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Ang.: Whi te -fa ced Whi stling Duck, Whi te -fa ced Tree Duck
Niem.: Wi twenp fe ifgans, Wi twen bau men te, Non nen bau men te
Fr.: Den dro cy gne ∫ fa ce blan che, Den dro cy gne veuf
Ros.: Bie ∏o li ca ja swi stjasz cza ja utka

Drze wi ca bia ∏o li ca
(Den dro cy gna vi du ata) Lin na eus, 1766

To masz Do roƒ
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JJest to je den z 8 ga tun ków sto sun ko wo
d∏u go no gich i d∏u go szy ich pta ków blasz -
ko dzio bych usy tu owa nych w sys te ma -

ty ce na sa mym po czàt ku li sty (za raz za au -
stra lij skim bez p∏e tw cem – An se ra nas se mi -
pal ma tus). Naj bli ̋ ej spo krew nio na jest
z ni mi po kracz ka (Tha las sor nis leu co no tus)
z Afry ki i Ma da ga ska ru. Âwiad czy to jed no -
znacz nie o sta rym ro do wo dzie tych pta -
ków. Wszyst kie ich ga tun ki za li cza my do
∏a ciƒ skie go ro dza ju Den dro cy gna. W j´ zy ku
pol skim no si on na zw´ – drze wi ca. Ich ce -
cha mi cha rak te ry stycz ny mi sà: wy da wa nie
g∏o Êne go, Êwisz czà ce go g∏o su, brak dy -
mor fi zmu p∏cio we go i se zo no we go oraz
doÊç sze ro ki (u cz´ Êci ga tun ków) za si´g
wy st´ po wa nia, któ ry obej mu je tro pi kal ne
i sub tro pi kal ne re jo ny Êwia ta. Cie ka wost -
kà jest tak ̋ e fakt, ˝e oba pta ki two rzà ce
pa r´ wspól nie wy sia du jà ja ja i opie ku jà si´
pi skl´ ta mi. Sà to pta ki pro wa dzà ce g∏ów -
nie noc ny tryb ˝y cia. W po szu ki wa niu po -
kar mu cz´ sto nur ku jà.

Drze wi ca bia ∏o li ca, zwa na daw niej drze -
wi cà wdów kà, zo sta ∏a opi sa na ja ko jed na
z pierw szych spo Êród swo ich ku zy nek.
Do ko na∏ te go w 1766 r. szwedz ki przy -
rod nik – Ka rol Lin ne usz. Nie wy ró˝ nia si´
u niej pod ga tun ków. 

Jest to Êred niej wiel ko Êci ptak o cha rak -
te ry stycz nej dla te go ro dza ju wy pro sto wa -
nej syl wet ce. To naj barw niej sza z drze wic.
Dia gno stycz ne jest ubar wie nie g∏o wy. Jej
przed nia cz´Êç oraz pla ma na gar dle sà
Ênie˝ no bia ∏e. Ta ostat nia od dzie lo na jest
od g∏o wy przez mniej lub bar dziej kom -
plet ny czar ny prà ̋ ek. Po zo sta ∏a (tyl na)
cz´Êç g∏o wy i gór na cz´Êç szyi sà czar ne.
Czar ny pa sek od dzie la bia ∏à pla m´ na gar -
dle od in ten syw nie kasz ta no wo brà zo wej
szyi i gór nej cz´ Êci pier si. Spodnia cz´Êç
cia ∏a – od dol nej (Êrod ko wej cz´ Êci) pier si,
przez brzuch do po kryw pod ogo no wych
– jest czar na. Bo ki cia ∏a wraz z przy le ga jà -
cy mi do nich dol ny mi frag men ta mi pier si
sà bia ∏a wo ̋ ó∏ ta we, ozdo bio ne de li kat nym,
czar no brà zo wym prà˝ ko wa niem. Gór na
cz´Êç cia ∏a jest ciem no brà zo wa z sze ro ki -
mi, ja sno brà zo wy mi brze ga mi piór – da je
to efekt po d∏u˝ ne go pr´ go wa nia (a nie po -
przecz ne go, ja Êniej sze go prà˝ ko wa nia
grzbie tu, jak u wi´k szo Êci drze wic). Ku per,
po kry wy na do go no we i ogon ma jà ko lor
czar ny. Dziób jest czar ny z sza rà pr´ gà
przy pa znok ciu. No gi (wraz z b∏o na mi
p∏aw ny mi) sà ciem ne, nie bie sko sza re. T́  -
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czów ka oka jest czar no brà zo wa (na tle
bia ∏ej cz´ Êci twa rzo wej wy da je si´ czar na).
W lo cie ptak jest z wierz chu ciem no brà zo -
wy o ja Êniej szych, kasz ta no wa tych, ma ∏ych
po kry wach na skrzy d∏o wych oraz kon tra -
sto wo ja snym grzbie cie. Spód skrzy de∏ ma
jed no barw nie czar no brà zo wy. 

