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Ro˝eniec bia∏olicy
(Anas bahamensis)

Andrzej G. Kruszewicz

Nazwa naukowa i np.
niemiecka tylko pozornie
wyjaÊniajà, skàd pochodzi

ta sympatyczna kaczka,
gdy˝ trzy odr´bne 

jej populacje zasiedlajà
osobne regiony 

w Ameryce Po∏udniowej
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mutacji sà bardzo rzadkie. Sà one o wiele
bardziej wra˝liwe na grzybic´ worków po-
wietrznych ni˝ forma dzika. 

Pokrewnym gatunkiem jest srebrzanka
czerwonodzioba Anas erythrorhyncha, po-

chodzàca ze wschodniej i po∏udniowej
Afryki oraz Madagaskaru. Dziób u tego ga-
tunku jest niemal ca∏y czerwony, a nie tylko
przy nasadzie jak u ro˝eƒca bia∏olicego. 
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PPó∏nocny, nominatywny podgatunek,
jest najliczniejszy i bywa∏ najcz´Êciej
importowany do Europy. Wyst´puje

on na karaibskich wyspach oraz pó∏nocnym
wybrze˝u Ameryki Po∏udniowej. Forma po-
∏udniowa, nieco wi´ksza od nominatywnej,
zasiedlajàca umiarkowanà stref´ klimatycznà
na po∏udnie od Amazonii, zwana A. b. rubri-
rostris, nie przez wszystkich autorów bywa
opisywana jako odr´bny podgatunek. Takich
wàtpliwoÊci nie ma jednak w przypadku
podgatunku z Galapagos, zwanego ro˝eƒ-
cem galapagoskim (A. b. galapagensis), który
jest zdecydowanie mniejszy od podgatunku
nominatywnego (450-500 g masy cia∏a
w porównaniu do 600-700 g). 

M∏ode ro˝eƒce bia∏olice dojrzewajà
p∏ciowo ju˝ pod koniec pierwszego roku
˝ycia, ale m∏ode samce dajà si´ odró˝niç od
samic du˝o wczeÊniej. Majà d∏u˝szy ogon,
nieco intensywniejsze barwy i sà odrobin´
wi´ksze od samic. Pomimo pochodzenia
z tropików, sà doÊç odporne na nasze wa-
runki klimatyczne, a do l´gów przyst´pujà
pod koniec kwietnia i w maju. Samica zno-
si 8-12 jaj, a wysiadywanie trwa 25-26 dni.
M∏ode uzyskujà lotnoÊç w wieku 7-8 tygo-
dni. Gniazdo jest zak∏adane w odpowied-
niej budce l´gowej, ustawionej na ziemi lub
tu˝ nad poziomem gruntu albo w gàszczu
roÊlin nadwodnych. 

W naturalnych warunkach ro˝eƒce bia-
∏olice zasiedlajà wody s∏onawe i zaroÊla na-
morzynowe, a tak˝e eutroficzne, zarastajà-
ce jeziora Êródlàdowe. Od˝ywiajà si´ roÊli-
nami wodnymi i nadwodnymi, a tak˝e ro-
Êlinnym i zwierz´cym planktonem. Nie gar-
dzà skorupiakami, ikrà lub narybkiem,
skrzekiem ˝ab czy kijankami. Lubià wodne
Êlimaki. 

W hodowli ch´tnie zjadajà granulaty
przeznaczone dla ptactwa wodnego, susze
roÊlinne wymieszane z wodà i wszelkie zie-
lonki. Muszà mieç sta∏y dost´p do czystej
wody, nie tylko pitnej, ale tak˝e do kàpieli.
W przeciwnym razie miewajà problemy
z ropniami podeszw nóg, a zanieczyszcze-
nia dzioba bywajà przyczynà zatruç pokar-
mowych. W pomieszczeniach zimowych
(przy mrozach poni˝ej minus 10) nale˝y za-
dbaç o dobrà wentylacj´. W przeciwnym
razie ro˝eƒce bia∏olice b´dà chorowa∏y na
grzybic´ worków powietrznych. 

Od 1930 roku znana jest srebrna muta-
cja tego gatunku, uzyskana niezale˝nie tak-
˝e w 1950 roku. Nadal jednak osobniki tej
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