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Sterniczka jamajska Oxyura jamaicen-
sis to amerykańska kaczka, której na-
turalny zasięg występowania obejmuje 
Amerykę Północną i Środkową oraz 
północną część Ameryki Południowej. 
Ma stabilną populację liczącą około 500 
tys. osobników (Wetlands International 
2006). Obecnie dawny takson O. jama-
icensis (z trzema podgatunkami) roz-
dzielony jest na dwa osobne gatunki: 
sterniczkę jamajską O. jamaicensis (z 
dwoma podgatunkami) i bardziej połu-
dniową sterniczkę peruwiańską O. fer-
ruginea (Ridgely & Greenfield 2001, Ja-
ramillo 2003, Dickinson 2003).  

W 1948 r. została sprowadzona do 
Wielkiej Brytanii (przez Petera Scotta) 
jako ptak ozdobny. Pod koniec lat 50. 
osobniki, które uciekły z niewoli (około 
70 ptaków) zapoczątkowały dziką, 
szybko rozwijającą się populację (od 
20 ptaków w 1962 r. do prawie 6000 w 
2000 r.). Gatunek szybko przedostał się 
na kontynent (pierwsze obserwacje poza 
Wielką Brytanią miały miejsce w Szwe-
cji w 1965 r.) i był obserwowany łącznie 

w 23 krajach Palearktyki Zachodniej od 
Finlandii po Maroko, z czego w co naj-
mniej 11 był lęgowy. Około 95% popu-
lacji tego gatunku w Europie gnieździło 
się w Wielkiej Brytanii, znacznie mniej 
w Belgii, Francji, Holandii, Irlandii, Is-
landii, Maroku i Niemczech (Hender-
son i Robertson 2007, Henderson 2009).

W Polsce sterniczka jamajska zo-
stała dotychczas stwierdzona 13 razy, a 
znaczna część obserwacji (7 stwierdzeń) 
miała miejsce w granicach Śląskiego Re-
gionu Ornitologicznego (tab.1, ryc. 1).

Pierwsze krajowe stwierdzenie tego ga-
tunku (17.05.1997 – 1 samiec, Bojanowo, 
pow. Wejherowo (D. Jakubas), 17. i 21.05, 
20-21.06.1998 (W. Meissner, S. Bzoma, L. 
Koziróg)) dotyczyło ptaka o cechach mie-
szańca i nie zostało w związku z tym po-
traktowane jako „pełnoprawna” obserwa-
cja gatunku (Komisja Faunistyczna 2000).

Obserwowane u nas ptaki pochodzą 
niewątpliwie ze zdziczałej populacji lę-
gnącej się w Europie. Jedyne stwierdzenie 
sterniczki jamajskiej w Zachodniej Pale-
arktyce uznane za naturalny pojaw ptaka 
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Fot. 1. Samiec sterniczki jamajskiej, Police, woj. zachodniopomorskie, 13.05.2009 (fot. Z. Kajzer) 
Photo 1. Male of Ruddy Duck, Police, West Pomeranian Province, 13.05.2009

Fot. 2. Samica sterniczki jamajskiej, zb. Kuźnica Warężyńska, woj. śląskie, 16.04.2014 
(fot. R. Gwóźdź)
Photo 2. Female of Ruddy Duck, Kuźnica Warężyńska reservoir, Silesian Province, 16.04.2014
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pochodzącego z Ameryki (kategoria A) 
miało miejsce 30-31.10.2009 na wyspach 
Flores i Terceira na Azorach (Haas 2017, 
Mitchell 2017).

