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Drugie i trzecie stwierdzenie markaczki amerykańskiej
Melanitta americana w Polsce
W dniu 11.10.2008 w czasie prowadzenia obserwacji na morzu koło Jastrzębiej Góry (pow.
pucki, woj. pomorskie) zaobserwowano dorosłego samca markaczki amerykańskiej Mela-
nitta americana (obs. MS, K. Goworek, T. Górny). Ptaka obserwowano przy użyciu lunet
20–60x przez około 4 godziny z minimalnej odległości 600–800 metrów, przy dobrych wa-
runkach pogodowych i bardzo dobrym oświetleniu i widoczności. Tego dnia ptaka widziało
w sumie około 10 osób. Obserwowany osobnik przebywał samotnie pomimo obecności w
pobliżu stad innych kaczek morskich. Podczas obserwacji wykonano dokumentacje foto-
graficzną oraz szczegółowy opis zaobserwowanych cech. W kolejnym dniu mimo poszu-
kiwań ptaka nie stwierdzono. Wpływ na to mogły mieć znacznie gorsze warunki
atmosferyczne (wysoka fala, silny wiatr).

Kolejnej obserwacji markaczki amerykańskiej dokonano w dniu 19.10.2009 na morzu
koło Międzywodzia (pow. kamieński, woj. zachodniopomorskie) podczas liczenia ptaków
wodno-błotnych na odcinku wybrzeża pomiędzy Wisełką, a Dziwnowem (obs. ZK). Ptaka
obserwowano przez lunetę 20–60x80 z minimalnej odległości około 100 metrów, przy
słonecznej pogodzie i niewielkim falowaniu morza, wykonano również dokumentację foto-
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graficzną. Podczas obserwacji ptak przebywał samotnie, w odległości 150–200 metrów od
również samotnego samca markaczki M. nigra. Obserwowany samiec markaczki amerykań-
skiej nurkował i stopniowo oddalał się od brzegu. Pomimo dużej rangi stwierdzenia nikt
nie poszukiwał ptaka w okolicach miejsca obserwacji przez ponad miesiąc i dopiero
21.11.2009 podczas kolejnego liczenia na odcinku Wisełka-Dziwnów osobnika tego odkry-
to ponownie około 1,5 km na zachód od miejsca pierwszego stwierdzenia na wysokości
osady Świętouść (obs. B. Kasperkowicz). Od tego momentu markaczkę amerykańską widy-
wano w tym rejonie regularnie aż do 13.12.2009 (obs. M. Sołowiej i inni, fot. 1), a w sumie
zaobserwowało tego osobnika ponad 20 obserwatorów. Markaczka amerykańska przeby-
wała na fragmencie wybrzeża bez jakichkolwiek budowli hydrotechnicznych, z plażą od-
graniczoną od brzegu wydmą bądź klifem. Ptaka najczęściej obserwowano samotnie lub w
towarzystwie szlacharów Mergus serrator. Pomimo obecności w pobliżu niewielkich stad
europejskich markaczek ptak w ich towarzystwie przebywał rzadko.

W obu opisanych powyżej przypadkach oznaczenie gatunku opierało się na kształcie i
ubarwieniu dzioba, które to cechy są jedynymi diagnostycznymi dla markaczki amerykań-
skiej (Sibley 2000, Kear 2005, Dunn & Alderfer 2006, Svensson et al. 2009). Na górnej
szczęce występowała intensywnie żółto-pomarańczowa wypukła narośl sięgająca aż do na-
sady dzioba i kontrastująca z czarnymi brzegami i końcówką dzioba, co znacząco odbiegało
kształtem i ubarwieniem od dziobów europejskich markaczek. Podczas obserwacji ptaka w
Jastrzębiej Górze obserwatorzy odnieśli wrażenie, że „nadęta” część górnej szczęki nie jest
aż tak wypukła jak ukazują to niektóre przewodniki. Upierzenie obu obserwowanych mar-
kaczek amerykańskich nieco się różniło. Ptak z Jastrzębiej Góry był generalnie ubarwiony
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Fot. 1. Samiec markaczki amerykańskiej Melanitta americana w towarzystwie markaczek M. nigra,
Świętouść, grudzień 2009 (fot. J. Ratajczak) – The male Black Scoter with Common Scoters, Świę-
touść, December 2009



