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Ma ge lan ka ru do g∏o wa
(Chlo epha ga ru bi di ceps)

Ma ge lan ka ru do g∏o wa spro wa dzo na zo sta ∏a do Eu ro py w 1860 r., do Ogro du
Zoo lo gicz ne go w Lon dy nie, gdzie ju˝ w 1865 r. po raz pierw szy si´ roz mno ̋ y ∏a.
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Ta nie wiel ka, sym pa tycz nie wy glà da jà -
ca g´Ê, na le ̋ y wraz z oha ra mi, ka zar -

ka mi oraz kil ko ma po krew ny mi ga tun ka mi
do pod ro dzi ny Ta dor ni nae. Jest jed nà z 5 ga -
tun ków na le ̋ à cych do ro dza ju Chlo epha ga,
czy li ma ge lan ka. Ro dzaj ten obej mu je gru p´
nie wiel kich, po ∏u dnio wo ame ry kaƒ skich g´ si
od zna cza jà cych si´ cha rak te ry stycz nym
ubar wie niem (u nie któ rych wy st´ pu je wy -
raê ny dy mor fizm p∏cio wy) i tym, ˝e wo là
prze by waç na là dzie ni˝ na wo dzie. 

Ma ge lan ka ru do g∏o wa zo sta ∏a opi sa na
naj póê niej spo Êród swo ich krew nia czek
– w 1861 r., przez bry tyj skie go zoo lo ga,
cz∏on ka Roy al So cie ty – Phi li pa Lu tleya Scla -
te ra. Ga tu nek ten za miesz ku je Wy spy Fal -
klandz kie i Tier ra del Fu ego, czy li Zie mi´
Ogni stà. Daw niej gnieê dzi∏ si´ tak ̋ e w po ∏u -
dnio wym Chi le i w Êrod ko wej Ar gen ty nie.
Zi mo wi ska roz miesz czo ne sà w pro win cji

Bu enos Aires w Ar gen ty nie oraz na pó∏ no cy
Pa ta go nii. Bio to pem ˝y cia tej g´ si sà tra wia -
ste te re ny, sà sia du jà ce z miej sca mi pod mo -
k∏y mi oraz gór skie p∏a sko wy ̋ e (któ rych uni -
ka jej wi´k sza krew niacz ka – ma ge lan ka
zmien na Chlo epha ga pic ta). Ga tu nek ten nie
two rzy pod ga tun ków. Nie wy st´ pu je
u niej tak ̋ e dy mor fizm p∏cio wy. Oba pta -
ki sà po dob nie ubar wio ne, roz ró˝ niç je mo˝ -
na po g∏o sie (po tej ce sze mo˝ na roz po zna -
waç p∏eç u m∏o dych pta ków od 8. mie sià ca
˝y cia). G∏os sam ca jest gwi˝ d˝à cy, na to miast
sa mi ca od zy wa si´ szorst kim kwa ka niem.
Doj rza ∏oÊç p∏cio wà m∏o de pta ki osià ga jà 
w trze cim ro ku ˝y cia. 

Ma ge lan ka ru do g∏o wa jest nie wiel kich roz -
mia rów. D∏u goÊç jej cia ∏a wy no si 45–53 cm,
a roz pi´ toÊç skrzy de∏ 118–133 cm. Ma sa cia ∏a
(za rów no u sam ca, jak i u sa mi cy) – 2 kg.

Wy glà dem ze wn´trz nym ptak ten przy po -
mi na sa mi c´ ma ge lan ki zmien nej. Jest jed nak
od niej mniej szy i ma krót szà szy j´. G∏o wa
i gór na cz´Êç szyi jest cy na mo no wo -brà zo -
wa. Wo kó∏ oka wi docz na jest cz´ sto bia ∏a
ob ràcz ka oczna. Dol na cz´Êç szyi jest ko lo ru