Największym problemem związanym 
z obecnością tego gatunku w Europie jest 
ryzyko krzyżowania się z silnie zagrożo-
nym w skali globalnej rodzimym gatun-
kiem sterniczki Oxyura leucocephala, któ-
rego liczebność spadła w ostatnich latach 
o 60% głównie przez osuszanie terenów 
podmokłych i polowania (Henderson i 
Robertson 2007, Henderson 2009). Sza-
cuje się, że światowa liczebność europej-
skiej sterniczki na początku XX w. wy-
nosiła około 100 tysięcy osobników, a 
obecnie liczy sobie około 21 tysięcy (Car-
boneras & Kirwan 2017). Zasięg jej wystę-
powania rozdzielony jest na dwa obszary: 
mniejszy – zachodnioeuropejski (Hiszpa-
nia) i większy – wschodni (od Bałkanów 
przez Turcję do Azji Środkowej). Hiszpań-
ska populacja sterniczki z krytycznie ma-
łej (22 ptaki w roku 1977) dzięki ochro-
nie siedlisk i zakazowi polowań, wzrosła 
do maksymalnego poziomu około 4500 
osobników (po wyjątkowo udanym se-
zonie lęgowym w roku 2000) (Hender-
son i Robertson 2007, Henderson 2009). 
W ostatnich latach wypuszczono też na 
wolność niewielką liczbę ptaków z prowa-
dzonego od lat 1980. programu hodow-
lanego. W roku 2007 sterniczka lęgła się 
w 32 lokalizacjach w 11 prowincjach po-
łudniowej i wschodniej Hiszpanii, gdzie 
aż 82% jej stanowisk znajduje się na ob-
szarach chronionych. Teraz jej popula-
cja utrzymuje się na stabilnym poziomie 
około 2100-2600 osobników (Henderson i 
Robertson 2007, Henderson 2009) w tym 
120-318 par lęgowych (50% populacji eu-

ropejskiej) i 1652 osobników zimujących 
(15% ptaków europejskich) (BirdLife In-
ternational 2017). W Europie (poza Hisz-
panią) sterniczka lęgnie się jedynie w 
Rosji (13%), a w szerzej pojmowanej Pa-
learktyce Zachodniej głównie w Turcji 
(30% populacji) oraz Armenii. Najnow-
sze oceny populacji z tej części zasięgu są 
rzędu 250-610 par lęgowych (trend spad-
kowy) i 7500-15900 osobników zimują-
cych (trend stabilny). Poza sezonem lęgo-
wym największa liczba ptaków (5-10 tys., 
68% populacji) zimuje w Azerbejdżanie. 
W zmiennej liczbie, ale regularnie, ga-
tunek ten zimuje również na Bałkanach 
(BirdLife International 2017).  

Pierwsze stwierdzenie sterniczki ja-
majskiej w najliczniej przez sterniczkę 
„białogłową” zasiedlonej Hiszpanii miało 
miejsce w 1984 r. W 1991 r. obserwowano 
już pierwsze hybrydy pomiędzy ster-
niczką jamajską a gatunkiem rodzimym, 
a od tej pory stwierdzono ich już kilka-
dziesiąt. Część naukowców przewidywała 
taki rozwój wydarzeń ze względu na ła-
twość tworzenia mieszańców przez ptaki 
blaszkodziobe. Hybrydy pomiędzy gatun-
kami z tego rzędu (Anseriformes) stwier-
dzono u ponad 40% gatunków (Randler 
2006). Sterniczka jamajska o bardziej 
agresywnych zwyczajach godowych opi-
sywana jest jako najważniejsze zagroże-
nie dla europejskiej populacji sterniczki.

Pod koniec lat 1990. rozpoczęto (głów-
nie w Wielkiej Brytanii) działania ma-
jące na celu zmniejszenie liczebności ster-
niczki jamajskiej. Po kilku programach 
pilotażowych rozpoczęto na skalę ogól-
noeuropejską działania mające na celu 
zlikwidowanie tego inwazyjnego gatunku 
w Europie.
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L.p. Data
Date

Płeć, wiek
Sex, age

Lokalizacja
Locality

Obserwator i źródło
Observer & source

1 26.05.2005 samiec, martwy
dead male

Chojnice,
woj. pomorskie

P. Skórzewski, J. Antczak
(Komisja Faunistyczna 2006)

2 11.06.2005 samiec
male

Ruda Żmigrodzka,
woj. dolnośląskie

W. Lenkiewicz
(Komisja Faunistyczna 2006)

3 30.06-03.07.2006 samiec
male

Walewice,
woj. łódzkie

Ł. Krajewski i inni
(Komisja Faunistyczna 2007)

4 01.03-05.07.2009 samiec, imm.
imm. male

Police,
woj.

zachodniopomorskie

M. Żarek i inni
(Komisja Faunistyczna 2010)

5 18.04-01.05.2009 samiec, imm.
imm. male

Niezgoda i Ruda 
Sułowska,

woj. dolnośląskie

W. Lenkiewicz, J. Ratajczak, M. 
Radziszewski

(Komisja Faunistyczna 2010)

