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Za rów no sa miec, jak i sa mi ca tej mor skiej kacz ki dzi´ ki nie ty po we mu ubar wie niu g∏o -
wy na le ̋ à do naj bar dziej cha rak te ry stycz nych pta ków Êwia ta. Spe cy ficz -
ny wzór na tej cz´ Êci cia ∏a da∏ im rów nie˝ po dob ne na zwy w wi´k szo Êci j´ zy ków Êwia -
ta. Ptak ten jest naj s∏a biej po zna nym przed sta wi cie lem edre do nów.

Edredon okularowy
(So ma te ria fi sche ri)

Ang.: Spec tac led Eider, Fi scher’s Eider
Niem.: Plüschkop fen te, Plüschkopf eider
Franc.: Eiderá lu net tes, Eider de Fi scher
Ros.: Oczko wa ja ga ga, Fi sze ro wa ga ga

Tomasz Doroƒ

Portret samca



JJest to je den z trzech przed sta wi cie li ro -
dza ju So ma te ria. Zo sta∏ opi sa ny naj póê -
niej spo Êród edre do nów. Do ko na∏ te -

go w 1847 r. nie miec ki przy rod nik, pro fe -
sor Uni wer sy te tu w St. Pe ters bur gu, Jo -
hann Frie drich von Brandt (1802-1879). Na -
zwa∏ no wo od kry ty ga tu nek na zwi skiem nie -
miec kie go ana to ma, en to mo lo ga i pa le on to -
lo ga – Jo han na Got thel fa Fi sche ra (1771-
-1853). Brandt opie ra∏ si´ na eg zem pla -
rzu po cho dzà cym z oko lic mia sta St. Mi cha -
el le ̋ à ce go na te ry to rium za chod niej Ala -

ski. Na zwa∏ no wy ga tu nek: „Fu li gu la (Lam -
pro net ta) Fi sche ri”. Cza sa mi na -
dal jest on wy dzie la ny do mo no ty po we -
go ro dza ju Lam pro net ta. Nie wy ró˝ -
nia si´ u nie go pod ga tun ków. 

Jest to du ̋ a mor ska kacz ka. D∏u goÊç cia -
∏a wy no si 51-58 cm, roz pi´ toÊç skrzy -
de∏: 85-93 cm. Jest to ptak nie co mniej -
szy (o oko ∏o 15%) od edre do na zwy czaj ne -
go (So ma te ria mol lis si ma). Sa miec jest tro -
ch´ wi´k szy od sa mi cy. Wy mia ry sam ca: d∏u -
goÊç skrzy d∏a – 26,5-28,0 cm, ogon
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– 8,5-9,0 cm, dziób – 2,4-2,8 cm, skok 
– 4,5-5,0 cm. U sa mi cy wy glà da to na st´ pu -
jà co: skrzy d∏o – 23,3-28,0 cm, dziób
– 2,3-2,7 cm, skok – 4,6-4,8 cm. Ma sa cia -
∏a pta ków wy no si: u sam ców – 1500-
-1850 g, u sa mic – 1400-1850 g. Ptak ten ce -
chu je si´ sto sun ko wo du ̋ à g∏o wà z ma syw -
nym dzio bem.

Po dob nie jak u po zo sta ∏ych trzech ga tun -
ków edre do nów, tak ̋ e i u te go wy st´ pu -
je wy raê ny dy mor fizm p∏cio wy, a u sam -
ca do dat ko wo jesz cze se zo no wy. Upie rze -
nie do ro s∏e go sam ca w sza cie go do -
wej jest bar dzo kon tra sto we, co jest ty po -
wà ce chà tej gru py ka czek. Na zie lon ka -
wej g∏o wie wy ró˝ nia si´ (na wet z da le ka) ko -
li sta bia ∏a pla ma wo kó∏ oka, ob ry so wa na do -
dat ko wo ciem nà li nià. Da je ona z∏u dze -
nie oku la ru. Co cie kaw sze, pió ra two rzà -
ce t´ ozdo b´ wy sta jà nie co po za ob rys g∏o -
wy, stwa rza jàc wra ̋ e nie, ˝e sà sztucz -
ne i ktoÊ przy kle i∏ je do pta ka. Od tej ce -
chy po cho dzi je go na zwa. Gar d∏o, szy -
ja do gór nej cz´ Êci pier si, grzbiet, po kry -
wy skrzy d∏o we, lot ki trze cio rz´ do -
we oraz owal na pla ma na bo ku ku pra sà bia -
∏e. Dol na cz´Êç pier si wraz z ca -
∏ym spodem cia ∏a, ogo nem i lot ka mi sà czar -
ne. Dziób jest po ma raƒ czo wy. Pa zno -
kieç na dzio bie – ja snopo ma raƒ czo wy. Upie -
rze nie g∏o wy za cho dzi na nie go kli no wo, do -
cho dzàc a˝ do otwo rów no so -
wych (ma ono jed nak in ny kszta∏t ni˝ u edre -
do na zwy czaj ne go). No gi sà p∏o wo brà zo -
we. T́  czów ka oka – bia ∏a, oto czo na przez ja -
sno nie bie skà ob ràcz k´ ocznà. 

