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Pierwszy przypadek lęgu mandarynki Aix galericulata w 
województwie śląskim 
The first breeding record of Mandarin Duck Aix galericulata in 
Silesian Voivodeship
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Dnia 24.05.2019 r. otrzymaliśmy zgło-
szenie telefoniczne z prośbą o interwencję, 
dotyczącą wyłapania „rodziny kaczek” z 
terenu prywatnej posesji na obrzeżach 
miasta Żywiec (woj. śląskie). Według 
opisu osoby zgłaszającej interwencję 
matka nie mogła wydostać się z ogrodu 
otoczonego siatką oraz budynkami i pro-
wadziła młode w kierunku bardzo ruchli-
wej ulicy. Miejsce znajdowało się w po-
bliżu Szpitala Powiatowego w Żywcu w 
odległości ok. 600 m od Zbiornika Ży-
wieckiego. Powyżej miejsca znalezienia 
ptaków (N 49.694051; E 19.203642) znaj-
duje się obszar zadrzewień o charakte-
rze parkowym, ze starymi dziuplastymi 
drzewami. Łącząc te miejsca można z du-
żym prawdopodobieństwem wskazać, że 
samica właśnie tam wyprowadziła lęg. Po 
przybyciu na miejsce okazało się, że jest 
to samica mandarynki Aix galericulata z 
12 kilkudniowymi młodymi (Fot. 1 i 2). 
Wszystkie młode, łącznie z samicą, zo-
stały wyłapane i przetransportowane do 
Parku Miejskiego w Żywcu, gdzie istnieją 

dogodne warunki życia dla kaczek (wy-
stępuje tam się lęgowa populacja krzy-
żówki Anas platyrhynchos). W kolejnym 
dniu samica prawdopodobnie wyprowa-
dziła wszystkie młode z parku. Z Parkiem 
Miejskim w Żywcu bezpośrednio sąsia-
dują dwie rzeki: Koszarawa i Soła, gdzie 
samica mogła się przenieść. 

Mandarynka jest nierodzimym, intro-
dukowanym w Europie gatunkiem kaczki. 
Naturalny zasięg występowania obejmuje 
północno-wschodnią część Chin, Koreę, 
Japonię oraz południo-wschodnią część 
azjatyckiej Rosji (Birdlife International 
2019). Globalna populacja mandarynki 
w jej naturalnym zasięgu szacowana jest 
na 65 tys. – 66 tys. dorosłych osobników 
(IUCN 2018), a jej status na czerwonej 
liście to „gatunek najmniejszej troski” 
mimo spadku liczebności w jej natural-
nym zasięgu (Birdlife International 2019). 

W XVIII w. mandarynka została spro-
wadzona do Europy do prywatnych ho-
dowli ptaków ozdobnych, parków i ogro-
dów zoologicznych, a obecne populacje 
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Fot. 1 i 2. Piskęta mandarynki Aix galericulata z pierwszego lęgu w woj. śląskim, Żywiec, maj 2019 r.
Photo 1 & 2. Mandarin Duck nestlings from the first brood in Silesian Voivodeship, Żywiec, May 2019
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dziko żyjących mandarynek uważane są 
za potomków uciekinierów z hodowli i 
celowych introdukcji tego gatunku do 
np. europejskich parków w XX w. (van 
Kleunen i Lemaire 2014). Pierwsze stwier-
dzenie pary lęgowej na wolności  miało 
miejsce w 1866 r. w Wielkiej Brytanii 
(Lever 2013), gdzie w latach 1972–1988 
szacunkowa liczba par lęgowych wzro-
sła z ok. 300–400 do ok. 3500 par (Shar-
rock 1977, Davis 1988). W Niemczech in-
trodukcja mandarynek miała miejsce w 
1920 r. (Witt 2000), a obecnie szacowana 
liczba par lęgowych wynosi 430–600 par 
(van Kleunen i Lemaire 2014). W Szwaj-
carii pierwszą wolnożyjącą parę ptaków 
stwierdzono w 1958 r., a od lat 2004–2007 
odnotowano wzrost do 10 par lęgowych 
(Banks et al. 2008). Pierwsza holenderska 
obserwacja par lęgowych miała miejsce 
w 1964 r., a szacunki w latach 1998–2000 
i 2008–2010 wykazały wzrost liczb par 
do ok. 250–300 (Lensink i in. 2013). Od 
pierwszej obserwacji pary lęgowej w 1972 
r. we Francji liczba par w tym kraju  wzro-
sła do 28–34 w 2000 r. (Dubois 2007). W 
Austrii i Belgii pierwsze stwierdzenia par 
miały miejsce kolejno w 1980 r. i 1985 r., a 
do 2007 r. ich liczba wzrosła do 40–60 w 
Austrii i 53–71 w Belgii (Banks i in. 2008, 
Jacob i in. 2010).

