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Ang.: White Eared-pheasant, 
Tibetan Eared-pheasant

Niem.: Weisse Ohrfasan, 
Schmalschwanz Ohrfasan

Ros.: Tibetskij uszastyj fazan

Uszak bia∏y
(Crossoptilon crossoptilon)

Fot. G. Reclos

Uszak bia∏y jest endemitem Chin. Wyst´puje w po∏udniowo-zachodniej cz´Êci
kraju. Zajmuje górskie stoki po∏o˝one na wysokoÊci 3000-4300 m n.p.m. Zimà 
przebywa w lasach iglastych (g∏ównie sosnowych i Êwierkowych) oraz mieszanych.
Latem przenosi si´ do wy˝ej po∏o˝onych subalpejskich zaroÊli brzozowych 
i rododendronowych (powy˝ej górnej granicy lasu).
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PPtak ten, nazywany tak˝e uszakiem 
tybetaƒskim, nale˝y do rodziny ba˝an-
towatych (Phasianidae), przynale˝nej

rz´dowi kuraków (Galliformes). Opisany zo-
sta∏ w 1838 roku przez Hodgsona.

Jest to du˝y ptak, osiàgajàcy d∏ugoÊç
86–96 cm. Samiec jest nieco wi´kszy od sa-
micy. 

Jego wymiary to:
skrzyd∏o – 300 –340 mm,
ogon – 310–365 mm,
skok – 74 –100 mm (u obu p∏ci),
masa cia∏a – 2350 –2750 g. 
U samicy wyglàda to nast´pujàco:
skrzyd∏o – 271–308 mm, 
ogon – 280–319 mm, 
masa cia∏a – 1400–2050 g.

Podobnie jak u innych przedstawicieli
rodzaju Crossoptilon, u uszaka bia∏ego nie
wyst´puje dymorfizm p∏ciowy. Samica jest
nieco mniejsza i ma mniej jaskrawe ubarwie-
nie. Brakuje jej ostóg na nogach.

Uszak bia∏y to charakterystycznie ubar-
wiony, bia∏y ba˝ant. Czo∏o i ciemi´ ma po-
kryte krótkimi, aksamitnie czarnymi pióra-
mi, tworzàcymi dobrze widocznà z daleka
ciemnà czapeczk´. Wyd∏u˝one, bia∏e ko-
smyki piór z boku g∏owy sà krótkie i nie
tworzà charakterystycznych dla uszaka bru-
natnego (C. mantchuricum) i siwego (C. au-
ritum) „rogów” lub uszu. Wi´ksza cz´Êç cia-
∏a jest Ênie˝nobia∏ego koloru, przechodzà-
cego w popielatoszary na pokrywach skrzy-
d∏owych i pokrywach nadogonowych. Lotki
pierwszorz´dowe sà bràzowe, zaÊ drugo-
rz´dowe bràzowo-czarne z purpurowym
po∏yskiem. Sterówki ogona sà czarne; u na-
sady z purpurowo-bràzowym po∏yskiem,
który stopniowo przechodzi w zielonkawo-
niebieski i fioletowy na koƒcu ogona. Ogon
jest wyd∏u˝ony i nieco skierowany w dó∏.
Z∏o˝ony jest z 20 piór, wÊród których cz´Êç
(dzi´ki nie spi´tym choràgiewkom) sprawia
wra˝enie luênych i delikatnych. Naga skóra
otaczajàca oko jest czerwona. T́ czówka
oka ma barw´ pomaraƒczowo-˝ó∏tà. Dziób
koloru czerwonawo-rogowego. Nogi sà
szkar∏atne. 

Ptaki m∏ode sà szaro-bràzowe z charak-
terystycznymi rdzawo-p∏owymi kreskami
stosinowymi oraz obrze˝eniami piór. Ku-
per i brzuch sà u nich szarawe. Ogon –
szary. Bardzo szybko (w 8–10 tygodniu ˝y-
cia) uzyskujà upierzenie ptaków doros∏ych.
Dojrza∏oÊç p∏ciowà osiàgajà w drugim roku
˝ycia.