W lo cie ce chà cha rak te ry stycz nà sam -
ca w tej sza cie jest czar na pierÊ (nie spo ty ka -
na u po zo sta ∏ych edre do nów). Pod czas lo -
tu trzy ma si´ bli sko po wierzch ni wo dy. La -
ta naj cz´ Êciej gru pa mi z∏o ̋ o ny -
mi z dwóch, trzech pta ków.

Upie rze nie sam ca w sza cie spo czyn ko -
wej (od lip ca do li sto pa da) jest nie mal ca∏ ko -
wi cie sza ro brà zo we. Tak ̋ e g∏o -
wa jest tej bar wy. Cha rak te ry stycz ne oku la -
ry sà ciem no sza re. Bia ∏e sà je dy nie po kry -
wy skrzy de∏ oraz pla ma z bo ku ku pra. 

Sa mi ca prak tycz nie przez ca ∏y rok wy glà -
da jed na ko wo. Ca ∏e jej upie rze nie ma bar -
w´ p∏o wo sza rà do rdza wo brà zo wej z czar -
nym prà˝ ko wa niem piór tu ∏o wia i skrzy -
de∏. Wy st´ pu jà ca u niej zmien noÊç upie rze -
nia t∏a jest ty po wa dla sa mic tak ̋ e in -
nych edre do nów. G∏o wa ma nie co ja Êniej -
szà bar w´ (sza ro brà zo wà). Po dob nie jak i sa -
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miec po sia da ry su nek w kszta∏ cie oku la -
rów. Sà one sza re, od stro ny dzio ba moc -
niej przy ciem nio ne, co two rzy u niej cha rak -
te ry stycz ny ciem ny przód twa -
rzy. Dziób jest nie bie ska wo sza ry. No gi – ˝ó∏ -
to brà zo we. T́  czów ka oka brà zo wa. 

Pta ki m∏o de przy po mi na jà wy glà dem sa -
mi c´. Mo˝ na je roz po znaç po w´˝ szym czar -
nym prà˝ ko wa niu na spo dzie cia -
∏a i mniej wy ra zi stym ry sun ku oku la -
rów na g∏o wie. M∏o de sam ce (ju˝ pod -
czas swo jej pierw szej zi my) po sia da jà nie licz -
ne bia ∏e pió ra z przo du szyi oraz na grzbie -
cie. Pe∏ ne upie rze nie do ro s∏e go pta ka uzy -
sku jà pod czas trze ciej zi my.

Po kry wa pu cho wa pi sklàt ma ko lor oliw -
ko wo brà zo wy. Wierzch cia ∏a jest nie -
co ciem niej szy. Na g∏o wie wi docz -
ny jest ju˝ ry su nek oku la rów. Po licz ki sà ˝ó∏ -
to p∏o we. Dziób i no gi ciem no sza re. Upie rze -
nie na gór nej szcz´ ce dzio ba jest ana lo gicz -
ne jak u pta ków do ro s∏ych – do cho -
dzi do noz drzy.

Jest to doÊç ci cha kacz ka. Pod czas to -
ków sam ce wy da jà sto sun ko wo nie g∏o -
Êne: „ah -ho oo”. G∏os sa mic brzmi jak: „gog -
-gog -gog”, po dob nie jak u in nych przed sta -
wi cie li te go ro dza ju.

