
Need more info?

Have you seen it?

CyDAS

Alien alert!
Oxyura jamaicensis (Gmelin, 1789)

Ruddy duck

Where it can be found:
Can be found in marshes, ponds, lakes,

rivers and man-made reservoirs. The
species has been spotted in Cyprus in

recent years, although it does not have
established populations.

What does O. jamaicensis look like?
1) Body small, compact, thick-necked with

long tails that they hold upright.
2) In breeding plumage, the male is

reddish-brown with a blue bill, and a black
head with a large white cheek-patch.
During the rest of the year the bird is

overall brown with a gray bill. 
3) The female looks like the non-breeding

male, but is duller with a dark line through
the cheek patch.

4) Body length 35-43 cm, wingspan 53-62
cm.

Impacts:
The most serious threat to the survival of

the globally endangered white-headed
duck (Oxyura leucocephala) due to the

ability of the two species to hybridize and
their competition for available nesting

and food sources. 
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Oxyura jamaicensis (Gmelin, 1789)
Αμερικανικό κεφαλούδι

Συναγερμός!
Ξενικό!

Για πληροφορίες:

Το έχετε δει;

CyDAS

Επιπτώσεις:
Η σοβαρότερη απειλή για την

παγκοσμίως απειλούμενη λευκοκέφαλη
πάπια (Oxyura leucocephala) λόγω της

ικανότητας των δύο ειδών να
υβριδοποιούνται και στον ανταγωνισμό

τους για τις διαθέσιμες πηγές
φωλιάσματος και τροφής.

Πού μπορεί να βρεθεί:
Μπορεί να βρεθεί σε έλη, λίμνες,

ποτάμια και τεχνητές δεξαμενές. Το είδος
έχει εντοπιστεί στην Κύπρο τα τελευταία
χρόνια, αν και δεν έχει εγκατεστημένους

πληθυσμούς.

Πώς μοιάζει το O. jamaicensis;
1) Σώμα κοντό, συμπαγές, με χοντρό

λαιμό και μακριά όρθια ουρά.
2) Κατά την αναπαραγωγική περίοδο, το

αρσενικό είναι κοκκινο-καφέ με μπλε
ράμφος και μαύρο κεφάλι με μεγάλο

λευκό μάγουλο. Κατά το υπόλοιπο έτος
είναι καστανό με γκρίζο ράμφος. 

3) Το θηλυκό μοιάζει με το αρσενικό
εκτός αναπαραγωγικής περιόδου, αλλά
φέρει πιο θαμπό χρώμα και μια σκούρα

λωρίδα στο μάγουλο.
4) Μήκος σώματος 35-43 cm, άνοιγμα

φτερών 53-62 cm.
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