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Prezentowany osobnik pochodzi z ekspozycji poznaƒskiego zoo. 
Fot. Arkadiusz Zajàc

Uszak siwy
(Crossoptilon auritum)
- ˝ycie w trwa∏ym zwiàzku

Arkadiusz Zajàc

Uszak si wy, na zy wa ny tak ̋ e usza kiem nie bie skim lub mon gol skim, na le ̋ y 
do ro dzi ny ba ̋ an to wa tych (Pha sia ni dae), w ob r´ bie rz´ du ku ra ków 
(Gal li for mes).



Dru gi cz∏on na zwy ga tun ko wej „au ri -
tum” po cho dzi od ∏a ciƒ skie go s∏o -

wa „au ris”, ozna cza jà ce go ucho. Opi su na -
uko we go do ko na∏ w 1811 ro ku wy bit ny 
nie miec ki ba dacz i po dró˝ nik -przy rod nik 
prof. Pe ter Si mon Pal las. Pierw sze oka zy zo -
sta ∏y spro wa dzo ne w 1929 ro ku do Par -
ku Zoo lo gicz ne go Je ana De la co ura w Cle -
res we Fran cji. 

Do ro s∏e usza ki si we sà du ̋ y mi pta ka -
mi. Osià ga jà 89–96 cm d∏u go Êci cia ∏a, z cze -
go 49–56 cm sta no wi ogon. Ko gut wa ̋ y 
1,7–2,1 kg, pod czas gdy ku ra 1,4–1,9 kg. 
Usza ki sà je dy ny mi ba ̋ an ta mi, u któ -
rych nie wy st´ pu je tak wy raê ny i po wszech -
ny w ca ∏ej pod ro dzi nie ba ̋ an tów (Pha sia ni -
nae) dy mor fizm p∏cio wy. Osob ni ki obu 
p∏ci po sia da jà iden tycz ne, nie bie sko -sza -
re ubar wie nie. Wierzch g∏o wy jest po kry -
ty czar ny mi piór ka mi, two rzà cy mi cha rak te -
ry stycz nà cza pecz k´. Pod bró dek oraz
p´cz ki piór, roz cià ga jà ce si´ od na sa dy dzio -
ba a˝ po ty∏ g∏o wy, ma jà bar w´ bia ∏à. Wy sta -
jà ce i skie ro wa ne ku gó rze do z∏u dze -
nia przy po mi na jà d∏u gie uszy, stàd wzi´ ∏a
si´ ich na zwa ro dza jo wa – usza ki. Lot -
ki pierw szo rz´ do we sà brà zo we. Nie bie sko -
-sza re, cen tral ne ste rów ki przy po mi na jà pió -
ra, ja kie wy st´ pu jà u stru si, ze wzgl´ du na
roz sz cze pio ne pro mie nie. Pe ry fe ryj ne pió -
ra ogo na od na sa dy do 2/3 d∏u go Êci za bar -
wio ne sà na bia ∏o i po sia da jà czar ny ko niec
o gra na to wym po ∏y sku. W ogo nie wy st´ pu -
jà jesz cze nie mal ca ∏e czar no -sza re pió -
ra, lÊnià ce gra na to wo -zie lo no. ˚ó∏ te t´ czów -
ki oto czo ne sà in ten syw nie czer wo ny mi p∏at -
ka mi skór ny mi. Za krzy wio ny na koƒ cu dziób
jest wy d∏u ̋ o ny i ma ro go wo -czer wo ny ko -
lor. Sko ki czer wo no -ró ̋ o we, za opa trzo -
ne w ostro gi. Barw ne upie rze nie uzy sku je
je sie nià, w pierw szym ro ku ˝y cia. 

Jed na ko wa sza ta sam ca i sa mi cy spra -
wia, ˝e roz ró˝ nie nie p∏ci by wa nie jed no krot -
nie pro ble ma tycz ne. Oczy wi Êcie ko gut jest
zwy kle nie co wi´k szy i ci´˝ szy od ku ry,
ma rów nie˝ ma syw niej szà g∏o w´ i no gi, d∏u˝ -
szy i szer szy dziób oraz roz le glej sze ob ràcz -
ki oczne. Nie sà to jed nak ce chy po zwa la jà -
ce w pe∏ ni roz po znaç osob ni ki. Naj lep sze
w iden ty fi ka cji oka zu jà si´ byç ostro gi, znaj -
du jà ce si´ na sko kach pta ków. Sa miec roz wi -
ja du ̋ e wy rost ki kost ne, na to miast u sa mi -
cy sà one ma ∏e lub nie wy st´ pu jà.

