę i wykona-
nie fotografii kolekcji oologicznych, chciałbym w tym 
miejscu podziękować. Są to Dominika Mierzwa-
Szymkowiak (Warszawa), Zbigniew Bocheński 
(Kraków), Jan Lontkowski (Wrocław), Jan Pinowski 
(Warszawa), Tadeusz Stawarczyk (Wrocław), Jerzy 
Michalczuk (Rzeszów) oraz Andrzej Bokotey (Lwów 
Ukraina).

Jestem głęboko zobowiązany osobom, które 
przekazały mi nieodpłatnie swoje fotografie. Zdjęcia 
Macieja Szymańskiego ozdobiły opisy większości kra-
jowych gatunków (www.maciej-szymanski.pl). Wiele 
fotografii gniazd uzyskałem od Andrzeja Bokotey'a ze 
Lwowa. Dziękuję mu także za pomoc w zdobyciu foto-
grafii od innych ornitologów z Ukrainy. Takie zdjęcia 
udostępnił mi Vasili Ilchuk z Równego oraz Serhii 
Jesienny z Kijowa. Wiele zdjęć otrzymałem od zagra-
nicznych fotografów. Są to: Emerging Birder, Nicole 
Bouglouan, Hilary Chambers, Oleg Chernyshov, Snow 
Cheetah, Richard Diepstraten, Laurent Demongin, 
Bernard Dupont, Gavin Edmondstone, Snvarr Örn 
Georgsson, Christophe Gouraud, Sergey A. Kouzov, 
Vioir Orn Jonsson, Lior Kislev, Andre Konter, Philip 
McErlean, John Mason, Csaba Moskat, Per Harald 
Olsen. Ekaterina Papchinskaya, Agustín Povedano, 
Miguel Angel Rojas, Nikos Samaritakis, Doug So-
nerholm, Jan Svetlik, Frank Vassen, Milan Vogrin, 
Sergey Yeliseev, J.F. Woloch, Cindy Zackowitz.

Wdzięczny jestem angielskiemu przyrodnikowi 
i fotografikowi ukrywającemu się pod pseudonimem 
NottsExMiner za wyrażenie zgody na publikację 
zdjęć. Równie cenne są zdjęcia perkozów udostępnione 
przez Andre Kontera z Luksemburga. 

Z polskich fotografików, którzy podzielili się 
zdjęciami należą: Tomasz Chodkiewicz, Adrian 
Ciechanowski, Cezary Ćwikowski, Szymon Czernek, 
Stanisław Czyż, Artur Gerersdorf, Grzegorz Hebda, 
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u ptaków charakteryzują się znaczną złożonością, 
wobec czego wiele danych, zwłaszcza liczbowych, 
może mieć charakter tylko orientacyjny.

Terminologia oologiczna, która powstawała w cią-
gu ostatnich 150 lat, opiera się w zasadzie na dwóch 
pracach, tj. Taczanowskiego i Tyzenhauza (1862) oraz 
Gotzmana i Jabłońskiego (1972). W wielu cząstko-
wych opracowaniach panuje chaos terminologiczny, 
a cechy określane są na podstawie subiektywnych 
przesłanek. Dlatego położyłem nacisk na unifikację 
nazewnictwa. Zapewne w wielu miejscach taka próba 
się powiodła, zapewne w wielu obszarach jest niedo-
skonała i wymaga dalszych prac oraz poszukiwań. 
Należy wyraźnie podkreślić, że tego typu opracowanie 
nigdy nie będzie wyczerpujące. 

Dane dotyczące tekstury jaja pochodzą głównie 
z zestawienia Szielasko (1913, 1920) oraz danych 
własnych. Średnie wymiary długości i szerokości, 
masy jaja, ciężar skorupki oraz grubość skorupki, 
które podano w podrozdziale Oomorfometria pocho-
dzą z pracy Schonwettera (1962–1985). Pozostałe 
zmienne wyliczano z wzorów podanych w poszcze-
gólnych rozdziałach, a zaczerpniętych z powyższej 
pracy. Wartości skrajne długości i szerokości pocho-
dzą z różnych prac, przede wszystkim Reya (1912), 
Witherby'go et al. (1949), Makatscha (1974), Glutza 
i Bauer eds. (2001).

 Korzystania z publikacji trzeba się nauczyć. 
Przystępując do oznaczania należy znać podstawowe 
terminy z zakresu biologii ptaków, należy również 
mieć podstawową wiedzę o zbiorowiskach roślinnych.  

Każdy wyraz oraz liczba jest prawie zawsze kon-
kretną informacją, wobec czego nie udało się zapewne 
uniknąć błędów.

Publikację przygotowano z myślą o tym, by słu-
żyła ona ornitologom, studentom biologii, jak również 
nauczycielom w pracy dydaktycznej. 

KoleKcje oologiczne 

W trakcie przygotowania książki przeprowadzi-
łem kwerendę kolekcji oologicznych, które zawierały 
eksponaty zebrane z terenu Polski lub obszarów 
ościennych. Krajowe zasoby, w porównaniu do kolekcji 
innych krajów, są stosunkowo niewielkie. Kwerendę 
przeprowadziłem w następujących kolekcjach:

1. Muzeum Instytutu Zoologii Polskiej Akade-
mii Nauk w Warszawie. Jest to kolekcja stworzona 
w XIX w.  głównie przez Władysława Taczanowskiego 
w oparciu o jego własne zbiory z terenu wschodniej 
Polski, ale także – Benedykta Dybowskiego z Syberii. 
Poza tym w kolekcji znajduje się szereg jaj z ob-
szaru Polski zachodniej i terenów przygranicznych 
z Niemcami. 

2. Muzeum Przyrodnicze Uniwersytetu Wrocław-
skiego. Kolekcja powstała w oparciu o zbiory zgroma-

dzone w byłym Muzeum w Cieplicach. Kiedy po II 
wojnie światowej zbiory te uległy fragmentaryzacji, 
do Wrocławia trafiło ponad 11 000 jaj. Kolekcja gro-
madzona była i opisywana przez Georga Martiniego 
a znajdują się w niej eksponaty zebrane na obszarze 
Śląska i Niemiec. Część zbiorów pochodzi z Węgier, 
jak i innych krajów Europy Środkowej, a nieliczne 
ze środkowej Azji. 

3. Instytut Systematyki i Ewolucji Zwierząt 
Polskiej Akademii Nauk w Krakowie. Główna część 
zbiorów pochodzi z kolekcji zebranej i przekazanej 
Polskiej Akademii Umiejętności w połowie XIX w. 
przez Kazimierza Wodzickiego. Eksponaty zbierane 
były na obszarze byłej Galicji, napływały też w ra-
mach wymiany z wieloma ornitologami europejskimi. 
Poza tym w Instytucie znajdują się mniejsze kolekcje 
zgromadzone w XX w. przez Jana Sokołowskiego i Zyg-
munta Bocheńskiego oraz Bolesława Jabłońskiego. 

4. Muzeum Przyrodnicze im. Dzieduszyckich Uni-
wersytetu Lwowskiego we Lwowie (Ukraina). Prawie 
cała kolekcja powstała z eksponatów zebranych przez 
Włodzimierza Dzieduszyckiego, który gromadził ją 
w drugiej połowie XIX stulecia. Jaja pochodzą z ob-
szaru byłej Galicji w zaborze austriackim, w tym wiele 
jaj zebrano w obecnych granicach Polski. 

5. Zbiory prywatne Jerzego Michalczuka. Prowa-
dząc badania nad biologią dzięcioła białoszyjego badacz 
ten zebrał kilkanaście jaj po okresie rozrodczym, które 
były niezalężone i pochodziły z porzuconych lęgów.

W trakcie kwerendy wykonano dokumentację foto-
graficzną około 7000 jaj (całe jaja, tekstura, rysunek 
na skorupce) oraz około 400 pełnych zniesień. Na pod-
stawie tych fotografii wykonano tablice zamieszczone 
w tej książce, jak i planowanych. Zdjęcia wykonywa-
no sprzętem firmy Nikon model D300 i D90, a jako 
doświetlenie stosowano 4 lampy błyskowe tej samej 
firmy. Zdjęcia wykonywano w namiocie bezcieniowym, 
stosując obiektyw Nikkor Micro 60 mm. Obróbka 
zdjęć odbywała się w programie Photoshop CS. 

taKsonomia i nazeWnictWo

W związku z olbrzymimi zmianami w taksonomii 
klasyfikacja ptaków jest na etapie fundamentalnej 
przebudowy (Mielczarek i Kuziemko 2016). Nazew-
nictwo polskie oparto na Polskim nazewnictwie pta-
ków świata (Mielczarek i Cichocki 1999). Natomiast 
nazewnictwo naukowe przedstawiono według pracy 
The Howard and Moore Complete Checklist of the 
Birds of the World (Dickinson i Remsen 2013). 

podgatunKi i synonimy 

Zdecydowałem się na podanie podgatunków  
często bowiem zmienność wymiarów jaj lub innych 
parametrów jest skorelowana z podziałami takso-
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nomicznymi na tym właśnie poziomie (Schonwetter 
1992). Przy wykazie podgatunków opisano ich roz-
mieszczenie lęgowe na kuli ziemskiej. Gniazda zaś 
budowane są według podobnego modelu. Jednakże 
ze zrozumiałych względów występują duże różnice 
w składzie materiałów użytych do ich budowy, co 
niekiedy może stanowić cechę diagnostyczną (Bo-
cheński 1968, 1985).

Liczbę oraz występowanie poszczególnych pod-
gatunków oparto na The Handbook of Birds of the 
World (1992–2005) (online: Handbook of the Birds 
of the World Alive. www.hbw.com), wnosząc tylko 
pojedyncze zmiany. Jako uzupełniające posłużyły 
publikacje elektroniczne Zoological Nomenclature 
Resource (Alan P. Peterson 2016, zoonomen.net) oraz 
IOC World Bird List (ver. 7.1) (Gill i Donsker 2016, 
worldbirdnames.org).

Związku z tym, że zmiany w nazewnictwie i kla-
syfikacji gatunków zachodzą bardzo szybko, dla uła-
twienia podano przy większości gatunków synonimy 
zarówno nazw naukowych, jak i nazw polskich, co 
ułatwi korzystanie z publikacji w przypadku używania 
starszej literatury naukowej. 

dobór fotografii

Wybór zdjęć ma w założeniu uzupełniać prezento-
waną treść. Zastosowano pewien wzorzec, a szczegól-
ny nacisk położono na fotografie obrazujące elementy 
biologii lęgowej. Zdjęcia pochodzą głównie z Europy, 
ale w nielicznych przypadkach także z innych części 
świata, zwłaszcza z Ameryki Północnej.

W niniejszej publikacji znajduje się szereg foto-
grafii udostępnionych przez różnych fotografików na 
licencji Creative Commons (CC), czyli z uznaniem 
autorstwa i w sytuacji wykorzystania w celach nie-
komercyjnych. Każde w ten sposób pozyskane zdjęcie 
jest podpisane zgodnie z zaleceniami określonych 
stron internetowych. Wykaz fotografów  znajduje się 
w podziękowaniach. Część zdjęć została zakupiona 
przez autora.

Na tablicach oologicznych pokazano jaja w ich 
naturalnej wielkości. Starano się pokazać zmienność 
zarówno ubarwienia, jak i kształtu jaj. Fragmenty 
skorupki ukazujące teksturę oraz jej porowatość 
przedstawiono na dwa sposoby:

1. Powiększenie około 40–krotne ma ukazać po-
rowatość skorupki. Zdjęcia te wykonywano mikro-
skopem cyfrowym w najszerszym miejscu skorupki. 

2. Fragment skorupki z najszerszego miejsca na 
jaju w przypadkowym powiększeniu z mikroskopu 
cyfrowego ma prezentować teksturę powierzchni 
skorupki. 

liczebność

Liczebność w Polsce podano za kilkoma źródłami, 
przede wszystkim za następującymi publikacjami: 
Tomiałojć i Stawarczyk (2003), Sikora et al. (2004), 
Chylarecki et al. (2009), Kuczyński i Chylarecki 
(2012), Chodkiewicz et al. (2015).

Liczebność w Europie podano za BirdLife Interna-
tional (2015), Hagemeijer i Blair (1997) z uzupełnie-
niami. Podane zakresy liczebności mają dać czytelni-
kowi orientację o głównych lęgowiskach zarówno na 
obszarach ościennych, jak i w całej Europie.  

podzięKoWania

Osobom, które umożliwiły mi kwerendę i wykona-
nie fotografii kolekcji oologicznych, chciałbym w tym 
miejscu podziękować. Są to Dominika Mierzwa-
Szymkowiak (Warszawa), Zbigniew Bocheński 
(Kraków), Jan Lontkowski (Wrocław), Jan Pinowski 
(Warszawa), Tadeusz Stawarczyk (Wrocław), Jerzy 
Michalczuk (Rzeszów) oraz Andrzej Bokotey (Lwów 
Ukraina).

Jestem głęboko zobowiązany osobom, które 
przekazały mi nieodpłatnie swoje fotografie. Zdjęcia 
Macieja Szymańskiego ozdobiły opisy większości kra-
jowych gatunków (www.maciej-szymanski.pl). Wiele 
fotografii gniazd uzyskałem od Andrzeja Bokotey'a ze 
Lwowa. Dziękuję mu także za pomoc w zdobyciu foto-
grafii od innych ornitologów z Ukrainy. Takie zdjęcia 
udostępnił mi Vasili Ilchuk z Równego oraz Serhii 
Jesienny z Kijowa. Wiele zdjęć otrzymałem od zagra-
nicznych fotografów. Są to: Emerging Birder, Nicole 
Bouglouan, Hilary Chambers, Oleg Chernyshov, Snow 
Cheetah, Richard Diepstraten, Laurent Demongin, 
Bernard Dupont, Gavin Edmondstone, Snvarr Örn 
Georgsson, Christophe Gouraud, Sergey A. Kouzov, 
Vioir Orn Jonsson, Lior Kislev, Andre Konter, Philip 
McErlean, John Mason, Csaba Moskat, Per Harald 
Olsen. Ekaterina Papchinskaya, Agustín Povedano, 
Miguel Angel Rojas, Nikos Samaritakis, Doug So-
nerholm, Jan Svetlik, Frank Vassen, Milan Vogrin, 
Sergey Yeliseev, J.F. Woloch, Cindy Zackowitz.

Wdzięczny jestem angielskiemu przyrodnikowi 
i fotografikowi ukrywającemu się pod pseudonimem 
NottsExMiner za wyrażenie zgody na publikację 
zdjęć. Równie cenne są zdjęcia perkozów udostępnione 
przez Andre Kontera z Luksemburga. 

Z polskich fotografików, którzy podzielili się 
zdjęciami należą: Tomasz Chodkiewicz, Adrian 
Ciechanowski, Cezary Ćwikowski, Szymon Czernek, 
Stanisław Czyż, Artur Gerersdorf, Grzegorz Hebda, 
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Łukasz Kałębasiak, Agnieszka i Damian Nowakowie, 
Marcin Perkowski, Michał Polakowski, Mariusz Po-
maski, Marian Stój, Tomasz Skorupka, Tomasz Wilk, 
Bartłomiej Woźniak, Przemysław Żurawlew.

Wszystkim wymienionym artystom–ornitologom 
składam jeszcze raz wyrazy wdzięczności.

Za szereg wskazówek jak i pomoc techniczną 
składam podziękowanie kolegom i koleżankom: Ewie 
Antoniewskiej, Jankowi Bereźnickiemu, Elżbiecie 
Żygale i Witoldowi Domańskiemu. Wieśkowi Bereź-
nickiemu dziękuję za dostarczenie jaj kazarki egipskiej 
oraz mandarynki.

Tomkowi Wilżakowi i Kubie Dolatowskiemu 
dziękuję za wsparcie merytoryczne i słowa zachęty 
w trakcie realizacji zadania oraz częste napominanie 
o popełnionych błędach. Błędy które pozostały ob-
ciążają jedynie autora.

czym jest Współczesna oologia?

Nauka o jajach, czyli oologia, ma dwa oblicza. 
Dawne, ograniczone zwykle do kolekcjonowania 
i opisywania jaj, oraz współczesne, odnoszące się do 
studiów nad nimi, a nie – do gromadzenia. Mimo 
że nazwa pozostaje ta sama, wpływ tej gałęzi orni-
tologii na życie badanych ptaków jest diametralnie 
inny. Dzisiaj badanie jaj pozwala ornitologom zro-
zumieć skomplikowane zwyczaje lęgowe ptaków. 
Dawniejsza oologia powodowała nieodwracalne 
zmiany w przyrodzie i doprowadziła do wyginięcia 
wielu gatunków ptaków, zwłaszcza endemicznych. 
W czasach wiktoriańskich jaja ptasia trafiały do 
szafki ciekawostek, a jeszcze na początku XX w. 
zbieranie jaj było postrzegane jako hobby, podobnie 
jak zbieranie znaczków pocztowych. Dopiero mniej 
więcej w połowie XX w. zostało to zakazane we 
wszystkich cywilizowanych krajach. Faza jaja jest 
tak ważnym elementem cyklu życiowego ptaków, że 
znaczenie gromadzenia i opisywania jaj, mających 
na celu monitorowanie i badanie dostosowywania 
się poszczególnych gatunków ptaków do zmieniają-
cych się warunków środowiska nie podlega dyskusji. 
Długoterminowa wartość naukowa takich badań jest 
bezsporna i będzie rosła w przyszłości. Jakieś 20 lat 
temu odkryto, że ptaki widzą kolory w ultrafiolecie 
(niewidocznym dla człowieka), są zatem w stanie 
rozpoznać niewielkie zamiany długości fali, które 
odbijane są od skorupki jaja, i – miedzy innymi, 
wyrzucają z gniazda jaja, które są odmienne od ak-
ceptowanego wzorca. Dlatego kukułki „dostosowują” 
wygląd podrzucanych innym gatunkom jaj zarówno 
w zakresie fali świetlnej widocznej przez człowieka, jak 
i w ultrafiolecie. Istniejące kolekcje oologiczne umoż-
liwiają tego typu badania. W związku z gwałtownym 
rozwojem elektroniki pojawią się i inne narzędzia 
badawcze, które wykorzystuje się przy studiowaniu 

skorupek jaj. Nie sposób oczywiście przewidzieć, jak 
mogą być wykorzystywane przez badaczy kolekcje 
oologiczne w przyszłości, ale jest oczywiste, że o te 
zbiory trzeba starannie dbać. Po drugie, zgromadzone 
w kolekcjach jaja stanowią niezbity dowód gniazdo-
wania ptaków w konkretnym miejscu i czasie. Po 
trzecie, jaja zgromadzone w przeszłości dostarczają, 
przy zastosowaniu do badań nowoczesnych narzędzi, 
bezcennych danych o stanie środowiska w minionych 
czasach – skład chemiczny i właściwości skorupki 
jaj są istotnym wskaźnikiem jakości środowiska. 
W roku 1960 porównano jaja sokołów ze zbiorów 
gromadzonych w XIX stuleciu z jajami składanymi 
przez te ptaki współcześnie i okazało się, że nastąpił 
znaczny spadek grubości skorupki. Szybko ustalono, 
że przyczyną było powszechne stosowanie pestycydu 
zwanego DDT. Dzięki temu odkryciu w ciągu kilku 
lat w kilkudziesięciu krajach zabroniono stosowania 
środków chemicznych opartych na tej substancji.

KodeKs postępoWania przy lęgach

O zachowaniu obserwatora ptaków przy lęgach, 
i nie tylko, napisano już wiele (np. Monitoring ptaków 
lęgowych 2015). Jednakże w każdym miejscu i cza-
sie należy przypominać o elementarnych zasadach, 
jakich należy przestrzegać przy gnieździe i w jego 
w otoczeniu. 

1. Primum non nocere, czyli – przede wszystkim 
nie szkodzić. Nie zbierajmy dokumentacji kosztem 
zdrowia ptaków. Przystępując do kontroli gniazda 
trzeba znać biologię rozrodcza danego gatunku. 
Obserwowanie gniazda nie powinno zagrażać bezpie-
czeństwu ptaków. 

2. W okresie budowy gniazda i znoszenia jaj ptaki 
są bardzo wrażliwe na płoszenie, a tym samym – ła-
two porzucają lęg, dlatego nie prowadzimy wówczas 
żadnych obserwacji. Można obserwować gniazdo, ale 
z bezpiecznej dla ptaka odległości lub wówczas, kiedy 
samica opuści lęg. 

3. Każda kontrola lęgu powinna trwać jak naj-
krócej (fotografowanie, badanie stopnia zalężenia 
jaj itd.). Dlatego wcześniej należy przygotować nie-
zbędny sprzęt (np. notatnik, długopis, suwmiarkę, 
wagę, obrączki, kartę gniazdową). Przy gnieździe nie 
powinno się przebywać dłużej niż 1 minutę. Opisy-
wanie siedliska czy gniazda robimy z daleka lub na 
podstawie wykonanych fotografii. 

4. W koloniach mew i rybitw czas wejścia i prze-
bywania w kolonii powinien być ograniczony do 
0,5–1 godziny. Należy przemieszczać się wolno, bez 
gwałtownych ruchów; niedopuszczalne jest bieganie. 

5. W przypadku ptaków szponiastych i sokołów 
niedopuszczalne jest wspinanie się do gniazda w okre-
sie inkubacji. 
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6. Jeżeli ptak wysiaduje na gnieździe nieustę-
pliwie, poczekajmy kilka minut, aż sam je opuści. 
Jeżeli w dalszym ciągu siedzi na gnieździe, zaleca się 
zrezygnowanie z kontroli.  

7. W notatniku należy dokładnie opisać lokalizację 
znalezionego gniazda (najlepiej: nanieść lokalizację 
w odbiorniku GPS), aby w czasie następnej wizyty 
unikać długich poszukiwań. Nie wolno umieszczać 
w odległości do 20 metrów wstążek lub małych flag 
ułatwiających odnalezienie gniazda. 

