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KACZKI  ZE SZCZEPU TRACZY (MERGINI) SĄ PRAW-
DZIWĄ OZDOBĄ ZBIORNIKÓW WODNYCH PÓŁ-
KULI PÓŁNOCNEJ. CHARAKTERYZUJE JE NIEZWY-
KŁE BOGACTWO BARW UPIERZENIA, WIELKOŚCI, 
KSZTAŁTÓW I  TECHNIK ŁOWIECKICH. ZAGADKĄ 
SĄ ICH POCZĄTKI, A ICH WZAJEMNE POKREWIEŃ- 
STWO WCIĄŻ JEST TEMATEM BADAŃ.

ząd blaszkodziobych (Anseriformes) repre- 
zentują powszechnie znane ptaki, takie 
jak łabędzie, gęsi i kaczki. Mało kto jednak 
zdaje sobie sprawę, że jest to jedna z  naj-
starszych grup ptaków dziś żyjących, a  jej 
początki sięgają prawdopodobnie aż ok. 

110 Ma (milionów lat temu) (Waltho i  Coulson, 2015), 
czyli czasów, kiedy na Ziemi królowały dinozaury. Przez 
miliony lat ptaki te żyły w cieniu tych gigantów i co naj-
ciekawsze, przetrwały ich wyginięcie. Potwierdzają to 
skamieniałości z  tego okresu, liczące 70–66 Ma, np. Ve-
gavis z  Antarktyki, Teviornis z  Mongolii czy Antalavis 
z  USA. Kluczem do ich sukcesu była zapewne unikalna 

budowa dzioba (Kear, 2005). Na wewnętrznej krawędzi 
żuchwy i  szczęk znajdują się drobne blaszki (lamellae) 
pełniące funkcję filtra (stąd nazwa blaszkodziobe). To na 
nich osadza się drobny pokarm zasysany przez przednią 
część dzioba za pomocą specjalnie ukształtowanego języka, 
który pełni funkcję tłoka, a następnie zgarnia pożywienie 
z blaszek. Ten wynalazek ewolucji okazał się tak doskona-
ły, że przetrwał do dziś i możemy go obserwować u więk-
szości współczesnych kaczek. Jednak nie u  wszystkich. 
Przez miliony lat blaszkodziobe ewoluowały i  twór ten 
podlegał różnym przekształceniom. Dobrym przykładem 
takich modyfikacji mogą być dzioby drapieżnych kaczek 
ze szczepu traczy (Mergini), u których owe blaszki prze-
kształciły się w swojego rodzaju zęby. 

DRAPIEŻNE KACZKI

Tracze właściwe, edredony, uhle, lodówki, gągoły i  po-
krewne gatunki, nazywane też morskimi kaczkami, zgru-
powane są w  szczepie traczy (Mergini). W  przeciwień-
stwie do pozostałych blaszkodziobych, są w  głównej 
mierze drapieżnikami, których pokarmem stały się różne 
zwierzęta chwytane pod wodą. Niektóre gatunki żywią się 
również pokarmem roślinnym, ale jedynie okresowo, na 
oddalonych od morza terenach lęgowych. 