Edre don oku la ro wy za miesz ku je wy brze -
˝a pó∏ noc no -wschod niej Sy be rii oraz pó∏ -
noc nej Ala ski. Na te re nie Ro sji je go l´ go wi -
ska cià gnà si´ na wschód od del ty rze ki Le -
ny. Praw do po dob nie gnieê dzi si´ na wy -
spie Âwi´ te go Waw rzyƒ ca (na le ̋ à -
cej do USA). Na Ala sce je go gniaz da zna le -
zio no wzd∏u˝ pó∏ noc ne go i za chod nie go wy -
brze ̋ a pó∏ wy spu. Na po ∏u dnie si´ ga naj da -
lej do za to ki Ba ird In let (na za chod nim wy -
brze ̋ u pó∏ wy spu), na pó∏ noc nym wy brze -
˝u si´ ga naj da lej na wschód do De mar ca -
tion Po int (na sty ku Ala ski i ka na dyj skie go Ju -
ko nu). Nie gnieê dzi si´ na ar chi pe la -
gu Wysp No wo sy be ryj skich, mi mo ˝e la -
tem spo ty ka si´ tam te edredo ny. Na ob sza -
rze Ala ski naj licz niej wy st´ pu je w del cie rze -
ki Ju kon. Are a∏ l´ go wy ga tun ku jest sza co wa -
ny na 50-100 tys. km2. Je go te re ny zi mo wa -
nia przez wie le dzie si´ cio le ci by ∏y nie zna -
ne. Od kry to je do pie ro nie daw no – w po ∏o -
wie lat 90. XX w. Po ∏o ̋ o ne sà na (w wi´k -
szo Êci za mar z ni´ tym) Mo rzu Be rin ga, po -
mi´ dzy wy spa mi Âw. Waw rzyƒ ca a St. Mat -
thew. Co jest naj cie kaw sze, pta ki zi mu -
jàc, two rzà ogrom nà kon cen tra cj´ (li czà -
cà po nad 300 tys. osob ni ków). Wi´k -
szoÊç prze by wa w jed nym, po je dyn czym sta -

dzie, któ re gro ma dzi nie mal ca ∏à Êwia to -
wà po pu la cj´ te go ga tun ku. Zna ne sà tak -
˝e wy jàt ko we ob ser wa cje pta ków po za nor -
mal nym za si´ giem wy st´ po wa nia. Spo ra -
dycz nie by∏ on wi dzia ny w po ∏u dnio wo -za -
chod niej Ka na dzie (Ko lum bia Bry tyj -
ska), w Ka li for nii, Sy be rii Za chod niej i pó∏ -
noc nej Eu ro pie. Z ob sza ru Pa le ark ty ki Za -
chod niej zna ne sà 4 stwier dze nia: 12 grud -
nia 1933 r. – je den sa miec prze by wa∏ w Fin -
n mark (Nor we gia); ma rzec 1938 r. – czte -
ry pta ki nie da le ko Pe cen gi ko ∏o Mur maƒ -
ska (Ro sja); maj 1970 r. – je den sa -
miec w Sør -Trønde lag (Nor we gia, bli sko gra -
ni cy ze Szwe cjà) i 23-24 lu te -
go 1988 r. – dwa sam ce i jed na sa mi ca (po -
now nie) w Fin n mark (Nor we gia).

Ga tu nek ten gnieê dzi si´ nad ma ∏y mi je zio -
ra mi, oczka mi wod ny mi, ba gni ska mi i stru -
mie nia mi w ark tycz nej tun drze. Ge ne ral -
nie nie od da la si´ zbyt da le ko od wy brze -

˝a mor skie go (maks. do 40-50 km). Z ba se -
nu rze ki In dy gir ki, na Sy be rii, zna ne sà je -
go gniaz da po ∏o ̋ o ne na Êród là dziu, w od le -
g∏o Êci 120 km od mo rza. Za miesz ku je tak -
˝e del ty rzecz ne. Po za se zo nem l´ go -
wym jest to wy bit nie mor ska kacz ka. Prze by -
wa na otwar tym mo rzu, wÊród kry lo do -
wej. Prak tycz nie nie opusz cza wód ark tycz -
nych. W pierw szej po ∏o wie wrze Ênia, gdy za -
czy na jà za ma rzaç przy brze˝ ne zbior ni ki wod -
ne, edre do ny od la tu jà na zi mo wi ska. 