8. Nie zaleca się stosowania kamer i innych 
urządzeń rejestrujących pobyt ptaków w gnieździe. 
Dotyczy to zwłaszcza gatunków bardzo wrażliwych na 
zmianę otoczenia lęgu, np. ptaków terenów otwartych. 
Dla gatunków mniej wrażliwych można zainstalować 
kamery w celach edukacyjnych (bociany czarne  
i białe, rybołowy, orły, sokoły). 

9. Unikać należy kontrolowania gniazda wczesnym 
rankiem (wówczas ptaki składają jaja lub  intensyw-
nie karmią, a jaja szybko się wychładzają), najlepiej 
odwiedzić je po południu kiedy jest ciepło. 

10. Niedopuszczalne jest kontrolowanie lęgu, kiedy 
gniazdo i jaja wystawione są na działanie nieko-
rzystnych warunków atmosferycznych (silny deszcz, 
słońce, niskie temperatury). 

11. Należy unikać kontrolowania gniazda na 
krótko przed uzyskaniem przez pisklęta lotności, 
gdyż zapewne opuszczą gniazdo przedwcześnie, np. 
pokrzewki, drozdy, czaple, kormorany. Nie należy za 
wszelką cenę  łapać piskląt i z powrotem wkładać do 
gniazda, gdyż w zdecydowanej większości przypadków 
ponownie z niego wyskoczą. Rodzice z łatwością je 
odnajdą i będą karmić. W kolonii czapli spłoszone 
prawie dorosłe ale jeszcze nielotne młode będą uciekać 
i wpadać do wody. 

12. W przypadku perkozów kontrolowanie gniazd 
nie powinno odbywać się w okresie klucia piskląt, 
ponieważ spłoszone ptaki mogą porzucać pisklęta 
jeszcze niewyklute. 

13. Niedopuszczalne jest kontrolowanie lęgu 
o zmierzchu i w nocy. Wyjątkiem są tutaj ptaki noc-
ne, jak np. sowy, które właśnie wówczas opuszczają 
gniazdo. 

14. Niedopuszczalny jest odłów ptaków na gnieździe. 
15. Nie wolno skradać się w pobliżu gniazda, stres 

wywołany nagłym wtargnięciem w rejon lęgu  może 
negatywnie wpływać na ptaki. Kiedy poszukujemy 
lęgów w gęstym listowiu, róbmy to powoli, aby 
przypadkiem nie strącić ich z gałęzi, natomiast kiedy 
poszukujemy gniazd na ziemi, uważajmy, aby ich nie 
rozdeptać, bowiem jaja mają ubarwienie kryptyczne, 
zlewające się z otoczeniem. 

16. Wszelkie zmiany w otoczeniu gniazda muszą 
być naprawione (wygnieciona trwa, odgięte gałęzie), 
aby nie ułatwić drapieżnikom jego odnalezienia. 
Dlatego jeżeli się tylko da, należy odejść od gniazda 

inną drogą. Drapieżniki (np. psy, koty lub ptaki kru-
kowate) też obserwują działania człowieka, a ponadto 
długie przybywanie przy gnieździe pozostawia im 
ślady zapachowe. 

17. Unikajmy częstych kontroli gniazda. 
18. Jeżeli nie jesteśmy w stanie zlokalizować 

gniazda przez kilkanaście minut, należy spróbować 
ponownie, ale najlepiej innego dnia. 

19. Jak tylko się da należy prowadzić obserwacje 
lęgu z pewnej odległości, bez zakłócania spokoju 
rodzicom. 

20. Jeżeli nie trzeba tego robić z przyczyn nauko-
wych, nie dotykajmy jaj ani młodych. Jaja niektó-
rych małych ptaków są bardzo delikatne i można je 
zadziwiająco łatwo uszkodzić.

21. Naukę zachowania ptaków w okresie rozrod-
czym najlepiej prowadzić z doświadczonym ornitolo-
giem. Dzięki temu wiele lęgów zakończy się sukcesem, 
a niszczenie lęgów jest niedopuszczalne.  

22. Niektóre gatunki, jak kulon, rybitwa czubata, 
są nadzwyczaj wrażliwe na niepokojenie w okresie 
rozrodczym, dlatego powinno się zrezygnować z kon-
trolowania ich lęgów, nawet przez doświadczonych 
ornitologów. 

23. Należy pamiętać o własnym bezpieczeństwie, 
zwłaszcza przy wspinaniu się do gniazd umieszczo-
nych na drzewie lub położonych na mokradłach i wo-
dach. Niektóre pisklęta, np. czapli czy kormoranów, 
uderzają ostrym dziobem w twarz człowieka, co może 
się skończyć uszkodzeniem oka, w tym przypadku 
kontrolowanie  najlepiej prowadzić w składzie dwu-
osobowym. Należy także liczyć się z możliwością 
ataku ze strony rodziców lub ptaków z kolonii, np. 
u mew i rybitw, puszczyka uralskiego czy mszarnego. 

24. Wchodzenie na tereny prywatne, niektóre 
obszary leśne, tereny podlegające ochronie, wymaga 
zgody ich właścicieli lub właściwych organów admi-
nistracji.  

25. W ogrodzie przydomowym, kiedy mamy pew-
ność, że gnieżdżą się w nim ptaki, nie przecinamy 
krzew i drzew w okresie lęgowym.

Jak wskazują nieliczne badania (Gotmark 1992, 
Mayer–Gross et al. 1997), wizyty przy gniazdach 
(zwłaszcza ptaków wróblowych), o ile uwzględniamy 
powyższe zasady, nie mają negatywnego wpływu na 
sukces rozrodczy lub wpływ ten jest znikomy. Czasami 
jednak częste wizyty powodują zmianę zachowania 
ptaków, np. myszołowy Buteo buteo, których gniazda 
kontrolowano do 6 razy w sezonie, charakteryzował 
normalny sukces rozrodczy, ale niepokojone ptaki 
corocznie budowały nowe gniazdo, podczas gdy nor-
malnie myszołowy lęgną się w tych samych gniazdach 
przez wiele lat z rzędu (Keller 2001).   

Zbieranie podstawowych danych o biologii rozrodu 
jest powszechne w wielu cywilizowanych krajach, 
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Łukasz Kałębasiak, Agnieszka i Damian Nowakowie, 
Marcin Perkowski, Michał Polakowski, Mariusz Po-
maski, Marian Stój, Tomasz Skorupka, Tomasz Wilk, 
Bartłomiej Woźniak, Przemysław Żurawlew.

Wszystkim wymienionym artystom–ornitologom 
składam jeszcze raz wyrazy wdzięczności.

Za szereg wskazówek jak i pomoc techniczną 
składam podziękowanie kolegom i koleżankom: Ewie 
Antoniewskiej, Jankowi Bereźnickiemu, Elżbiecie 
Żygale i Witoldowi Domańskiemu. Wieśkowi Bereź-
nickiemu dziękuję za dostarczenie jaj kazarki egipskiej 
oraz mandarynki.

Tomkowi Wilżakowi i Kubie Dolatowskiemu 
dziękuję za wsparcie merytoryczne i słowa zachęty 
w trakcie realizacji zadania oraz częste napominanie 
o popełnionych błędach. Błędy które pozostały ob-
ciążają jedynie autora.

czym jest Współczesna oologia?

Nauka o jajach, czyli oologia, ma dwa oblicza. 
Dawne, ograniczone zwykle do kolekcjonowania 
i opisywania jaj, oraz współczesne, odnoszące się do 
studiów nad nimi, a nie – do gromadzenia. Mimo 
że nazwa pozostaje ta sama, wpływ tej gałęzi orni-
tologii na życie badanych ptaków jest diametralnie 
inny. Dzisiaj badanie jaj pozwala ornitologom zro-
zumieć skomplikowane zwyczaje lęgowe ptaków. 
Dawniejsza oologia powodowała nieodwracalne 
zmiany w przyrodzie i doprowadziła do wyginięcia 
wielu gatunków ptaków, zwłaszcza endemicznych. 
W czasach wiktoriańskich jaja ptasia trafiały do 
szafki ciekawostek, a jeszcze na początku XX w. 
zbieranie jaj było postrzegane jako hobby, podobnie 
jak zbieranie znaczków pocztowych. Dopiero mniej 
więcej w połowie XX w. zostało to zakazane we 
wszystkich cywilizowanych krajach. Faza jaja jest 
tak ważnym elementem cyklu życiowego ptaków, że 
znaczenie gromadzenia i opisywania jaj, mających 
na celu monitorowanie i badanie dostosowywania 
się poszczególnych gatunków ptaków do zmieniają-
cych się warunków środowiska nie podlega dyskusji. 
Długoterminowa wartość naukowa takich badań jest 
bezsporna i będzie rosła w przyszłości. Jakieś 20 lat 
temu odkryto, że ptaki widzą kolory w ultrafiolecie 
(niewidocznym dla człowieka), są zatem w stanie 
rozpoznać niewielkie zamiany długości fali, które 
odbijane są od skorupki jaja, i – miedzy innymi, 
wyrzucają z gniazda jaja, które są odmienne od ak-
ceptowanego wzorca. Dlatego kukułki „dostosowują” 
wygląd podrzucanych innym gatunkom jaj zarówno 
w zakresie fali świetlnej widocznej przez człowieka, jak 
i w ultrafiolecie. Istniejące kolekcje oologiczne umoż-
liwiają tego typu badania. W związku z gwałtownym 
rozwojem elektroniki pojawią się i inne narzędzia 
badawcze, które wykorzystuje się przy studiowaniu 

skorupek jaj. Nie sposób oczywiście przewidzieć, jak 
mogą być wykorzystywane przez badaczy kolekcje 
oologiczne w przyszłości, ale jest oczywiste, że o te 
zbiory trzeba starannie dbać. Po drugie, zgromadzone 
w kolekcjach jaja stanowią niezbity dowód gniazdo-
wania ptaków w konkretnym miejscu i czasie. Po 
trzecie, jaja zgromadzone w przeszłości dostarczają, 
przy zastosowaniu do badań nowoczesnych narzędzi, 
bezcennych danych o stanie środowiska w minionych 
czasach – skład chemiczny i właściwości skorupki 
jaj są istotnym wskaźnikiem jakości środowiska. 
W roku 1960 porównano jaja sokołów ze zbiorów 
gromadzonych w XIX stuleciu z jajami składanymi 
przez te ptaki współcześnie i okazało się, że nastąpił 
znaczny spadek grubości skorupki. Szybko ustalono, 
że przyczyną było powszechne stosowanie pestycydu 
zwanego DDT. Dzięki temu odkryciu w ciągu kilku 
lat w kilkudziesięciu krajach zabroniono stosowania 
środków chemicznych opartych na tej substancji.

KodeKs postępoWania przy lęgach

O zachowaniu obserwatora ptaków przy lęgach, 
i nie tylko, napisano już wiele (np. Monitoring ptaków 
lęgowych 2015). Jednakże w każdym miejscu i cza-
sie należy przypominać o elementarnych zasadach, 
jakich należy przestrzegać przy gnieździe i w jego 
w otoczeniu. 

1. Primum non nocere, czyli – przede wszystkim 
nie szkodzić. Nie zbierajmy dokumentacji kosztem 
zdrowia ptaków. Przystępując do kontroli gniazda 
trzeba znać biologię rozrodcza danego gatunku. 
Obserwowanie gniazda nie powinno zagrażać bezpie-
czeństwu ptaków. 

2. W okresie budowy gniazda i znoszenia jaj ptaki 
są bardzo wrażliwe na płoszenie, a tym samym – ła-
two porzucają lęg, dlatego nie prowadzimy wówczas 
żadnych obserwacji. Można obserwować gniazdo, ale 
z bezpiecznej dla ptaka odległości lub wówczas, kiedy 
samica opuści lęg. 

3. Każda kontrola lęgu powinna trwać jak naj-
krócej (fotografowanie, badanie stopnia zalężenia 
jaj itd.). Dlatego wcześniej należy przygotować nie-
zbędny sprzęt (np. notatnik, długopis, suwmiarkę, 
wagę, obrączki, kartę gniazdową). Przy gnieździe nie 
powinno się przebywać dłużej niż 1 minutę. Opisy-
wanie siedliska czy gniazda robimy z daleka lub na 
podstawie wykonanych fotografii. 

4. W koloniach mew i rybitw czas wejścia i prze-
bywania w kolonii powinien być ograniczony do 
0,5–1 godziny. Należy przemieszczać się wolno, bez 
gwałtownych ruchów; niedopuszczalne jest bieganie. 

5. W przypadku ptaków szponiastych i sokołów 
niedopuszczalne jest wspinanie się do gniazda w okre-
sie inkubacji. 
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6. Jeżeli ptak wysiaduje na gnieździe nieustę-
pliwie, poczekajmy kilka minut, aż sam je opuści. 
Jeżeli w dalszym ciągu siedzi na gnieździe, zaleca się 
zrezygnowanie z kontroli.  

7. W notatniku należy dokładnie opisać lokalizację 
znalezionego gniazda (najlepiej: nanieść lokalizację 
w odbiorniku GPS), aby w czasie następnej wizyty 
unikać długich poszukiwań. Nie wolno umieszczać 
w odległości do 20 metrów wstążek lub małych flag 
ułatwiających odnalezienie gniazda. 

8. Nie zaleca się stosowania kamer i innych 
urządzeń rejestrujących pobyt ptaków w gnieździe. 
Dotyczy to zwłaszcza gatunków bardzo wrażliwych na 
zmianę otoczenia lęgu, np. ptaków terenów otwartych. 
Dla gatunków mniej wrażliwych można zainstalować 
kamery w celach edukacyjnych (bociany czarne  
i białe, rybołowy, orły, sokoły). 

9. Unikać należy kontrolowania gniazda wczesnym 
rankiem (wówczas ptaki składają jaja lub  intensyw-
nie karmią, a jaja szybko się wychładzają), najlepiej 
odwiedzić je po południu kiedy jest ciepło. 

10. Niedopuszczalne jest kontrolowanie lęgu, kiedy 
gniazdo i jaja wystawione są na działanie nieko-
rzystnych warunków atmosferycznych (silny deszcz, 
słońce, niskie temperatury). 

11. Należy unikać kontrolowania gniazda na 
krótko przed uzyskaniem przez pisklęta lotności, 
gdyż zapewne opuszczą gniazdo przedwcześnie, np. 
pokrzewki, drozdy, czaple, kormorany. Nie należy za 
wszelką cenę  łapać piskląt i z powrotem wkładać do 
gniazda, gdyż w zdecydowanej większości przypadków 
ponownie z niego wyskoczą. Rodzice z łatwością je 
odnajdą i będą karmić. W kolonii czapli spłoszone 
prawie dorosłe ale jeszcze nielotne młode będą uciekać 
i wpadać do wody. 

12. W przypadku perkozów kontrolowanie gniazd 
nie powinno odbywać się w okresie klucia piskląt, 
ponieważ spłoszone ptaki mogą porzucać pisklęta 
jeszcze niewyklute. 

13. Niedopuszczalne jest kontrolowanie lęgu 
o zmierzchu i w nocy. Wyjątkiem są tutaj ptaki noc-
ne, jak np. sowy, które właśnie wówczas opuszczają 
gniazdo. 

14. Niedopuszczalny jest odłów ptaków na gnieździe. 
15. Nie wolno skradać się w pobliżu gniazda, stres 

wywołany nagłym wtargnięciem w rejon lęgu  może 
negatywnie wpływać na ptaki. Kiedy poszukujemy 
lęgów w gęstym listowiu, róbmy to powoli, aby 
przypadkiem nie strącić ich z gałęzi, natomiast kiedy 
poszukujemy gniazd na ziemi, uważajmy, aby ich nie 
rozdeptać, bowiem jaja mają ubarwienie kryptyczne, 
zlewające się z otoczeniem. 

16. Wszelkie zmiany w otoczeniu gniazda muszą 
być naprawione (wygnieciona trwa, odgięte gałęzie), 
aby nie ułatwić drapieżnikom jego odnalezienia. 
Dlatego jeżeli się tylko da, należy odejść od gniazda 
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w tym i Polsce. Przy Uniwersytecie Wrocławskim 
działa Kartoteka Gniazd i Lęgów. Jest to ogólnopolski 
program oparty na współpracy ornitologów–amato-
rów, którego celem jest gromadzenie informacji o zna-
lezionych gniazdach i lęgach; losy odszukanych lęgów 
notowane są na specjalnych  kartach. Na podstawie 
takich materiałów powstało kilka prac, m.in. o bio-
logii rozrodu dymówki Hirundo rustica (Czechowski 
2010), sroki Pica pica (Jerzak 1988), lub kukułki 
Cuculus canorus (Wesołowski i Mokwa 2013). 

Prawie wszystkie ptaki spotykane w Polsce są 
chronione prawem (Rozporządzeniem Ministra Śro-
dowiska z dnia 28 grudnia 2016 r. w sprawie ochrony 
gatunkowej zwierząt). Paragraf  6 tegoż rozporządze-
nia wprowadza m.in. następujące zakazy:

1. umyślnego niszczenia i pozyskiwania jaj,
2. zbierania, pozyskiwania, przetrzymywania lub 

posiadania okazów chronionych gatunków,
3. niszczenia siedlisk lub ostoi, będących ich ob-

szarem rozrodu, wychowu młodych,
4. zakaz umyślnego płoszenia lub niepokojenia  

w okresie lęgowym w miejscach rozrodu lub wychowu 
młodych,

5. zakaz fotografowania, filmowania lub obser-
wacji, mogących powodować ich płoszenie lub nie-
pokojenie.

Nieprawidłowości związanych z pracą naukowców 
i ornitologów–amatorów nie da się całkowicie wyeli-
minować. Większość negatywnych zachowań wynika 
z ludzkiej słabości – chęci wykonania lepszego zdjęcia 
lub zaobrączkowania większej liczby piskląt, czy też 
wykonania pomiarów jaj, gdy brak właściwego do-
świadczenia. Nie można przy tym popadać w skraj-
ność i sądzić, że wszystkie wydane książki propagujące 
obserwowanie ptaków są złe, bo ktoś zachęcony ich 
treścią pójdzie do lasu, a tam będzie się przyglądał 
lęgom, za co może grozić kara. Wolfgang Makatsch, 
wybitny znawca ptaków, w jednej ze swoich książek 
(1957) pisał: 

A gdzie można dokładniej poznawać zachowanie 
naszych skrzydlatych przyjaciół, jak nie przy gniaz-
dach; tutaj właśnie najbardziej rzuca się w oczy  
i oczarowuje nas różnorodność zjawisk życia. 

sKróty i jednostKi miary

Oznaczenia i jednostki miary stosowane w zeszycie: 
A – długość jaja 
B – szerokość jaja 
G – ciężar jaja 
g – ciężar skorupki 
d – grubość skorupki
V – objętość jaja 
Rg – stosunek masy skorupki do ciężaru jaja
RG – stosunek masy jaja do ciężaru samicy
RW – stosunek masy średniego lęgu do ciężaru samicy
n – liczebność próby
n.p.m. – nad poziomem morza wysokość
tys. – tysięcy
pullus - pisklę
juv. (juvenis) – osobnik młodociany 
p – par

mm - milimetr
cm - centymetr
m – metr
% - procent
oC – stopień Celsjusza 
ha – hektar
kg – kilogram
mm2, cm2, m2, km2 – jednostki powierzchni
ml – mililitr
mln – milion
mg – miligram
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Perkozy Podicipedidae to bardzo stara grupa ptaków wywodząca się prawdopodobnie z Ameryki Połu-
dniowej i Antarktydy, która pojawiła się ponad 85 milionów lat temu. Obecnie na kuli ziemskiej występuje 21 
gatunków, z tego 5 lęgnie się w Polsce. Perkozy są ptaki ścisłe związanymi z siedliskami wodnymi. W związku 
z tym są doskonale przystosowane do pływania i nurkowania, nogi usytuowane są z tyłu ciała co powoduje, 
że na lądzie są niezdarne i poruszają się z trudnością. 

Zamieszkują głównie tereny nizinne, ale występują także na górskich jeziorach położonych ponad 4000 m 
n.p.m. W okresie lęgowym są monogamiczne, a do kojarzenia par dochodzi często w trakcie skomplikowa-
nych zalotów. Perkozy legną się samotnie, ale czasami tworzą duże kolonie złożone z kilkudziesięciu gniazd. 
Pływające gniazdo budują na wodzie, do którego składają do dziesięciu jaj. Masa jaj stanowi 3–6% ciężaru 
samicy. Inkubacja rozpoczyna się po zniesieniu 1 lub 2 jaja. Wysiaduje głównie samica przez 20–30 dni, a kiedy 
opuszcza lęg przykrywa jaja materiałem gniazdowym. Wyprowadzają 1–2 lęgi w sezonie rozrodczym. Świeżo 
wyklute pisklęta posiadają na ciele bardzo charakterystyczny rysunek złożony z biało czarnych linii. Pisklęta 
są zagniazdownikami i w okresie pierwszych 2–3 tygodni często chronią się na grzbiecie rodziców. Pod opieka 
rodziców pozostają przez 44–80 dni. Perkozy latają dobrze i są gatunkami wędrownymi. 

Krajowe gatunki perkozów zostały objęte ścisłą ochroną gatunkową zgodnie z rozporządzeniem Ministra 
Środowiska z dnia 28 grudnia 2016 roku w sprawie ochrony gatunkowej zwierząt, dlatego zabronione jest m.in. 
płoszenie i niszczenie lęgów, wybieranie, posiadanie oraz przechowywania jaj. 
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status W polsce

Nieliczny, lokalnie średnio licz ny ptak lęgowy niżo
wej części Polski. Li czeb ność jego sza co wa na jest 
na około 7500–10000 par. Gniazduje w dużym roz
pro sze niu, a największe skupienia stwier dzo no na 
jeziorze Świdwie, Bagnach Biebrzańskich, stawach 
Blon ka w Zamojskim. 