czarniawo, jednak odcień piór na części barkówek oraz pokrywy naskrzydłowe były wyraź-
nie brązowe w odcieniach i znacząco różne od czarno ubarwionej szyi, głowy i boków.
Osobnik z wybrzeża zachodniego był jednolicie czarny, jedynie brzuch ptaka miał brązowy
odcień z jaśniejszymi plamami, które stopniowo zanikały podczas jego niemal dwumie-
sięcznego pobytu. Sylwetką oraz wielkością oba ptaki nie różniły się od markaczek.

Powyższe obserwacje uzyskały akceptację Komisji Faunistycznej jako drugie i trzecie
stwierdzenie markaczki amerykańskiej w Polsce. Pierwszego stwierdzenia tego gatunku w
Polsce dokonano 08.02.1995 we Władysławowie, gdzie sfotografowano samca (Wilniew-
czyc 2000).

Identyfikacja markaczki amerykańskiej możliwa jest przez wszystkim w przypadku do-
rosłych samców, chociaż oznaczalne są również młodociane samce pod koniec 1. zimy (Si-
bley 2000, Dunn & Alderfer 2006, Svensson et al. 2009). Odróżnianie samic markaczki
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Rys. 1. Rozkład stwierdzeń markaczki amerykańskiej Melanitta americana w Europie
Fig. 1. Distribution of the Black Scoter records in Europe



amerykańskiej od markaczki europejskiej w warunkach terenowych jest w wielu przypad-
kach praktycznie niemożliwe, co potwierdza zupełny brak tego typu stwierdzeń z naszego
kontynentu (patrz poniżej). Wg Svenssona et al. (2009) niektóre dorosłe samice mogą mieć
matowożółte plamy na ciemnym dziobie niespotykane u samic europejskiego gatunku. Do
niedawna markaczka amerykańska traktowana była jako podgatunek markaczki (del Hoyo
et al. 1992, Svensson et al. 1999) jednak wydzielono ją w odrębny gatunek na podstawie
różnic morfologicznych, podpartych rozdzieleniem syberyjskich lęgowisk obu form i różni-
cami w wokalizacji godowej samców (Sangster et al. 1999, Wilniewczyc 2000, Sangster
2009, Svensson et al. 2009).

Areał lęgowy markaczki amerykańskiej obejmuje zachodnią Alaskę i północno-wschod-
nią Kanadę (głównie prowincja Quebec oraz Nowa Funlandia i Labrador, a w mniejszym
stopniu terytorium Nunavut) oraz wschodnią Syberię, na wschód od doliny rzeki Leny aż po
Płw. Kamczatka i północną część Wysp Kurylskich (Del Hoyo et al. 1992, Sibley 2000, Sibley
2003, Kear 2005). Zimowiska populacji północnoamerykańskiej znajdują się na wybrze-
żach Pacyfiku oraz Atlantyku, a ptaki z populacji wschodniosyberyjskiej zimują na wybrze-
żach wschodniej Azji (Sibley 2000, Kear 2005).