Tracze wykształciły kilka adaptacji związanych z  pod-
wodnym sposobem żerowania. Są nimi nogi przesunięte 
ku tyłowi i  zaopatrzone w  błony pławne oraz specjalne 
termoizolacyjne upierzenie. Poszczególne gatunki stosują 
odmienne techniki łowieckie, dlatego mają różną wielkość 
ciała, budowę dzioba, a  nawet odmienny stopień pneu-
matyzacji* szkieletu pozaczaszkowego (O’Connor, 2004). 
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Część gatunków zasiedliła wybrzeża morskie, więc poja-
wił się problem pozbywania się nadmiaru soli z  organi-
zmu. Własny system odsalania ma wiele ptaków, w  tym 
wszystkie blaszkodziobe, wśród których właśnie u  mor-
skich kaczek stał się on najbardziej efektywny. Ptaki po-
zbywają się soli za pomocą gruczołów nadoczodołowych 
(solnych), położonych, jak nazwa wskazuje, powyżej 
oczu, w  specjalnych zagłębieniach czaszki. Na zasadzie 
pompy sodowej skupiają one jony i  wydzielają roztwór 
mogący mieć dwukrotnie większe stężenie soli niż ma 
woda morska. Ten płyn spływa następnie specjalnymi 
kanałami w  kierunku nozdrzy i  zostaje wydalony. Edre-
don (Somateria mollissima) pochłania średnio 50 g soli  
dziennie (więcej niż większość ptaków; Nehls, 1996), 
więc pozbycie się jej nadmiaru ma dla tego gatunku duże 
znaczenie. Gruczoły te mogą ulegać znacznemu zmniej-
szeniu, kiedy ptaki nie przyjmują soli. Dzieje się tak  
np. u samic edredonów, które w okresie lęgowym przeby-
wają poza morzem. 

Niestety, nie wiemy, kiedy dokładnie pojawiły się mo-
dyfikacje w  budowie ciała charakteryzujące tę grupę, 
a zbadanie tego utrudnia powszechne wśród kaczek zjawi-
sko homoplazji**. Pewnych wskazówek dostarcza jednak 
nowy gatunek, opisany w tym roku.

STO LAT NA MUZEALNEJ PÓŁCE

Na przełomie 1911 i 1912 r. w górach Cedar na terenie 
dzisiejszego stanu Nevada (USA) znaleziono skamieniało-
ści należące do nieznanego gatunku ptaka. Pochodziły one 
ze środkowego lub późnego miocenu, sprzed 12,5–10 Ma.  
Nie przykuły jednak niczyjej uwagi i  kolejne sto lat spo-

czywały na muzealnej półce. Dopiero niedawno okaza-
ło się, że należą do nowego gatunku kaczki nurkującej –  
Protomelanitta bakeri (Stidham i Zelenkov, 2016), której 
najbliższy kuzyn znany jest z  mniej więcej tego samego 
okresu z Mongolii. Okazuje się więc, że już w tym czasie 
istniały kaczki nurkujące i były szeroko rozprzestrzenione. 

Protomelanitta przypominała zapewne znanych nam dziś 
przedstawicieli szczepu traczy, choć miała kilka unikalnych 
cech oraz kilka innych dzieliła ze sterniczkami (Oxyuri-
ni), co może wskazywać na wspólnego przodka obu grup. 
Najmniej przypominała grążyce (Aythyini), co wydaje się 
wykluczać bliższe pokrewieństwo. Być może rodzaj ten 
jest starszy i był formą wyjściową zarówno dla istniejących 
już w  miocenie traczy, jak i  sterniczek. Możliwe również,  
że przodków całej grupy możemy obserwować do dziś. 

Jest jeszcze jedna skamieniałość potwierdzająca stary 
rodowód kaczek z grupy traczy. W 1976 rosyjski paleorni-
tolog Evgeny N. Kurochkin opisał skamieniałość ze środko-
wego Kazachstanu liczącą ok. 28 Ma (środkowy oligocen; 
Kurochkin, 1976). Przypisał ją do nieokreślonego gatunku 
edredona (Somateria sp.). Jest to obecnie najstarsza znana 
skamieniałość tracza i jeżeli nawet nie należy do edredona, 
to na pewno do jakiegoś gatunku morskiej kaczki. 

