
Wi k∏a czo wa teWi k∏a czo wa te

W i k∏a cze na le ̋ à do rz´ du wró -
blo wych, pod rz´ du Êpie wa jà -

cych. Do tej zró˝ ni co wa nej ro dzi ny
za li cza si´ po nad 300 ga tun ków, ale
dla wie lu z nich przy na le˝ noÊç sys te -
ma tycz na nie zo sta ∏a jesz cze dosta -
tecz nie okre Êlo na, dla te go te˝ przez
wie lu or ni to lo gów nie któ re ro dza je

sà trak to wa ne ja ko od -
r´b ne ro dzi ny. Jed nak
wi´k szoÊç sys te ma ty -
ków uwa ̋ a, ˝e w sk∏ad
ro dzi ny wi k∏a czo wa tych
(Plo ce idae) wcho dzi 5 pod ro dzin. Sà
to ba wo li ki (Bu ba lor ni thi nae), wró -
ble (Pas se ri nae), wi k∏a cze w∏a Êci we

(Plo ce inae), wdów ki (Vi du inae)
i astryl dy (Es tril di nae). Te nie wiel kie
pta ki za miesz ku jà g∏ów nie te ry to -
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rium Afry ki, ale te˝ Au stra lii oraz
Eu ra zji. Wi´k szoÊç wi k∏a czy w∏a Êci -
wych wy st´ pu je jed nak w Afry ce,
a je dy nie 5 ga tun ków za sie dla Azj´.
Naj cz´ Êciej sà spo ty ka ne na te re nach
ni zin nych oraz gór skich z prze rze -
dzo nà ro Êlin no Êcià wy so kà, a tak ̋ e
bar dzo cz´ sto wy st´ pu jà na te re nach
miej skich. ˚y wià si´ g∏ów nie owa da -
mi i na sio na mi.

Wi k∏a czo wa te cha rak te ry zu jà si´
kr´ pà bu do wà cia ∏a, któ re go d∏u goÊç
wa ha si´ od 10 do 40 cm w za le˝ no Êci
od ga tun ku (naj wi´k szy jest ba wo -
lik). Ich ogo ny sà z re gu ∏y krót kie,
a dzio by sil ne i sto˝ ko wa te. Zró˝ ni -
co wa nie ubar wie nia w ob r´ bie tej ro -
dzi ny jest prze ogrom ne, od sza rej
i brà zo wej z ja sny mi ele men ta mi do
ja skra wej zie le ni, czer wie ni, od cie ni
˝ó∏ te go i nie bie skie go. Szo ku jà co
barw ne sà zw∏asz cza sam ce wi k∏a czy
w∏a Êci wych (ale tyl ko w se zo nie l´ go -
wym) oraz wie le ga tun ków astryl -
dów. U wi´k szo Êci ga tun ków wy st´ -
pu je wy raê ny dy mor fizm p∏cio wy.

Ty po we wi k∏a cze, czy li przed sta wi -
cie le pod ro dzi ny wi k∏a czy, gniaz du jà
w du ̋ ych ko lo niach. Ich gniaz da wy -
ko na ne g∏ów nie z d∏u gich traw p´ -
dów i li Êci ce chu je mi ster na, cz´ sto
skom pli ko wa na bu do wa.

Naj po pu lar niej szym ga tun kiem
wÊród ho dow ców jest wi k∏acz ogni sty
Eu plec tes orix. Ten pi´k nie ubar wio -
ny wi k∏acz wy st´ pu je g∏ów nie w stre -
fie mi´ dzy zwrot ni kiem Ra ka a rów -
ni kiem w Afry ce. Za sie dla te re ny go -
rà cych i su chych sa wann, la sów ga le -
rio wych, par ków oraz ogro dów. Ptak
ten ra zem z wi k∏a czem czer wo no -
dzio bym cz´ sto jest przy czy nà ol brzy -
mich strat go spo dar czych w rol nic -
twie wie lu kra jów afry kaƒ skich, dla -
te go te˝ jest ma so wo t´ pio ny. Licz ne
im por ty do Eu ro py, o ka˝ dej po rze
ro ku po wo du jà, ˝e jest to je den z naj -
taƒ szych pta ków ozdob nych, ku po -
wa ny przez po czàt ku jà cych ho dow -
ców. 

De cy du jàc si´ na ho dow l´ wi k∏a czy
ogni stych na le ̋ y jed nak pa mi´ taç
o tym, ˝e pta ki te naj le piej czu jà si´
we w∏a snym to wa rzy stwie, na do da -
tek w gru pie li czà cej co naj mniej kil -
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ka na Êcie osob ni ków. B∏´ dem jest
wpusz cza nie par ki wi k∏a czy do klat ki
z in ny mi pta ka mi. W gru pie sà bar -
dzo ru chli we, ch´t nie Êpie wa jà
i przy st´ pu jà do bu do wy gniazd, ale
aby przy stà pi ∏y do l´ gów na le ̋ y jed -
nak za pew niç im od po wied nie wa -
run ki. Nie sà to pta ki wy ma ga jà ce,
ale na dal bar dzo nie wie lu ho dow ców
je roz mna ̋ a. W wo lie rze o po -
wierzch ni za le d wie 4 m2 i wy so ko Êci
2 m, po do star cze niu przez ho dow c´
od po wied nich ma te ria ∏ów do bu do -
wy gniazd (sà to g∏ów nie w∏ók na si -
za lo we, ko ko so we, ela stycz ne p´ dy
traw, w∏ók na ko no pi i ka wa∏ ki sznur -
ka), sa miec roz po czy na bu do w´
gniaz da. Na ka˝ de go sam ca po win no
przy pa daç od 3 do 4 sa mic. Po za -
koƒ cze niu bu do wy gniaz do jest zaj -
mo wa ne przez sa mi c´, któ ra sk∏a da
ja ja i sa ma je wy sia du je. Gdy tyl ko
gniaz do zo sta nie za j´ te przez sa mi -
c´, sa miec przy st´ pu je do bu do wy
na st´p ne go i zwa bia do nie go ko lej -
nà sa mi c´. Se zon l´ go wy u wi k∏a czy
przy pa da na ró˝ ne po ry ro ku. Za le ̋ y
to od te go, skàd po cho dzà wi k∏a cze
oraz w ja kiej po rze ro ku zo sta ∏y
przy wie zio ne do Eu ro py. Naj cz´ Êciej
fa za spo czyn ku dla wi k∏a czy przy pa -
da na ko niec na sze go la ta i je sieƒ.
Przez jed nà trze cià ro ku sam ce no -
szà sza t´ spo czyn ko wà i wte dy sà
bar dzo po dob ne do sa mic.

W ˝y wie niu wi k∏a czy, po za ró˝ ny -
mi od mia na mi pro sa i ka na rem,
trze ba uwzgl´d niç ziar na kie∏ ko wa -
ne, mie szan k´ ja jecz nà, lar wy
màcz ni ków i go to we ze sta wy po kar -
mo we prze zna czo ne dla pta ków
owa do ̋ er nych. 

Grze gorz War da 
Fot. Agniesz ka Czuj kow ska 
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