ja sno sza re go, któ ry na pier si prze cho dzi
w ciem no ̋ ó∏ ty; bo ki cia ∏a sà sza ro -˝ó∏ ta we.
Wszyst kie te cz´ Êci (po za g∏o wà i gór nà cz´ -
Êcià szyi) sà ozdo bio ne w drob ne, czar ne
prà˝ ki. Brzuch, pod brzu sze i po kry wy pod -
ogo no we sà kasz ta no wo -˝ó∏ te. Grzbiet jest
brà zo wy. Pió ra dol nej cz´ Êci grzbie tu i bar -
ków ki sà rdza wo obrze ̋ o ne z wà skim,
czar nym pa skiem przed koƒ co wym. Ku per,
po kry wy na do go no we i ogon sà czar ne.
Upie rze nie wierz chu skrzy de∏ przy po mi na to
wy st´ pu jà ce u in nych przed sta wi cie li ro dza ju
Chlo epha ga. Lot ki i po kry wy pierw szo rz´ do -
we sà czar ne. Lot ki dru go rz´ do we oraz ma -
∏e i Êred nie po kry wy dru gie go rz´ du – bia ∏e.
Du ̋ e po kry wy dru gie go rz´ du sà czar ne
z zie lo nym po ∏y skiem, co przy roz ∏o ̋ o nym
skrzy dle da je ciem nà, po d∏u˝ nà pr´ g´ na bia -
∏ym tle. Spód skrzy de∏ jest bia ∏y, z wy jàt kiem
czar nych lo tek pierw sze go rz´ du. Dziób jest
czar ny. No gi sà po ma raƒ czo wo ̋ ó∏ te z czar -
ny mi pla ma mi na przed niej stro nie sko ku,
pal cach i b∏o nach p∏aw nych. T́  czów ka oka
jest ciem no brà zo wa. Pta ki m∏o de przy po mi -
na jà upie rze niem do ro s∏e,  jed nak w ich ubar -
wie niu jest mniej ko lo ru cy na mo no we go
i kasz ta no we go oraz po zba wio ne sà zie lo ne -
go po ∏y sku na czar nych po kry wach dru go rz´ -
do wych. War to jesz cze po daç ce chy ubar -
wie nia, ró˝ nià ce ten ga tu nek od sa mi cy
ma ge lan ki zmien nej. Sà to:

• u sa mi cy ma ge lan ki zmien nej bar wa cy -
na mo no wo -brà zo wa si´ ga znacz nie da -
lej ku na sa dzie szyi oraz za cho dzi na
pierÊ; 

• bo ki cia ∏a sà du˝o biel sze;

• czar ne pr´ go wa nie u na sa dy szyi, pier si
oraz na bo kach cia ∏a jest znacz nie moc -
niej sze (zw∏asz cza u pod ga tun ku z Fal -
klan dów – Chlo epha ga pic ta leu cop te ra,
tzw. ma ge lan ki du ̋ ej);

• pod brzu sze jest bia ∏e (u ma ge lan ki ru -
do g∏o wej – kasz ta no wo -˝ó∏ te).

W se zo nie l´ go wym jest to ptak bar dzo
te ry to rial ny. Na l´ go wi skach po ja wia si´ 
w sierp niu i we wrze Êniu. Ka˝ da pa ra zaj -
mu je osob ne te ry to rium, któ re go pil nie
strze ̋ e. Na gra ni cy re wi rów gniaz do wych
cz´ sto do cho dzi do bó jek mi´ dzy sam ca mi.
Na Zie mi Ogni stej ga tu nek ten gnieê dzi si´
wÊród re wi rów l´ go wych ma ge lan ki zmien -
nej. Gniaz da ma ge lan ki ru do g∏o wej ró˝ nià
si´ jed nak od gniazd jej wi´k szej ku zyn ki –
wy Êcie lo ne sà ob fi cie cy na mo no wo -brà zo -
wym pu chem. Gniaz do bu do wa ne jest na
zie mi wÊród wy so kich traw, cza sa mi oto -Fo

t. 
T.

 D
or

oƒ

Ang. - Rud dy -he aded Go ose
Niem. – Rot kop fgans
Fr. – Ber na che a te te ro us se
Ros. – Ko ricz nie wo go ∏o wa ja pie gan ka, Kra sno go -
∏o wyj gus