ARKTYCZNY DZIADEK DO ORZECHÓW

Edredony (wraz z  birginiakiem Polysticta stelleri) uwa-
żane są za najprymitywniejszych i  najstarszych przedsta-
wicieli szczepu traczy i często traktowane są jako odrębna 
grupa Somaterini. Potwierdzają to prawie wszystkie ba-
dania taksonomiczne i genetyczne. Razem z markaczkami 
i uhlami (rodzaj Melanitta) stanowią grupę kaczek nurku-
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jących, wyspecjalizowanych w  polowaniu na skorupiaki, 
mięczaki i  szkarłupnie. Podstawową różnicą między nimi 
jest wielkość poszczególnych gatunków oraz wielkość 
ich zdobyczy. Edredony (Somateria) są największe i mają 
wyjątkowo potężne dzioby, przystosowane do kruszenia 
skorup jeżowców oraz krabów, a także do odrywania przy-
twierdzonych do dna mięczaków. Te ostatnie są zazwy-
czaj połykane w  całości, a  ich skorupy są dokładnie roz-
drabniane (zazwyczaj do frakcji 2–8 mm; Cadee, 1984) 
w  jednym z  dwóch żołądków – w  żołądku mięśniowym. 
Pochłania to dużo energii, dlatego ptaki po żerowaniu 
bardzo długo siedzą bez ruchu. Do lokalizowania więk-
szej zdobyczy pod wodą używają wzroku, a w przypadku 
mniejszej (jak małże) – dotyku. Napęd pod wodą, podob-
nie jak u innych morskich kaczek, stanowią zarówno nogi, 
jak i  skrzydła, a  poszczególne gatunki żerują na różnych 
głębokościach. 

Birginiak i edredon zdobywają pokarm zazwyczaj w płyt- 
kiej wodzie, o  głębokości do 10 m, podczas gdy turkan 
(Somateria spectabilis) poniżej 20 m, uhla (Melanitta 
fusca) na 20–40 m, a  edredon okularowy (Somateria fi-
scheri) aż na 45–70 m (Kear, 2005). U uhli nurkowanie 
wspomaga znaczna redukcja pneumatyzacji kości, podczas 
gdy u edredonów jest ona praktycznie nieobecna.

Uhle i markaczki są nieco młodszą grupą niż edredony. 
Najstarsze skamieniałości, należące do gatunku Melanitta 
ceruttii, znamy z okolic San Diego w Kalifornii. Liczą one 
ok. 2,5–2 Ma (późny pliocen).  

Obecnie zasięg morskich kaczek obejmuje tereny 
umiarkowane i polarne. Ma on bezpośredni związek z wy-

stępowaniem ich pokarmu, przede wszystkim małży. Po-
twierdzają to skamieniałości z  plejstocenu, kiedy nastę-
powały po sobie kolejne zlodowacenia i cieplejsze okresy 
zwane interglacjałami. Zależnie od nich zmieniał się zasięg 
lodowca, a  morskie bezkręgowce przenosiły się z  półno-
cy na południe i  na odwrót. Najlepszym przykładem są 
najstarsze znane szczątki birginiaków z Zatoki Biskajskiej 
(Hiszpania), sprzed 12 400 lat. Pokazują one, że w czasie 
zlodowaceń zasięg tych kaczek sięgał dużo dalej na połu-
dnie niż dziś. Podobnie było w  przypadku innych gatun-
ków, jak edredon, którego szczątki znamy m.in. z Kanady, 
Alaski, Irlandii i Danii, a najstarsze, liczące ok. 115 000 lat, 
z północnej Norwegii (Talbot i in., 2015).

EDREDONY NIELOTY

Całkowity lub częściowy zanik zdolności lotnych u nur-
kujących ptaków wodnych nie jest zjawiskiem rzadkim 
i można go zaobserwować zarówno u gatunków współcze-
snych, jak i  prehistorycznych. Blaszkodziobe nie są pod 
tym względem wyjątkiem. Na przykład samice współ-
cześnie żyjącego edredona (Somateria mollissima) przed 
okresem składania jaj zwiększają swoją masę do tego stop-
nia, że stają się czasowo niezdolne do lotu (Guillemette 
i Ouellet, 2005b). Jednakże jeszcze kilka tysięcy lat temu 
na skalistych wyspach Channel oraz przyległych wybrze-
żach Kalifornii żyły dwa gatunki edredonów, które cał-
kowicie utraciły zdolność lotu. Pierwszy, Chendytes lawi, 
osiągał wielkość bernikli kanadyjskiej lub gęgawy, a  jego 

S
am

iec birginiaka, fot. Piotr G
ryz

Birginiaki dawniej 
występowały znacznie 
dalej na południu – 
aż nad Zatoką Biskajską. 