Do końca 2009 roku w Europie odnotowano 50 stwierdzeń markaczki amerykańskiej.
Wszystkie obserwacje dotyczyły samców, w tym zaledwie trzykrotnie widziano ptaki drugo-
roczne: w lutym-marcu 2002 na wybrzeżu Hiszpanii oraz w czerwcu 1994 i kwietniu 1995
na wybrzeżu Francji. Stwierdzenia koncentrują się w rejonie Zatoki Biskajskiej, Morza Ir-
landzkiego, Morza Północnego, Cieśnin Duńskich oraz Bałtyku (rys. 1). Najwięcej zaakcep-
towanych przez rodzime komisje rzadkości stwierdzeń pochodzi ze Szwecji (11), Francji (9),
Wielkiej Brytanii (8), Danii (6) oraz Estonii (4). Trzykrotnie gatunek ten odnotowano w Hisz-
panii, Holandii oraz Polsce, dwukrotnie w Finlandii i raz w Niemczech (A. Audevard, P.H.
Barthel, D. Groenendijk, M. Hellström, N. Hudson, E. de Juana, T. Nyegaard, M. Ots, V.
Rauste, S. Reeber – in litt.). Dość zaskakujący jest natomiast brak stwierdzeń z wybrzeży Ir-
landii, Islandii oraz Norwegii (K. Fahy, Y. Kolbeinsson, T.A. Olsen – in litt.). Część obserwo-
wanych w Europie markaczek amerykańskich powraca w kolejnych latach w te same
miejsca lub ich bezpośrednie okolice. W Wielkiej Brytanii na 8 osobników 3 ptaki obserwo-
wano ponownie przez kolejne 3–9 lat (N. Hudson, BBRC – in litt.). Powracające w kolejnych
latach ptaki odnotowano również w Danii oraz Francji (T. Nyegaard , S. Reeber – in litt.).
Niemal połowa europejskich stwierdzeń markaczki amerykańskiej pochodzi z Bałtyku i re-

jonu Cieśnin Duńskich, co może sugero-
wać, że obserwacje te dotyczą kilku
przemieszczających się osobników. Warto
jednak zwrócić uwagę na fakt, że w roku
2009 podczas monitoringu ptaków na
przylądku Põõsaspea w Estonii, prowadzo-
nego od 1 lipca do 9 listopada, na 790 000
markaczek przemieszczających się na za-
chodnioeuropejskie pierzowiska stwierdzo-
no 4 samce markaczki amerykańskiej.
Obserwacji tych dokonano w dniach 22.07,
02.08, 03.08 i 21.09.2009 i zostały one za-
akceptowane przez estońską komisję rzad-
kości jako pierwsze stwierdzenia dla kraju
(http://www.eoy.ee/poosaspea/home; M.
Ots – in litt.). Rozkład przestrzenny stwier-
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Rys. 2. Fenologia pojawów markaczki amerykań-
skiej w Europie
Fig. 2. Phenology of the Black Scoter records in
Europe



dzeń markaczki amerykańskiej, a także wspomniane obserwacje z Estonii mogą wskazywać,
że do Europy trafiają zarówno ptaki z populacji wschodniosyberyjskiej, jak i północnoame-
rykańskiej. Fenologia pojawów markaczki amerykańskiej (przy uwzględnieniu wyłącznie
daty pierwszego stwierdzenia u ptaków przebywających dłużej i z pominięciem powrotów
w kolejnych latach) wskazuje na dwa wyraźne szczyty: wiosenny w kwietniu (11 stwierdzeń)
oraz jesienny w październiku (9 stwierdzeń, rys. 2).

Dziękujemy wszystkim, którzy pomogli nam w uzyskaniu informacji o występowaniu markacz-
ki amerykańskiej w poszczególnych krajach Europy. Byli to: A. Audevard, P. H. Barthel, O.K. Bjørn-
stad, K. Fahy, D. Groenendijk, M. Hellström, N. Hudson, J. Jara, M. Jaunzemis, E. de Juana, Y. Kol-
beinsson, T. Nyegaard, T.A. Olsen, M. Ots, V. Rauste, S. Reeber, M. Vandegehuchte. Podziękowa-
nia kierujemy również do W. Lenkiewicza za udostępnienie dwóch pozycji literatury oraz do J. Ra-
tajczaka za użyczenie zdjęcia do niniejszej publikacji.

Summary: The second and third record of the Black Scoter Melanitta americana in Poland. In
2008–2009 Black Scoter was recorded twice on the Polish Baltic coast. The first bird was spotted on
11 October 2008 near Jastrzębia Góra (the eastern part of Polish Baltic coast). The second individual
stayed between 19 October and 13 December near Międzywodzie and Świętouście (the western
part of the coast). Both birds were males, and their photos were taken. These observations were ac-
cepted by the Avifaunistic Commission as second and third records of the species in Poland. The first
observation was made on 8 February 1995 in Władysławowo, located only a few km away from the
second record. Apart from details of both observations, distribution and record phenology of the spe-
cies in Europe are presented.
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