Bia ∏e ubar wie nie przo du g∏o wy i gar d∏a
oraz wiel koÊç czar ne go pa sa na spo dzie
cia ∏a sà zmien ne. Jed nak ̋ e wy st´ pu jà ce tu -
taj zró˝ ni co wa nie nie ma zwiàz ku z p∏cià
i miej scem za miesz ki wa nia.

Pta ki m∏o de ma jà mniej kon tra sto we
ubar wie nie. Sà ja sno brà zo we z nie co ja -
Êniej szà, sza rà g∏o wà (w przed niej cz´ Êci)
i gar d∏em. Ty∏ g∏o wy jest ciem no sza ry.
Kasz ta no wa ty ko lor pier si jest u nich mniej
in ten syw ny, a czerƒ na spo dzie cia ∏a ma
mniej szy za si´g i jest nie co ja Êniej sza. Bo ki
cia ∏a sà ubar wio ne mniej wzo rzy Êcie jak
u pta ków do ro s∏ych. Upie rze nie osta tecz -
ne uzy sku jà w wie ku czte rech mie si´ cy. 

Ubar wie nie pi sklàt jest ty po we dla
wszyst kich przed sta wi cie li te go ro dza ju.
Ciem niej sza, wierzch nia stro na cia ∏a ma
oliw ko wo brà zo wy puch, na to miast dol na
– s∏om ko wo ̋ ó∏ ta wy. Cha rak te ry stycz ny
dla pi sklàt wszyst kich drze wic jest ry su nek
na g∏o wie. Two rzy go ciem na cza pecz ka
z ja snà, ˝ó∏ ta wà brwià do cho dzà cà do oka
i le ̋ à cy pod okiem po zio my, ciem ny pa -
sek, któ ry za czy na si´ na po ty li cy i do cho -
dzi do po licz ka. Ja sna szy ja ma z ty ∏u ciem -
ny pas. No gi sà zie lo na wo sza re.

Drze wi ca bia ∏o li ca osià ga 43-48 cm d∏u -
go Êci. Jej szcze gó ∏o we wy mia ry sà na st´ -

pu jà ce: skrzy d∏o – 205-220 mm, ogon
– 68-72 mm, dziób – 45-48 mm, skok
– 47-48 mm. Roz pi´ toÊç skrzy de∏ wy no si
– 54-56 cm. Ma sa cia ∏a sam ców to 637-
- 735 g (Êred nio – 686 g), na to miast u sa -
mic – 502-820 g (Êred nio – 662 g). 

Ga tu nek ten od zy wa si´ doÊç do no -
Ênym, czy stym, zazwyczaj trój sy la bo wym
Êwi stem: „swi -swi -swioo”. Naj cz´ Êciej po -
s∏u gu je si´ nim pod czas lo tu. Jest bar dziej
ha ∏a Êli wa od in nych drze wic (m.in. od d.
dwu barw nej – D. bi co lor).

Ma ona doÊç sze ro ki za si´g wy st´ po wa -
nia. Roz miesz czo na jest na dwóch kon ty -
nen tach. W No wym Âwie cie wy st´ pu je od
Hon du ra su i Ko sta ry ki na po ∏u dnie do pó∏ -
noc nej Ar gen ty ny i Uru gwa ju. Na za cho -
dzie kon ty nen tu po ∏u dnio wo ame ry kaƒ -
skie go si´ ga po Pe ru. Nie któ re êró d∏a po -
da jà, ˝e za miesz ku je tak ̋ e cz´Êç wy sp na
Mo rzu Ka ra ib skim, gdzie nie re gu lar nie
spo ty ka si´ tak ̋ e pta ki mi gru jà ce z Ame ry -
ki Po ∏u dnio wej. W Sta rym Âwie cie wy st´ -
pu je na kon ty nen cie afry kaƒ skim, na du -
˝ym ob sza rze cià gnà cym si´ na po ∏u dnie
od Sa ha ry – od Se ne ga lu i po ∏u dnio wej
Mau re ta nii, na za cho dzie po Su dan i Etio -
pi´ na wscho dzie. Da lej na po ∏u dnie si´ ga
po RPA i Le so tho. Brak jej w la sach desz -
czo wych rów ni ko wej cz´ Êci kon ty nen tu
oraz na pu styn nych te re nach po ∏u dnio wo -
-za chod niej Afry ki. Po za tym wy st´ pu je na
Ma da ga ska rze i Ko mo rach. Ja ko cie ka -
wost k´ war to po daç, ˝e ga tu nek ten znaj -
du je si´ tak ̋ e na li Êcie pta ków wy st´ pu jà -
cych w za chod niej Pa le ark ty ce. Do ty czy to