WystępoWanie i taKsonomia

Areał lęgowy jest porozrywany. W Eu ro pie liczeb
ność oce nia na jest na pra wie 100000 par, naj licz
niejszy na Wę grzech, w Pol sce, Rumunii i Wielkiej 
Brytanii oraz w krajach bał kań skich. Gniazduje 
re gu lar nie do 600 n.p.m., a spo ra dycz nie do 1500 
m n.p.m.
Gatunek politypowy.

• rufi collis (PaLLaS 1764) — Europa po Ural i płn. Kaukaz, 
płn.–zach. Afryka

• iraquensis (tiCehUrSt 1923) — Irak, płd.–zach. Iran

• capensis (SaLVadori 1884) — Kaukaz, płd.–zach. i środk. 
Azja po Tien–szan, płd. Azja do Birmy, Gha na po Etiopię 
i Kraj Przylądkowy, Madagaskar

• poggei (reiChenoW 1902) — Ladak do środk. i płn.–wsch. 
Chin, Japonia, płd. płw. Ma laj ski, In do chi ny i wsch. Chiny

• philippensis (Bonnaterre 1791) — Taj wan, Filipiny 
z wyjątkiem Mindanao

• cotabato (rand 1948) — Mindanao

• tricolor (G.R. Gray 1861) — Jawa, Małe Wyspy Sundyj-
skie, Sulawesi, płn. Nowa Gw inea, Lambok, Timor

• collaris (MaYr 1945)  —  płn.-wsch. Nowa Gwi nea, Wyspy 
Salomona

siedlisKo lęgoWe 

Typowym środowiskiem lę go wym perkozka w Polsce 
są małe sta wy i jeziora (60–70% populacji), poza tym 
inne zbior ni ki wodne (torfi anki, żwi ro wi ska, zbior ni ki 
zaporowe, sta ro rze cza, glinianki) oraz bagna, rzadko 
zasiedla za to ki na wolno płynących, dużych rze kach, 

PERKOZEK Tachybaptus rufi collis (Pallas, 1764)

Synonimy: Podiceps rufi collis

Ptaki w czasie zalotów 

©Artur Gerersdorf

©GrahanC57/Flickr.com

©Andrzej Szymański/Flickr.com
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Gniazdo z pełnym zniesieniem (©Josef Hlasek)

zwłasz cza w ich deltach. Spo ty ka ny na nie wiel kich 
zbio rni kach – po ni żej jednego ara – po zba wio nych 
otwartego lu stra wody, zaś na dużych zasiedla za
cisz ne zatoki, ka na ły itp. Naj licz niej no to wa ny na 
płyt kich i silnie eu tro fic z nych zbior ni kach z bogatą 
ro ślin no ścią pod wodną i z mu li stym dnem. Nie unika 
zbiorników wodnych po ło żo nych we wnątrz kom
pleksów le śnych, jak również estuariów i wybrzeży 
morskich. Wy jąt ko wo stwier dzo ny na głębokich 
po to kach. Wyprowadza lęgi także na zbiornikach w 
dużych miastach.

elementy biologii rozrodu 

System rozrodczy 
Monogamiczny; pary tworzą się na jeden sezon roz
rodczy, dość często jednak, gdy para zajmuje stałe 
terytorium, związek może trwać wiele lat. Formowanie 
par rozpoczyna się późnym latem, naj czę ściej jednak 
dopiero na zimowisku i trwa aż do wio sny. Niekiedy 
ptaki mogą przebywać w okolicy terytorium lęgowe
go przez całą zimę. Zdarza się, że jeden z mło dych 
ptaków z pierw sze go lęgu po ma ga karmić pisklęta 
z dru gie go lęgu.

Doj rza łość płcio wa 
Ptaki uzyskują ją w pierwszym roku życia.

Fenologia lęgów
Okres lęgowy rozpoczyna się od po cząt ku kwietnia 
i trwa do połowy lipca, szczyt przy stę po wa nia do 
lęgów przy pa da na drugą połowę maja. Początek 
okresu rozrodczego w dużym stopniu zależy od roz
wo ju roślinności, a także od poziomu wody.

Liczba lęgów 
Z reguły wyprowadza dwa lęgi w roku (cza sa mi 
jed nak tylko jeden), liczne są zniesienia po wta rza ne 
po utracie jaj. Do drugiego lęgu może sa mi ca przy
stąpić, kiedy mło de z pierwszego lęgu mają oko ło 
dwóch ty go dni. W Niemczech w jednym przypadku 
stwierdzono wyprowadzenie trzech lęgów. Między 
zakończeniem pierwszego a rozpoczęciem drugiego 
lęgu upływa 9–21 dni.  

Zaloty u perkozka można obserwować w ciągu ca-
łego roku, ale najintensywniejsze są we wrześniu 
i październiku oraz w lutym i marcu. W porów-
naniu do innych gatunków perkozów ceremoniał 
tworzenia pary jest słabo poznany, bowiem ptaki 
niechętnie tokują na otwartej wodzie. Można je 
natomiast usłyszeć, gdyż w trakcie zalotów głośno 
się odzywają.  Ptaki unoszą i cofają synchronicznie 
głowy, z równoczesnym stroszeniem piór, zwłaszcza 
na grzbiecie. Prof. J. Sokołowski pisał że tokujące 
perkozki wyglądają wręcz zabawnie – jak nadmu-
chane pęcherze pokryte włosowatym puchem. 

Pozy ptaków z pary w trakcie zalotów: a. ptak po lewej kręci szyją i kiwa się na boki, zaś ptak po prawej przyjmuje pozę 
pingwina; b. pozy agresji; c. poza z napuszonym grzbietem; d. kopulacja (Ilichev et al. 1982)
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Salomona

siedlisKo lęgoWe 

Typowym środowiskiem lę go wym perkozka w Polsce 
są małe sta wy i jeziora (60–70% populacji), poza tym 
inne zbior ni ki wodne (torfi anki, żwi ro wi ska, zbior ni ki 
zaporowe, sta ro rze cza, glinianki) oraz bagna, rzadko 
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PERKOZEK Tachybaptus rufi collis (Pallas, 1764)

Synonimy: Podiceps rufi collis

Ptaki w czasie zalotów 

©Artur Gerersdorf

©GrahanC57/Flickr.com

©Andrzej Szymański/Flickr.com
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Gniazdo z pełnym zniesieniem (©Josef Hlasek)

zwłasz cza w ich deltach. Spo ty ka ny na nie wiel kich 
zbio rni kach – po ni żej jednego ara – po zba wio nych 
otwartego lu stra wody, zaś na dużych zasiedla za
cisz ne zatoki, ka na ły itp. Naj licz niej no to wa ny na 
płyt kich i silnie eu tro fic z nych zbior ni kach z bogatą 
ro ślin no ścią pod wodną i z mu li stym dnem. Nie unika 
zbiorników wodnych po ło żo nych we wnątrz kom
pleksów le śnych, jak również estuariów i wybrzeży 
morskich. Wy jąt ko wo stwier dzo ny na głębokich 
po to kach. Wyprowadza lęgi także na zbiornikach w 
dużych miastach.

elementy biologii rozrodu 

System rozrodczy 
Monogamiczny; pary tworzą się na jeden sezon roz
rodczy, dość często jednak, gdy para zajmuje stałe 
terytorium, związek może trwać wiele lat. Formowanie 
par rozpoczyna się późnym latem, naj czę ściej jednak 
dopiero na zimowisku i trwa aż do wio sny. Niekiedy 
ptaki mogą przebywać w okolicy terytorium lęgowe
go przez całą zimę. Zdarza się, że jeden z mło dych 
ptaków z pierw sze go lęgu po ma ga karmić pisklęta 
z dru gie go lęgu.

Doj rza łość płcio wa 
Ptaki uzyskują ją w pierwszym roku życia.

Fenologia lęgów
Okres lęgowy rozpoczyna się od po cząt ku kwietnia 
i trwa do połowy lipca, szczyt przy stę po wa nia do 
lęgów przy pa da na drugą połowę maja. Początek 
okresu rozrodczego w dużym stopniu zależy od roz
wo ju roślinności, a także od poziomu wody.

Liczba lęgów 
Z reguły wyprowadza dwa lęgi w roku (cza sa mi 
jed nak tylko jeden), liczne są zniesienia po wta rza ne 
po utracie jaj. Do drugiego lęgu może sa mi ca przy
stąpić, kiedy mło de z pierwszego lęgu mają oko ło 
dwóch ty go dni. W Niemczech w jednym przypadku 
stwierdzono wyprowadzenie trzech lęgów. Między 
zakończeniem pierwszego a rozpoczęciem drugiego 
lęgu upływa 9–21 dni.  

Zaloty u perkozka można obserwować w ciągu ca-
łego roku, ale najintensywniejsze są we wrześniu 
i październiku oraz w lutym i marcu. W porów-
naniu do innych gatunków perkozów ceremoniał 
tworzenia pary jest słabo poznany, bowiem ptaki 
niechętnie tokują na otwartej wodzie. Można je 
natomiast usłyszeć, gdyż w trakcie zalotów głośno 
się odzywają.  Ptaki unoszą i cofają synchronicznie 
głowy, z równoczesnym stroszeniem piór, zwłaszcza 
na grzbiecie. Prof. J. Sokołowski pisał że tokujące 
perkozki wyglądają wręcz zabawnie – jak nadmu-
chane pęcherze pokryte włosowatym puchem. 

Pozy ptaków z pary w trakcie zalotów: a. ptak po lewej kręci szyją i kiwa się na boki, zaś ptak po prawej przyjmuje pozę 
pingwina; b. pozy agresji; c. poza z napuszonym grzbietem; d. kopulacja (Ilichev et al. 1982)
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Terytorializm 
Gniazduje po je dyn czo, a te ry to rium jest zwykle 
niewielkie i wynosi 1000–1600 m2; zaj mo wa ne jest 
w 4–10 dni po przy lo cie. Rzad ko gniazduje w luź
nych ko lo niach (gniazda około 10 m od sie bie), ale 
wów czas bro ni najbliższego otoczernia gniaz da. 
W okresie zaj mo wa nia te ry to rium ptaki są bar dzo 
agre syw ne i często dochodzi do kon flik tów mię dzy 
parami. Terytorium utrzymywane jest na ogół do 
3 tygodni po ostatnim lęgu. Na dużych zbiornikach 
wod nych pokarm  szu ka na ob sza rze znacznie więk
szym niż bronione przezeń te ry to rium. Zagęszczenie 
wynosi 0,1–5 p/10 ha zbiornika, rzadko do 19 p/10 
ha; w do li nie Noteci stwierdzono średnio 6 p/100 
km2.  W południowej Afryce obserwowano 22 gniazda 
na 30 ha zbiornika wodnego. Także w południowej 
Afryce opisano dodatnio skorelowana liczbę gniazd 
ze stopniem pokrycia zbiornika roślinnością, tj. na 
zbiornikach pokrytych roślinnością w 8% średnia 
odległość między gniazdami wynosiła 465 m, zaś 
w 67% tylko 121 m (13–750 m).

gniazdo 

Lokalizacja 
Znajduje się na wodzie, naj czę ściej w głębi rzadkiej 

roślinności nad wod nej (np. w luźno rosnących trzci
nach, sitowiu, wśród kęp pałki, między turzycami), 
rzadziej na otwartym lustrze wody z dala od roślin
ności, przyczepione jest do pod wod nych części ro ślin 
lub gałęzi krze wów rosnących w wo dzie, czasami do 
obumarłego drzewa. Trafiają się gniazda zbudowa
ne nieopodal gniazd błotniaków stawowych Circus 
aeruginosus, czapli purpurowych Ardea purpurea, 
kokoszki Gallinula chloropus, a także gniazda usy
tuowane na lądzie 1–5 m od lustra wody. Para w 
swo im re wi rze buduje z reguły 2–4 plat formy, z któ

Gniazdo z zniesieniem (©Sébastien Bertru/Flickr.com)

Gniazdo z wysiadującym ptakiem (©Andre Konter)

Świeżo zniesione jajo (©NottsExMiner/Flickr.com)

Przewracanie jaj (©NottsExMiner/Flickr.com)
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Czas budowy i udział płci 
Budują obo je ro dzi ce przez kilka dni, z tym że sa miec 
częściej przynosi materiał budulcowy.

Wymiary 
Średnica podstawy 45 cm (40–60); śred ni ca części 
nadwodnej 28 cm (15–42); śred ni ca wewnętrzna 10 
cm (6–13,5); głę bo kość 2,5 cm (2–4,5); wysokość nad 
wodą 5,5 cm (3,5–9).

jaja 

Kształt 
Równobiegunowe o za ostrzo nych biegunach lub 
prawie równobiegunowe, słabo wydłużone, o dość 
ostrym węższym biegunie. Trafiają się jaja o jednym 
z biegunów szerokim i łagodnie zaokrąglonym.

Tekstura 
Sko rup ka jest gruboziarnista, gładka, niekiedy po
kryta wapnistymi zgru bie nia mi. 

rych wybiera jed ną na wła ści we gniazdo, a pozostałe 
wy ko rzy sty wa ne są do odpoczynku i jako miej sce do 
kopulacji oraz czyszczenia piór.   

Kształt 
Płaski, pływający kopiec z roślinności, w kształcie 
stożka. 

Konstrukcja 
Platforma zbudowana jest z butwiejących i gniją
cych części ro ślin wodnych (trzcina, pałka, tatarak, 
turzyce itp.), czasami z dodatkami, np. skrzypów. 
W warstwie zewnętrznej znaj du je się ponadto wiele 
zielonych liści i łodyg. Większa część konstrukcji 
zanurzona jest pod wodą, a podstawa często opiera 
się na ro ślin no ści podwodnej. Nad powierzchnię 
lustra wody wystaje tylko niska czarka, a na dnie 
gniazda utrzymuje się woda. Niekiedy w gnieź dzie 
można znaleźć patyki i gałązki krze wów lub drzew, 
które zbierane są z powierzchni wody. Ma te riał 
uzupełniany jest przez cały czas wysiadywania, stąd 
gniazdo może być wielowarstwowe. For mo wa ne jest 
dziobem, piersią oraz nogami, a materiał zbierany 
jest w odległości do 10 m od gniazda.

Pisklę (©Agustín Povedano/Flickr.com)

Pełny lęg (©Bernard Dupont/Flickr.com)

Kilkudniowe pisklęta (©Frank Vassen/Flickr.com)

Para przy gnieździe (©Philip McErlean/Flickr.com)
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Połysk 
Słaby, dość często w miarę wy sia dy wa nia staje się 
intensywniejszy. Skorupka prześwituje zielonkawo.

Pory 
Ze względu na wapnistą powłokę porów nie widać.  

Barwa tła skorupki 
Świeże jaja są białe, niekiedy mają odcień lek ko 

szarawy lub kredowy. W trakcie wysiadywania 
w wyniku stykania się z gnijącymi roślinami, stają 
się brą zo wa we, a dość często pobrudzone są błotem. 
Rzadko jaja są prawie całkowicie ciemnobrązowe. 

Oomorfometria
długość (A)  38,0 mm (31,2–43,0)

sze ro kość (B)  26,2 mm (23,3–28,6)

masa (G)   13,7 g (12–16)

masa skorupki (g)  1,16 g (0,83–1,43)

Karmienie piskląt (©Frank Vassen/Flickr.com)

Świeżo wyklute pisklę, widoczny jeszcze ząb jajeczny 
(©Andre Konter)

Samodzielny młody ptak (©Andre Konter)
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grubość skorupki (d)  0,20 mm 

objętość (V)  12,7 cm3

stosunek masy skorupki do ciężaru jaja (Rg)  8,5%

stosunek masy jaja do ciężaru samicy (RW)  9,1%

stosunek masy średniego lęgu do ciężaru samicy (RG)  46,7%

największe jaja   43,0 × 27,4; 39,2 × 28,3 mm

   41,0 × 27,5; 40,0 × 28,0 mm

najmniejsze jaja   32,8 × 23,7; 36,2 × 23,5 mm

   37,0 × 24,0; 35,1 × 23,1 mm

karłowate   29,1 × 23,4 mm

Grubość skorupki w tępym biegunie wynosi 0,195–0,226 mm, w 
najszerszym miejscu 0,196–0,221 mm, ostrym biegunie 0,214–0,252 
mm (Maurer et al. 2012). 

Wielkość zniesienia 
4–6 jaj (2–10); Europa średnio 5,3 jaja — 3 jaja × 
3,8%; 4 × 22,2%; 5 × 33,5%; 6 × 27,2%; 7 × 10,8%; 
8 jaj × 2,5% (n=158). 

Zmienność sezonowa zniesienia
Szwajcaria: IV – 4,5 jaja (n=4); V – 4,75 jaja (n=32); 
VI – 4,57 jaj (n=7).

Interwał 
Jaja znoszone są codziennie, bar dzo rzadko co dwa 
dni. 

Okres inkubacji 
Trwa 20–25 dni (wyjątkowo do 28 dni).

Udział płci 
Wysiadują oboje rodzice, zmieniając się zwy kle co 
pół godziny.

Młody ptak (©Agustín Povedano/Flickr.com)

Podiceps nigricollis

Podiceps cristatus

Podiceps auritus

Podiceps grisegena

Schemat ubarwienia głowy piskląt krajowych gatunków perkozów (wg Fjeldsa 1977, zmodyfikowane)

Tachybaptus ruficollis

Pisklęta wypoczywające na gnieździe (©Andre Konter)

Gniazda_i_legi.indd   16 28.06.2017   10:52:18



17—   16   —

Połysk 
Słaby, dość często w miarę wy sia dy wa nia staje się 
intensywniejszy. Skorupka prześwituje zielonkawo.

Pory 
Ze względu na wapnistą powłokę porów nie widać.  

Barwa tła skorupki 
Świeże jaja są białe, niekiedy mają odcień lek ko 

szarawy lub kredowy. W trakcie wysiadywania 
w wyniku stykania się z gnijącymi roślinami, stają 
się brą zo wa we, a dość często pobrudzone są błotem. 
Rzadko jaja są prawie całkowicie ciemnobrązowe. 

Oomorfometria
długość (A)  38,0 mm (31,2–43,0)

sze ro kość (B)  26,2 mm (23,3–28,6)

masa (G)   13,7 g (12–16)

masa skorupki (g)  1,16 g (0,83–1,43)

Karmienie piskląt (©Frank Vassen/Flickr.com)

Świeżo wyklute pisklę, widoczny jeszcze ząb jajeczny 
(©Andre Konter)

Samodzielny młody ptak (©Andre Konter)

—   17   —

grubość skorupki (d)  0,20 mm 

objętość (V)  12,7 cm3

stosunek masy skorupki do ciężaru jaja (Rg)  8,5%

stosunek masy jaja do ciężaru samicy (RW)  9,1%

stosunek masy średniego lęgu do ciężaru samicy (RG)  46,7%

największe jaja   43,0 × 27,4; 39,2 × 28,3 mm

   41,0 × 27,5; 40,0 × 28,0 mm

najmniejsze jaja   32,8 × 23,7; 36,2 × 23,5 mm

   37,0 × 24,0; 35,1 × 23,1 mm

karłowate   29,1 × 23,4 mm

Grubość skorupki w tępym biegunie wynosi 0,195–0,226 mm, w 
najszerszym miejscu 0,196–0,221 mm, ostrym biegunie 0,214–0,252 
mm (Maurer et al. 2012). 

Wielkość zniesienia 
4–6 jaj (2–10); Europa średnio 5,3 jaja — 3 jaja × 
3,8%; 4 × 22,2%; 5 × 33,5%; 6 × 27,2%; 7 × 10,8%; 
8 jaj × 2,5% (n=158). 

Zmienność sezonowa zniesienia
Szwajcaria: IV – 4,5 jaja (n=4); V – 4,75 jaja (n=32); 
VI – 4,57 jaj (n=7).

Interwał 
Jaja znoszone są codziennie, bar dzo rzadko co dwa 
dni. 

Okres inkubacji 
Trwa 20–25 dni (wyjątkowo do 28 dni).

Udział płci 
Wysiadują oboje rodzice, zmieniając się zwy kle co 
pół godziny.

Młody ptak (©Agustín Povedano/Flickr.com)

Podiceps nigricollis

Podiceps cristatus

Podiceps auritus

Podiceps grisegena

Schemat ubarwienia głowy piskląt krajowych gatunków perkozów (wg Fjeldsa 1977, zmodyfikowane)

Tachybaptus ruficollis

Pisklęta wypoczywające na gnieździe (©Andre Konter)

Gniazda_i_legi.indd   17 28.06.2017   10:52:19



18—   18   —

Początek wysiadywania
Rozpoczyna się po znie sie niu pierwszego lub drugiego 
jaja, sporadycznie później. 

Pasożytnictwo wewnątrzgatunkowe
Lęgi dwóch samic w jednym gnieździe notowano tak 
w Polsce, jak i Europie. 

Identyfikacja lęgu
Istnieje możliwość mylenia gniazd z gniazdem zausz
nika, u perkozka jest ono mniejsze; również jaja 
są znacznie mniejsze; pisklęta różnią się od innych 
piskląt perkozów brakiem nagiej skóry, ponadto są 
najciemniejsze. 

młode 

Typ gniazdowy
Zagniazdownik niewłaściwy.

Klucie
Pi sklę ta wykluwają się asynchronicznie, zwykle 
w ciągu 3–6 dni.

Zachowanie piskląt
Przez pierw sze 5–7 dni prze by wają zazwyczaj w oko
licy gniazda. Od pierwszych chwil po wykluciu po
tra fią pływać i w niebezpieczeństwie mogą nurkować. 
Na plecach i pod skrzydłami dorosłych „wożone” 
są do około 12 dnia życia, z tym, że w porównaniu 
do in nych gatunków perkozów o wie le więcej czasu 
prze sia dują na gnieździe lub kępach roślin.  

Wzrost i rozwój 
Sa mo dziel ne stają się po 30–40 dniach, ale jesz cze 
przez dłuższy czas mogą żebrać o po karm u doro
słych; latają po 44–48 dniach od wyklucia. 