Oj czy znà usza ka nie bie skie go sà pó∏ noc -
no -za chod nio -Êrod ko we Chi ny, gdzie naj licz -

niej jest spo ty ka ny w pó∏ noc no -wschod -
nim Ty be cie, po ∏u dnio wo -za chod niej Ning sia
oraz w na st´ pu jà cych pro win cjach: po ∏u dnio -
wym Gan su, pó∏ noc no -wschod nim Cin ghaj
oraz pó∏ noc no -za chod nim Sy czu anie. Wy st´ -
pu je rów nie˝ w Hi ma la jach i cen tral nej Mon -
go lii. Za sie dla re gio ny gór skie po ∏o ̋ o ne
na wy so ko Êci 1500–5000 m n.p.m., prze kra -
cza jàc gór nà gra ni c´ la su. Naj ch´t niej prze -
by wa w rzad kich la sach igla stych i d´ bo -

wych oraz w za ro Êlach ja ∏ow co wo -ro do den -
dro no wych i na wy so ko gór skich ∏à kach. 

Ku rak ten do sko na le bie ga, na to miast nie -
ch´t nie la ta i to na nie wiel kie od le g∏o Êci.
No cu je na ga ∏´ ziach drzew. Po za se zo -
nem roz rod czym ˝y je w ma ∏ych lub du ̋ ych
sta dach, nie kie dy li czà cych po wy ̋ ej 100 pta -
ków. Gru py sk∏a da jà si´ z osob ni ków w ró˝ -
nym wie ku, od mien nej p∏ci, a spo ra dycz nie
na wet ga tun ku. Pta ki wspól nie po szu ku jà po -

Przedstawiony uszak znajduje si´ w kolekcji katowickiego zoo. 
Fot. Arkadiusz Zajàc

Samica z ateƒskiego zoo. Fot. G. Reclos



˝y wie nia, prze ko pu jàc zie mi´ swo imi sil ny -
mi dzio ba mi. 

A˝ 80% die ty te go ba ̋ an ta w na tu rze sta -
no wi po karm po cho dze nia ro Êlin ne go, 
na któ ry sk∏a da jà si´ ko rzon ki, k∏à cza, bul -
wy, ce bul ki, na sio na rde stów, pà ki, kwia -
ty, szysz ko ja go dy ja ∏ow ca, owo ce, êdêb∏a
traw, tu rzy ce, zio ∏a, m∏o de p´ dy i li Êcie ber -
be ry sów. Po zo sta ∏e 20% przy pa da na lar wy
i po czwar ki chrzàsz czy. Przed na sta niem zi -
my spo ̋ y wa jà du ̋ e ilo Êci ˝o ∏´ dzi, aby za opa -
trzyç si´ w cen ne za pa sy t∏usz czu na mroê ne
dni. Przy nie do stat ku po kar mu po bie ra jà igli -
wie i m∏o dà ko r´. Nie jed no krot nie uda jà

si´ na po la upraw ne, gdzie od ̋ y wia jà si´ ziar -
na mi zbó˝. Cz´ sto ga szà pra gnie nie w stru -
my kach, na to miast w zi mie dzio bià Ênieg. 

Okres l´ go wy ma miej sce od kwiet -
nia do czerw ca. Z wy ty czo nych przez pa ry
nie wiel kich re wi rów sa mi ce prze p´ dza jà in -
ne ku ry, pod czas gdy ko gu ty zwy kle nie sà
agre syw ne w sto sun ku do na po tka nych sam -
ców. W cza sie to ków sa miec ob cho dzi do -
oko ∏a swo jà wy bran k´ z roz po star tym
i prze chy lo nym w jej stro n´ skrzy d∏em
oraz ogo nem. Usza ki sà Êci Êle mo no ga micz -
ny mi pta ka mi. Moc no przy wià zu jà si´ do
swe go part ne ra i ta kie zwiàz ki cz´ sto trwa jà
przez ca ∏e ˝y cie. Bu do wà gniaz da i wy sia dy -
wa niem jaj zaj mu je si´ tyl ko ku ra, na to -
miast ko gut w tym cza sie po zo sta je w po bli -
˝u ma∏ ̋ on ki. Je dy nie od cza su do cza -
su wraz z sam ca mi ˝y jà cy mi w po bli ̋ u uda je
si´ na ˝e ro wi sko. Gniaz do to p∏yt kie za g∏´ -
bie nie w zie mi wy Êcie lo ne ga ∏àz ka mi, li Êç mi,
igli wiem i pió ra mi. Naj cz´ Êciej jest usy tu owa -
ne pod os∏o nà g´ ste go krze wu al bo za ro -
Êli, a nie kie dy pod pniem du ̋ e go drze wa.
Sa mi ca sk∏a da ja ja zwy kle w pierw szym ro ku
˝y cia. W znie sie niu znaj du je si´ 5–12 sza -
rych lub oliw ko wo -zie lo nych jaj, któ rych
in ku ba cja wy no si 26–28 dni. Wy klu ty mi
pi skl´ ta mi, któ re w wie ku 5 mie si´ cy 
sà ju˝ ca∏ ko wi cie wy bar wio ne, opie ku -
jà si´ obo je ro dzi ce. Doj rza ∏oÊç p∏cio wà osià -
ga jà w pierw szym lub dru gim ro ku ˝y cia. 

