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FIRST RECORD OF THE AMERICAN WIGEON MARECA AMERICANA 
ON THE MAZOWIECKA LOWLAND

Summary

On 16 March 2017, we observed a male American Wigeon Mareca americana on the # ood 
waters of the Bzura River near Ktery (Łódzkie voivodeship). Our report was veri" ed and accepted by 
the Polish Avifaunistic Commission as the sixth record for Poland and " rst on the Mazowiecka Lowland.

Key words: American Wigeon Mareca americana, " rst record, Mazowiecka Lowland.

Szymon Kielan

PIERWSZE PEWNE LĘGI HEŁMIATKI  NETTA RUFINA 
NA NIZINIE MAZOWIECKIEJ

W dniu 26 V 2013 roku w trakcie prowadzonej kontroli stawów ryb-
nych w dolinie Krzemionki na jednym ze stawów w miejscowości Chociw (gm. 
Czerniewice, woj. łódzkie) zaobserwowałem samca hełmiatki Netta ru! na. Na-
stępnego dnia obserwowałem już parę ptaków, która przez kolejne dni tokowa-
ła i kopulowała. Samica w międzyczasie przelatywała na staw z kolonią śmie-
szek Chroicocephalus ridibundus gdzie z zachowania wynikało, że szuka miejsca 
na złożenie jaj. Samica podpływała do wysepek, które następnie opływała z każ-
dej strony po czym na nie wchodziła. Ostatni raz parę ptaków widziałem 15 VI, 
po tej dacie dorosłych osobników już nie obserwowałem. 16 VII w trakcie prze-
prowadzanej kontroli zauważyłem samicę czernicy Aythya fuligula wodzącą  pisklę 
czernicy oraz po dokładnym obejrzeniu pisklę hełmiatki (Komisja Faunistyczna 
2014).  Pisklę to było obserwowane do pierwszych dni sierpnia przy czym ostat-
nie dni przebywało bez opieki ptaka dorosłego. Był to pierwszy przypadek pew-
nego lęgu na Nizinie Mazowieckiej. 12  IV 2014 ponownie zaobserwowałem na 
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stawach w dolinie Krzemionki parę hełmiatek. Ptaki ponownie tokowały przez kil-
ka dni a samica chętnie przelatywała do pobliskiej koloni śmieszek. 16 V zaobser-
wowano tylko samca, który był obserwowany do 13 VI kiedy to też zauważyłem 
samicę hełmiatki wodzącą cn. 3 młode (Komisja Faunistyczna 2015). Samicy nie 
obserwowano w okresie wysiadywania – pomimo wielu kontroli na stawach o róż-
nych porach dnia. Młode ptaki wraz z samicą przebywały na stawach do wrze-
śnia i cn. 2 młode uzyskały lotność. Był to drugi pewny lęg hełmiatek na Nizi-
nie Mazowieckiej. 

Hełmiatka jest gatunkiem skrajnie nielicznie lęgowym w Polsce, jej liczeb-
ność oceniana na 15-30 par (Chodkiewicz et al. 2015). Izolowane stałe lęgowiska 
znajdują się na Warmii i Mazurach oraz Nizinie Śląskiej (Bukaciński 2007). Naj-
bliższe lęgi odnotowano w roku 2003 i 2008 na Ziemi Łódzkiej na stawach w Sar-
nowie (Komisja Faunistyczna 2004, 2009). 
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FIRST CONFIRMED BREEDING RECORD OF THE RED-CRESTED POCHARD 
NETTA RUFINA ON THE MAZOVIAN LOWLAND

Summary

On 16 July 2013, I observed one duckling of the Red-crested Pochard Netta ru! na led by 
a female Tufted Duck Aythya fuligula on " sh ponds in Chociw (51.675 N, 20.2575 E). It was the 
" rst con" rmed breeding record of this species on the Mazovian Lowland. On 13 June 2014, also 
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on " sh ponds in Chociw, I observed a female Red-crested Pochard leading 3 ducklings, and this 
was the second con" rmed breeding record of this species in that region.

Key words: Red-crested Pochard Netta ru! na, breeding, Mazovian Lowland.
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KOLEJNY LĘG SÓWECZKI GLAUCIDIUM PASSERINUM 
W OSTOI BIEBRZAŃSKIEJ (PLB200006) 

I SYTUACJA GATUNKU NA TYM TERENIE

W dniu 1 VII 2017 w godzinach wieczornych, podczas obserwacji pta-
ków koło wsi Dobarz w Dolnym Basenie Biebrzy stwierdzono rodzinę sóweczek 
Glaucidium passerinum złożoną z pięciu młodych osobników (PG i in.). Tworzy-
ły one zwarte stadko rodzinne trzymające się na niewielkich wysokościach i czę-
sto się nawołujące. Młode sowy bardzo słabo latały, stąd wnioskujemy, że przeby-
wały poza dziuplą lęgową zaledwie od kilku dni. Ptaki odnotowano w borze mie-
szanym świeżym z drzewostanem sosnowym w wieku ponad 90 lat, w sąsiedz-
twie terenów zabagnionych i olsu. Wcześniej, w dniu 28 VI 2017 r., w odległości 
około 1 km na zachód od tego miejsca stwierdzono aktywnego wokalnie samca 
(A. Szorc). Z kolei po pierwszej obserwacji rodziny, w następnych dniach słysza-
no w tym rejonie samca samoistnie odzywającego się głosem terytorialnym (WK). 
Ostatnia obserwacja z tego stanowiska pochodzi z 9 VII 2017, gdy odnotowano 
co najmniej jednego ptaka dorosłego i 3-4 osobniki młode (MP i in.). Opisany 
przypadek jest drugim pewnym stwierdzeniem lęgu w Ostoi Biebrzańskiej. Wcze-
śniejszy miał miejsce w roku 2010 na Czerwonym Bagnie, gdzie również obser-
wowano rodzinę ze słabo lotnymi młodymi (Dmoch et al. 2012).

Północno-wschodnia Polska leży w zwartym zasięgu występowania sówecz-
ki. Największe populacje gniazdują tu w Puszczach: Białowieskiej, Augustowskiej 
i Knyszyńskiej (Rowiński 2010, Zawadzka i Zawadzki 2010, Pugacewicz et al. 2013, 
Tumiel et al. 2013). Położona w tej części kraju Ostoja Biebrzańska to przede wszyst-
kim rozległy obszar bagien, gdzie tereny leśne zajmują powierzchnię ok. 38 tys. ha 
(26%) i stanowią je głównie olsy i brzeziny bagienne oraz bory sosnowe (Bartoszuk 
2005, Świętochowski et al. 2010). Mimo to, co najmniej część tego obszaru wyda-
je się być optymalna dla sóweczki. Za takie siedliska uważa się starsze bory świer-
kowe i lasy mieszane, charakteryzujące się widoczną piętrowością i zróżnicowa-
nym wiekiem (Mikusek 2009). Dojrzewające i urozmaicone lasy Ostoi Biebrzań-
skiej coraz bardziej odpowiadają wymogom siedliskowym sóweczki, a w sąsiedz-
twie Dobarza zapewniają je również tereny podmokłe i preferowane w terytoriach 
tej sowy, odpowiednie rozmiarowo dziuple (Mikusek 2009). 