czo ne jest ka mie nia mi lub os∏o nio ne przez
ni skie krze wy. Sa mi ca, mi´ dzy koƒ cem
wrze Ênia a po czàt kiem li sto pa da, sk∏a da do
nie go 5-6 (do 8) brà zo wych jaj o lÊnià cej
sko ru pie. Wy sia dy wa nie trwa 30 dni. Po
wy klu ciu si´ pi sklàt ca ∏a ro dzi na prze no si si´
na pod mo k∏e te re ny tra wia ste, gdzie m∏o de
pta ki ma jà do st´p do de li kat nych traw, a w
ra zie gro ̋ à ce go im nie bez pie czeƒ stwa mo -
gà szu kaç schro nie nia na wo dzie. Pi skl´ ta mi
opie ku jà si´ oba pta ki two rzà ce pa r´. Wy -
chów m∏o dych od by wa si´ w li sto pa dzie i
grud niu; w stycz niu pta ki ∏à czà si´ w sta da i
przy go to wu jà do opusz cze nia l´ go wisk.  Na
zi mo wi skach prze by wa jà na pam pach, pa -
stwi skach i po lach upraw nych. 

Pta ki te ce chu jà si´ ∏a god nym i spo koj -
nym uspo so bie niem (wy jàt kiem jest je dy nie
se zon l´ go wy). Âwiet nie da jà so bie ra d´
z zi mo wa niem w na szej stre fie kli ma -
tycz nej. Sà przy sto so wa ne do su ro we go,
zim ne go kli ma tu, ob fi tu jà ce go w ch∏od ne,
sil ne wia try, ja kie wy st´ pu jà w ich oj czyê nie.
Za le ca si´ trzy maç je w od osob nie niu lub 
z ∏a b´ dzia mi al bo du ̋ y mi ga tun ka mi g´ si na
roz le g∏ych wy bie gach z do st´ pem do wo dy
i pa stwi skiem. Nie zb´d ne jest zw∏asz cza to
ostat nie, bo g´ si te sto sun ko wo rzad ko p∏y -
wa jà, na to miast wi´k szà cz´Êç cza su sp´ -
dza jà na „pa sie niu si´”. Pa r´ l´ go wà za le ca
si´ trzy maç na osob nym wy bie gu. M∏o de
pta ki mu szà mieç do st´p do nie wiel -
kich na wet pa stwisk po ro Êni´ tych tra -
wà. Ni skie tem pe ra tu ry nie sà szko dli we
dla tych pta ków, bar dziej nie bez piecz na jest
wil got na i ch∏od na po go da pod czas zi mo -
wych mie si´ cy. Je Êli cho dzi o po karm, to nie
sà wy bred ne. La tem pod sta w´ po ̋ y wie nia
sta no wi tra wa, rz´ sa, drob no po sie ka ne
wa rzy wa (zw∏asz cza mar chew i li Êcie ka pu -
sty). Zi mà po da je my im mie szan k´ zbó˝
(psze ni ca, ku ku ry dza, owies, j´cz mieƒ) oraz
wa rzy wa.

Ma ge lan ka ru do g∏o wa spro wa dzo na zo -
sta ∏a do Eu ro py w 1860 r., do Ogro du Zoo -
lo gicz ne go w Lon dy nie, gdzie ju˝ w 1865 r.
po raz pierw szy si´ roz mno ̋ y ∏a. W ber liƒ -
skim zoo po ja wi ∏a si´ w 1872 r. Od 1930 r.
jest re gu lar nie roz mna ̋ a na w wie lu ho dow -
lach za chod nio eu ro pej skich (zw∏asz cza ho -
len der skich) i pó∏ noc no ame ry kaƒ skich. Po
1950 r. spro wa dzo no pew nà licz b´ pta ków
z Fal klan dów do Za chod niej Eu ro py, m.in. do
s∏yn nej bry tyj skiej ko lek cji blasz ko dzio bych –
Wild fowl & We tlands Trust (gdzie sà sku tecz -
nie od 1954 r. roz mna ̋ a ne). W wa run kach

eu ro pej skich g´Ê ta sk∏a da ja ja po mi´ dzy
koƒ cem mar ca a po czàt kiem ma ja (naj -
cz´ Êciej w kwiet niu). Na dal, nie ste ty, jest
to obok ma ge lan ki skal nej (Chlo epha ga hy bri -
da) du ̋ a rzad koÊç w ko lek cjach pta ków
wod nych. W Pol sce mo˝ na jà zo ba czyç w
po znaƒ skim ogro dzie zoo lo gicz nym. 