Ubarwienie puchowe
Pisklę są łatwe do rozpoznania, ogólny odcień 
ubarwienia jest brą zo wo czar ny, z wyjątkiem białe
go brzucha. Gło wa, kark i plecy są brązowoczarne 
z kil ko ma ja sny mi pasami, czoło srebrnobiałe. Na 
czub ku głowy znajduje się rudobrązowa plama, 
z czar ny m zakończeniem na piórach pu cho wych. Na 
czubku głowy brak nagiej skóry, jedynie kantar jest 
nieopierzony, a skóra wokół oka jest różowożółta. 
Powyżej kan ta ra bie gnie wąski brązowy lub biały 
pasek, białe są także – pasek za okiem i plamki na 
pokrywach usznych. Na plecach – 5–6 brą zo wych 
pasów, które zanikają po około 4 ty go dniach, kiedy 
zaczynają wyrastać pió ra. Na szyi  po bokach wy
stępują białe i brązowe paski koń czą ce się na piersi. 
Pierś i brzuch są białe, okolice podbrzusza szare, boki 
ciała ciem no brą zo we z 1–2 bladymi pasami. Dziób 
jest żółtawy z blado czer wo nym od cie niem (zwłasz
cza u nasady), często z ciemnymi po przecz ny mi 
paskami, które zanikają po około 3 ty go dniach. Nogi 
i stopy są prawie czar ne; tęczówka ciemnobrązowa. 

Wymiary
Długość ciała pullus wynosi około 70 mm, ciężar 
około 10 g. 

opieKa rodzicielsKa

Zachowania rodzicielskie
Pisklęta karmione są przez oboje rodziców, a pokarm 
podawany jest do dzioba.  

Młody ptak (©J.F. Woloch/Flickr.com)

Kopulacja (©Bernard Dupont/Flickr.com)
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Efektywność lęgów
Produkcja młodych wynosi 2–3 lotnych mło dych/
parę × lęg.

Zachowanie rodziców przy gnieździe
Ptaki ze względu na niewielkie te ry to rium zwykle 
przebywają blisko gniazda. Partnerzy przepędzają 
z rewiru inne perkozki, czasami na granicy dochodzi 
do zaciętych walk. Aktywnie bronią lęgu i pi skląt, 
w przy pad ku ataku dra pież ni ka nur kują lub wy dają 
głosy ostrze gaw cze. Przy opuszczaniu lęgu rodzice 
przy kry wają jaja materiałem z gniazda. 

Źródła informacji
Bandorf H. 1968. Beitrage zum Verhalten des Zwergtauchers 
(Podiceps ruficollis). Vogelwelt 89, 1: 7–61.

Calvario E., Sarrocco S. 1988. Biologia reproduttiva del 
Tuffetto (Tachybaptus ruficollis) in una localita dell'ltalia 
centrale, Fiume Peschiera (Lazio). Avocetta 12: 1–11.

Fazili M.F., Shah G.M., Jan U., Bhat B.A. 2009. Some aspects 
of the nesting biology of Little Grebe Tachybaptus ruficollis 
at Wular Lake, Kashmir. Indian Birds 4, 4: 127–129. 

Gutierrez R., Figuerola J. 1995. Clutch and egg size in a Spa-
nish population of Little Grebe Tachybaptus ruficollis. Bull. 
GCA 12: 23–27. 

Ilichev V.D., Flint V. Ye. 1982. Ptitsy SSSR. Istoriya izucheniya. 
gagary, poganki, trubkonosyye. Izdatelstvo Nauka, Moskwa.

Maurer G., Portugal J.S., Cassey P. 2012. A comparison of 
indices and measured values of eggshell thickness of diffe-
rent shell regions using museum eggs of 230 European bird 
species. Ibis 154: 714–724. 

Moss D., Moss G.M. 1993. Breeding biology of the Little 
Grebe Tachybaptus ruficollis in Britain and Ireland. Bird 
Study 40: 107–114.

Sackl P. 1982. Okologie und Brutbiologie einer Population des 
Zwergtauchers, Tachybaptus ruficollis, in der Steiermark. 
Egretta 25: 1–11.
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status W polsce

W Polsce jest nieliczny, lokalnie średnio liczny; li
czebność oceniana jest na 2000–3000 par. Najliczniej 
występuje w Dolinie Baryczy, zwłaszcza na Stawach 
Milickich około 270 par, w Ostoi Ińskiej 50–60 par, 
w Ujściu Warty 30–60 par.  

WystępoWanie i taKsonomia

Europejska populacja oceniana jest na 32000–50000 
par, najliczniej lęgnie się w Rosji 12000–20000 par, 
Ukrainie 5000–9000 par, Finlandii 6000–8000 par, 
Niemczech 2000–4000 par.  
Gatunek politypowy.

• grisegena (Boddaert, 1783) — środk. i wsch. Europa, 
zach. i środk. Azja

• holbollii reinhardt, 1854 — płn. Syberia, płn. Chiny, płn. 
Japonia, zach. Kanada, płn.–zach. USA.

siedlisKo lęgoWe 

W okresie lęgowym zasiedla płytkie, słodkowodne 
zbiorniki (najchętniej małe, do 2–3 ha), porośnięte 
obfitą roślinnością wynurzoną i podwodną, z co naj
mniej 1 ha lustrem otwartej toni wodnej. Najczęściej 
obserwowany jest na stawach rybackich, płytkich 
zarastających jeziorach z zacisznymi zatokami, poza 
tym na większych oczkach wodnych, torfiankach, 
starorzeczach, rozlewiskach, gliniankach, a także 
zbiornikach zaporowych, wyrobiskach, osadnikach, 

w sąsiedztwie osiedli ludzkich. Rzadko obserwowany 
na zbiornikach z bardzo ubogą roślinnością przy
brzeżną. Ważne jest, by zbiornik obfitował w ze
szłoroczną roślinność. W Niemczech 75% populacji 
zasiedlało stawy rybackie. W Polsce gniazduje do 400 
m n.p.m., zaś w środkowej Azji – do 3000 m n.p.m.

elementy biologii rozrodu 

System rozrodczy 
Monogamiczny; pary tworzą się na co najmniej jeden 
sezon rozrodczy; formowanie par rozpoczyna się na 
zimowisku lub podczas wiosennej wędrówki, rzadziej 
po przylocie na miejsce lęgowe (15–20% ptaków). 

Doj rza łość płcio wa 
Do lęgów przystępują w drugim roku życia, rzadko – 
w trzecim roku, choć osobniki pierwszoroczne mogą 
już formować pary i bronić terytorium.

Fenologia lęgów
Lęgi rozpoczynają się najczęściej pod koniec kwietnia 
(niekiedy już w połowie kwietnia), szczyt przypa
da na połowę maja, a ostatnie lęgi notowano pod 
koniec lipca.

Liczba lęgów 
Wyprowadza jeden lęg w roku, sporadycznie dwa, 
powtarza lęgi po utracie (nawet do 5 razy). W Ka
nadzie (stan Manitoba) lęgi powtórne stanowiły 30% 
lęgów rozpoczętych w maju i 80% lęgów rozpoczę
tych w czerwcu i lipcu. Jeżeli jaja uległy zniszczeniu 
w trakcie ich znoszenia, samica mogła kontynu

Perkoz rdzawoszyi Podiceps grisegena (boddaert, 1783)

©Donna Dewhurst/USFWS

Synonimy. Colymbus grisegena
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ować ich znoszenie w nowym gnieździe już w ciągu  
2 kolejnych dni. 

Terytorializm 
Z reguły gniazduje pojedynczo, a para broni teryto
rium w promieniu 70–100 m wokół gniazda. Rzadko 
zajmuje terytoria mniejsze niż 2 ha. W Niemczech 
33% par użytkowało terytorium mniejsze niż 5 ha, 

Zaloty zbliżone są do rytuałów godowych perkoza 
dwuczubego, jednakże perkoz rdzawoszyi jest 
bardziej hałaśliwy, zwłaszcza w trakcie wyko-
nywania „tańca pingwina”. Podstawowe pozy w 
trakcie zalotów to: rytualne nurkowanie, „taniec 
pingwina” (ptak unosi się nad wodą z nastroszo-
nymi pióra na głowie), poza „kota” (skrzydła unie-
sione, głowa wciśnięta w tułów, pióra na grzbiecie 
nastroszone), „taniec pingwina” z dotykaniem się 
piersiami (przy tym jeden ptak, zwykle samiec, 
unosi się wyraźnie wyżej), synchroniczne kiwanie 
głowami i pływanie w parze; rzadko ptaki pływają 
z materiałem roślinnym w dziobie. Schemat zalo-
tów jest zwykle następujący: po kilku rytualnych 
nurkowaniach, partnerzy pływają blisko siebie, 
następnie pływają w pozie „pingwina” i dokonują 
synchronicznych ruchów głowami i wydają głośnie 
okrzyki oraz pływają równolegle do siebie lub 
przyjmują pozę „kota”. Przedkopulacyjne zacho-
wanie na gnieździe przebiega według schematu: 
zaproszenie, kopulacja i rytuał po kopulacji.

Pozy ptaków w trakcie zalotów 

©Donna Dewhurst/USFWS
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a 50% korzystało z małych zbiorników wodnych po
niżej 10 ha. Najmniejszy rewir wynosił 5 i 10 arów. 
W USA (stan Minnesota) na obszarach równomier
nie zasiedlonych przez ten gatunek ponad 80% par 
gniazdowało w odległości mniejszej niż 100 m od 
siebie. Tylko czasami tworzy rozproszone kolonie 
do 20 par (gniazda zakładane są co najmniej 1 m 
od siebie), np. w Estonii na 70 ha wód stwierdzono 
35 par, a w delcie Wołgi na areale 1000 ha gniazdo
wało około 200 par. Ptaki dość często wracają na 
to samo lęgowisko przez wiele lat z rzędu. Czasami 
zakłada niewielkie kolonie położone w sąsiedztwie 
gniazdujących łysek.

gniazdo 

Lokalizacja 
Gniazdo umieszczone jest na wodzie, na ogół w głębi 
roślinności wynurzonej (kilka/kilkanaście metrów od 

otwartego lustra wody), rzadziej w strefie ekotonal
nej lub na terenie całkowicie odkrytym, np. wśród 
rdestu lub grzybieńczyka. Perkoz buduje zarówno 
gniazda zakotwiczone w dnie zbiornika lub w ro
ślinności, jak i gniazda pływające. W USA gniazda 
znajdowały się średnio 40 m od stałego lądu (0,6–200 
m). Głębokość wody pod gniazdem wynosi 40–80 cm, 
rzadko do 2 m. Para buduje z reguły 1–5 platform, 
z których rozbudowuje jedną. Takie platformy pełnią 
ważne funkcje w okresie zalotów i formowania się 
pary. Niekiedy gniazda notowano w krzewie wierzby, 
w kępie turzycy itp. Wyboru miejsca pod budowę 
gniazda dokonuje głównie samiec, choć czasami 
wspólnie poszukują odpowiednich miejsc, wzdłuż 
linii brzegowej lub wśród roślin. Ptak opuszczając 
gniazdo przykrywa jaja materiałem z gniazda lub 
wyciągniętym z wody. 

Ptak na gnieździe (©Digitalmedia.fws.gov.jpg)

Gniazdo na oponie samochodowej (©Snow Cheetah/Flickr.
com)

Gniazdo w sitowiu (©Cindy Zackowitz/Flickr.com)

Kopulacja na gnieździe (©Doug Sonerholm/Flickr.com)
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a 50% korzystało z małych zbiorników wodnych po
niżej 10 ha. Najmniejszy rewir wynosił 5 i 10 arów. 
W USA (stan Minnesota) na obszarach równomier
nie zasiedlonych przez ten gatunek ponad 80% par 
gniazdowało w odległości mniejszej niż 100 m od 
siebie. Tylko czasami tworzy rozproszone kolonie 
do 20 par (gniazda zakładane są co najmniej 1 m 
od siebie), np. w Estonii na 70 ha wód stwierdzono 
35 par, a w delcie Wołgi na areale 1000 ha gniazdo
wało około 200 par. Ptaki dość często wracają na 
to samo lęgowisko przez wiele lat z rzędu. Czasami 
zakłada niewielkie kolonie położone w sąsiedztwie 
gniazdujących łysek.

gniazdo 

Lokalizacja 
Gniazdo umieszczone jest na wodzie, na ogół w głębi 
roślinności wynurzonej (kilka/kilkanaście metrów od 

otwartego lustra wody), rzadziej w strefie ekotonal
nej lub na terenie całkowicie odkrytym, np. wśród 
rdestu lub grzybieńczyka. Perkoz buduje zarówno 
gniazda zakotwiczone w dnie zbiornika lub w ro
ślinności, jak i gniazda pływające. W USA gniazda 
znajdowały się średnio 40 m od stałego lądu (0,6–200 
m). Głębokość wody pod gniazdem wynosi 40–80 cm, 
rzadko do 2 m. Para buduje z reguły 1–5 platform, 
z których rozbudowuje jedną. Takie platformy pełnią 
ważne funkcje w okresie zalotów i formowania się 
pary. Niekiedy gniazda notowano w krzewie wierzby, 
w kępie turzycy itp. Wyboru miejsca pod budowę 
gniazda dokonuje głównie samiec, choć czasami 
wspólnie poszukują odpowiednich miejsc, wzdłuż 
linii brzegowej lub wśród roślin. Ptak opuszczając 
gniazdo przykrywa jaja materiałem z gniazda lub 
wyciągniętym z wody. 

Ptak na gnieździe (©Digitalmedia.fws.gov.jpg)

Gniazdo na oponie samochodowej (©Snow Cheetah/Flickr.
com)

Gniazdo w sitowiu (©Cindy Zackowitz/Flickr.com)

Kopulacja na gnieździe (©Doug Sonerholm/Flickr.com)
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8–10 dni po przylocie do rewiru, rzadko początek lęgu 
może się opóźnić nawet do 42 dni, głównie z powodu 
antagonizmów między sąsiadującymi parami, a także 
na skutek powtarzającego się niszczenia gniazd przez 
wiatr i fale. 

Wymiary 
Średnica podstawy 105 cm (40–275); średnica na 
poziomie wody 18–50 cm; wysokość gniazda 18–90 
cm; wysokość nad wodą 6 cm (2–26); średnica we
wnętrzna 15 cm (5–26); głębokość 3,5 cm (1,5–7); 
masa gniazda około 1200–1300 g.

jaja 

Kształt 
Równobiegunowe, prawie owalne, o tępych biegu
nach. 

Tekstura 
Skorupka jest gruboziarnista, stosunkowo gładka, 
czasami jednak nieco chropowata. 

Połysk 
Skorupka słabo połyskuje lub jaja są matowe, po
kryte pudrem. W miarę wysiadywania staje się nieco 
połyskująca.

Kształt 
Płaski, zwarty, pływający kopiec w kształcie koła, 
rzadko owalny, z niewielką depresją na szczycie. 

Konstrukcja 
Kopiec zbudowany jest z obumarłej, gnijącej roślin
ności wodnej – liści tataraku, pałki, trzciny, z do
mieszką skrzypu oraz innej roślinności pływającej. 
W podstawie gniazda znajdują się dość często długie 
trzciny (nawet do 1 m) lub patyczki. W części środ
kowej grubszy materiał budulcowy układany jest 
na krzyż, natomiast na szczycie jest formowany: 
często jeden ptak przesiaduje na szczycie, tworząc 
wgłębienie, i odbiera materiał od partnera, wbudo
wuje odebrane kawałki roślin w krawędź gniazda. 
Większość kopca znajduje się pod wodą. Roślinność 
zbierana jest przede wszystkim z powierzchni wody 
w promieniu 4–10 m wokół kopca; materiał jest stale 
donoszony w trakcie wysiadywania.

Czas budowy i udział płci 
Budują oboje partnerzy przez 2–6 dni, czasami kró
cej, nawet jeden dzień, zwłaszcza w lęgach powta
rzanych po utracie. Do budowy gniazda przystępują 

Dorosły ptak z świeżo wyklutymi pisklętami (©Snow Che-
etah/Flickr.com)

Pełny lęg (©Vasily Vishnevsky) Karmienie piskląt (©Doug Sonerholm/Flickr.com)

Pisklęta (©Doug Sonerholm/Flickr.com)
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8–10 dni po przylocie do rewiru, rzadko początek lęgu 
może się opóźnić nawet do 42 dni, głównie z powodu 
antagonizmów między sąsiadującymi parami, a także 
na skutek powtarzającego się niszczenia gniazd przez 
wiatr i fale. 

Wymiary 
Średnica podstawy 105 cm (40–275); średnica na 
poziomie wody 18–50 cm; wysokość gniazda 18–90 
cm; wysokość nad wodą 6 cm (2–26); średnica we
wnętrzna 15 cm (5–26); głębokość 3,5 cm (1,5–7); 
masa gniazda około 1200–1300 g.

jaja 

Kształt 
Równobiegunowe, prawie owalne, o tępych biegu
nach. 

Tekstura 
Skorupka jest gruboziarnista, stosunkowo gładka, 
czasami jednak nieco chropowata. 

Połysk 
Skorupka słabo połyskuje lub jaja są matowe, po
kryte pudrem. W miarę wysiadywania staje się nieco 
połyskująca.

Kształt 
Płaski, zwarty, pływający kopiec w kształcie koła, 
rzadko owalny, z niewielką depresją na szczycie. 

Konstrukcja 
Kopiec zbudowany jest z obumarłej, gnijącej roślin
ności wodnej – liści tataraku, pałki, trzciny, z do
mieszką skrzypu oraz innej roślinności pływającej. 
W podstawie gniazda znajdują się dość często długie 
trzciny (nawet do 1 m) lub patyczki. W części środ
kowej grubszy materiał budulcowy układany jest 
na krzyż, natomiast na szczycie jest formowany: 
często jeden ptak przesiaduje na szczycie, tworząc 
wgłębienie, i odbiera materiał od partnera, wbudo
wuje odebrane kawałki roślin w krawędź gniazda. 
Większość kopca znajduje się pod wodą. Roślinność 
zbierana jest przede wszystkim z powierzchni wody 
w promieniu 4–10 m wokół kopca; materiał jest stale 
donoszony w trakcie wysiadywania.

Czas budowy i udział płci 
Budują oboje partnerzy przez 2–6 dni, czasami kró
cej, nawet jeden dzień, zwłaszcza w lęgach powta
rzanych po utracie. Do budowy gniazda przystępują 

Dorosły ptak z świeżo wyklutymi pisklętami (©Snow Che-
etah/Flickr.com)

Pełny lęg (©Vasily Vishnevsky) Karmienie piskląt (©Doug Sonerholm/Flickr.com)

Pisklęta (©Doug Sonerholm/Flickr.com)
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Pory 
Niewidoczne.  

Barwa tła skorupki 
Biała lub matowobiała, z lekko zielonkawym lub 
niebieskawym odcieniem, jaja blakną w ciągu 24 
godzin po zniesieniu; pod wpływem gnijącej roślin
ności szybko się brudzą i stają się brudnobrązowe, 
żółtobrązowe lub zielonkawobrązowe.

Rysunek 
Brak, ale od gnijących roślin pojawiają się na jajach 
plamki, linie i inne przebarwienia. 

Oomorfometria
długość (A)  51,0 mm (45,7–58,0) 

szerokość (B)  34,2 mm (30,0–38,7) 

ciężar (G)    31,5 g (25,0–36,0) 

ciężar skorupki (g)   2,95 g (2,43–3,55) 

grubość skorupki (d)  0,29 mm 

objętość (V)   31,2 cm3 

stosunek masy skorupki do ciężaru jaja (Rg) 9,7% 

stosunek masy jaja do ciężaru samicy (RW)  4,1%

stosunek masy średniego lęgu do ciężaru samicy (RG)  16,3%

największe jaja   58,0  ×  35,0; 57,0  ×  35,5 mm

   51,0  ×  37,5; 49,6  ×  37,1 mm

najmniejsze jaja   46,0  ×  34,7; 50,0  ×  30,0 mm

   46,4 ×  34,3; 49,1 × 30,7 mm

Średnia grubość skorupki przed stosowaniem DDT, czyli przed rokiem 
1947 wynosiła w Wisconsin 0,357 mm (n=112), po roku 1970 wynosiła 
0,338–0,350 mm (n=8).

Sezonowa zmienność wielkości jaj
Ukraina: zniesienia wczesne średnio 50,61 × 34,61 
mm (n=17); zniesienia późne średnio 49,08 × 33,73 
mm (n=11).

Wielkość zniesienia 
4–5 jaj (1–7), zniesienia powyżej 7 jaj to zniesienia 
dwu lub więcej samic; w Ameryce Północnej obser
wowano lęgi 9–jajowe złożone przez jedną samicę; 
zdarzają się gniazda, gdzie w wyniku pasożytnictwa 
lęgowego stwierdzono nawet 25 jaj. Europa średnio 
3,7 jaja; 1 jajo × 0,8%; 2 × 2,2%; 3 × 31,7%; 4 × 
40,4%; 5 × 19,0%; 6 × 3,5%; 7 × 0,8% (n=178); 
w USA gniazda znajdujące się w trzcinach na otwar
tym lustrze wody posiadały średnio 4,7 jaja, zaś 
wśród zakorzenionej roślinności – 3,9 jaja. Niekiedy 
na obszarach ubogich w pokarm notowano bardzo 
niską średnią liczbę jaj, np. w Kolumbii Brytyjskiej 
3,3 jaj (n=57) . 

Zmienność sezonowa zniesienia
Europa 11–30 IV – 4,55 jaja; 1–10 V – 3,94 jaja; 
11–20 V – 3,47 jaja; 21–30 V – 3,27 jaja; 31 V–19 
VII – 3,0 jaja. Przed 1 czerwca w Ameryce Północ
nej ponad 60% gniazd zawierało 4 i więcej jaj, zaś 
późniejsze zniesienia stanowiły jedynie 10% ogółu.