Po ̋ y wie niem tych pta ków sà g∏ów nie mi´ -
cza ki, do dat ko wo – sko ru pia ki, a la tem owa -
dy i ich lar wy, pa j´ cza ki, na sio na i li Êcie ro -
Êlin (g∏ów nie traw i tu rzyc), ró˝ ne owo -
ce (m.in. ja go dy). Pta ki zdo by wa jà po -
karm g∏ów nie nur ku jàc, cza sem pa sà si´ i zbie -
ra jà go z po wierzch ni wo dy. 

Se zon l´ go wy roz po czy na si´ na prze ∏o -
mie ma ja i czerw ca. Pta ki do bie ra jà si´ w pa -
ry i to ku jà pod czas w´ drów ki wio sen nej. W
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czasie go dów sa miec pre zen tu je przed sa mi -
cà swo jà czar nà pierÊ. Edre do ny oku la ro -
we gnie˝ d˝à si´ po je dyn czo lub two rzà nie -
wiel kie, luê ne ko lo nie. Cza sa mi ich gniaz -
da znaj du jà si´ w po bli ̋ u ko lo nii mew i ry -
bitw. Gniaz do jest za g∏´ bie niem w grun -
cie wy ∏o ̋ o nym ma te ria ∏em ro Êlin nym i we -
wnàtrz wy Êcie lo nym pu chem. Bu du je je sa mi -
ca. L´g li czy naj cz´ Êciej 4-5 jaj (li te ra tu ra po -
da je na wet do 9). Sà one ko lo ru zie lo na wo -
sza re go lub ja sno oliw ko we go. Sa mi ca sk∏a -
da je w od st´ pach 24-go dzin nych. Wy mia -
ry jaj: 59,5– –73,0 x 40,5–48,0 mm
(Ø 67,2 x 44,3 mm). In ku ba -
cja trwa ok. 24 dni. Sa mi ca bar dzo wy trwa -
le wy sia du je ja ja. Nie scho dzi z gniaz da na -
wet wów czas, gdy w je go po bli ̋ u kr´ cà si´ lu -
dzie, a na wet po zwa la si´ do ty kaç. Pi skl´ -
ta po wy klu ciu wa ̋ à 44–49 g. Opie ku je si´ ni -
mi tyl ko sa mi ca. Pro wa dzi je naj pierw nad naj -
bli˝ szy zbior nik s∏od ko wod ny, a póê -
niej, gdy pod ro snà, na wy brze ̋ e mor skie. Sa -
miec w tym cza sie od by wa pie rze nie na mo -
rzu (prze by wa tam od koƒ ca czerw ca). Pie -
rze nie sa mic roz po czy na si´ w mo men cie do -

tar cia z pi skl´ ta mi nad mo rze. M∏o de pta -
ki uzy sku jà lot noÊç po 50-53 dniach. Doj rza -
∏oÊç p∏cio wà osià ga jà w wie ku 2 lat. Suk ces l´ -
go wy wy no si ok. 73% (na pod sta wie wy ni -
ków jed nych ba daƒ). 

Ga tu nek ten by∏ i na dal jest ogrom nà rzad -
ko Êcià w nie wo li. Bar dzo póê no po ja -
wi∏ si´ w ko lek cjach eu ro pej skich i ame ry -
kaƒ skich. Do pie ro w 1960 r. ame ry kaƒ -
scy i ka na dyj scy or ni to lo dzy ze bra li ja -
ja tych edre do nów na ich l´ go wi -
skach na Ala sce. Uzy ska no z nich pierw -
sze pi skl´ ta w nie wo li. W an giel skiej sie ci ko -
lek cji blasz ko dzio bych Wild fowl&We -
tlands Trust (ze s∏yn nym Slim brid ge na cze -
le) edre do ny oku la ro we eks po nu -
je si´ od 1965 r. 15 ma ja 1971 r. jed na z sa -
mic z∏o ̋ y ∏a pierw sze, nie ste ty nie za p∏od nio -
ne, ja jo. Pierw szy przy chó wek uzy ska -
no tam w 1976 r. (by∏ to pierw szy przy pa -
dek roz mno ̋ e nia te go ga tun ku w nie wo -
li na Êwie cie). Pod ko niec lat 70. ze sz∏e -
go stu le cia by ∏y je dy nie spo ra dycz nie trzy ma -
ne w ame ry kaƒ skich i za chod nio eu ro pej -
skich pry wat nych ko lek cjach, w licz -

