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ABC hodowcy

W po przed niej cz´ Êci przed sta wio -
ne zo sta ∏y du ̋ e ga tun ki ka ra cza -

nów, po ra wi´c za jàç si´ ga tun ka mi ma ∏y -
mi. Po ni ̋ ej omó wio ne zo sta nà ga tun ki du -
˝o mniej sze, ta kie jak: ka ra czan ar gen tyƒ -
ski (Blap ti ca du bia), ka ra czan sza ry (Na upho -
eta ci ne rea), ka ra czan zie lo ny (Pan chlo ra ni -
vea) czy ka ra czan (Pho eta lia pal li da). Wy mie -
nio ne tu ga tun ki uwa ̋ am za „bez piecz -
ne” i war te po le ce nia, cho cia˝ oczy wi -
Êcie mo˝ na ho do waç rów nie˝ in ne, ta -
kie jak na przy k∏ad ka ra czan ar le kin (Neo sty -
lo py ga rhom bi fo lia) czy przy bysz ka ame ry kaƒ -
ska (Pe ri pla ne ta ame ri ca na). Te dwa ostat -
nie ga tun ki cha rak te ry zu jà si´ jed nak w∏a Êci -
wo Êcià nie zwy kle szyb kie go przy sto so wy -
wa nia si´ do trud niej szych wa run ków ˝y -
cia i po tra fià b∏y ska wicz nie opa no wy waç nie -
przy chyl ne Êro do wi sko. Ni gdy nie ma pew -
no Êci, ˝e ka ra cza ny te po zo sta nà tyl ko i wy -
∏àcz nie we wnàtrz ter ra rium, w opty mal -
nych do ich ˝y cia wa run kach. Z ra cji te -
go, ˝e zna ko mi cie cho dzà po szkle, zwy -
kle wy star czy chwi la nie uwa gi ho dow -
cy, aby kil ka osob ni ków zna la z∏o si´ po za ter -
ra rium, a tam roz prze strze nià si´ na ca -
∏à oko li c´, ro snàc i roz mna ̋ a jàc si´ z szyb ko -
Êcià cha rak te ry stycz nà dla wszyst kich ka ra -
cza nów. Po dob nà ce ch´ po sia da jà rów -

nie˝ ka ra cza ny sza re, z tà jed nak ró˝ ni -
cà, ˝e ich ko ko ny nie prze trwa jà „su ro -
wych” wa run ków po za ter ra rium, wi´c cho -
cia˝ b´ dzie my wi dy waç je spa ce ru jà ce na ze -
wnàtrz ter ra rium, to nie roz prze strze -
nià si´ na ca ∏e miesz ka nie, piw ni c´ czy dom.

Ho dow la ma ∏ych ga tun ków ka ra cza -
nów za le ca na jest dla wszyst kich ho dow -
ców, za rów no ze wzgl´ du na wiel -
koÊç tych owa dów w sto sun ku do wiel ko -
Êci ich kon su men tów, zw∏asz cza tych Êwie -
˝o wy klu tych, jak i z po wo du nie zwy kle ko -
rzyst nych war to Êci po kar mo wych; za war -
toÊç bia∏ ka su ro we go mo ̋ e tu do cho -
dziç do 44%, przy sto sun ko wo ni skiej za -
war to Êci t∏usz czu – 11,4%*.

Po nie wa˝ ma my tu do czy nie nia z ga tun -
ka mi ma ∏y mi, wi´c i ter ra ria do ich ho dow -
li mo gà byç nie wiel kie.
Wy mia ry 30x30x30 -40 cm po win ny ga tun -
kom tym ab so lut nie wy star czyç. W ma -
∏ych ter ra riach b´ dzie je rów nie˝ ∏a -
twiej od∏a py waç. Na po dob nych wy mia -
rach po miesz czeƒ koƒ czà si´ jed nak po do -
bieƒ stwa. Do wy stro ju ich mu si my za sto so -
waç ca∏ kiem in ne przed mio ty. Tem pe ra tu -
ra w ter ra riach jest w za sa dzie po dob -
na. Ka ra cza ny zie lo ne mo gà prze by -
waç w znacz nie ja Êniej szym miej scu, po nie -