Zmienność roczna 
W latach 1979–1982 stwierdzono na Polesiu Lubel
skim od 3,41 do 4 jaj, średnio 3,83 jaja (n=120).

Wewnątrzgatunkowe pasożytnictwo
W Ameryce Północnej pasożytnictwo wewnątrzga
tunkowe i znoszenie jaj do gniazd innych par jest 
dość powszechne. 

Interwał 
Jaja znoszone codziennie, rzadko co 2 dni, sporadycz
nie co 3–4 dni. Zdarza się, że ptaki dodają kilka jaj 

Dorosły z młodym (©Gavin Edmondstone/Flickr.com)
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po rozpoczęciu wysiadywania, nawet gdy w gnieździe 
nie było żadnych strat; te dodatkowe jaja zwykle 
nie są wysiadywane. 

Okres inkubacji 
Trwa 24–25 dni (21–33); sporadycznie ptaki wysia
dują niezalężone jaja nawet przez 36 dni; w Ameryce 
Północnej średnio 29 dni. Osobniki, które mają 
przerwę w wysiadywaniu jaj mogą przebywać daleko 
od swego terytorium.

Udział płci 
Wysiadują oboje rodzice, w większości jednak samica 
np. w Michigan 51% samica, a 41% samiec. Czas 
wysiadywania zależy od warunków pogodowych i np. 
krótsze są zmiany w wysiadywaniu w dniu gorące, 
zaś dłuższe w dni chłodne; średnio jedna z badanych 
par w pierwszym tygodniu wysiadywała 87 minut, 
w drugim – 132 minuty, zaś w trzecim 78 minut, 
a ptaki zmieniały się 7–10 razy na dobę. Ptaki w cią
gu dnia obracają jaja 1–3 razy na godzinę, natomiast 
w nocy tylko raz na godzinę.

Początek wysiadywania
Rozpoczyna się po zniesieniu pierwszego, rzadko 
drugiego jaja. 

Identyfikacja lęgu
Możliwa pomyłka z lęgiem perkoza dwuczubego, ale 
jaja są mniejsze, a jednocześnie większe od innych 
europejskich gatunków perkozów (zakresy zmienno
ści wymiarów jaj pokrywają się jednak w pewnym 
stopniu). 

młode 

Typ gniazdowy
Zagniazdownik niewłaściwy.

Klucie
Pisklęta wykluwają się asynchronicznie, zwykle 
w ciągu 1–2 dni. Młode, po przerwaniu wewnętrznej 
błony, zaczynają się coraz głośniej odzywać w seriach  
2–12 pisków co kilka minut, na 12–36 godzin przed 
przebiciem skorupki. Proces klucia trwa 50–120 
minut, a pisklę opuszcza jaja od strony jego tępego 
bieguna. 

Zachowanie piskląt
Pisklęta opuszczają gniazdo w kilka godzin po 
wykluciu. Karmione są przez samca i samicę. Nie
długo po wykluciu pisklęta wdrapują się na grzbiet 
rodziców i są przez pierwsze 10 dnia stale „wożone” 
na grzbiecie; później już tylko nieregularnie, mniej 
więcej do 17 dnia. Rodzice niekiedy z nimi nurkują. 
Cała rodzina zwykle przenosi się ku innemu frag
mentowi zbiornika. 

Wzrost i rozwój 
Pierwszy puch jest gęsty, krótki i prosty. Ząb jajecz
ny zanika w ciągu pierwszych dwóch tygodni życia. 
Pisklęta mogą pływać w jedną godzinę po wyklu
ciu. Młode same poszukują pokarmu po około 3–4 
tygodniach. Lotność młode uzyskują po około 7–9 
tygodniach, ale samodzielne mogą stać się znacznie 
wcześniej. Niekiedy wyrośnięte młode pomagają 

Dorosłe ptak z pisklętami na gnieździe (©Snow Cheetah/Flickr.com)
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Pory 
Niewidoczne.  

Barwa tła skorupki 
Biała lub matowobiała, z lekko zielonkawym lub 
niebieskawym odcieniem, jaja blakną w ciągu 24 
godzin po zniesieniu; pod wpływem gnijącej roślin
ności szybko się brudzą i stają się brudnobrązowe, 
żółtobrązowe lub zielonkawobrązowe.

Rysunek 
Brak, ale od gnijących roślin pojawiają się na jajach 
plamki, linie i inne przebarwienia. 

Oomorfometria
długość (A)  51,0 mm (45,7–58,0) 

szerokość (B)  34,2 mm (30,0–38,7) 

ciężar (G)    31,5 g (25,0–36,0) 

ciężar skorupki (g)   2,95 g (2,43–3,55) 

grubość skorupki (d)  0,29 mm 

objętość (V)   31,2 cm3 

stosunek masy skorupki do ciężaru jaja (Rg) 9,7% 

stosunek masy jaja do ciężaru samicy (RW)  4,1%

stosunek masy średniego lęgu do ciężaru samicy (RG)  16,3%

największe jaja   58,0  ×  35,0; 57,0  ×  35,5 mm

   51,0  ×  37,5; 49,6  ×  37,1 mm

najmniejsze jaja   46,0  ×  34,7; 50,0  ×  30,0 mm

   46,4 ×  34,3; 49,1 × 30,7 mm

Średnia grubość skorupki przed stosowaniem DDT, czyli przed rokiem 
1947 wynosiła w Wisconsin 0,357 mm (n=112), po roku 1970 wynosiła 
0,338–0,350 mm (n=8).

Sezonowa zmienność wielkości jaj
Ukraina: zniesienia wczesne średnio 50,61 × 34,61 
mm (n=17); zniesienia późne średnio 49,08 × 33,73 
mm (n=11).

Wielkość zniesienia 
4–5 jaj (1–7), zniesienia powyżej 7 jaj to zniesienia 
dwu lub więcej samic; w Ameryce Północnej obser
wowano lęgi 9–jajowe złożone przez jedną samicę; 
zdarzają się gniazda, gdzie w wyniku pasożytnictwa 
lęgowego stwierdzono nawet 25 jaj. Europa średnio 
3,7 jaja; 1 jajo × 0,8%; 2 × 2,2%; 3 × 31,7%; 4 × 
40,4%; 5 × 19,0%; 6 × 3,5%; 7 × 0,8% (n=178); 
w USA gniazda znajdujące się w trzcinach na otwar
tym lustrze wody posiadały średnio 4,7 jaja, zaś 
wśród zakorzenionej roślinności – 3,9 jaja. Niekiedy 
na obszarach ubogich w pokarm notowano bardzo 
niską średnią liczbę jaj, np. w Kolumbii Brytyjskiej 
3,3 jaj (n=57) . 

Zmienność sezonowa zniesienia
Europa 11–30 IV – 4,55 jaja; 1–10 V – 3,94 jaja; 
11–20 V – 3,47 jaja; 21–30 V – 3,27 jaja; 31 V–19 
VII – 3,0 jaja. Przed 1 czerwca w Ameryce Północ
nej ponad 60% gniazd zawierało 4 i więcej jaj, zaś 
późniejsze zniesienia stanowiły jedynie 10% ogółu.

Zmienność roczna 
W latach 1979–1982 stwierdzono na Polesiu Lubel
skim od 3,41 do 4 jaj, średnio 3,83 jaja (n=120).

Wewnątrzgatunkowe pasożytnictwo
W Ameryce Północnej pasożytnictwo wewnątrzga
tunkowe i znoszenie jaj do gniazd innych par jest 
dość powszechne. 

Interwał 
Jaja znoszone codziennie, rzadko co 2 dni, sporadycz
nie co 3–4 dni. Zdarza się, że ptaki dodają kilka jaj 
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po rozpoczęciu wysiadywania, nawet gdy w gnieździe 
nie było żadnych strat; te dodatkowe jaja zwykle 
nie są wysiadywane. 

Okres inkubacji 
Trwa 24–25 dni (21–33); sporadycznie ptaki wysia
dują niezalężone jaja nawet przez 36 dni; w Ameryce 
Północnej średnio 29 dni. Osobniki, które mają 
przerwę w wysiadywaniu jaj mogą przebywać daleko 
od swego terytorium.

Udział płci 
Wysiadują oboje rodzice, w większości jednak samica 
np. w Michigan 51% samica, a 41% samiec. Czas 
wysiadywania zależy od warunków pogodowych i np. 
krótsze są zmiany w wysiadywaniu w dniu gorące, 
zaś dłuższe w dni chłodne; średnio jedna z badanych 
par w pierwszym tygodniu wysiadywała 87 minut, 
w drugim – 132 minuty, zaś w trzecim 78 minut, 
a ptaki zmieniały się 7–10 razy na dobę. Ptaki w cią
gu dnia obracają jaja 1–3 razy na godzinę, natomiast 
w nocy tylko raz na godzinę.

Początek wysiadywania
Rozpoczyna się po zniesieniu pierwszego, rzadko 
drugiego jaja. 

Identyfikacja lęgu
Możliwa pomyłka z lęgiem perkoza dwuczubego, ale 
jaja są mniejsze, a jednocześnie większe od innych 
europejskich gatunków perkozów (zakresy zmienno
ści wymiarów jaj pokrywają się jednak w pewnym 
stopniu). 

młode 

Typ gniazdowy
Zagniazdownik niewłaściwy.

Klucie
Pisklęta wykluwają się asynchronicznie, zwykle 
w ciągu 1–2 dni. Młode, po przerwaniu wewnętrznej 
błony, zaczynają się coraz głośniej odzywać w seriach  
2–12 pisków co kilka minut, na 12–36 godzin przed 
przebiciem skorupki. Proces klucia trwa 50–120 
minut, a pisklę opuszcza jaja od strony jego tępego 
bieguna. 

Zachowanie piskląt
Pisklęta opuszczają gniazdo w kilka godzin po 
wykluciu. Karmione są przez samca i samicę. Nie
długo po wykluciu pisklęta wdrapują się na grzbiet 
rodziców i są przez pierwsze 10 dnia stale „wożone” 
na grzbiecie; później już tylko nieregularnie, mniej 
więcej do 17 dnia. Rodzice niekiedy z nimi nurkują. 
Cała rodzina zwykle przenosi się ku innemu frag
mentowi zbiornika. 

Wzrost i rozwój 
Pierwszy puch jest gęsty, krótki i prosty. Ząb jajecz
ny zanika w ciągu pierwszych dwóch tygodni życia. 
Pisklęta mogą pływać w jedną godzinę po wyklu
ciu. Młode same poszukują pokarmu po około 3–4 
tygodniach. Lotność młode uzyskują po około 7–9 
tygodniach, ale samodzielne mogą stać się znacznie 
wcześniej. Niekiedy wyrośnięte młode pomagają 

Dorosłe ptak z pisklętami na gnieździe (©Snow Cheetah/Flickr.com)
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w karmieniu piskląt drugiego lęgu. Młode opusz
czają miejsca lęgowe pojedynczo, zwykle w wieku 
9–10 tygodni. 

Ubarwienie puchowe
Czubek głowy jest czarny, pośrodku głowy szczątko
wa naga skóra, na karku biała plama, reszta czarna. 
Czoło jest białe, a wzdłuż boku ciemienia po obu 
stronach biegnie biały pasek, który graniczy z ciem
nym paskiem przechodzącym przez oko, tworzącym 
na szyi dwa odgałęzienia. Boki głowy, podbródek 
i gardło z czarno–białymi paskami. Pod okiem 
znajduje się krótka czarna linia. Kantar jest nagi. 
Plecy i boki pokryte są siedmioma słabo zaznaczo
nymi brązowo–czarnymi i bladobrązowymi pasami. 
Paskowanie na bokach ciała stopniowo przechodzi 
w cętkowanie. Pierś i brzuch są śmietankowobia
łe, okolice podbrzusza bladoszare. Tęczówka jest 
oliwkowoszara lub brązowa. Naga skóra na czubku 
głowy i kantarze jest mniej lub bardziej czerwona. 
Dziób jest płowożółty lub różowy z dwoma czarnymi 
paskami. Nogi szarawe. 

Wymiary
Ciężar świeżo wyklutego pullus wynosi 17–23 g, 
długość ciała około 98 mm.

opieKa rodzicielsKa

Zachowania rodzicielskie
Przez pierwsze 6–7 dni rodzice zwykle pozostają do 
100 m od gniazda, później mogą przemieszczać się 
w inne rejony zbiornika wodnego. Pokarm podawany 
jest przez rodziców do dzioba piskląt. Skorupka jest 
wynoszona daleko od gniazda. W prawie 50% par 
jedno z rodziców opuszcza rodzinę przed ukończe
niem przez pisklęta piątego tygodnia życia, a rodzice 
prawie zawsze wcześniej odlatują z rewiru i zosta
wiają młode samym sobie. 

Efektywność lęgów
Sukces lęgowy wynosi 1,1–1,9 juv./parę × rok.

Zachowanie rodziców przy gnieździe
Opuszczając gniazdo z jajami dorosłe przykrywają 
jaja materiałem gniazdowym lub fragmentami roślin, 
wyjętymi z wody. W przypadku zagrożenia gniazda 
rodzice ukrywają się w roślinności i pływają w odle
głości 20–30 m od obserwatora, zwykle zachowują się 

cicho, niekiedy wydając miękkie piski. Obserwowano 
przypadki gdy ptaki okrążały łódź i głośno nawoły
wały. Po wykluciu piskląt rodzice okazują niepokój 
znacznie żywiej. 
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status W polsce

Nieliczny ptak lęgowy niżu, lo kal nie średnio liczny, 
populację ocenia się na 15000–25000 par, największe 
skupienia lę go we stwierdzono na Stawach Mi lic kich 
(do 750 par), w rezerwacie Słońsk (do 250 par), oraz 
na jeziorach Drużno (do 400 par), Gopło (do 420 
par) i Łuknajno (do 190 par). 

WystępoWanie i taKsonomia

Europejska po pu la cja oce nia na jest na 300–500 tys. 
par i w ostat nim okre sie uległa zmniejszeniu. Naj
liczniej lęgnie się Finlandii, Niem czech, Rumunii, 
Łotwie i Rosji. 
Gatunek politypowy:

• cristatus (LinnaeUS, 1758) — Europa, środk. Azja, Man-
dżuria, płw. Koreański, Japonia, płn. Afryka, płn. Indie 

• infuscatus SaLVadori, 1884 — Etiopia, lokalnie wsch. 
i płd. Afryka

• australis GoULd, 1844 — płd–wsch. i płd.–zach. Australia, 
Tasmania, płd. Nowa Zelandia 

siedlisKo lęgoWe 

Zasiedla większe, co najmniej 1–2 hektarowe zbior
niki wod ne (sta wy hodowlane, je zio ra, sta ro rze cza, 
torfi anki, żwirownie, osadniki, zbiorniki zaporowe 
itp.) z reguły dość głę bo kie (zwykle 0,5–5 m) z pa
sem – cza sem nie wiel kim – ro ślin no ści wy nu rzo nej, 
i za zwy czaj z dużą tafl ą toni wod nej oraz mulistym 
lub piasz czy stym dnem. Na dużych zbior ni kach woli 
płytkie i osłonięte zatoki, zwy kle z wysepkami i gęstą 
roślinnością. Rzad ko no to wa ny na sze ro kich od cin
kach du żych rzek z wolno płynącą wodą, na kana
łach me lio ra cyj nych, w deltach rzek, na wysepkach 
wzdłuż wybrzeży mor skich, wy jąt ko wo spotykany 
na zbior ni kach po zba wio nych ro ślin no ści wodnej. 
Generalnie ptak ni zin ny, ale wy jąt ko wo notowany 

do 1000 m n.p.m., a w Azji i Afryce występuje na
wet na wysokogórskich jeziorach do 3000 m n.p.m. 

elementy biologii rozrodu 

System rozrodczy 
Gatunek monogamiczny, formowanie par rozpoczy
na się od połowy zimy i trwa do czasu zajmowania 
terytoriów. Pary trzy mają się razem do czasu uzy
skania sa mo dziel no ści przez młode; rzadko rodzina 
przebywa ra zem na jesiennej wędrówce.

Doj rza łość płcio wa 
Osiągają ptaki najczęściej w drugim roku życia, 
nie któ re osobniki jed no rocz ne już pa rzą  się i bro nią 
 te ry to rium.

Fenologia lęgów
Zno sze nie jaj roz po czy na się za zwy czaj od po ło wy 
kwiet nia, ale naj więk sze na si le nie lęgów na stę pu je w 
pierw szej po ło wie maja; ostat nie jaja zno szo ne są w 
po ło wie lipca. W przy pad ku gniazdowania perkozów 
w koloniach śmieszek Chroicocephalus ridibundus 
składanie jaj jest zsyn chro ni zowane z rozpoczęciem 
rozrodu przez mewy. Ptaki młodsze przystępują do 
lęgów później niż osobniki starsze. 

Liczba lęgów 
Wyprowadza jeden lęg w roku, po wta rza lęgi po ich 
utracie. W Anglii 11% par przystępowało do dru
giego lęgu, zaś w Niemczech tylko 1–2%.

Perkoz dwuczuby Podiceps cristatus (linnaeus, 1758)

Synonimy: perkoz dwuczubny,  Colymbus cristatus
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w karmieniu piskląt drugiego lęgu. Młode opusz
czają miejsca lęgowe pojedynczo, zwykle w wieku 
9–10 tygodni. 

Ubarwienie puchowe
Czubek głowy jest czarny, pośrodku głowy szczątko
wa naga skóra, na karku biała plama, reszta czarna. 
Czoło jest białe, a wzdłuż boku ciemienia po obu 
stronach biegnie biały pasek, który graniczy z ciem
nym paskiem przechodzącym przez oko, tworzącym 
na szyi dwa odgałęzienia. Boki głowy, podbródek 
i gardło z czarno–białymi paskami. Pod okiem 
znajduje się krótka czarna linia. Kantar jest nagi. 
Plecy i boki pokryte są siedmioma słabo zaznaczo
nymi brązowo–czarnymi i bladobrązowymi pasami. 
Paskowanie na bokach ciała stopniowo przechodzi 
w cętkowanie. Pierś i brzuch są śmietankowobia
łe, okolice podbrzusza bladoszare. Tęczówka jest 
oliwkowoszara lub brązowa. Naga skóra na czubku 
głowy i kantarze jest mniej lub bardziej czerwona. 
Dziób jest płowożółty lub różowy z dwoma czarnymi 
paskami. Nogi szarawe. 

Wymiary
Ciężar świeżo wyklutego pullus wynosi 17–23 g, 
długość ciała około 98 mm.

opieKa rodzicielsKa

Zachowania rodzicielskie
Przez pierwsze 6–7 dni rodzice zwykle pozostają do 
100 m od gniazda, później mogą przemieszczać się 
w inne rejony zbiornika wodnego. Pokarm podawany 
jest przez rodziców do dzioba piskląt. Skorupka jest 
wynoszona daleko od gniazda. W prawie 50% par 
jedno z rodziców opuszcza rodzinę przed ukończe
niem przez pisklęta piątego tygodnia życia, a rodzice 
prawie zawsze wcześniej odlatują z rewiru i zosta
wiają młode samym sobie. 

Efektywność lęgów
Sukces lęgowy wynosi 1,1–1,9 juv./parę × rok.

Zachowanie rodziców przy gnieździe
Opuszczając gniazdo z jajami dorosłe przykrywają 
jaja materiałem gniazdowym lub fragmentami roślin, 
wyjętymi z wody. W przypadku zagrożenia gniazda 
rodzice ukrywają się w roślinności i pływają w odle
głości 20–30 m od obserwatora, zwykle zachowują się 

cicho, niekiedy wydając miękkie piski. Obserwowano 
przypadki gdy ptaki okrążały łódź i głośno nawoły
wały. Po wykluciu piskląt rodzice okazują niepokój 
znacznie żywiej. 
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status W polsce

Nieliczny ptak lęgowy niżu, lo kal nie średnio liczny, 
populację ocenia się na 15000–25000 par, największe 
skupienia lę go we stwierdzono na Stawach Mi lic kich 
(do 750 par), w rezerwacie Słońsk (do 250 par), oraz 
na jeziorach Drużno (do 400 par), Gopło (do 420 
par) i Łuknajno (do 190 par). 

WystępoWanie i taKsonomia

Europejska po pu la cja oce nia na jest na 300–500 tys. 
par i w ostat nim okre sie uległa zmniejszeniu. Naj
liczniej lęgnie się Finlandii, Niem czech, Rumunii, 
Łotwie i Rosji. 
Gatunek politypowy:

• cristatus (LinnaeUS, 1758) — Europa, środk. Azja, Man-
dżuria, płw. Koreański, Japonia, płn. Afryka, płn. Indie 

• infuscatus SaLVadori, 1884 — Etiopia, lokalnie wsch. 
i płd. Afryka

• australis GoULd, 1844 — płd–wsch. i płd.–zach. Australia, 
Tasmania, płd. Nowa Zelandia 

siedlisKo lęgoWe 

Zasiedla większe, co najmniej 1–2 hektarowe zbior
niki wod ne (sta wy hodowlane, je zio ra, sta ro rze cza, 
torfi anki, żwirownie, osadniki, zbiorniki zaporowe 
itp.) z reguły dość głę bo kie (zwykle 0,5–5 m) z pa
sem – cza sem nie wiel kim – ro ślin no ści wy nu rzo nej, 
i za zwy czaj z dużą tafl ą toni wod nej oraz mulistym 
lub piasz czy stym dnem. Na dużych zbior ni kach woli 
płytkie i osłonięte zatoki, zwy kle z wysepkami i gęstą 
roślinnością. Rzad ko no to wa ny na sze ro kich od cin
kach du żych rzek z wolno płynącą wodą, na kana
łach me lio ra cyj nych, w deltach rzek, na wysepkach 
wzdłuż wybrzeży mor skich, wy jąt ko wo spotykany 
na zbior ni kach po zba wio nych ro ślin no ści wodnej. 
Generalnie ptak ni zin ny, ale wy jąt ko wo notowany 

do 1000 m n.p.m., a w Azji i Afryce występuje na
wet na wysokogórskich jeziorach do 3000 m n.p.m. 

elementy biologii rozrodu 

System rozrodczy 
Gatunek monogamiczny, formowanie par rozpoczy
na się od połowy zimy i trwa do czasu zajmowania 
terytoriów. Pary trzy mają się razem do czasu uzy
skania sa mo dziel no ści przez młode; rzadko rodzina 
przebywa ra zem na jesiennej wędrówce.