W Pol sce uszak si wy wy st´ pu je w 4 ogro -
dach zoo lo gicz nych (po znaƒ skim, ∏ódz -
kim, kra kow skim i ka to wic kim). Spo Êród
ca ∏e go ro dza ju Cros sop ti lon jest naj cz´ -
Êciej utrzy my wa ny w ama tor skich ho dow -
lach. Wy ma ga du ̋ ej prze strze ni, dla te go
cz´ sto wi du je si´ go w przy do mo wych
ogród kach. Aby uchro niç usza ki przed dra -
pie˝ ni ka mi, po win ny byç przy zwy cza jo -
ne do no co wa nia w wo lie rze. Na sze zi my
zno si do sko na le, gdy˝ jest nie zmier nie od -

por ny na nie sprzy ja jà cà po go d´. Bar dziej
do ku cza jà mu s∏o necz ne la ta i wów czas na le -
˝y wo lie r´ wy po sa ̋ yç w pnie ob umar -
∏ych drzew, k∏o dy i ska ∏y, któ re b´ dà dla nie -
go do sko na ∏y mi kry jów ka mi. Po dob nie jak
olÊniak lu bi ko paç w zie mi i szyb ko nisz czy
wszyst kie m∏o de ro Êli ny. Za da szo ne po -
miesz cze nie oraz piasz czy sto -˝wi ro we
pod ∏o ̋ e chro ni pta ki przed ró˝ ny mi cho ro -
ba mi, jak np. ro ba czy ca mi uk∏a du tra wien ne -
go czy my ko pla zmo zà. Ka mie nie u∏a twia jà
Êcie ra nie dzio bów, co za po bie ga ich de for -
ma cji. Ho do wa ny jest tyl ko i wy ∏àcz nie w pa -
rach. Gdy by Êmy do star czy li sam co wi dwie
sa mi ce, jed na z nich prze Êla do wa ∏a by dru gà.
Wol no pusz czo ne po ogro dzie ko gu ty, a nie -
kie dy rów nie˝ ku ry, mo gà ata ko waç ob cych
im lu dzi. W trak cie se zo nu roz rod cze go sam -
ce sta jà si´ agre syw ne na wet w sto sun ku
do ob s∏u gi. Po za l´ ga mi ∏a two si´ oswa ja -
jà, przy zwy cza ja jà si´ do opie ku na i ch´t -
nie po bie ra jà po karm z r´ ki.

Pi skl´ ta kar mi si´ mie szan kà pa szo wà, po -
sie ka nym jaj kiem, zie lon kà i lar wa mi owa -
dów. Do ro s∏e osob ni ki po win ny otrzy my -
waç g∏ów nie zie lo ne cz´ Êci ro Êlin (li Êcie
mnisz ka le kar skie go, krwaw nik, gwiazd ni -
c´, sa ∏a t´, ka pu st´) oraz ró˝ ne wa rzy -
wa, owo ce i ja go dy. Uzu pe∏ nie nie sta no wià
ziar na zbó˝. Zi mà ich me nu mo˝ na wzbo ga -
ciç nie wiel kà ilo Êcià ku ku ry dzy, s∏o necz ni -
ka i ˝o ∏´ dzi, po nie wa˝ ma jà sk∏on no Êci do 
ty cia i wów czas nie ch´t nie si´ roz mna ̋ a jà. 

Daw niej nie zwy kle de ko ra cyj ne pió ra
z ogo nów usza ków s∏u ̋ y ∏y chiƒ skim man da -
ry nom i eu ro pej skim da mom ja ko ozdo ba
g∏o wy. Z te go po wo du po lo wa nia na te pta -
ki znacz nie si´ na si li ∏y i wie le z nich wy wo ̋ o -
no do Eu ro py. Na szcz´ Êcie po pu la cje nie
zo sta ∏y a˝ tak moc no prze trze bio ne, jak mia -
∏o to miej sce w przy pad ku usza ka bru nat ne -
go. Obec nie nie jest ga tun kiem za gro ̋ o -
nym i lo kal nie jest na wet po spo li ty. Po nad -
to wy st´ pu je na du ̋ ym ob sza rze, na któ -
rym utwo rzo no wie le ol brzy mich re zer wa -
tów dla ochro ny pan dy wiel kiej. Uszak si wy
jest za tem do brze chro nio ny, co po zwa la po -
pa trzeç z na dzie jà w przy sz∏oÊç. 
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Uszaki ch´tnie przebywajà w zaroÊlach. 
Fot. A. Kruszewicz

Pióra z ogonów uszaków stanowi∏y tradycyjnà
ozdob´ g∏owy. Na zdj´ciu sterówka uszaka
siwego. Fot. Arkadiusz Zajàc

ang. Blue Eared-pheasant 
niem. Blauer Ohrfasan