wa˝ do ro s∏e osob ni ki sà ak tyw ne rów -
nie˝ w cià gu dnia. Ja ko po kar my mi´k kie sto -
su je my wszel kie owo ce, z wa rzyw mar -
chew oraz grzy by, ta kie jak pie czar ki i bocz -
nia ki, a ja ko po kar my tre Êci we mie szan -
k´ p∏at ków owsia nych, p∏at ko wa ne go po kar -
mu dla ryb, su che go po kar mu dla ko -
tów, mle ka w prosz ku czy in nych sk∏ad ni kó -
w* *. ˚y wie nie ka ra cza nów zie lo nych zo sta -
nie omó wio ne osob no, przy opi sie te go ga -
tun ku. Po nie wa˝ ga tun ki te ró˝ nià si´ istot -
nie, ich wy ma ga nia do ty czà ce po miesz -
czeƒ zo sta nà omó wio ne osob no.

Ka ra czan ar gen tyƒ ski po trze bu je gru -
bej war stwy pod ∏o ̋ a oraz kil ku ka -
wa∏ków pio no wo usta wio nej ko ry. Pod ∏o -
˝e mu si byç sta le lek ko wil got ne. Pod kre -
Êlam s∏o wo lek ko, po nie wa˝ zbyt mo -
kre nie sprzy ja ho dow li i po wo du je na mna -
˝a nie si´ roz to czy i grzy bów. Ka ra cza ny do -
ro s∏e naj ch´t niej prze by wa jà na pio no -
wo usta wio nych ka wa∏ kach ko ry, na to -
miast m∏o de znaj dzie my za grze ba ne w pod -
∏o ̋ u. Tem pe ra tu ra 25-28oC b´ dzie opty mal -
na do szyb kie go roz wo ju ho dow li. Ho dow -
l´ naj le piej jest za czy naç od wi´k szej gru -
py (wi´ cej ni˝ 2-3 pa ry), zró˝ ni co wa nej wie -
ko wo. Ka ra cza ny te, po umiesz cze niu w no -
wym miej scu, mu szà przez ja -
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kiÊ czas przejÊç okres ada pta cyj -
ny. Nie ma wi´c w tym nic dziw ne -
go, ˝e przez okres jed ne go lub dwóch mie -
si´ cy w ho dow li nic si´ nie b´ dzie dzia -
∏o. Po tym cza sie za uwa ̋ y my, ˝e przy by -
wa m∏o dych, a pod ∏o ̋ e za czy na „si´ ru -
szaç” od ich nad mia ru. W okre sie ada pta cyj -
nym na le ̋ y szcze gól nà uwa g´ przy k∏a -
daç do hi gie ny w ter ra rium. Nie na le ̋ y po da -
waç zbyt du ̋ o po kar mów, chy ba ˝e zni ka -
jà w ca ∏o Êci w cià gu 2-3 dni. Po da waç po kar -
my mo˝ na dwa ra zy w ty go dniu, mniej wi´ -
cej w rów nych od st´ pach. Przy zwi´k szo -
nym ape ty cie nie da je my je dze nia cz´ -
Êciej, lecz w wi´k szych ilo Êciach.