Doj rza łość płcio wa 
Osiągają ptaki najczęściej w drugim roku życia, 
nie któ re osobniki jed no rocz ne już pa rzą  się i bro nią 
 te ry to rium.

Fenologia lęgów
Zno sze nie jaj roz po czy na się za zwy czaj od po ło wy 
kwiet nia, ale naj więk sze na si le nie lęgów na stę pu je w 
pierw szej po ło wie maja; ostat nie jaja zno szo ne są w 
po ło wie lipca. W przy pad ku gniazdowania perkozów 
w koloniach śmieszek Chroicocephalus ridibundus 
składanie jaj jest zsyn chro ni zowane z rozpoczęciem 
rozrodu przez mewy. Ptaki młodsze przystępują do 
lęgów później niż osobniki starsze. 

Liczba lęgów 
Wyprowadza jeden lęg w roku, po wta rza lęgi po ich 
utracie. W Anglii 11% par przystępowało do dru
giego lęgu, zaś w Niemczech tylko 1–2%.

Perkoz dwuczuby Podiceps cristatus (linnaeus, 1758)

Synonimy: perkoz dwuczubny,  Colymbus cristatus
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Terytorializm 
Zwy kle gniaz du je po je dyn czy mi parami, czasami 
two rzy luź ne ko lo nie liczące do 200 par, np. na 
jeziorze Druż no, jeziorze Żarnowieckim lub Zalewie 
Szczecińskim regularnie gniazduje w ko lo niach jed no
ga tun ko wych, jak rów nież w to wa rzy stwie śmie szek 
Chroicocephalus ridibundus, rybitw rzecznych Sterna 
hirunda i rybitw czar nych Chlidonias nigra. Wiel kość 
te ry to rium jest za leż na od cha rak te ru gniaz do wa nia. 
W ko lo niach obronie podlega tyl ko nie wiel ki obszar 

Najintensywniejsze są zaloty w okresie przelotu i po 
zajęciu terytorium (cza sa mi już na zimowiskach). 
Występuje kilka rodzajów (faz) zalotów: (1) ptaki 
nawołują się z pewnej odległości, (2) nurkują na 
pokaz – oprócz nawoływania ptaki czę sto osten-
tacyjnie nurkują, zwłaszcza sa miec, (3) potrząsają 
głową – para pta ków płynie naprzeciw siebie lub 
rów no le głe obok siebie, w tym czasie wyciągają szy-
ję w górę i starają się jak najsilniej rozłożyć kry zę  
i czubek, następnie usta wiają się na prze ciw siebie i 
potrząsają gło wa mi na boki, (4) taniec „pingwinów” 
– oby dwa ptaki naprzeciw siebie wy so ko ponad 
wodę, zwykle dotykając się piersiami i często przy 
tym głośno się od zy wają, (5) „taniec z bukietem” 
– ptaki z ma te ria łem roślinnym w dziobie pływają 
blisko sie bie, niekiedy wykonują “taniec pin gwi na”. 
Zaloty zwykle kończą się ry tu al nym czyszczeniem 
upierzenie lub pływaniem wokoło siebie. Powyższe 
za cho wa nia mogą być powtarzane wie lo krot nie. 

Pozy ptaków w trakcie zalotów (górny i środkowy rząd) oraz zachowanie w trakcie kopulacji (dolny rząd) (za: Ilichev i Flint 
1982, zmodyfikowane)

Pozy przedkopulacyjne (©Andre Konter)

Kopulacja (©Andre Konter)
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Pozy ptaków w czasie zalotów
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Terytorializm 
Zwy kle gniaz du je po je dyn czy mi parami, czasami 
two rzy luź ne ko lo nie liczące do 200 par, np. na 
jeziorze Druż no, jeziorze Żarnowieckim lub Zalewie 
Szczecińskim regularnie gniazduje w ko lo niach jed no
ga tun ko wych, jak rów nież w to wa rzy stwie śmie szek 
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Kopulacja (©Andre Konter)
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Pozy ptaków w czasie zalotów

©Jan Svetlik/Flickr.com

©Maciej Szymański
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gniaz dem wynosi około 70 cm (0–200 cm). Nie któ re 
gniaz da mogą być wy ko rzy sty wa ne dwu krot nie w 
cią gu se zo nu lę go we go. Przed budową wła ści we go 
gniaz da para pta ków zazwyczaj przy go to wu je kil ka 
cza so wych platform, wy ko rzy sty wa nych do ko pu la
cji, od po czyn ku, a później jedna prze kształ ca na jest 
zwykle w gniazdo wła ści we. Wyboru miej sce pod 
gniazdo dokonuje samiec lub samica.

Kształt 
Jest to stos (kopiec) z gnijących ro ślin wodnych, w 
kształ cie zbliżonym do koła; sil nie spłaszczony, z 
nie wiel kim zagłębieniem pośrodku.

Konstrukcja 
Naj czę ściej gniazdo zbu do wa ne jest z trzci ny (stano
wi do 80%), pałki, tataraku, ocze re tu, wodorostów, 

wokół gniaz da (cza sa mi gniaz da znaj dują się tuż 
obok sie bie, w odległości 0,5 m, zwykle 2–4 m, a 
terytorium ma wówczas 300–600 m2); pary gniaz du
ją ce w roz pro sze niu zaj mują nawet kilku hek ta rów. 
Zagęszczenie w koloniach może dochodzić do 20 
gniazd/100 m2. Ptaki ak tyw nie bronią rewiru, ale 
bez po śred nie wal ki są rzad ko ścią. Po szu ku ją po ży
wie nia na swym te ry to rium, je dy nie wy jąt ko wo mogą 
latać na inne zbior ni ki. Ptaki nielęgowe (zwykle 
pierw szo rocz ne) trzymają się w luź nych grupach, 
na ogół z dala od par gniaz du ją cych.

gniazdo 

Lokalizacja 
Umiej sco wio ne jest na wodzie, w rzadkiej ro ślin no ści 
wod nej (zwy kle w trzcinach), cza sa mi wśród zarośli 
wierz bo wych, zwykle kilka metrów od krawędzi 
otwartego lustra wody. Spo ra dycz nie gniazda znaj
dują się na ziemi (mie liź nie lub brzegu), naj czę ściej 
w wyniku obniżenia się po zio mu wody. Plat for ma 
pływa na wo dzie albo przy cze pio na jest do ro ślin
no ści za nu rzo nej. Rzad ko gniaz da lo ko wa ne są w 
od kry tym te re nie, na wy sep kach bło ta lub żwiru, 
zwykle są to jednak gniazda, które osiadły na wysep
kach po spadku po zio mu wody. Głę bo kość wody pod 

Wnętrze gniazda (©V.P. Ilchuk) Gniazdo w porcie (©Emerging Birder/Flickr.com)

Budowa gniazda (©Hilary Chambers/Flickr.com) Gniazdo z nakrytymi jajami (©Tomasz Wilk)
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korzeni roślin, sitowia oraz innych ro ślin wodnych 
i ba gien nych, włącz nie z śmie cia mi (papier, sznur ki 
itp.). Gniazda w Holandii zbudowane były z co naj
mniej 40 gatunków roślin i 10 innych ma te ria łów (np. 
mułu) (n=758); wśród roślin 83% stanowiły trzciny, 
29% – pałki, 23% – sitowie (oczeret), ponadto 17% 
to ko rze nie, 11,5% przegniłe części innych roślin 
oraz 4,5% gałązki. Wyjątkowo notowano gniazda 
zbudowane z mchów. W części środkowej gniazda 
ma te riał układany jest na krzyż, zaś bliżej skra
ju – po okręgu gniazda. Nie kie dy dla wzmoc nie nia 
kon struk cji w gniazdo wbu do wy wa ne są ga łę zie. W 
gór nej czę ści gniazda mogą znaleźć się do dat ko wo 
świe że i zielone czę ści ro ślin, którymi ptak przy
kry wa jaja. Gniazdo jest w trak cie wy sia dy wa nia 
uzu peł nia ne materiałem, zwłasz cza, gdy pod no si się 
po ziom wody. Kopiec jest prze mo czo ny i na siąk nię ty 
wodą. Materiał zbierany jest z po wierzch ni wody i 
z dna zbiornika najczęściej w odległości do 20 m 
od gniazda.

Czas budowy i udział płci 
Budową zaj mują się samiec i samica, trwa ona 6–8 
dni (2–14 dni, wyjątkowo nawet 28), skła da nie jaj 
następuje najczęściej 2 dni po zakończeniu budowy. 

W Holandii 62% gniazd (n=263) budowane było w 
mniej niż 10 dni. Budowa trwa przez cały dzień, ale 
naj bar dziej intensywna jest w godzinach porannych. 
Ptaki przestają budować gniaz do w przypadku gwał
townego ozię bie nia lub ciągłych opadów deszczu.

Wymiary 
Średnica platformy do 100 cm; średnica zewnętrzna 
40–70 cm; śred ni ca we wnętrz na 12–18 cm; wysokość 
20–35 cm; wysokość brzegu gniazda nad wodą 4–10 
cm; głębokość gniazda do 4 cm.

jaja 

Kształt 
Równobiegunowe, jajowate o za ostrzo nych biegu
nach.

Obracanie jaj (©Hilary Chambers/Flickr.com)

Gniazdo (©NottsExMiner/Flickr.com)

Gniazdo z jajami (©V.P. Ilchuk)

Gniazdo z jajami (©V.P. Ilchuk)
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Tekstura 
Skorupka jest gru boziarnista i chro po wa ta,  
z kredową po wło ką na powierzchni.

Połysk 
Brak, jedynie niektóre jaja, zwłaszcza te, które leżały 
na suchym dnie gniazda, w trakcie wysiadywania 
staję się nieco błyszczące.

Pory 
Praktycznie niewidoczne. 

Barwa tła skorupki 
Świeże jaja są białawe lub niebieskawobiałe. Pod 
wpływem gni ją cych roślin skorupka szybko ciem nie je 
i staje się oliw ko wo brą zo wa lub brą zo wa.

Rysunek
Brak, ale w miarę wysiadywania na skorupce poja
wiają się zabrudzenia, niekiedy w postaci regular
nych plam. 

Oomorfometria
długość (A)  55,72 mm (46,5–66,6) 

szerokość (B)  36,94 mm (32,5–39,7) 

ciężar (G)    39,5 g (30–50) 

ciężar skorupki (g)   3,62 g (2,75–4,31) 

grubość skorupki (d)  0,30 mm 

objętość (V)   39,7 cm3 

stosunek masy skorupki do ciężaru jaja (Rg) 9,2% 

stosunek masy jaja do ciężaru samicy (RG)  3,6%

stosunek masy średniego lęgu do ciężaru samicy (RW)  14,4%

największe jaja   66,6 × 38,3; 62,7 × 37,8 mm

   68,8 × 41,7 mm   
   59,0 × 41,0; 62,1 × 39,5 mm

najmniejsze jaja   46,5 × 39,0; 48,0 × 36,1 mm

   53,8 × 33,9; 55,0 × 25,8 mm

   44,4 × 31,8 mm

anormalne   40,1 × 27,3 mm

Ptaki gniazdujące w koloniach znoszą jaja przeciętnie większe niż 
osobniki gniazdujące samotnie; Polska jezioro Łuknajno: kolonie – 
objętość jaj z całego lęgu 154,8 cm2, poza kolonią 133,1 cm3; zaś w 
Czechach w rez. Trebonsko – stwierdzono odwrotną zależność, większe 
jaja znosiły ptaki  terytorialne 55,1 × 36,9 mm (V = 38,2 cm3) niż ptaki 
gniazdujące w kolonii 54,6 × 36,36 mm (V = 36,9 cm3). Większe jaja 

znoszą ptaki które przystępują do lęgów wcześniej: 54,5 × 37,0 mm 
(G = 39,8 g), a później – 53,5 × 36,2 mm (G = 36,2 g). 

Objętość jaj u ptaków które wyprowadziły młode była większa niż 
u par, które straciły zniesienie – odpowiednio – 38,3 cm3 i 35,5 cm3. 

Objętość jaj populacji z Jutlandii w Danii wynosi 37,1 cm3 (30,2–45,1) 
(n=229).

Grubość skorupki w tępym biegunie wynosi 0,313–0,362 mm, w 
najszerszym miejscu 0,337–0,362 mm, ostrym biegunie 0,321–0,389 
mm (Maurer et al. 2012). 

Zmniejszenie ciężaru jaj podczas inkubacji wynosi na dobę  średnio 
0,78% (0,42–1,03%), a dla całego okresu inkubacji – 21,93% jego 
początkowej masy (11,79–28,86%). 

Zmienność międzyroczna rozmiarów jaj 
Rosja — jezioro Osyno na pojezierzu Sebeż 

Wielkość 
zniesienia

Liczba
jaj B (mm) A (mm)

2 12 36,90 55,58

3 12 35,24 53,97

4 32 36,30 54,14

5 25 37,09 55,51

7 7 37,04 56,90

Zmienność sezonowa rozmiarów jaj
Ukraina: Morze Azowskie lęgi wczesne 1 III–15 IV 
55,9 × 37,0 mm i 42,2 g (n=27), środkowe 15 IV–31 
V 56,8 × 36,8 mm i 41,3 g (n=34), późne 54,3 × 36,6 
mm i 35,9 g (n=30); Ukraina zach. lęgi „wczesne” 
54,93 × 37,06 mm, „późne” 54,13 × 36,50 mm. 

Kilkudniowe pisklę (©Ekaterina Papchinskaya/Flickr.com)

„Kieszenie” dla piskląt (©Ekaterina Papchinskaya/Flickr.com)Powrót do wysiadywania (©J.F. Woloch)
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Wielkość zniesienia 
3–5 jaj (1–8): Eu ro pa średnio 4,1 jaja; 1 × 1,5%; 2 
× 5,4%; 3 × 15,5; 4 × 49,0%; 5 × 21,1%; 6 × 5,1%; 7 
× 1,5%; 8 jaj × 0,7% (n=1340).  
W koloniach wielkość zniesienia jest większa niż u 
ptaków gniazdujących samotnie – Polska jezioro 
Łuknajno: w kolonii 4,1 jaja (n=50), u ptaków 
gniazdujące poza kolonią 3,5 jaja (n=26).

Zmienność sezonowa zniesienia
Pol ska Jezioro Drużno 11–30 IV – 4,06 jaja, 1–10 
V – 3,88 jaja, 11–20 V – 3,61 jaja, 21–30 V – 3,47 
jaja, 31 V i późniejsze – 2,77 jaja; Szwajcaria V – 
4,12 jaja (n=70), VI – 4,24 jaja (n=102), VII – 4,52 
jaja (n=21). 

Pasożytnictwo wewnątrzgatunkowe
W ko lo niach do składania jaj do wielu gniazd  do
chodzi dość często, czasami takie lęgi znajdują się w 
14% wszystkich gniazd (zwykle do 5%). W gniazdach 
znaleziono także jaja innych gatunków, takich jak 

łyska Fulica atra, krzyżówka Anas platyrhynchos, 
perkozek Tachybaptus ruficollis.

Interwał 
Jaja składane są co 48 godzin, we dług innych danych 
codziennie, zwy kle wcześnie rano, a najpóźniej przed 
po łu dniem.

Okres inkubacji 
Trwa dla każdego jaja 27 dni (25–30). Gdy ptak 
opuszcza gniaz do, pra wie zawsze przy kry wa jaja 
gni ją cy mi reszt ka mi roślin. Zachowanie takie wystę
puje najczęściej w środ ko wym okresie in ku ba cji. W 
przypadku gniaz do wa nia w kolonii mew, ze wzglę du 
na tzw. pa ra sol ochronny, ten den cja do przy kry wa nia 
jaj jest znacznie mniejsza. Przerwy w wysiadywaniu 
wynoszą najwyżej pół godziny. Jaja po zo sta wio ne w 
gniaz dach, które są wilgotne stygną nieco wolniej, 
ogrzewane gnijącymi fragmentami roślin. Rodzice 
re gu lar nie ob ra cają jaja do 3–4 razy dzien nie i raz 
w nocy. 

Świeżo wyklute pisklę (©J.F. Woloch)

Stadium Test wodny Inne cechy Wiek jaja (dni)

1 jaja toną, ich długa oś tworzy z 
poziomem kąt 0°

kolor skorupy niebieskawo-biały 1-2

2

skorupa biała lub przybrudzona

2-4

3 30° 4-5

4 45° 5-6

5 60° 6-9

6 90° 8-17

7 jaja unoszą się w toni 16-19

8

jaja pływają na powierzchni, czę-
ściowo wynurzone

17-24

9 przez skorupę słychać piski i stukanie pisklęcia 23-26

10 klucie 25-29

Klucz do oznaczania stadium inkubacji jaj (Goc 1986)
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Udział płci 
Wysiadują oboje rodzice, jed nak większy udział ma 
sa mi ca, która siedzi także w nocy. 

Początek wysiadywania
Roz po czy na się z reguły od znie sie nia pierw sze go 
jaja, czasami od drugiego.

Identyfikacja lęgu
W oznaczaniu gniazda można je pomylić z gniaz
dami innych perkozów, ale od gniazd pokrewnych 
gatunków zwykle gniazdo perkoza dwuczubego jest 
masywniejsze, a i jaja są znacznie większe. Ubarwie
nie piskląt jest także inne. 

młode 

Typ gniazdowy
Pisklęta są zagniazdownikami niewłaściwymi.

Klucie
Wykluwają się asyn chro nicz nie, zwy kle przez 2–4 
dni. 

Zachowanie piskląt
Pi sklę ta opusz czają gniaz do w kilka go dzin po wy
kluciu. Od zy wają się gło śnym: bii bii bii.

Wzrost i rozwój 
Lot ność uzy sku ją po 71–79 dniach, ale sa mo dziel
ność osiągają po 11–15 ty go dniach. Nagie miej sca 
na kan ta rku po kry wa ją się piórami w 6–7 ty go dniu, 
na to miast na głowie zwykle w 10 tygodniu życia.

Ubarwienie puchowe
Pi sklę ta po kry te są gęstym, krót kim pu chem. W 
ubar wie niu do mi nu je kolor brą zo wo czar ny z wyjąt
kiem brzu cha i pier si, które są białe. Na grzbie cie 
wy stę pu je siedem brązowych po dłuż nych pa sów. Na 
bokach głowy i na szyi znaj du je się kilka krót kich 
brą zo wych pa sków. Wierzch głowy jest czarny z gołą 
trój kątną pla mą pośrodku (koloru cie li ste go), poza 
tym plamki takie wy stę pu ją po wy żej i dokoła nasady 
dzioba. Pod bró dek jest biały, z rzędami czarnych 
kro pek. Szy ja sza ro bia ła. Tęczówka ciem no brą zo wa; 
dziób u pod sta wy czer wo na wy, z dwoma po przecz
ny mi czar ny mi kre ska mi, na końcu z mlecz no bia łą 
plam ką. Nogi i palce są ciem no sza re. Na cie mie niu 
znaj du je duża bia ła pla ma; od tylnego końca oka 
biegnie biała kreska, które prze ry wa czarny pas 
prze cho dzą cy ponad okiem i scho dzą cy na dół szyi.

Wymiary
Ciężar świeżo wyklutego pullus wynosi 21–26 g, 
długość ciała około 110 mm.

Kilkunastodniowe pisklęta (©Ekaterina Papchinskaya/Flickr.com)

Ubarwienie głowy podgatunku P. cristatus infuscatus (Storer 1967)
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Zachowania rodzicielskie
Samiec opie ku je się pierw szy mi pisklętami, po zo sta
ły mi – sa mi ca. Później karmią je po równo oboje 
ro dzi ce, choć niekiedy w przy pad ku większych lęgów 
każdy z ro dzi ców opiekuje się „swoimi” pisklętami. 
Po karm podawany jest do dzioba. W 1–2 dniu życia 
pisklęta karmione są średnio 0,8–1 raz na go dzi nę, 
póź niej około 12 razy na godzinę (maks. 95 razy). 
Ptaki po szu kują po ży wie nia w promieniu 50–100 
metrów od gniazda, póź niej ko czu ją na całym 
zbior ni ku. Przez pierw sze trzy ty go dnie pisklęta 
re gu lar nie prze by wa ją w tzw. kie sze niach, gdzie są 
także kar mio ne.

Efektywność lęgów
Produkcja młodych wynosi średnio 1,5–3,6 pullus/
parę w zależności od lokalnej populacji; straty w 
lęgach są znacz ne i powodowane głównie przez 
błot nia ki stawowe Circus aeruginosus, wrony siwe 
Corvus corone, sroki Pica pica, łyski Fulica atra, jak 
również czynniki naturalne; pisklęta giną do dat ko wo 

wy ła py wa ne przez drapieżne ryby (np. szczu pa ki). 
Z drugiej strony są siedz two mew ogra ni cza straty 
nawet o 40%. 

Zachowanie rodziców przy gnieździe
W przypadku zbliżania się do wy sia du ją ce go ptaka 
obserwatora/łodzi, ten przykrywa jaja ro ślin no ścią i 
nurkuje, wypływając kilka/kil ka na ście metrów dalej, 
czasami może płynąć rów no le gle do łodzi. Dystans 
ucieczki wy no si 10–20 m. W czasie wychowywania 
pi skląt starają się odpływać od zagrożenia, czę
sto nurkują. Ptaki zdradzają  obec ność na swym 
terytorium ustawicznym pły wa niem. Przed innymi 
drapieżnikami ro dzi ce aktywnie bronią zarówno jaj 
jak i pi sklą t.
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status W polsce
W Polsce tylko wyjątkowo lęgowy. W latach 70. 
i 80. XX w. stwierdzono pojedyncze lę gi na Podlasiu, 
w północno–wschod niej Polsce. Po roku 1988  nie 
potwierdzono gniaz do wa nia, ale pojedyncze ptaki 
ob ser wo wa ne są w okresie lęgowym w różnych obsza
rach kraju, np. pod koniec maja 1995 obserwowano 
tokujacą parę na stawach pod Siedlcami. 