Powy˝szy opis ubarwienia tego gatunku
odnosi si´ do podgatunku nominatywnego
(Crossoptilon crossoptilon crossoptilon).
U uszaka bia∏ego wyró˝nia si´ 4 podgatunki:

C. c. crossoptilon (ang.: Szechuan White
Eared-pheasant) – wyst´puje w po∏udniowo-
-wschodnim Tybecie i zachodnim Syczuanie;

C. c. dolani (ang.: Dolan’s White Eared-phe-
asant) – wyst´puje w regionie Yushu i Lamdo
w po∏udniowym Qinghai; wyró˝nia si´ jasnym,
popielatoszarym ubarwieniem ca∏ego cia∏a,
w tym skrzyde∏; bia∏e jest gard∏o i brzuch; 

C. c. drouynii (ang.: Tibetan/Drouyni
White Eared-pheasant) – zamieszkuje po-
∏udniowo-wschodni Tybet (pomi´dzy rze-
kami Yangtze i Salween); najjaÊniej upierzo-
ny podgatunek; ca∏e skrzyd∏a sà bia∏e, jed-
nak˝e wiele ptaków ma szary lub ∏upkowo-
-niebieskawy nalot na grzbiecie, niektóre
majà bia∏à nasad´ ogona (u innych jest ona
ciemna); ptak zaprezentowany na fotografii
nale˝y do tej formy; 

C. c. lichiangense (ang.: Yunnan White
Eared-pheasant) – z pó∏nocno-zachodniego
Yunnanu; przypomina podgatunek nomina-
tywny, ma jednak jasnoszare skrzyd∏a i nasa-
d´ ogona.

Uszak popielaty – C. harmani (ang.: Tibe-
tan Eared-pheasant, Harman’s/Elwes’s Eared
-pheasant) czasami klasyfikowany jest jako
podgatunek uszaka bia∏ego (C. c. harmani).
Ten niebieskawo-szary ptak z wysokogór-
skich ∏àk i zaroÊli po∏udniowo-wschodniego
Tybetu jest obecnie traktowany jako odr´bny
gatunek. Tak podaje m.in. najnowsza mono-
grafia kuraków Êwiata – S. Madge & P.  McGo-
wan, (2002), Pheasants, Partridges and Gro-
use. Christopher Helm, London. 

Podsumowujàc rozpoznawanie podgatun-
ków uszaka bia∏ego – najwa˝niejszà cechà
jest ubarwienie skrzyde∏ i piersi. Ta ostatnia
u C. c. dolani jest jasnoszara; pozosta∏e formy
majà jà bia∏à. Rozpoznaç je mo˝na po kolorze
skrzyde∏, które sà ciemnoszare u C. c. cros-
soptilon, jasnoszare u C. c. lichiangense i pra-
wie Ênie˝nobia∏e u C. c. drouynii.

Uszak bia∏y zamieszkuje górskie stoki po-
∏o˝one na wysokoÊci 3000-4300 m n.p.m. Zi-
mà przebywa w lasach iglastych (g∏ównie so-
snowych i Êwierkowych) oraz mieszanych.
Latem przenosi si´ do wy˝ej po∏o˝onych sub-
alpejskich zaroÊli brzozowych i rododendro-
nowych (powy˝ej górnej granicy lasu). Gatu-
nek ten jest endemitem Chin. Wyst´puje
w po∏udniowo-zachodniej cz´Êci tego kraju.
Jego area∏ rozciàga si´ od po∏udniowego Qin-
ghai na pó∏nocy, poprzez Syczuan i Tybet, 
na po∏udnie a˝ do pó∏nocno-zachodniego
Yunnan. Na tym rozleg∏ym terenie wspó∏wy-
st´pujà z nim, w dwóch miejscach, dwaj inni
przedstawiciele rodzaju Crossoptilon (w po-
∏udniowo-wschodnim Tybecie – uszak popie-
laty i w Êrodkowym Syczuanie – uszak siwy).

W Êrodowisku naturalnym ptak ten prze-
bywa w du˝ych grupach, liczàcych zimà cz´-
sto powy˝ej 30 osobników. W przesz∏oÊci od-
notowano tak˝e stada z∏o˝one z ponad 230
ptaków. W pozosta∏ej cz´Êci roku uszaki two-
rzà mniejsze skupienia. Ptaki wi´kszoÊç czasu
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sp´dzajà na zdobywaniu po˝ywienia, przeko-
pujàc grunt dziobami w poszukiwaniu k∏àcz,
bulw, korzeni, cebulek, nasion, larw oraz po-
czwarek owadów. Wczesnym rankiem oraz
póênym popo∏udniem odwiedzajà strumienie,
aby zaspokoiç pragnienie. Swój jad∏ospis uzu-
pe∏niajà tak˝e ró˝nymi owocami i jagodami
krzewów. Zimà pragnienie gaszà jedzàc Ênieg.