Ka ra czan sza ry jest naj ∏a twiej szym i naj -
plen niej szym spo Êród „bez piecz nych” ka ra -
cza nów. W je go ter ra rium wy star czy cie--
niut ka war stew ka ja kie go kol wiek pod ∏o ̋ a
(pia sek, torf, li Êcie, pod ∏o ̋ e ko ko so -
we lub mie szan ka tych sk∏ad ni ków). Na pod -
∏o ̋ u wy star czy usta wiç kil ka przy ci´ tych wy -
t∏a cza nek po ja jach, dwa po jem nicz ki (je -
den na mie szan k´ tre Êci wà, dru gi na mie -
szan k´ mi´k kà) i ter ra rium go to we. Na -
wet nie wiel ka gru pa po czàt ko wa, w cià -
gu 3-4 mie si´ cy, jest w sta nie za mie -
niç si´ w ogrom nà iloÊç zna ko mi tej kar -
my. W za le˝ no Êci od wiel ko Êci kon su men -
ta wy bie ra my, nie mal ̋ e w nie skoƒ czo -
noÊç, od po wied niej wiel ko Êci ka ra cza -
ny. Przy od∏a py wa niu ich na le ̋ y pa mi´ -
taç, ˝e po ru sza jà si´ bar dzo szyb ko, tak -
˝e po szkle. Naj le piej skar miaç je ta kim ga -
tun kom kon su men tów, któ re sta le prze by -
wa jà w szkla nych ter ra riach, wte dy ka ra cza -
ny nie uciek nà. Ich wyj Êcie z ter ra rium mo -
˝e wy dat nie przy czy niç si´ do pew ne -
go znisz cze nia kwia tów do nicz ko wych (je ̋ e -
li ta kie znaj du jà si´ w oko li cy). Przy rost osob -
ni ków te go ga tun ku prze bie ga tak szyb -
ko, ˝e cza sa mi nie na dà ̋ a si´ z ich skar mia -
niem; dla te go le piej za ∏o ̋ yç na po czà tek jed -
no ter ra rium i spraw dziç, jak b´ dzie prze bie -
ga ∏o ich skar mia nie, po czym w mia r´ po -
trzeb po wi´k szaç ho dow l´. ˚y wie nie te -
go ga tun ku wy glà da do k∏ad nie tak, jak wspo -
mnia no w cz´ Êci ogól nej. Wo d´ mo˝ -
na im do star czaç przez (ra czej oszcz´d -
ne) spry ski wa nie tyl nej szy by ter ra rium. Do -
daç tu na le ̋ y, i˝ ka ra cza ny te ch´t nie zja da -
jà pro duk ty mi´ sne. Ho dow la utrzy my wa -
na w ogro dzie zoo lo gicz nym jest wy ko rzy -
sty wa na do pre pa ro wa nia ko Êci, któ re na le -
˝y pod daç ogl´ dzi nom me dycz nym. Ka ra -
cza nom tym mo˝ na „po wie rzyç” na wet bar -

dzo de li kat nie zbu do wa ne ko Êci – i nie zo sta -
nà one uszko dzo ne (Êwiersz cze czy màcz ni -
ki tak ̋ e oczysz cza jà ko Êci z resz tek mi´ -
sa, ale w przy pad ku ko Êci bar dzo cien -
kich czy kru chych nie wie le z nich zo sta nie).

Ka ra czan (Pho eta lia pal li da) na le ̋ y do jed ne -
go z naj mniej szych ka ra cza nów. Ima go te go ga -
tun ku mie rzy so bie oko -
∏o 9-10 mm. Sà wi´c zna ko mi tym po kar -
mem dla naj mniej szych kon su men tów. Pod ∏o -
˝em w ich ter ra riach mo ̋ e tu byç torf lub mie -
szan ka tor fu z pia skiem. Tak jak u po przed -
nio opi sa nych ga tun ków, ogrom nà uwa g´ na le -
˝y przy k∏a daç do utrzy my wa nia pod ∏o ̋ a w nie -
zbyt wil got nym sta nie. Mo˝ na to osià -
gnàç przez oszcz´d ne spry ski wa nie tyl nej Êcian -
ki ter ra rium. To wy star czy ka ra cza nom do za -
spo ko je nia pra gnie nia. Na pod ∏o ̋ u mo˝ na usta -
wiç kil ka ka wa∏ ków wy t∏a cza nek po ja jach. Wy -
t∏a czan ki u∏a twia jà utrzy my wa nie hi gie ny w ter -
ra rium. Wiel kie zna cze nie dla za cho wa nia czy -
sto Êci ma po da wa nie ta kiej ilo Êci po kar mu, któ -
ra nie mal ̋ e na tych miast zo sta nie zje dzo -
na i nie b´ dzie sta ∏a przez kil ka go dzin, przy cià -
ga jàc ró˝ ne pa so ̋ y tu jà ce or ga ni zmy.

Ka ra czan zie lo ny jest nie co wi´k -
szy od wcze Êniej opi sa ne go. Do ro s∏a sa mi -
ca mo ̋ e osià gnàç na wet 25 mm, sa miec du -
˝o mniej szy i szczu plej szy oko ∏o 15 mm. Do ro -
s∏e owa dy zna ko mi cie fru wa jà, dla te go na le -
˝y uwa ̋ aç na szyb ko bie ga jà ce po szkle i wzbi -
ja jà ce si´ do lo tu. M∏o dzie˝, któ ra nie ma jesz -
cze skrzy de∏, prze by wa naj cz´ Êciej w pod ∏o -
˝u. Ga tu nek ten wy ma ga bar dzo wy so kiej wil -
got no Êci w ter ra rium, dla te go pod ∏o ̋ e mu -
si byç zde cy do wa nie wil got niej sze. Mo˝ -
na rów nie˝ zmniej szyç wiel koÊç po wierzch -
ni siat ki, przez któ rà od by wa si´ wy mia na po -
wie trza, przez cz´ Êcio we przy kry cie jej od ze -
wnàtrz ka wa∏ kiem szk∏a. Ja ko pio no wych ele -
men tów mo˝ na u˝yç za rów no wy t∏a cza -
nek po ja jach, jak i ka wa∏ ków ko ry czy ko rze -
ni. Jed na ko lo nia mo ̋ e prze by waç w tym sa -
mym ter ra rium na wet do pó∏ ro ku, jed -
nak po tym cza sie na le ̋ y ju˝ zde cy do wa -