Kwartalnik Ogólnopolskiego Towarzystwa Ochrony Ptaków Ptaki świata  33

masę ciała szacuje się na 2,4–4 kg (Livezey, 1993), był 
więc największym znanym gatunkiem tracza i przewyższał 
największy dziś żyjący gatunek – mogącego ważyć nawet 
2,9 kg edredona. Drugi gatunek, Chendytes milleri, był 
mniejszy i  osiągał masę 1,8–2,6 kg. Stopień pneumaty-
zacji kości tych kaczek był wysoki i porównywalny z tym 
u edredona, choć gęstość kości była większa, a ścianki nie-
których z nich były wyjątkowo grube. Nielotne edredony 
miały ponadto nieproporcjonalnie małe elementy obręczy 
piersiowej i kości skrzydła, co jednoznacznie wskazuje na 
upośledzenie zdolności lotnych. 

Oba gatunki były bezpieczne na skalnych wysepkach, 
gdzie się gnieździły przynajmniej od 50 000–100 000 lat 
temu. Niestety, kilkanaście tysięcy lat temu pojawili się 
tam paleoindianie, którzy, jak potwierdzają wykopaliska, 
polowali na te kaczki przynajmniej przez okres 8000 lat, 
praktycznie aż do momentu, w którym wyginęły, czyli ok. 
2000–3000 lat temu (Jones i  in., 2008). Z tego powodu 
niektórzy naukowcy sugerują, że to oni są odpowiedzialni 
za ich wyginięcie. Jeżeli tak, to byłby to jeden z  pierw-
szych gatunków ptaków wytępionych przez ludzi. 

Jednak nie były to jedyne nielotne edredony. Nieco po-
nad rok temu opisano nowy gatunek z płn.-wsch. Japonii 
– Shiriyanetta hasegawai (Watanabe i  Matsuoka, 2015). 
Osiągał on mniej więcej wielkość edredona, a  masę cia-
ła ok. 2,4–2,8 kg. Pod wieloma względami przypominał 
kuzynów zza oceanu, choć jego skamieniałości były nieco 
starsze. Nie jest jasne, czy nielotne kaczki miały wspólne-
go, również nielotnego przodka, czy zanik zdolności lot-
nych nastąpił u nich niezależnie po obu stronach Pacyfiku.

Z DŁUTEM NA POLOWANIE

Kolejną grupę wśród traczy stanowią amatorzy drobniej-
szej zdobyczy, zamieszkujący zarówno tereny przybrzeżne, 
jak i wnętrze lądów. Należą tu kamieniuszka (Histrionicus 
histrionicus) i lodówka (Clangula hyemalis) oraz wymarła 
z  niejasnych powodów kaczka labradorska (Camptorhyn-
chus labradorius). Ptaki te mają małe dzioby w kształcie 
dłuta, które idealnie nadają się do wybierania krewetek, 
małży i  chitonów spomiędzy kamieni na dnie morza lub 
strumienia. Są zdolne do głębokiego nurkowania – nie-
pozorna lodówka jest najgłębiej nurkującym gatunkiem 
rzędu blaszkodziobych – stwierdzono ją na głębokości  
ok. 75 m pod powierzchnią morza (Alison, 1975). Za-
równo kamieniuszka, jak i lodówka rozmnażają się w głębi 
lądu, zmieniając wtedy dietę na larwy owadów.

Szczątki ich kuzynów znamy już ze środkowego i  póź-
nego miocenu (13–10 Ma). W Ameryce Płn. (Oregon) żył 
wtedy przypominający dzisiejszą kamieniuszkę gatunek 
Ocyplonessa shotwelli, natomiast na Węgrzech prehisto-
ryczna lodówka Clangula matraensis (Talbot i  in., 2015, 
Kessler, 2009).

NADRZEWNY NUREK

Gągoły (Bucephala) specjalizują się w polowaniu na pły-
wające w bentosie i  toni wodnej bezkręgowce. Preferują 
głównie jeziora, a na zimowiskach także rzeki i ich ujścia. 