Jest to gatunek monogamiczny. Raz dobra-
na para jest sobie wierna przez wiele lat. Brak
jest wiarygodnych danych, dotyczàcych jego
biologii rozrodu, pochodzàcych ze Êrodowi-
ska naturalnego. W warunkach sztucznych
sezon l´gowy trwa od maja do czerwca. Ko-
gut w okresie godowym towarzyszy swojej
partnerce i cz´sto przy niej tokuje. Rozpo-

Êciera wówczas ogon i jedno ze skrzyde∏ (od
strony samicy). Charakterystyczne jest tak˝e
to, ˝e samiec podczas toków nie trzepocze
skrzyd∏ami. Gniazdo zak∏adane jest w g´stych
zaroÊlach, u nasady pni drzew. Ma ono form´
p∏ytkiego zag∏´bienia w Êció∏ce. WyÊció∏k´
gniazda stanowià delikatne cz´Êci roÊlin, igli-
wie, liÊcie oraz pióra. Samica znosi tam od
4 do 7 jaj koloru jasnoszarego do jasnobràzo-
wego. Wysiadywanie (w warunkach niewoli)
trwa 24-26 dni i jest prowadzone tylko przez
samic´. Po wykluciu si´ pisklàt ca∏a rodzina
przebywa wspólnie do jesieni. Po tym okre-
sie ptaki ∏àczà si´ w wi´ksze grupy.

W niewoli ptak ten potrzebuje du˝ych
wolier obsadzonych roÊlinami i zaopatrzo-

nych w ró˝nego rodzaju ukrycia (np. wydrà-
˝one w Êrodku pnie drzew). Pod∏o˝e powin-
no byç ˝wirowe lub kamieniste, dobrze
przepuszczalne. Jest to wa˝ne z kilku powo-
dów. Ptaki te, podobnie jak olÊniaki, poszu-
kujà pokarmu w ziemi za pomocà dzioba,
a nie pazurów. èle dobrane pod∏o˝e zanie-
czyszcza ptakom dzioby i sprzyja wyst´po-
waniu ró˝nego rodzaju infekcji. Ponadto ka-
mienie i ˝wir u∏atwiajà uszakom Êcieranie
dziobów, skutecznie uniemo˝liwiajàc po-
wstawanie deformacji. Jest to ba˝ant odpor-
ny na niskie temperatury. Szkodliwe sà dla
niego natomiast upa∏y i nadmierne nas∏o-
necznienie. Ptaki powinny byç trzymane pa-
rami. ̊ ywimy je ró˝nymi zielonkami, drobno
pokrojonymi owocami i warzywami, nasio-
nami zbó˝. Wskazane jest tak˝e podawanie
mieszanek mineralnych z witaminami. Piskl´-
ta po wykluciu powinny otrzymywaç mie-
szank´ paszowà dla kurczàt domowych, któ-
rà z czasem wzbogacamy o drobno pokrojo-
ne zielone cz´Êci roÊlin oraz ziarna zbó˝
(pszenica, owies, kukurydza) i s∏onecznik.

W chowie wolierowym, spoÊród czterech
wyró˝nionych podgatunków, spotyka si´
g∏ównie ptaki reprezentujàce form´ nomina-
tywnà oraz tybetaƒskiego C. c. drouynii. Jest
to jeden z rzadziej spotykanych uszaków
w niewoli.

Uszak bia∏y jest gatunkiem zagro˝onym.
Zosta∏ umieszczony na „Czerwonej liÊcie za-
gro˝onych zwierzàt” IUCN i znajduje si´
w za∏àczniku I CITES. W Êrodowisku natural-
nym jest on prawdopodobnie miejscami doÊç
liczny w granicach swojego du˝ego zasi´gu.
Rzadszy jest w miejscach, gdzie by∏ przeÊla-
dowany. Dla tego gatunku nie by∏y przepro-
wadzane nigdy systematyczne badania w na-
turze. Jednak˝e jest znanych przynajmniej 
20 miejsc jego wyst´powania w obr´bie are-
a∏u rozmieszczenia. WÊród nich jest kilka re-
zerwatów, m.in. Rezerwat Pandy Wielkiej
Wolong w Êrodkowym Syczuanie. Szacuje
si´, g∏ównie na podstawie wielkoÊci zasi´gu
oraz rozmieszczenia znanych stanowisk tego
ptaka, ˝e na wolnoÊci ˝yje od 10 tys. do 50
tys. osobników. Niestety ciàgle odnotowy-
wany jest spadek jego liczebnoÊci. Ma na nie-
go wp∏yw g∏ównie niszczenie Êrodowiska ˝y-
cia tego gatunku oraz polowania. Dawniej
lÊniàce, delikatne pióra z ogonów, tak˝e i te-
go uszaka, by∏y cennà ozdobà strojów chiƒ-
skich mandarynów oraz europejskich dam.

Rys. autora

W niewoli uszaki potrzebujà du˝ych wolier obsadzonych roÊlinami i dajàcych mo˝liwoÊç ukrycia si´.
Fot. A. Kruszewicz
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