kil ku stwier dzeƒ (naj praw do po dob niej
dzi kich, afry kaƒ skich pta ków) w Hisz pa nii:
w oko li cach Bar ce lo ny – 2 osob ni ków
przed 1915 r., na Ma jor ce z 1973 r. oraz
kil ku krot ne stwier dze nie gru py 19 pta ków
na Te ne ry fie (na Wy spach Ka na ryj skich)
w la tach 1967-69.

Po mi mo wy st´ po wa nia na tak du ̋ ym
ob sza rze (w trzech re gio nach fau ni stycz -
nych – Ame ry ka Po ∏u dnio wa, Afry ka i Ma -
da ga skar), u drze wi cy tej nie wy ró˝ nia si´
pod ga tun ków.

Jest to ptak g∏ów nie osia d∏y. Zda rza jà ce
si´ nie kie dy mi gra cje ma jà zwià zek z po -
szu ki wa niem do st´ pu do zbior ni ków
wod nych oraz ni skim po zio mem wo dy na
da nym te re nie. W´ drów ki te nie sà da le kie
i rzad ko prze kra cza jà od le g∏oÊç 500 km. 

Ptak ten za miesz ku je bar dzo zró˝ ni co -
wa ne te re ny pod mo k∏e. Spo ty ka si´ go
nad eu tro ficz ny mi, ni zin ny mi zbior ni ka mi
wod ny mi i mo kra d∏a mi le ̋ à cy mi za rów no
na te re nach otwar tych, jak i za drze wio -
nych. ˚y je tak ̋ e na przy le ga jà cych do wy -
brze ̋ y mor skich la gu nach, w stre fie brze -
go wej je zior Êród là do wych i rzek, na te re -
nach za le wo wych oraz del tach. Ge ne ral -
nie jed nak uni ka sil nie za ro Êni´ tych ro Êlin -
no Êcià wód.

Po dob nie jak in ne drze wi ce, sà to pta ki
ak tyw ne g∏ów nie no cà. W go dzi nach wie -
czor nych i o Êwi cie, zwo ∏u jàc si´ swo imi
cha rak te ry stycz ny mi g∏o sa mi, two rzà du ̋ e
zgro ma dze nia. W sta dach wy la tu jà na ˝e -
ro wi ska. Za cho wa nie pta ków w cià gu dnia
jest, co cie ka we, ró˝ ne w za le˝ no Êci od
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miej sca wy st´ po wa nia. Afry kaƒ skie i ma -
da ga skar skie drze wi ce czas ten sp´ dza jà
na od po czyn ku (prze by wa jàc na otwar -
tych zbior ni kach wod nych lub nad brze ga -
mi du ̋ ych rzek i je zior). Na to miast po pu -
la cje ame ry kaƒ skie, w oba wie przed nie -
bez piecz ny mi pi ra nia mi, uni ka jà g∏´ bo kich
wód i prze by wa jà na drze wach lub pla -
˝ach.

Po czà tek se zo nu l´ go we go jest do pa so -
wa ny do lo kal nych wa run ków kli ma tycz -
nych i teo re tycz nie mo ̋ e si´ za czy naç
w ka˝ dym mie sià cu ro ku. Na wi´k szo Êci
ob sza rów jest to okres przy pa da jà cy na
ko niec po ry desz czo wej. Dla przy k∏a du:
w Pa ra gwa ju i pó∏ noc no -wschod niej Bra -
zy lii jest to ma rzec i kwie cieƒ, w Gu ja nie
– czer wiec i li piec. Wie le afry kaƒ skich po -
pu la cji gnieê dzi si´ tak ̋ e w cza sie pierw -
szych sze Êciu mie si´ cy ro ku. Gniaz do bu -
do wa ne jest za rów no wÊród ro Êlin no Êci
na ziem nej (g∏ów nie k´p tu rzyc), jak
i w dziu plach drzew. Te na ziem ne (cz´ Êciej
spo ty ka ne) ma jà for m´ so lid nych kon -
struk cji zbu do wa nych z su chych cz´ Êci ro -
Êlin. W wy Êció∏ ce, co jest ty po we dla
wszyst kich drze wic, bra ku je pu chu. L´g
sk∏a da si´ z 8-12 bia ∏ych jaj. In ku ba cja trwa
28-30 dni. Zaj mu jà si´ tym, w rów nym
udzia le, oba pta ki two rzà ce pa r´. Po dob -
nie sy tu acja wy glà da przy wy cho wie pi -
sklàt. 

