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Trzecie stwierdzenie cyraneczki karolińskiej Anas carolinensis
w Polsce
Dnia 30.03.2011 wczesnym popołudniem obserwując ptaki wraz P. Kwaśniewiczem na rozlewiskach w dolinach Widawy i Oleśnicy w pobliżu miejscowości Brzezia Łąka (pow.
wrocławski, woj. dolnośląskie) zaobserwowaliśmy samca cyraneczki karolińskiej Anas carolinensis. Ptak przebywał w grupie kilkuset kaczek z rodzaju Anas, głównie cyraneczek A.
crecca. Ptaka wypatrzyliśmy przez lunetę z odległości ponad 200 metrów, po czym obserwowaliśmy go kilkanaście minut w dobrych warunkach oświetleniowych w północnej części rozlewiska. Poinformowaliśmy o obserwacji kilku innych obserwatorów i wykonaliśmy
zdjęcie dokumentacyjne. Następnie grupa kaczek, w której znajdował się obserwowany
osobnik, poderwała się i przeniosła na środek rozlewiska. Warunki obserwacji pogorszyły się
w wyniku zmiany oświetlenia (światło boczne), ale nie utrudniło to ponownego odnalezienia ptaka. Odpoczywał on na wysepce, a następnie żerował z rodzimymi cyraneczkami. Po
około godzinie przenieśliśmy się na drugą stronę rozlewiska dzięki czemu słońce mieliśmy
za plecami. W tym momencie towarzyszyła nam już grupa ornitologów, którzy po naszym
odjeździe jeszcze przez parę godzin obserwowali ptaka. Cyraneczkę karolińską obserwowano w tym miejscu jeszcze przez ponad dwa tygodnie. Podczas obserwacji 2.04.2011 S.
Karpicki nagrał film dokumentujący zachowania godowe obserwowanego samca oraz wykonał zdjęcia (fot. 1) (informacja z listy informacyjnej – Ptaki). Ostatniej obserwacji cyraneczki karolińskiej w Brzeziej Łące dokonał A. Bujanowicz 16.04.2011 (informacja z
serwisu www.clanga.com).
Obserwowany samiec cyraneczki karolińskiej był w szacie godowej, podobnie jak samce innych kaczek. Nie różnił się wielkością i sylwetką od samców rodzimych cyraneczek.
Znaczna część upierzenia również nie różniła się: rdzawokasztanowa szyja i głowa z maską
połyskującą na zielono, boki i grzbiet szare z czarnym prążkowaniem, jaśniejsza pierś z
ciemnym plamkowaniem oraz żółto-czarne podogonie. Cechą, która najbardziej rzucała się
w oczy, był pionowy biały pasek między piersią a bokiem ciała oraz brak białego paska na
barkówkach, który przy złożonym skrzydle biegnie poziomo wzdłuż ciała u cyraneczki
(Sangster at al. 2001, Svensson et al. 2009). Brak owego paska wskazuje, że nie był to hybryd cyraneczki i cyraneczki karolińskiej, u którego są dwa białe paski (Svensson et al.
2009). Podczas obserwacji zauważyliśmy również subtelne różnice w ubarwieniu głowy
oraz piersi samców obserwowanych gatunków. Blada obwódka oddzielająca zieloną maskę
od rdzawokasztanowej części głowy była dużo słabiej zaznaczona, wręcz ledwie dostrzegalna u cyraneczki karolińskiej, a pierś była intensywniej ubarwiona z wyraźniejszym kreskowaniem (Sangster at al. 2001, Svensson et al. 2009).
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Fot. 1. Samiec cyraneczki karolińskiej Anas carolinensis, Brzezia Łąka, kwiecień 2011 (fot. S. Karpicki) – Green-winged Teal, Brzezia Łąka, April 2011

Obserwacja uzyskała akceptację Komisji Faunistycznej jako trzecie stwierdzenie cyraneczki karolińskiej w Polsce (Kajzer 2011); jednocześnie jest to pierwsze stwierdzenie tego
gatunku na Śląsku.
Summary: The third record of the Green-winged Teal Anas carolinensis in Poland. A drake
Green-winged Teal in breeding plumage was first seen on 30 March 2011 at Brzezia Łąka near
Wrocław. Later it was recorded by many observers until 16 April. Details of the observation and description of the bird are given. This record was accepted by the Avifaunistic Commission.
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