W Polsce pierwsza obserwacja gatunku 
na wolności miała miejsce w 1963–1964 
r., a do 2018 r. zanotowano 500 obserwa-
cji mandarynek w kraju (Mazurska i in. 
2018). Pierwsze lęgowe ptaki zaobserwo-
wano w 2001 r. w Parku Łazienkowskim 
w Warszawie, po celowej introdukcji w 
1999 r. W całym woj. mazowieckim do 
2016 r. odnotowano 38–43 samic z pi-
sklętami (Mazurska i in. 2018). Dotych-

czas odnotowano 5 przypadków lęgów 
mandarynki poza środowiskiem synan-
tropijnym i poza woj. mazowieckim (Sta-
warczyk i in. 2017). Miały one miejsce 
kolejno: w 2008 r. w woj. dolnośląskim 
(Kąkol i Stajszczyk 2008), w 2011 r., 2014 
r. i 2015 r. w woj. wielkopolskim (Cierpli-
kowski i in. 2013, Komisja Faunistyczna 
2013, 2015, 2016), w 2016 r. w woj. opol-
skim (Komisja Faunistyczna 2018). Opi-
sywana w niniejszej notatce obserwacja 
jest więc pierwszym przypadkiem lęgu 
mandarynki w woj. śląskim.

Według danych z bazy obserwacji pta-
ków w Polsce ornitho.pl, od 1992 r. do 
27.09.2019 r. dokonano 1849 obserwa-
cji gatunku (łącznie z obserwacjami po-
chodzącymi z Parku Łazienkowskiego 
w Warszawie). Najwięcej obserwacji za-
notowano w woj. mazowieckim (1041 
stwierdzeń), drugim co do ilości obser-
wacji mandarynek było woj. śląskie (208 
stwierdzeń). Województwa opolskie (100 
stwierdzeń) i dolnośląskie (23 stwier-
dzenia) kolejno zajęły czwarte i dziesiąte 
miejsce w skali kraju. Mandarynka jest 
gatunkiem o wysokim tempie wzrostu 
populacji, a źródłem obserwowanych w 
Polsce osobników są prawdopodobnie 
półotwarte hodowle ptaków ozdobnych 
w jak i prężnie rozwijająca się populacja 
z okolic Warszawy (Mazurska i in. 2018) 
oraz z krajów Europy Zachodniej. Gatu-
nek ten, pomimo pozornej osiadłości i 
przywiązania do miejsca występowania 
(np. śródmiejskiego parku) potrafi prze-
mieszczać się na znaczne odległości. Za-
obrączkowany osobnik z dzikiej populacji 
w Wielkiej Brytanii został odczytany w 
Rosji, co wskazuje na możliwości migracji 
i dalszej ekspansji (Baggott 2008). 
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Summary 
On 24.05.2019 we received a phone 

call requesting an intervention with re-
gard to removing of a family of “ducks” 
from a private property on the outskirts 
of Żywiec (a town in Podbeskidzie, Sile-
sian province). According to the caller, 
the mother was unable to get out of the 
garden, fenced off and blocked by buil-
dings. We confirmed the presence of a 
Mandarin Duck female with 12 several 
days old chicks. All young birds, toge-
ther with the female, were trapped and 
moved to the Municipal Park in Żywiec. 
The Mandarin Duck breeds in Poland 
since 2001. Its main breeding site is the 
city of Warsaw, with a population of 38-
43 breeding females at present. Breeding 
in other sites occur exceptionally. The 
case described here is the first breeding 
record of the species in Silesian Voivode-
ship and also the first one for the Lesser 
Poland Ornithological Region.
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