Ja ko cie ka wost k´ mo˝ na po daç, ˝e w nie -
wo li otrzy ma no mie szaƒ ce te go ga tun ku
z ma ge lan kà zmien nà. Na szcz´ Êcie jest to
zja wi sko bar dzo rzad ko wy st´ pu jà ce.

W wa run kach na tu ral nych ga tu nek ten jest
sto sun ko wo rzad ko spo ty ka ny. Jest wy mie -
nio ny na Czer wo nej Li Êcie Za gro ̋ o nych
Zwie rzàt („1996 IUNC Red List of Thre ate -
ned Ani mals”) ja ko mniej na ra ̋ o ny. Od ro ku
1950 no to wa ny jest gwa∏ tow ny spa dek li -
czeb no Êci te go pta ka. Pod ko niec lat 70. XX
wieku jej li czeb noÊç na Zie mi Ogni stej sza co -
wa no na mniej ni˝ 1000 osob ni ków, w 1993
r. by ∏o ich nie wi´ cej ni˝ 300 i z ro ku na rok
ta licz ba nie ste ty sta le si´ zmniej sza. G∏ów -
nym te go po wo dem jest ma so we prze Êla do -
wa nie te go ga tun ku na te re nie zi mo wisk,
gdzie uzna wa ny jest za szkod ni ka na upra -
wach i te re nach tra wia stych. W 1974 r. rzàd

Ar gen ty ny uzna∏ jà (obok ma ge lan ki zmien nej
i si wo g∏o wej Chlo epha ga po lio ce pha la) za
kon ku ren ta po kar mo we go dla owiec i wniós∏
jà na li st´ ga tun ków ∏ow nych. Na zmniej sze -
nie si´ po pu la cji ma ge lan ki ru do g∏o wej
wp∏yw mia ∏o tak ̋ e wpro wa dze nie w koƒ cu
lat 40. XX w. na Zie mi´ Ogni stà li sa ar gen -
tyƒ skie go (Du si cy on gri seus), w ce lu re duk cji
li czeb no Êci kró li ków (spro wa dzo nych tam
wcze Êniej). Mi mo ˝e w die cie te go li sa, z ro -
dzi ny pso wa tych, do mi nu jà g∏ów nie gry zo -
nie, to nie gar dzi on tak ̋ e ja ja mi i pi skl´ ta mi
pta ków, w tym tak ̋ e i ma ge la nek. W du ̋ o
lep szej sy tu acji jest osia d∏a po pu la cja z Wysp
Fal klandz kich, któ rej li czeb noÊç utrzy mu je
si´, ju˝ od d∏u˝ sze go cza su, na sta ∏ym po zio -
mie – ok. 40 tys. osob ni ków.

Czas po ka ̋ e, czy po pu la cja te go pi´k ne go
pta ka z Zie mi Ogni stej zdo ∏a utrzy maç si´
przy ˝y ciu i od bu do waç, choç by cz´ Êcio wo,
swój stan z po czàt ku ze sz∏e go stu le cia. Bez
po mo cy cz∏o wie ka b´ dzie to jed nak bar dzo
wàt pli we. Cho cia˝ by z te go po wo du ptak
ten, jak i je go czte ry krew niacz ki, po wi nien
byç sze rzej roz po wszech nio ny wÊród pol -
skich ho dow ców i mi ∏o Êni ków pta ków.
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PRODUKCJA INKUBATORÓW I KLUJNIKÓW
Strusie, kury, ba˝anty, przepiórki, kaczki, papugi i w´˝e

CENA od 900 z∏

Jerzy  Mrugasiewicz

•Wykonujemy inkubatory –
od 50 do ka˝dej iloÊci jaj

•Urzàdzeniami mo˝e
sterowaç komputer

•Mogà byç pó∏automatyczne
•Mo˝e byç obracanie jaj
r´czne

•Udzielamy gwarancji na rok
•Gwarantujemy serwis
urzàdzeƒ

EURO-ELEKTRONIK
Jerzy Mrugasiewicz, 
Przygoƒ – Przylesie 23

95-082 Dobroƒ
tel. +48 602 292 415, 
fax +48 43 677 20 33

mrugasiewicz@euro-elektronik.com.pl

UWAGA!!!
Urzàdzen i a nasze j

produkcji sà w pe∏ni

zautomatyzowane


