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Jest to ga tu nek u nas ma ∏o zna ny, cho cia˝
u ho dow ców na za cho dzie Eu ro py cie -

szy si´ co raz wi´k szà po pu lar no Êcià. Opi sa -
no 5 pod ga tun ków, ale naj bar dziej ce nio ny
wÊród mi ∏o Êni ków ptac twa wod ne go jest
pó∏ noc ny (A.c. sep ten trio na lium), któ ry jest
doÊç ja sno, ale przez to naj in ten syw niej czer -
wo no ubar wio ny. Po za nim opi sa no jesz cze
cy na mon ki ar gen tyƒ skie (A.c. cy anop te ra),
an dyj skie (A.c. ori no mus), ko lum bij skie (A.c.
bor re roi) i plam ko wa ne (A.c. tro pi ca). Nie -
któ re pod r´cz ni ki pod da jà jed nak ten po dzia∏
w wàt pli woÊç i nie wy ró˝ nia jà pod ga tun ków.
Wy ni ka to z te go, ˝e ró˝ ni ce w wiel ko Êci
i ubar wie niu po mi´ dzy po szcze gól ny mi pod -
ga tun ka mi sà sto sun ko wo nie wiel kie i ma jà
cha rak ter p∏yn ny, a na gra ni cy za si´ gu po -
szcze gól nych form stwier dza si´ osob ni ki
o ce chach po Êred nich. 

Cy na mon ki pó∏ noc ne sà naj po pu lar niej -
sze, gdy˝ by ∏y naj licz niej i naj cz´ Êciej im por -
to wa ne. W sza cie spo czyn ko wej sam ce sà
bar dzo po dob ne do sa mic. Sà jed nak od nich
nie co wi´k sze. D∏u goÊç skrzy d∏a sam ca do -
cho dzi do nie mal 200 mm, a u sa mi cy wy no -
si Êred nio 181 mm. Ma sa cia ∏a si´ ga 500 g.
Do ro s∏e sam ce ma jà in ten syw nie czer wo ne
t´ czów ki. Sza ta spo czyn ko wa jest przez nie
no szo na od czerw ca do paê dzier ni ka. M∏o de
prze bar wia jà si´ je sie nià, a doj rza ∏oÊç p∏cio -
wà uzy sku jà na st´p nej wio sny. W wie ku 7 ty -
go dni uzy sku jà zdol noÊç la ta nia, a po up∏y wie
2 mie si´ cy sam ce mo˝ na od ró˝ niç od sa mic
po czer wo na wym pod bar wie niu t´ czó wek.

No gi sam ców sta jà si´ ja skra wopo ma raƒ czo -
wo -˝ó∏ te, a u sa mic po zo sta jà ̋ ó∏ ta wo -sza re. 

Wcze snà wio snà sa mi ce cy na mo nek po -
szu ku jà za cisz ne go miej sca, od po wied nie go
do za ∏o ̋ e nia gniaz da. Zwy kle jest to wi´k sza
k´ pa traw czy by lin lub od po wied nio za ma -
sko wa na bud ka. Sa mi ca sk∏a da 8-10 jaj i wy -
sia du je je przez 24 dni. W tym cza sie sa miec
opusz cza jà i za raz po tem roz po czy na pie -
rze nie. Po de bra nie pierw sze go znie sie nia,
w ce lu sztucz nej in ku ba cji, sty mu lu je sa mi c´
do po wtó rze nia l´ gu, któ ry jest mniej szy 
i sk∏a da si´ z 5-8 jaj. Sam ce sà w sta nie za -
p∏ad niaç sa mi ce na wet przy roz po cz´ tym
pie rze niu drob nych piór. Gdy jed nak za cznà
wy mie niaç lot ki, tra cà p∏od noÊç. 

Po za rz´ sà wod nà i in ny mi ro Êli na mi wod -
ny mi, cy na mon ki uwiel bia jà plank ton, ikr´
ryb, ki jan ki, owa dy wod ne i Êli ma ki. Po karm

po cho dze nia zwie rz´ ce go jest naj wa˝ niej szy
pod czas sk∏a da nia jaj i w cza sie od cho wu
pi sklàt. Je sie nià i zi mà wy star cza im die ta ro -
Êlin na, ale war to ich me nu wzbo ga ciç o su -
szo ne go ga ma ru sa lub daf ni´. Wska za nym
do dat kiem jest tak ̋ e skie∏ ko wa ne pro so 
i tar ta mar chew. 

Cy na mon ki do zi mo wa nia wy ma ga jà po -
miesz czeƒ z tem pe ra tu rà po wy ̋ ej ze ra stop -
ni Cel sju sza. Przy ni˝ szych tem pe ra tu rach
pta ki tra cà ru chli woÊç, sà oso wia ∏e i sta jà si´
po dat ne na cho ro by in fek cyj ne. Cza sem do -
cho dzi do od mro ̋ eƒ pal ców. W po miesz -
cze niach zi mo wych na le ̋ y dbaç o do brà
wen ty la cj´, gdy˝ w prze ciw nym ra zie pta ki
pa da jà z po wo du asper gi lo zy wor ków po -
wietrz nych. 

Fot. Au to r
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