Gągoł (Bucephala clangula) charakteryzuje się całkowi-
tym zanikiem pneumatyzacji kości szkieletu pozaczaszko-
wego (O’Connor, 2004), a  pozostałe dwa gatunki rodza-
ju nieznacznie mu w  tym ustępują. Dodatkowo gągoły 
i  tracze do napędu pod wodą wykorzystują jedynie nogi, 
w przeciwieństwie do innych morskich kaczek, które ko-
rzystają również ze skrzydeł. Ciekawą cechą jest także 
gniazdowanie w dziuplach drzew i unikalne przystosowa-
nie z tym związane – posiadanie ostrych pazurów.

Rodzaj ten jest dość bogato reprezentowany w  zapisie 
kopalnym. Najstarsze skamieniałości gągołów pochodzą ze 
środkowego miocenu (13–10 Ma) Węgier (gatunek Buce-
phala cereti), a nieco młodsze znamy z późnego miocenu 
lub wczesnego pliocenu Florydy (B. ossivalis), późnego 
pliocenu Francji (znany też z Węgier B. cereti) i Kalifornii 
(B. fossilis) oraz wczesnego plejstocenu Niemiec, Czech 
(B. angustipes) i Turcji (Bucephala ssp.). Część skamienia-
łości bardzo przypomina współczesne gatunki gągołów.

REKIN WŚRÓD KACZEK

Tracze właściwe (Mergus) są ukoronowaniem ewolucji 
całego szczepu. Ich dziób uległ największym przekształ-
ceniom. Stał się długi i  wąski, z  przypominającym hak 
zakończeniem. Na dodatek blaszki przekształciły się 
w ostre ząbki pomagające w chwytaniu zdobyczy, którą 
są najczęściej ryby o wymiarach 10–15 cm. Tracze wła-
ściwe są najbardziej drapieżne i żarłoczne wśród kaczek, 
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a  np. nurogęsi (Mergus merganser) notorycznie próbu-
ją połknąć zdobycz większą niż są w  stanie. Niestety, 
często kończy się to dla nich zadławieniem na śmierć. 
Obserwowano również nurogęsi polujące na pisklęta 
krzyżówek, jednak najbardziej niezwykła była obserwa-
cja nurogęsi chwytających przelatujące dymówki (Kear, 
2005). Nurogęsi potrafią też polować stadnie, naganiając 
wspólnie ławice ryb na płyciznę. Zależnie od głębokości 
wody stosują dwie taktyki łowieckie. W  płytszych stru-
mieniach, pływając po powierzchni, sondują dno między 
kamieniami dziobem, natomiast na głębszej wodzie ak-
tywnie ścigają zdobycz pod wodą, używając jako napę-
du jedynie nóg. U  tak doskonale nurkującego gatunku 
zaskakujący jest najwyższy stopień pneumatyzacji kości 
wśród wszystkich morskich kaczek (dla porównania naj-
niższy u dość blisko spokrewnionego i poruszającego się 
w ten sam sposób pod wodą gągoła). 

Trochę inną dietę i  taktykę łowiecką mają mniejsze ga-
tunki – bielaczek (Mergellus albellus) i kapturnik (Lopho-
dytes cristatus). Choć zjadają ryby, w ich diecie dominują 
głównie bezkręgowce, podobnie jak u gągołów. Wiele cech 
wskazuje, że oba gatunki są ogniwami pośrednimi między 
nimi a  traczami właściwymi, choć ostatnie badania gene-
tyczne (Liu i  in., 2014) pokazują, że jednak bliżej im do 
tych drugich i wygląda na to, że niebawem oba powrócą 
znów do rodzaju Mergus. 