WystępoWanie i taKsonomia
Lęgnie się przede wszyst kim w strefi e borealnej. 
Najbliższe stałe lęgowiska znajdują się na Łotwie, 
Es to nii i na wschodnich wybrzeżach Szwe cji. Eu
ropejska populacja (poza Rosją) szacowana jest na 
6000–11000 par, naj licz niej w Finlandii 2000–4000, 
Norwegii 1000–1500, Szwecji 900–1200, a w Rosji 
1500–3000 par. 
Gatunek politypowy.

•  auritus (LinnaeUS, 1758) — Palearktyka od Islandii po 
Kamczatkę

•  cornutus (J.F. GMeLin, 1789) — Kanada, płn. USA

siedlisKo lęgoWe 
Preferuje płytkie, głębokości do 250 cm, eu tro fi cz ne 
jeziora, zwykle o po wierzch ni 1–10 ha, porośnięte na 
brzegach róż no rodną ro ślin no ścią wodną, zwłaszcza 
turzycami, sitowiem i pałką wodną. Spotykany jest 
także na oli go tro fi cz nych je zio rach z ubogą ro ślin no
ścią przy brzeżną, a cza sa mi lęgnie się na sztucznych 
zbior ni kach, jak opuszczone żwirownie lub piaskow
nie oraz w zakolach dużych rzek. Chętnie gniaz du je 
na śródleśnych zbiornikach. Wzdłuż wy brze ża Bał
tyku gniaz du je na zbiornikach sło na wych. W Polsce 
pró by lę gów no to wa no na sta wach. Zwykle gniazduje 
na ni zi nach, ale no to wa ny tak że na wysokogórskich 

je zio rach w Ał ta ju i Tien–szanie po ło żo nych po nad 
3100 m n.p.m.

elementy biologii rozrodu 
System rozrodczy 
Monogamiczny (wy jąt ko wo stwier dzo no bigamię), 
pary tworzą się na jeden sezon rozrodczy, a formują 
na zi mo wi skach albo tuż po przybyciu na miej sca 
lęgowe. Na lęgowisku może przebywać do 10% osob
ników, które nie przystępują do rozrodu.  

Doj rza łość płcio wa 
Do lęgów przystępuje w najczęściej w drugim roku 
życia, ale pierw szo rocz ne ptaki też wyprowadzają 
młode.

Fenologia lęgów
Okres lęgowy trwa w Islandii i Norwegii od mniej 
więcej 10 maja do końca lipca. Przy sprzyjającej 
pogodzie przystępuje do lęgów zaraz po przylocie 
na lęgowisko. Osobniki starsze przystępują do roz
rodu około jednego tygodnia wcześniej niż ptaki 
pierwszoroczne. 

Liczba lęgów 
Wyprowadza jeden lęg w roku, powtarza zniesienia 
po utracie jaj (sporadycznie 3–, a nawet 4krotnie); 
w Europie drugie lęgi są rzadkością. 

Terytorializm 
Wysoce terytorialny, obejmuje w posiadanie nie
wiel kie te ry to rium wielkości około 0,5 ha (0,1–18 
ha). Średnia wielkość te ry to rium w Skandynawii 
wynosiła 0,4 ha. Małe zbiorniki wodne zaj mo wa ne 
są przez jedną parę, na więk szych, z rzadka, może 
tworzyć niewielkie kolonie liczące do 30 par (mi

 Perkoz rogaty Podiceps auritus (linnaeus, 1758)

Synonimy:  Colymbus auritus,  Colymbus cornutus

©Ekaterina Papchinskaya

—   43   —

ni mal ny dy stans między gniaz da mi wy no si 0,8 m, 
z re gu ły jest jednak więk szy). W Rosji znaleziono 
dużą ko lo nię liczącą 32 gniazda, która znajdowała 
się na powierzchni 64 m2. Chętnie zakłada gniazda, 
np. na pe ry fe riach kolonii mew śmieszek Chroicoce-
phalus ridibundus. Mię dzy po szcze gól ny mi pa ra mi, 
a zwłaszcza sam ca mi, czę sto do cho dzi do kon flik tów 
i agresywnych starć.

gniazdo 
Lokalizacja 
Położone jest na wodzie, z reguły kilka me trów od 
skraju wysokiej roślinności nad wod nej, np. w gęstych 
turzycach, na pły wa ją cej kępie, na rosnących w wo
dzie wierz bach lub na przegniłych częściach roślin, 
rzadziej pod nawisem z gałęzi drzew rosnących na 
brzegu zbiornika. Gniazda są najczęściej pływające 
i przymocowane do łodyg roślin wodnych, rzadziej 
opierają się o dno zbiornika. Niekiedy zakłada 
gniaz da na ska łach lub wręcz na brze gu. Pta ki 
mogą najpierw budować kilka platform, z których 
wy koń czają jedną. Takie platformy służą jako miej
sca odpoczynku, jak i do kopulacji. Stwierdzono, iż 
głębokość wody pod gniazdem wynosi przeciętnie 50 
cm (12–147), zaś odległość od brzegu średnio 700 
cm (0,7–27,8 m). 

Kształt 
Płaski, pływający kopiecplatforma, zwykle o owal
nym kształcie 

Konstrukcja 
Kopiec gni ją cej roślinności wodnej, przemieszanej 
z iłem i wodorostami. Zwykle w war stwie zewnętrz
nej spo ty ka ne są zielone części ro ślin, do których 
za ko twi czo ne jest gniaz do, czasami jednak ptaki 
przynoszą łodygi trzcin, skrzypu itp. W Finlandii 
prawie 60% gniazd było zbudowanych z jednego 
typu roślinności. Do gniazd uwitych na linii brzego
wej zwykle dochodzi od strony luistra wody pomost 
z roślinności. Rodzice zbierają materiał znajdujący 
się w najbliższym otoczeniu gniazda, zazwyczaj w 
promieniu do 25 m; w północnej Kanadzie gniazda 
były zbudowane w 75% z trzcin i turzyc, ponadto 
z torfowców, skrzypów itp. Materiał zbierany jest 
przede wszystkim z dna zbiornika, rzadziej z po
wierzchni wody, ptaki formują gniazdo piersią, 
brzu chem, nogami oraz dziobem. W przypadku 
stałego i niszczącego działania fali wody, ptaki mogą 
nadbudować gniazdo. Dno gniazda jest wilgotne, 
a gnijące części roślin podnoszą nieco jego tempera
turę w trakcie wysiadywania. 

Czas budowy i udział płci 
Budują obo je ro dzi ce przez 4–7 dni, wyjątkowo tyl
ko w czasie kil ku godzin. Z reguły budowę gniaz da 
roz po czy na samiec.

Ptaki w trakcie zalotów przyjmują różne pozy: pły-
ną naprzeciw siebie głęboko zanurzone w wodzie, 
(skrzydła mają nieco rozchylone, pió ra na grzbiecie 
nastroszone, kołnierz po sta wio ny); przyjmują pozy  
„tańca pin gwi na”, czasami synchronicznie ob ra-
cają głowami na boki; ptaki płyną razem wysoko 
uniesione nad wodę w pozie tań ca pingwina z 
materiałem roślinnym w dziobie. Ponadto ptaki 
płyną obok siebie i wydają w duecie głosy tokowe.  
Zwy kle samiec zaprasza samicę na jedną z wcze-
śniej przygotowanych platform, gdzie dochodzi 
do kopulacji. Często jed nak w rytuale zalotów 
partnerzy zamieniają się rolami. Przedkopulacyj-
ne za cho wa nie polega na kiwaniu głową na boki, 
pozornym czyszczeniu upierzenia oraz głośnych 
okrzykach z nisko pochyloną głową. Na Syberii  
kopulacje obserwowano najczęściej w nocy.

Pełne zniesienie (©Troica/Wikimedia Commons) Pełne zniesienie (©Vioir Orn Jonsson/Flickr.com)

Pełne zniesienie (©V. Vishnevsky)
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Wymiary 
Średnica zewnętrzna 50 cm (20–125); średnica we
wnętrzna 14–15 cm; wy so kość gniazda 17–25 cm; 
wysokość nad wodą 3–6 cm (0,5–14); głębokość 5–10 
cm; ciężar 300–900 g.

jaja 
Kształt 
Równobiegunowe o zwężonych koń cach, wydłużone.

Tekstura 
Skorupka jest dość gruba, matowa i szorstka; prze
śwituje żółtawobiało z zielonym odcieniem, po kry ta 
jest białą kredową powłoką.

Połysk 
Ze względu na kredową powłokę połysku praktycznie 
brak; niekiedy pod koniec wysiadywania jaja leżące 
w suchych gniazdach mogą nieco połyskiwać. 

Pozy przyjmowane przez ptaki –  A. ataku, B. poza „kota”, C. taniec w pozie „pingwina", D. taniec w pozie „pingwina” z ma-
teriałem gniazdowym w dziobie (Ilichev i Flint 1982, zmodyfikowane)

Wysiadujący ptak (©Vioir Orn Jonsson/Flickr.com) Świeżo wyklute pisklę (©Donna Dewhurst/USFWS)

A
B

C D

Zaloty pary (©Ekaterina Papchinskaya/Flickr.com)
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Starsze piskląta (©Donna Dewhurst/USFWS)

najmniejsze jaja   39,7 × 30,1; 40,9 × 30,3 mm

   45,5 × 28,2; 40,0 × 28,5 mm

Zmienność międzyroczna wymiarów jaj: Kanada Terytoria Północ-
no–Zachodnie roku 1989 – 44,8 × 30,9 mm, w roku 1991 – 44,5 × 30,6 
mm, 1992 – 44,1 × 30,4 mm.

Grubość skorupki w tępym biegunie wynosi 0,288–0,314 mm, w naj-
szerszym miejscu jaja 0,272–0,298 mm, ostrym biegunie 0,263–0,338 
mm (Maurer et al. 2012). 

Wielkość zniesienia 
3–6 jaj (1–7); Kanada Terytoria Północno–Zachod
nie: 3 jaja × 2,6%; 4 × 13,2%, 5 × 41,2%; 6 × 37,7%; 
7 jaj × 5,3% (n=114). 

Zmienność międzylęgowa zniesienia
Kanada Terytoria Północno–Zachodnie – lęgi pierw
sze – 5,3 jaja (n=114), lęgi powtarzane – 5,11 jaja 
(n=18).

Zmienność międzysezonowa zniesienia
W płn. Kanadzie w latach 1986–1992 średnia wiel
kość zniesienia wahała się od 4,9 do 5,43 jaja.

Zmienność międzylęgowa zniesienia
Ameryka Północna – pierwsze lęgi 5,3 jaja, lęgi 
powtarzane – 5,11 jaja (n=11)

Interwał 
Znoszone są codziennie, niekiedy co 2–3 dni; zazwy
czaj składanie lęgo 5–jajowego trwa 7–8 dni, zaś lęgi 
6–jajowe w 8–9 dni, a 7–jajowe w 9–11 dni.

Okres inkubacji 
Trwa 22–25 dni.

Udział płci 
Wy sia dują oboje rodzice, zmieniając się co 4–5 go
dzin; większy udział w ogrzewaniu jaj ma samica. 

Pory 
Niewidoczne.  

Barwa tła skorupki 
Świeżo zniesione jaja są kredowobiałe, z zie lon ka
wym odcieniem; w miarę wy sia dy wa nia na skutek  
wchłaniania tlenków żelaza z humusu i różnych 
części gniazda, przy bie rają barwę ciemnobrązową 
lub czerwonawą.

Rysunek 
Brak, ale szybko pojawiaja się na skorupce liczne 
zabrudzenia i plamy oraz przyklejają się do niej 
zgniłe części roślin. 

Oomorfometria
długość (A)  45,2 mm (39,0–50,5) 

sze ro kość (B)  30,8 mm (26,7–33,7)) 

ciężar (G)   22,5 g (18,0–26,0) 

ciężar skorupki (g)  2,25 g (1,31–2,90)

grubość skorupki (d)  0,28 mm 

objętość (V)  20,7 cm3 

stosunek masy skorupki do ciężaru jaja (Rg) 10,0% 

stosunek masy jaja do ciężaru samicy (RW)  6,3% 

stosunek masy średniego lęgu do ciężaru samicy (RG)  23,4% 

największe jaja   50,5 × 32,4; 50,0 × 31,8 mm

   47,2 × 33,4; 46,0 × 33,6 mm

Ptak z młodymi (©Ekaterina Papchinskaya/Flickr.com)

Karmienie piskląt (©Ekaterina Papchinskaya/Flickr.com)
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Początek wysiadywania
Wysiadywanie roz po czy na się stopniowo, na ogół od 
1–2 jaja, bardzo rzadko po skompletowaniu znie sie
nia. Ptaki dość często przewracają jaja  średnio 2–4 
razy na godzinę. Tem pe ra tu ra w gnieździe wy no si 
30,5oC. 

Identyfikacja lęgu
Gniazdo jest bardzo podobne do gniazda zausznika 
i praktycznie nie do odróżnienia w terenie; jest za 
to mniejsze od gniazd perkoza dwuczubego i rdza
woszyjego, ale większe od gniazda perkozka. Jaja 
są takie same jak u zausznika, ale większe od jaj 
perkozka i mniejsze od jaj perkoza rdzawoszyjego 
i perkoza dwuczubego. Pisklęta puchowe mają inny 
układ pasków na głowie.    

młode 
Typ gniazdowy
Zagniazdownik niewłaściwy.

Klucie
Pisklęta wykluwają się asynchronicznie, w ciągu 
1–3 dni.

Zachowanie piskląt
Pisklęta przez pierwsze 7–10 dni noszone są na ple
cach w kieszeniach, gdzie rodzice podają im pokarm 
do dzio ba lub kładą na pióra. Często przesiadują 
także w gnieździe lub na platformach; czasami 
jednak opuszczają okolice gniazda w kilka godzin 
po wykluciu i przenoszą się w inny rejon zbiornika. 

Wzrost i rozwój 
Pisklęta prawie natychmiast po wykluciu mogą 
pływać, a nawet próbują nurkować. Przez rodzi
ców karmione są zazwyczaj do około 14 dnia życia; 
czasami jednak już po 9 dniu stają się samodzielne 
i aktywnie szukają pożywienia; po 19–21 dniach są 
praktycznie niezależne od rodziców. Lotne stają się 
po 41–50 dniach. W pierwszych dniach pisklęta są 
karmione przeciętnie 1,1 razy na godzinę. Pisklęta 
odzywają się głosem po dob nym do piskląt perkozka. 

Ubarwienie puchowe
Pisklęta ubar wie niem są bar dzo podobne do piskląt 
perkoza rdzawoszyjego. Różnią się m.in. brakiem 
czar ne go pa ska przy podstawie żuchwy, a czarna 
linia prze cho dzą ca powyżej oka łagodnie zgi na się za 
uchem i przechodzi na dolną część szyi, natomiast 
czarna linia na policzku zło żo na jest naj czę ściej 
z szeregu dużych, różnego kształ tu plam, pa sko wa
nie na plecach (7 smug) jest bar dziej widoczne, po
nadto brak wyraźnego cęt ko wa nia na bokach ciała. 
Tęczówkę mają sza ra wą, zaś naga skóra na kan ta rze 
i na czubku głowy jest różowa; dziób ja sno różowy, 
nogi ciemnoszare. 

Wymiary
Długość ciała świeżo wy klu te go pullus wynosi śred
nio 85 mm, ciężar 14–20 g.

opieKa rodzicielsKa

Zachowania rodzicielskie
Pisklęta kar mio ne są przez oboje rodziców.

Młody ptak (©Ekaterina Papchinskaya/Flickr.com) Młody ptak (©Ekaterina Papchinskaya/Flickr.com)

Ubarwienie głowy podgatunku P. auritus cornutus (Storer 1967)
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Efektywność lęgów
Produkcja młodych wynosi 1,5 lotnego młodego/
parę/rok. Do 20 dnia życia dożywa około 55% 
wyklutych piskląt. Z 721 islandzkich gniazd pra wie 
25% uległo zniszczeniu, zaś w 339 gniazdach z 1332 
jajami, w 63% wykluły się pi sklę ta.

Zachowanie rodziców przy gnieździe
Ro dzi ce opusz cza jąc gniazdo instynktownie przy kry
wają jaja zgni ły mi częściami roślin lub wo do ro sta mi. 
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status W polsce

Bardzo nieliczny na ca łym niżu, rozmieszczony nie
rów no mier nie i skupiony głównie w rejonach gdzie 
występują kompleksy stawów rybackich; łącznie 
po pu la cję oce nio no na 4000–5000 par. Największe 
skupienia wy stę po wały na Stawach Mi lic kich i Sta
wach Przygodzickich (do 700–900 par) oraz płyt
kich zbiornikach retencyjnych, np. Ko strzyń skim, 
Goczałkowickim lub Nie lisz. 

WystępoWanie i taKsonomia

W Europie gniazduje pra wie 50–100 tys. par; najlicz
niej 70000 na Ukra inie i w Rosji; Cze chy 3000–5000; 
Rumunia 2000–4000; w Ameryce Północnej około 
1,5 mln par. 
Gatunek politypowy.

• nigricollis C.L. BrehM, 1831 — Europa do środk. Azji, 
Chiny

• gurneyi (roBertS, 1919) — Etiopia, płn. Tanzania, Nami-
bia do Transwal i Kraj Przylądkowy

• californicus heerMann, 1854 — płd. Kanada, zach. i środk. 
USA, płn. Meksyk

siedlisKo lęgoWe 

Różnego rodzaju płytkie (opty mal nie głębokości 
40–80 cm), eu tro fi cz ne zbior ni ki wodne, przede 
wszyst kim stawy ryb ne, jeziora, starorzecza, tereny 
za le wo we, torfi anki z bogatą ro ślin no ścią nad wodną, 
zwłaszcza trzciną pospolitą, wysokimi turzycami lub 
z pły wa ją cy mi kożuchami roślinności wod nej. Chęt
nie gniazduje na rozległych bagnach poprzecinanych 
rozlewiskami. Notowany także na wolno pły ną cych 
rze kach; rzadko spotykany także na zbior ni kach 
prawie całkowicie po zba wio nych roślinności wy nu
rzo nej. Na półkuli północnej zasiedla oligotrofi czne 

jeziora i płytkie zatoki. W Polsce gniaz du je do 650 
m n.p.m., zaś w górach Tien–szan do wy so ko ści 
3500 m n.p.m.

elementy biologii rozrodu 

System rozrodczy 
Monogamiczny; pary tworzą się zwykle na jeden 
sezon lęgowy, choć stwierdzono wielokrotnie, że 
niektóre pary trzymały się razem przez wiele lat z 
rzędu. Do formowania par do cho dzi w ciągu kilku 
tygodni po przy lo cie na lę go wi ska, być może także 
na zi mo wi sku lub w trakcie wiosennej wędrówki. 

Doj rza łość płcio wa 
Uzyskują ją ptaki w drugim, rzadziej – w pierwszym 
roku życia.

Fenologia lęgów
Okres lęgowy trwa od maja do końca lipca, 90% par 
roz po czy na składanie jaj między 15 maja a 11 czerw
ca. Po czą tek lę gów w ko lo niach ze śmieszką zależy 
od rytmu lęgowego tego ostatniego gatunku. Zwykle 
za usz ni ki rozpoczynają składanie jaj w mo men cie, 
kiedy śmieszki złożyły już wszystkie jaja. 

Liczba lęgów 
Jeden lęg, sporadycznie notowano dwa lęgi w ciągu 
roku; liczne są lęgi po wta rza ne po utracie zniesienia.

Terytorializm 
Gniaz du je w koloniach, naj czę ściej dość dużych, 
liczących po kil ka dzie siąt gniazd. W Europie tworzy 
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kolonie do 450 gniazd, zaś w Ameryce Północnej – 
nawet do 2000 par.  Zlo ka li zo wa ne są one zwykle 
na obrzeżu ko lo nii innych ga tun ków ptaków, rzadko 
w ich wnętrzu, np. gatunków z rodzaju Larus lub 
Chroicocephalus (zwłaszcza śmieszki), Chlidonias i 
Sterna. Minimalny dystans między gniazdami wynosi 
około 1 m. Na ma łych zbiornikach wodnych lęgną 
się po je dyn cze pary.

gniazdo 

Lokalizacja 
Umieszczone jest na ogół na skra ju gęstej roślinności 
nadwodnej, zwłasz cza trzciny, pałki, turzycy itp., 
rzadziej na otwar tej tafl i wody. Z reguły gniazdo 
umieszczone jest na płytkiej wodzie (głębokości do 
60 cm), i przymocowane do roślin pod wod nych; 
podstawa gniazda się ga dna albo pływa na głębokiej 

Do zalotów dochodzi często już na zimowisku, jed-
nakże naj in ten syw niej sze pokazy odbywają się na 
lę go wi sku, od momentu przylotu. Pta ki tokują na 
ogół w grupach po 2–4 pary. Najbardziej intensyw-
ne zaloty od by wają się rano, do godziny 10, oraz 
po południu między 15 a 19. W takiej grupie jest 
za zwy czaj jeden najbardziej ak tyw ny ptak, który 
ciągle wydaje krótkie gwiz dy, przechodzące w 
szybki trel piip lub psiip – tji wiit wiit wiit. Oboje 
part ne rzy wykonują te same fi gury. Ptaki szyb ko 
pływają z wyciągniętymi szyjami, przyj mują pozy-
cję „pingwina”, kręcą gło wa mi na boki, potrząsają 
nią i odrzucają na ple cy; stroszą skrzydła i pióra 
na grzbie cie; często nurkują. Czasami głosy można 
usłyszeć także w nocy. Do ko pu la cji do cho dzi na 
przygotowanej plat for mie, sa miec wydaje specjalny 
głos za pra sza ją cy samicę, a po kopulacji ptaki de-
mon stra cyj ne czyszczą pióra, kręcą gło wa mi, ry tu-
al nie czyszczą lotki. Ak tyw ność za lo tów znacznie 
się zmniejsza pod czas wietrznej pogody.