6 25.10-14.11.2009 samiec
male

rezerwat Łężczok,
woj. śląskie

W. Michalik i inni
(Komisja Faunistyczna 2010)

7 23-28.08.2010 samiec
male

zb. Dzierżno Duże, 
woj. śląskie

W. Miłosz, R. Gwóźdź
(Komisja Faunistyczna 2011)

8 21.04-05.05.2011 samica
female

zb. Kuźnica 
Warężyńska,
woj. śląskie

R. Gwóźdź, P. Kozłowski
(Komisja Faunistyczna 2012)

9 17.07.2011 samiec
male

Ujście Redy,
woj. pomorskie

A. i A. Kośmiccy
(Komisja Faunistyczna 2012)

10 04-26.05.2012 samiec
male

Dębica,
woj. wielkopolskie

M. Antczak, 
www.clanga.com (Komisja 

Faunistyczna 2013)

11 26.11.2012 samica
female

Wisła Wielka,
woj. śląskie

R. Zbroński
(Komisja Faunistyczna 2013)

12 16-27.04.2014 imm.
imm.

zb. Kuźnica 
Warężyńska,
woj. śląskie

R. Gwóźdź, E. Paprzycka,
www.clanga.com (Komisja 

Faunistyczna 2015)

13 27.05-04.06.2015 samica
female

Gałki,
woj. mazowieckie

T. Górny
(Komisja Faunistyczna 2016)

Tabela 1. Stwierdzenia sterniczki jamajskiej Oxyura jamaicensis w Polsce do połowy 2017 r. (wy-
tłuszczono lokalizacje w Śląskim Regionie Ornitologicznym) 
Table 1. Records of the Ruddy Duck Oxyura jamaicensis in Poland until June 2017 (bolded records 
refer to the Silesian Ornithological Region) 
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31.01.2011 Komitet Wykonawczy Kon-
wencji Berneńskiej przyjął plan wykorze-
nienia sterniczki jamajskiej w Zachod-
niej Palearktyce. Zakładał on wytępienie 
tego obcego dla Europy gatunku do 2015 
r. Dzięki tym zabiegom w 2014 r. liczba 
sterniczek jamajskich w Wielkiej Bryta-
nii spadła poniżej 100 osobników (z po-
nad 6000 na początku XXI w.).

Poza działaniami fizycznie eliminują-
cymi inwazyjne ptaki prowadzono też ba-
dania nad ich rozprzestrzenianiem oraz 
szeroką kampanię informacyjną. Organi-

zatorzy tych programów rozesłali do po-
szczególnych krajów europejskich kwe-
stionariusze, dzięki którym zarysowano 
obraz obecności sterniczki jamajskiej w 
różnych krajach kontynentu. W obra-
zie tym brak danych z Polski, która nie 
wypełniła kwestionariusza (Cranswick, 
Hall 2010). Wydaje się, że problem ster-
niczki jamajskiej w Europie jest opano-
wany. Mimo budzących niekiedy kontro-
wersje metod (fizyczna eliminacja tysięcy 
ptaków) przeprowadzenie tych działań 
było konieczne. Zdaniem wielu naukow-

Rycina 1. Stwierdzenia sterniczki jamajskiej w Polsce z podziałem na poszczególne województwa 
Figure 1. Records of Ruddy Ducks in Polish provinces
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ców zrobiono to „w ostatniej chwili”, bo 
dopuszczenie do zwiększenia liczebności 
tej kaczki na południu kontynentu byłoby 
już niemożliwe do opanowania, a euro-
pejska sterniczka na skutek hybrydyzacji 
mogłaby w pewnej perspektywie czaso-
wej podzielić los kaczki pacyficznej Anas 
superciliosa z Nowej Zelandii, w popula-
cji której po wprowadzeniu do środowi-
ska krzyżówki Anas platyrhynchos pozo-
stało jedynie 4,5% osobników czystych 
genetycznie (Henderson i Robertson 2007, 
Henderson 2009). Ważne wydaje się rów-
nież zwrócenie uwagi na przemieszczanie 
się osobników sterniczki jamajskiej przez 
Europę Środkową na wschód, gdzie może 
ona mieć styczność ze wschodnią popu-
lacją rodzimej sterniczki (np. w Turcji).

W najnowszych opracowaniach unij-
nych sterniczka jamajska wciąż trak-
towana jest jako gatunek inwazyjny ze 
wskazaniem do monitorowania i kon-
trolowania jej populacji (Komisja Euro-
pejska 2016). 
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