Tracze właściwe są prastarymi ptakami. Najstarsze 
szczątki kuzynów nurogęsi znamy już ze środkowego mio-
cenu (ok. 14 Ma) z  terenów dzisiejszej Wirginii w  USA 
(Mergus miscellus) oraz Węgier (M. minor). Młodsze ska-
mieniałości tego rodzaju znamy z wczesnego plejstocenu 
(ok. 2–1 Ma) z Czech i Rumunii (gatunek M. connectens). 
Skamieniałości z późnego pliocenu Teksasu oraz późnego 
plejstocenu Georgii i  Kansas należą prawdopodobnie do 
współczesnego kapturnika. Niedawno poznaliśmy także 
prehistorycznego kuzyna bielaczka, Mergellus mochanovi 
(Zelenkov i  Kurochkin, 2014), oraz trzeci gatunek tra-
cza z  południowej półkuli – Mergus milleneri (Williams  
i  in., 2014) z wysp Chatham. Ten ostatni, wymarły gatu-
nek, a także jego kuzyn tracz auklandzki (Mergus austra-
lis) i  krytycznie zagrożony wyginięciem tracz brazylijski 
(Mergus octosetaceus), są prawdziwą zagadką, gdyż jako 
jedyne znane gatunki w  szczepie skolonizowały półkulę 
południową. Wszystkie inne, również te prehistoryczne, 
znamy jedynie z umiarkowanych i polarnych terenów pół-
kuli północnej. 

PRZYSZŁOŚĆ

Jak widać, morskie kaczki są przedmiotem intensyw-
nych badań. Wciąż dokonywane są interesujące odkrycia, 
choć wiele zagadek nadal czeka na rozwiązanie. Niestety, 
liczne gatunki z tej grupy są zagrożone. Dotyczy to m.in. 
edredonów, od których przez wiele dziesięcioleci pozy-
skiwano cenny puch. Ich prehistoryczni kuzyni byli przez 
przynajmniej 8000 lat zdobyczą paleoindian i  być może 
jednymi z pierwszych gatunków wytępionych przez ludzi. 

Lodów
ka – sam

iec, fot. Piotr  G
ryz

Lodówka jest najgłębiej 
nurkującym przedstawicielem 
rzędu blaszkodziobych. 

Gągoł gnieździ się 
w dziuplach drzew, 

dlatego posiada 
ostre pazury. 

G
ągoł – sam

iec, fot. Piotr G
ryz

Nurogęś jest 
niezwykle 
żarłoczna 
i drapieżna. 

N
urog

ęś – sam
ica, fot. Piotr G

ryz

Uhla żeruje na 
głębokości do 20–40 m 

pod powierzchnią wody. 

U
hla – sam

iec, fot. Piotr G
ryz
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Do dziś morskie kaczki bywają ulubionym celem myśli-
wych, a  także częstymi ofiarami sieci skrzelowych. Ich 
zwyczaj koncentrowania się w duże stada na zimowiskach 
może być bardzo niebezpieczny w  przypadku katastrofy 
ekologicznej. Populacje wielu gatunków zmniejszają swoją 
liczebność, być może w wyniku zmian siedliskowych i re-
dukcji zasobów pokarmowych. Dotyczy to między innymi 
morskich kaczek zimujących na naszym Bałtyku (edredo-
ny, lodówki, markaczki i uhle). Dlatego niezwykle istotny 
jest ich monitoring (prowadzony również przez OTOP). 

*pneumatyzacja – częściowe wypełnienie kości powietrzem; u ptaków najczę-

ściej za pomocą odchodzących od płuc worków powietrznych, których uchyłki 

sięgają kości i mogą je penetrować.

**homoplazja – anatomiczne podobieństwo gatunków bliżej niespokrewnionych 

ze sobą, niewystępujące u ich wspólnych przodków, powstałe niezależnie, np. 

na skutek ewoluowania w podobnym środowisku. 

Specjalne podziękowania dla Marii Kościeszy (Muzeum 
i  Instytut Zoologii PAN) oraz dla Żanety Bartosińskiej 
(Instytut Paleobiologii PAN).
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Stado edredonów
, fot. Piotr G

ryz

Morskie kaczki cechuje wyraźny 
dymorfizm płciowy i tworzenie 
dużych stad na zimowiskach. 