nie przy go to waç no we po miesz cze nie i po wo -
li prze no siç tam do ro s∏e osob ni ki, po nie -
wa˝ po tym okre sie pod ∏o ̋ e jest ju˝ tak wy -
eks plo ato wa ne, roz mi´k czo ne i za nie czysz -
czo ne, ˝e nie na da je si´ do dal sze go u˝y wa -
nia. Ka ra cza ny zie lo ne prak tycz nie nie je -
dzà ˝ad nych wa rzyw ani mie szan ki tre Êci -
wej, ch´t nie na to miast zja da jà wszel kie mi´k -
kie, s∏od kie owo ce, na wet nie co nad psu te, sa -
∏a t´, kwia ty oraz roz rze dzo ny miód. Ta ka die -
ta spra wia, ˝e wil got ne pod ∏o ̋ ez czasem za -
mie nia si´ w grzà skie ba gno. Osob ni ki nie doj -
rza ∏e nie mo gà cho waç si´ w pod ∏o -
˝u, gdy˝ gro zi im to uto pie niem. Ka ra cza -
ny zie lo ne sà bar dzo ch´t nie zja da -
ne przez kon su men tów pre fe ru jà cych „po -
karm la ta jà cy”. 

Przypisy

*. Ba da nia w∏a sne opu bli ko wa ne w Biu le ty nie 9 Sek -

cji Ogro dów Zoo lo gicz nych Pol skie go To wa rzy stwa Zoo -

lo gicz ne go.

* *. Po nie wa˝ ma my tu do czy nie nia z wszyst ko ̋ er ny -

mi ga tun ka mi, któ rych za po trze bo wa nie na sk∏ad ni ki po -

kar mo we ni gdy nie zo sta ∏o zba da ne, na le ̋ y z ich ˝y wie -

niem nie co po eks pe ry men to waç. Mo˝ na pró bo waç po da -

waç nie co go to wa ne go mi´ sa po zo sta ∏e go na ka wa∏ -

kach ko Êci, mo˝ na po da waç ga ∏àz ki z li Êç mi z ró˝ nych ga -

tun ków krze wów czy drzew (dàb, li pa, wierz ba, je ̋ y -

na, ma li na, po rzecz ki, agrest, mor wa, itp.), kwia ty ró˝ -

nych ga tun ków ro Êlin: ró ̋ y, czar ne go bzu, li la ka, for sy -

cji itd. Sk∏ad mie szan ki tre Êci wej z ko lei na le ̋ y uroz ma -

icaç o pro duk ty, ta kie jak pie czy wo (naj le piej bu∏ ki zwy -

k∏e czy s∏od kie). Ja np. sta le wpro wa dzam ja kieÊ zmia -

ny (z za sa dy cza so wo – na d∏u˝ sze lub krót sze okre -

sy cza su, za le˝ nie od ape ty tów). Po da j´ zmie lo ne sie -

mi´ lnia ne, her bat ki zio ∏o we lub owo co we, su chy po -

karm dla psów, pe le ty dla ró˝ nych ga tun ków zwie -

rzàt (kró li ków, gry zo ni), ma ∏e ka wa∏ ki bia ∏e go se ra i in -

ne. Oczy wi Êcie zmia ny te mu szà pod le gaç Êci s∏ej kon tro -

li. Te pro duk ty, któ re nie zo sta ∏y szyb ko wy je dzo ne, a ∏a -

two si´ psu jà (mi´ so, ser), na le ̋ y za raz za braç, a te któ -

re zo sta ∏y po mi ni´ te i nie zo sta nà zje dzo ne przez na st´p -

ne 2-3 dni, mo˝ na z mie szan ki wy eli mi no waç, ja ko „chy -

bio ny strza∏”.
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