bie mniej -
szej ni˝ 50 osob ni -
ków. W tej chwi -
li na dal sà rzad ko -
Êcià. Sà eks po no -
wa ne w kil ku ame -
ry kaƒ skich ogro -
dach zoo lo gicz -
nych (m.in. w Bo -
sto nie, Cin cin na -
ti, no wo jor -
skim Cen tral Park
Zoo). W Eu ro -
pie mo˝ na je zo ba -
czyç w kil ku pry -
wat nych ko lek -
cjach (g∏ów nie ho -
l e n  d e r  s k i c h )
oraz w nie licz -
nych ogro- -
dach zoo lo gicz -
nych (an giel -
skich i nie miec -
kich). W Niem-
czech sà trzy- ma -
ne m.in. w Ogro- -
dzie Zoo lo gicz -
nym w Ro sto -
ku, Wup per ta -
lu, ber liƒ skim Tier-
par ku oraz w Vo -

gel parku Wal sro de. Z ko lek cji ostat nie -
go oÊrodka po cho dzà pta ki pre zen to wa -
ne na fo to gra fiach. 

Edre don oku la ro wy, po mi -
mo ˝e nie jest jak na ra zie ga tun kiem za gro ̋ o -
nym i rzad kim, zo sta∏ wpi sa ny na „Czer wo -
nà Li st´ Ga tun ków Za gro ̋ o nych” Âwia to -
wej Unii Ochro ny Przy ro -
dy (IUCN Red List Ca te go ry). Ma sta tus tak so -
nu mniej na ra ̋ o ne go (Le ast Con -
cern). Nie ma go na li Êcie Kon wen cji Wa szyng -
toƒ skiej (CI TES). Mi´ dzy na ro do wa Ra -
da Ochro ny Pta ków (Bir dLi fe In ter na tio -
nal) oce nia je go po pu la cj´ na wol no -
Êci na 330-390 tys. osob ni ków. Po dob nie sza -
co wa no je go li czeb noÊç w po ∏o wie lat 70. ze -
sz∏e go stu le cia – na ok. 400 tys.
sztuk (ok. 200 tys. par l´ go wych). Na po czàt -
ku lat 90. od no to wa no na Ala sce (w del cie rze -
ki Ju kon – Ku sko kwim) dra stycz ny spa dek (po -
nad 90%) licz by gniaz du jà cych edre do -
nów oku la ro wych. Co naj cie kaw sze, po dob ne -
go tren du nie od no to wa no na ro syj skich l´ go -
wi skach. W 1995 r., na Êwie ̋ o od kry tych zi mo -
wi skach, na li czo no ok. 155 tys. osob ni ków. Ba -
da nia prze pro wa dzo ne w la -
tach 1993-1995 w pó∏ noc nej Ala sce osza co wa -
∏y licz b´ tych pta ków na 7-10 tys. par l´ go -
wych. Jak na ra zie ga tun ko wi nie za gra ̋ a jà ˝ad -
ne po wa˝ ne czyn ni ki, któ re mo g∏y by dra stycz -
nie zmniej szyç je go li czeb noÊç. Na dal jest ga -
tun kiem ∏ow nym w Ro sji i na Ala sce. Nie wp∏y -
wa to jed nak zna czà co na je go po pu la cj´. Po -
ten cjal nie znacz nie wi´k sze nie bez pie czeƒ -
stwo wià ̋ e si´ z za nie czysz cze nia mi ro po po -
chod ny mi mórz. Tym bar dziej ˝e ga tu -
nek ten zi mu je je dy nie w kil ku miej -
scach (na ogra ni czo nym ob sza -
rze), i to w ogrom nych sta dach (któ re cz´ -
sto sta no wià nie mal ca ∏à Êwia to wà po pu la cj´).
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