Kopulacja (©Chris Davidson/Flickr.com)

Zachowanie przedkopulacyjne

Zaloty pary zauszników (wszystkie fot. ©Andre Konter)

©Andre Konter

©Chris Davidson
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status W polsce
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po pu la cję oce nio no na 4000–5000 par. Największe 
skupienia wy stę po wały na Stawach Mi lic kich i Sta
wach Przygodzickich (do 700–900 par) oraz płyt
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WystępoWanie i taKsonomia
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Zaloty pary zauszników (wszystkie fot. ©Andre Konter)
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wodzie. Gniazda w większych koloniach umiejsca
wiane są często na otwartym lustrze wody. Ptaki 
budują 2–5 niewielkich platform, z któ rych jedną 
wybierają na właściwe gniaz do; platformy służą 
również jako miejsca do kopulacji. Kolonie lokali
zowane są z dala od drzew, a odległość od brzegu 
zmienia się w zależności od wielkości zbiornika – na 
dużych i płytkich zbiornikach mogą znajdować się 
nawet do 1,5 km od brzegu. Do budowy gniazda 
przystępują w kilka dni po przylocie. Miejsce pod 
gniazdo wybierają oboje rodzice.

Kształt 
Płaski, pływający kopiec z roślinności wodnej. 

Konstrukcja 
Zewnętrzna warstwa składa się z gnijących części 
ro ślin wodnych, zwłaszcza pałki, trzci ny, tataraku, 
turzyc, z domieszką ro ślin no ści pływającej. W pod
stawie znajdują się za zwy czaj długie (nawet do 1 
m) trzci ny lub inny podobny materiał. Ptaki mogą 
zaktwiczyć gniazdo do żywych roślin lub pływają
cych kożuchów. Warstwa środ ko wa ukła da na jest 
na krzyż, natomiast zewnętrzna kształtowana jest 
koliście. W warstwie zewnętrznej znajdują się także 
zie lo ne części roślin. Dno gniazda jest stale mokre. 
Materiał do budowy gniazda zbierany jest w jego 
najbliższym otoczeniu. W trakcie wy sia dy wa nia 
ptaki sta le nanoszą nowy materiał na gniazdo.

Czas budowy i udział płci 
Budowę gniaz da rozpoczyna samiec, a właściwą 
rozbudową zaj mują się już oboje rodzice; zazwyczaj 
samiec przynosi materiał, a samica konstruuje i for
mu je gniaz do. Budowa trwa kilka dni, ale platforma 
może być wybudowana i w ciągu trzech godzin.

Wymiary 
Średnica podstawy 25 cm (16–50); średnica części 
nadwodnej 18 cm (10–28); średnica części podwodnej 
55–155 cm; średnica wgłębienia 13–16 cm; wysokość 

Gniazdo z jajami (©Josef Hlasek) Kilkudniowe pisklęta (©Oleg Chernyshov/Flickr.com)

Zaloty pary zauszników (fot. ©Andre Konter)

Zaloty pary zauszników (fot. ©Andre Konter)
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Oomorfometria
długość (A)  43,8 mm (36,8–52) 

sze ro kość (B)  30,2 mm (26,1–34)

ciężar (G)   21,0 g (16–23,6) 

ciężar skorupki (g)  1,70 g (1,4–2,1)

grubość skorupki (d)  0,22 mm 

objętość (V)  19,8 cm3 

sunek masy skorupki do ciężaru jaja (Rg)  8,10% 

stosunek masy jaja do ciężaru samicy (RW)  7,8% 

stosunek masy średniego lęgu do ciężaru samicy (RG)  26,1% 

największe jaja   50,2 × 28,7; 48,5 × 32,0 mm

   40,0 × 34,0; 42,0 × 32,0 mm

najmniejsze jaja   39,0 × 27,1; 39,0 × 29,0 mm

   45,5 × 32,0; 39,9 × 27,7 mm

karłowate   28,9 × 21,6 mm

całkowita 15–50 cm; wy so kość części nadwodnej 3 
cm (2–5); śred ni ca wewnętrzna 3 cm (1,4–4); ciężar 
150–800 g.

jaja 

Kształt 
Równobiegunowe, prawie owalne, o tępych biegu
nach, niekiedy nieco ja jo wa te o małym wydłużeniu 
i tępym węż szym biegunie.

Tekstura 
Skorupka jest drobnoziarnista, z cienką kredową 
powłoką.

Połysk 
Skorupka o słabym połysku lub ma to wa, prześwituje 
niebieskawozielono.

Pory 
Niewidoczne, ze względu na kredowy nalot.  

Barwa tła skorupki 
Biała, o zielonkawym od cie niu, w trakcie wysiady
wania skorupka zmienia barwę od gnijących roślin 
i tłuszczu wysiadującego ptaka, na brązową lub 
ciemnobrązową, rzadko rdzawą.

Fazy inkubacji jaj zausznika (Boe 1994):
1. jajo leży poziomo na dnie 
2. jajo stoi na dnie pod kątem 45o

3. jajo stoi na dnie pionowo
4. jajo unosi się pionowo w wodzie mniej więcej w połowie 
pojemnika
5. jajo pływa pionowo na powierzchni wody
6. jajo pływa na powierzchni wody pod kątem około 45o

Dzień Faza

Kilkudniowe pisklęta (©Oleg Chernyshov/Flickr.com)

Kilkudniowe pisklęta (©Oleg Chernyshov/Flickr.com)

Karmienie piskląt (©Saxifraga-Piet Munsterman/Freena-
tureimages.eu)
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Grubość skorupki przed stosowaniem DDT – 0,26 mm, g=1,85 g (n=91), 
po zastoswaniu DDT – 1,81 g (n=70).

Grubość skorupki w tępym biegunie wynosi 0,221–0,346 mm, w 
najszerszym miejscu 0,216–0,288 mm, ostrym biegunie 0,25–0,309 
mm (Maurer et al. 2012). 

Wielkość zniesienia 
3–4 jaja (1–7), znie sie nia liczące powyżej 8 jaj to 
zniesienia  dwu lub więcej samic. Europa średnio 
3,35 jaja – 1 jajo < 0,1%, 2 × 0,5%, 3 × 68,9%, 4 × 
26,7%, 5 × 3,3%, 6 × 0,5%, 7 jaj × 1% (n=2401); 
Ameryka Północna średnio 2,95 jaja, w tym 1 jajo 
× 9%, 2 × 18,3%, 3 × 47,0%, 4 × 21,6%, 5 × 2,9%, 
6 × 1,1%, 7 × 0,1%, 8 jaj × 0,1% (n=3562). 

Zmienność sezonowa zniesienia
Polska: 12–25 V – 3,2 jaja; 27 V–5 VI – 3,1 jaja; 
9–25 VI – 3,4 jaja (n=75).

Interwał 
Jaja znoszone są codziennie, wcze śnie rano lub przed 
południem; czasami, np. w czasie silnego ochłodzenia 
może nastąpić kilkudniowa prze rwa. 

Okres inkubacji 
Trwa 20–22 dni (19–25). Wysiadujący ptak co 20–40 
minut obraca jaja. Temperatura w gnieź dzie bezpo
średnio pod jajami wynosi 22,2–28,9oC. 

Udział płci 
Wysiadują oboje rodzice; udział płci w inkubacji jest 
zbliżony, ale u niektórych par więcej czasu poświęcał 
temu samiec, a u innych – samica. 

Początek wysiadywania
Rozpoczyna się po znie sie niu pierwszego jaja (rza
dziej drugiego).  

Identyfikacja lęgu
Gniazdo jest bardzo podobne do gniazda zausznika 
i praktycznie nie do odróżnienia w terenie; jest za 
to mniejsze od gniazd perkozów dwuczubego i rdza
woszyjego. Jaja są takie same jak u zausznika, ale 
większe od jaj perkozka i mniejsze od jaj perkoza 

rdzawoszyjego i dwuczubego. Pisklęta puchowe mają 
inny układ pasków na głowie.    

młode 

Typ gniazdowy
Pisklęta są zagniazdownikami niewłaściwymi. 

Klucie
Wykluwają się synchronicznie, czasami bardzo szyb
ko i wówczas zajmuje im to najwyżej 20 minut. W 
reakcji na odzywające się z jaj pisklęta rodzice wysia
dują prawie nieprzerwanie, intensywnie przewracają 
jaja i przynosząc więcej materiału roślinnego na 
gniazdo. Skorupki z jaj wynoszone są przez rodziców 
daleko od gniazda. 

Zachowanie piskląt
Pisklęta po wykluciu mają otwarte oczy i w ciągu 
godziny mogą pływać, chodzić i prosić o jedzenie. 
Puch przepuszcza wodę, a młode nie potrafią samo
dzielnie utrzymać odpowiedniej temperatury ciała, w 
związku z tym opieka rodziców w pierwszych kilku 
dniach życia jest im niezbędna. Przez pierwsze 7–10 
dni są w znacznym stopniu zależne od rodziców. Pi
sklęta opusz czają gniazdo na ogół po wykluciu, choć 
niekiedy jako miejsce do wypoczynku wy ko rzy sty
wa ne jest ono jeszcze przez 2 tygodnie. Naga skóra 
na głowie służy do regulacji temperatury ciała, w 
przy pad ku prze grza nia pisklęcia staje się czer wo na 
i oddaje ciepło przez rozległą sieć na czyń krwio no
śnych; gdy pisklę schłodzi ciało sta je się blada.

Wzrost i rozwój 
Przez pierwsze 7–10 dni piskleta są wożone przez 
rodziców na grzbiecie. Od 7 dnia życia, kiedy zaczyna 
funkcjonować gruczoł kuprowy, młode roz po czy nają 
naukę nurkowania. Mniej więcej w 18 dniu pojawia
ją się pióra na piersi. Około 20 dnia młode są już 
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niezależne od rodziców. Po 4–5 ty go dniach stają się 
samodzielne, choć rodzina może prze by wać razem 
przez dłuż szy czas; równie często rodzice pozostawia
ją młode przed uzyskaniem lotności. Pisklęta czasami 
tworzą niewielkie żłobki (liczące 6–25 pta ków), któ
rymi opiekuje się kilka do ro słych pta ków. Niekiedy 
młode po około dwóch ty go dniach roz dzie la ne są 
między samca i sa mi cę. Jedno–dwudniowe pisklęta 
są kar mio ne śred nio 1,7 raz na godzinę. 

Ubarwienie puchowe
Kantar i czubek gło wy są nagie – różowe. Na gło
wie występuje czarna czap ka ze srebrzystą plamą 
na czo le. Na bo kach głowy – dwie bla do sza re linie 
skupiające się na czole i tworzące nieregularną 
podwójną literę V, czasami zredukowane do kilku 
bia łych plamek. Na karku biegną dwie białe linie. Na 
ple cach występuje kil ka pasów, czasami dość do brze 
wi docz nych. Boki głowy i szyi są białe, z cza rno
brą zo wy mi plamami układającymi się w dwa rzędy., 
niekiedy jednak słabo widoczne. Spód ciała jest biały. 
Na podbródku i gardle występują dwa rzędy kropek, 
oko li ce podbrzusza i boki ciała są brązowoczarne. 
Dziób jest różowy, z dwoma poprzecznymi pasami, 
nogi ciemnoszare, brzegi błony pławne purpurowe; 
tęczówka jest ciem no brą zo wa. Górne partie ciała są 
nieco ciem niej sze niż u innych perkozów.

Wymiary
Długość ciała pullus wynosi 80 mm, ciężar 12–15 g. 

opieKa rodzicielsKa

Zachowanie rodzicielskie
Pisklęta kar mio ne są przez oboje rodziców, ob ser
wo wa no też jak młode z pierwszego lęgu po ma ga ły 
rodzicom karmić pisklęta drugiego lęgu. Mniej wię cej 
przez pierwsze 2 tygodnie młode wiele cza su spędzają 
na plecach i pod skrzy dła mi dorosłych, rodzice po
trafią nawet wraz z nimi nurkować. Pokarm podają 
pisklętom do dzio ba  lub kła dą na pióra. Zaraz po 
wykluciu jeden ptak odprowadza świeżo wyklute 
pisklę, kiedy drugi cały czas siedzi na gnieździe. 

Efektywność lęgów
Produkcja młodych wynosi 1,1–2 lotnych/parę x rok, 
wyjątkowo para może wychować 4 młode. Wspólne 
gniazdowanie z innymi gatunkami (mewy, rybitwy) 
podnosi efektywność lęgu.

Zachowanie rodziców przy gnieździe
Na widok człowieka wysiadujący ptak szyb ko opusz
cza gniazdo i ukrywa się nieopodal. Rodzice zwykle 
przykrywają jaja, kiedy opuszczają gniazdo – przy 
znie sie niach niekompletnych czyni to około 40% par, 
przy kompletnych – ponad 75%. Gniaz do rodzice 
opuszczają rzadko najwyżej na kil ka na ście minut. W 
kolonii wspólnej z śmiesz ka mi, kiedy zaniepokojone 
ptaki wzbijają się w powietrze, perkozy nie znając 
przy czy ny niepokoju także opuszczają gniazdo. W 
przypadku pojawienia się in nych ptaków wodnych 
rodzice gniazda nie opuszczają, lecz wyciągają w ich 
kierunku szyje i kła pią dziobami. Dość często rodzice 
z pi sklę ta mi opuszczają kolonię i prze noszą w inną 
część zbiornika wodnego.

Źródła informacji
Bochenski Z. 1961. Nesting biology of the Black-necked 
Grebe. Bird Study 8: 6–15.

Boe J.S. 1993. Colony site selection by Eared Grebes in Min-
nesota. Colonial Waterbirds 16: 28–38.

Boe J.S. 1994. Nest site selection by Eared Grebes in Minne-
sota. Condor 96: 19–35.
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Grubość skorupki przed stosowaniem DDT – 0,26 mm, g=1,85 g (n=91), 
po zastoswaniu DDT – 1,81 g (n=70).

Grubość skorupki w tępym biegunie wynosi 0,221–0,346 mm, w 
najszerszym miejscu 0,216–0,288 mm, ostrym biegunie 0,25–0,309 
mm (Maurer et al. 2012). 

Wielkość zniesienia 
3–4 jaja (1–7), znie sie nia liczące powyżej 8 jaj to 
zniesienia  dwu lub więcej samic. Europa średnio 
3,35 jaja – 1 jajo < 0,1%, 2 × 0,5%, 3 × 68,9%, 4 × 
26,7%, 5 × 3,3%, 6 × 0,5%, 7 jaj × 1% (n=2401); 
Ameryka Północna średnio 2,95 jaja, w tym 1 jajo 
× 9%, 2 × 18,3%, 3 × 47,0%, 4 × 21,6%, 5 × 2,9%, 
6 × 1,1%, 7 × 0,1%, 8 jaj × 0,1% (n=3562). 

Zmienność sezonowa zniesienia
Polska: 12–25 V – 3,2 jaja; 27 V–5 VI – 3,1 jaja; 
9–25 VI – 3,4 jaja (n=75).

Interwał 
Jaja znoszone są codziennie, wcze śnie rano lub przed 
południem; czasami, np. w czasie silnego ochłodzenia 
może nastąpić kilkudniowa prze rwa. 

Okres inkubacji 
Trwa 20–22 dni (19–25). Wysiadujący ptak co 20–40 
minut obraca jaja. Temperatura w gnieź dzie bezpo
średnio pod jajami wynosi 22,2–28,9oC. 

Udział płci 
Wysiadują oboje rodzice; udział płci w inkubacji jest 
zbliżony, ale u niektórych par więcej czasu poświęcał 
temu samiec, a u innych – samica. 

Początek wysiadywania
Rozpoczyna się po znie sie niu pierwszego jaja (rza
dziej drugiego).  

Identyfikacja lęgu
Gniazdo jest bardzo podobne do gniazda zausznika 
i praktycznie nie do odróżnienia w terenie; jest za 
to mniejsze od gniazd perkozów dwuczubego i rdza
woszyjego. Jaja są takie same jak u zausznika, ale 
większe od jaj perkozka i mniejsze od jaj perkoza 

rdzawoszyjego i dwuczubego. Pisklęta puchowe mają 
inny układ pasków na głowie.    

młode 

Typ gniazdowy
Pisklęta są zagniazdownikami niewłaściwymi. 

Klucie
Wykluwają się synchronicznie, czasami bardzo szyb
ko i wówczas zajmuje im to najwyżej 20 minut. W 
reakcji na odzywające się z jaj pisklęta rodzice wysia
dują prawie nieprzerwanie, intensywnie przewracają 
jaja i przynosząc więcej materiału roślinnego na 
gniazdo. Skorupki z jaj wynoszone są przez rodziców 
daleko od gniazda. 

Zachowanie piskląt
Pisklęta po wykluciu mają otwarte oczy i w ciągu 
godziny mogą pływać, chodzić i prosić o jedzenie. 
Puch przepuszcza wodę, a młode nie potrafią samo
dzielnie utrzymać odpowiedniej temperatury ciała, w 
związku z tym opieka rodziców w pierwszych kilku 
dniach życia jest im niezbędna. Przez pierwsze 7–10 
dni są w znacznym stopniu zależne od rodziców. Pi
sklęta opusz czają gniazdo na ogół po wykluciu, choć 
niekiedy jako miejsce do wypoczynku wy ko rzy sty
wa ne jest ono jeszcze przez 2 tygodnie. Naga skóra 
na głowie służy do regulacji temperatury ciała, w 
przy pad ku prze grza nia pisklęcia staje się czer wo na 
i oddaje ciepło przez rozległą sieć na czyń krwio no
śnych; gdy pisklę schłodzi ciało sta je się blada.

Wzrost i rozwój 
Przez pierwsze 7–10 dni piskleta są wożone przez 
rodziców na grzbiecie. Od 7 dnia życia, kiedy zaczyna 
funkcjonować gruczoł kuprowy, młode roz po czy nają 
naukę nurkowania. Mniej więcej w 18 dniu pojawia
ją się pióra na piersi. Około 20 dnia młode są już 
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niezależne od rodziców. Po 4–5 ty go dniach stają się 
samodzielne, choć rodzina może prze by wać razem 
przez dłuż szy czas; równie często rodzice pozostawia
ją młode przed uzyskaniem lotności. Pisklęta czasami 
tworzą niewielkie żłobki (liczące 6–25 pta ków), któ
rymi opiekuje się kilka do ro słych pta ków. Niekiedy 
młode po około dwóch ty go dniach roz dzie la ne są 
między samca i sa mi cę. Jedno–dwudniowe pisklęta 
są kar mio ne śred nio 1,7 raz na godzinę. 

Ubarwienie puchowe
Kantar i czubek gło wy są nagie – różowe. Na gło
wie występuje czarna czap ka ze srebrzystą plamą 
na czo le. Na bo kach głowy – dwie bla do sza re linie 
skupiające się na czole i tworzące nieregularną 
podwójną literę V, czasami zredukowane do kilku 
bia łych plamek. Na karku biegną dwie białe linie. Na 
ple cach występuje kil ka pasów, czasami dość do brze 
wi docz nych. Boki głowy i szyi są białe, z cza rno
brą zo wy mi plamami układającymi się w dwa rzędy., 
niekiedy jednak słabo widoczne. Spód ciała jest biały. 
Na podbródku i gardle występują dwa rzędy kropek, 
oko li ce podbrzusza i boki ciała są brązowoczarne. 
Dziób jest różowy, z dwoma poprzecznymi pasami, 
nogi ciemnoszare, brzegi błony pławne purpurowe; 
tęczówka jest ciem no brą zo wa. Górne partie ciała są 
nieco ciem niej sze niż u innych perkozów.

Wymiary
Długość ciała pullus wynosi 80 mm, ciężar 12–15 g. 

opieKa rodzicielsKa

Zachowanie rodzicielskie
Pisklęta kar mio ne są przez oboje rodziców, ob ser
wo wa no też jak młode z pierwszego lęgu po ma ga ły 
rodzicom karmić pisklęta drugiego lęgu. Mniej wię cej 
przez pierwsze 2 tygodnie młode wiele cza su spędzają 
na plecach i pod skrzy dła mi dorosłych, rodzice po
trafią nawet wraz z nimi nurkować. Pokarm podają 
pisklętom do dzio ba  lub kła dą na pióra. Zaraz po 
wykluciu jeden ptak odprowadza świeżo wyklute 
pisklę, kiedy drugi cały czas siedzi na gnieździe. 

Efektywność lęgów
Produkcja młodych wynosi 1,1–2 lotnych/parę x rok, 
wyjątkowo para może wychować 4 młode. Wspólne 
gniazdowanie z innymi gatunkami (mewy, rybitwy) 
podnosi efektywność lęgu.

Zachowanie rodziców przy gnieździe
Na widok człowieka wysiadujący ptak szyb ko opusz
cza gniazdo i ukrywa się nieopodal. Rodzice zwykle 
przykrywają jaja, kiedy opuszczają gniazdo – przy 
znie sie niach niekompletnych czyni to około 40% par, 
przy kompletnych – ponad 75%. Gniaz do rodzice 
opuszczają rzadko najwyżej na kil ka na ście minut. W 
kolonii wspólnej z śmiesz ka mi, kiedy zaniepokojone 
ptaki wzbijają się w powietrze, perkozy nie znając 
przy czy ny niepokoju także opuszczają gniazdo. W 
przypadku pojawienia się in nych ptaków wodnych 
rodzice gniazda nie opuszczają, lecz wyciągają w ich 
kierunku szyje i kła pią dziobami. Dość często rodzice 
z pi sklę ta mi opuszczają kolonię i prze noszą w inną 
część zbiornika wodnego.
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