Ptak ten ˝y wi si´ g∏ów nie po kar mem
ro Êlin nym, ale pe wien udzia∏ w po ̋ y wie niu
od gry wa jà tak ̋ e zwie rz´ ta. Na nie któ rych
afry kaƒ skich wy brze ̋ ach ob ser wo wa no
˝e ru jà ce pod czas od p∏y wu drze wi ce. Pta ki
po szu ki wa ∏y tam drob nych sko ru pia ków
i mi´ cza ków. No cà ˝e ru jà one na upra -
wach zbó˝. W wa run kach sztucz nych po -
da je si´ im ziar na zbó˝, pro so, drob no po -
sie ka ne cz´ Êci ro Êlin – gwiazd ni cy, mnisz ka
le kar skie go, krwaw ni ka, po krzy wy, traw.
W okre sie je sien no -zi mo wym mo˝ na po -
da waç li Êcie ka pu sty, mar chew, sa ∏a t´, ka -
la fior. Rów nie wa˝ ny jest do da tek mie sza -
nek prze my s∏o wych.

Drze wi ce bia ∏o li ce, dzi´ ki swo je mu
atrak cyj ne mu i sym pa tycz ne mu wy glà do -
wi, na le ̋ à do ch´t nie trzy ma nych pta ków
wod nych. W nie wo li po raz pierw szy roz -
mno ̋ y ∏y si´ w 1835 r. w Ogro dzie Zoo lo -
gicz nym w Lon dy nie. W 1846 r. zda rzy ∏o
si´ to tak ̋ e w ber liƒ skim zoo. Licz ny im -
port i sto sun ko wo ni ska ce na tych pta ków
spo wo do wa ∏y, ˝e przez d∏u gi czas wie lu

ho dow ców nie zaj mo wa ∏o si´ ich ho dow -
là. Zo sta ∏a ona za ini cjo wa na w 1950 r.
przez bry tyj ski Wild fowl Trust i oko ∏o
1960 r. przez za chod nio eu ro pej skich ho -
dow ców. Obec nie jest ona po wszech nie
spo ty ka na w wie lu za chod nio eu ro pej -
skich ogro dach zoo lo gicz nych i pta sich
par kach. Nie spra wia ˝ad nych pro ble -
mów w cho wie – wy ma ga jed nak ogrze -
wa nych po miesz czeƒ zi mà. Ho dow cy
trzy ma jà te drze wi ce pa ra mi lub w ma -
∏ych gru pach. Pta ki, któ re po cho dzà z im -
por tu (ze Êro do wi ska na tu ral ne go), doÊç
trud no si´ roz mna ̋ a jà. Nie ma na to miast
te go pro ble mu z pta ka mi uro dzo ny mi
w nie wo li. Doj rza ∏oÊç p∏cio wà uzy sku jà
w dru gim ro ku ˝y cia, ale ju˝ jed no rocz ne
sa mi ce sk∏a da jà ja ja. Pta ki za czy na jà gniaz -
do waç zwy kle w po ∏o wie ma ja. Gniaz do
bu do wa ne jest naj cz´ Êciej w wy so kich
tra wach, za ro Êlach oraz na wy sep kach.
Sa mi ca sk∏a da 9-12 (cza sa mi 13) jaj (co
dzieƒ jed no). Wy chów pi sklàt nie spra wia
du ̋ ych pro ble mów. ̊ y wi si´ je mie szan kà
dla ka czàt, po czwar ka mi mró wek, rz´ sà

wod nà, plank to nem, któ ry roz sy pu je si´
na brze gu. Po ty go dniu mo˝ na ju˝ po da -
waç po karm w karm ni kach dla pta ków
do ro s∏ych. Tak jak i po zo sta ∏e drze wi ce,
ptak ten bar dzo rzad ko krzy ̋ u je si´ z in -
ny mi ga tun ka mi w nie wo li.

Jest to w wie lu miej scach bar dzo licz ny
ga tu nek, b´ dà cy jed no cze Ênie jed nym
z naj bar dziej cha rak te ry stycz nych pta ków
wod nych da nych oko lic. Z li te ra tu ry zna ne
sà opi sy du ̋ ych zgro ma dzeƒ tej drze wi cy.
Na przy k∏ad w stycz niu 1972 r., na te re nie
delt Ni gru oraz rze ki Se ne gal, na li czo no
(z sa mo lo tu) ok. 64 tys. osob ni ków te go
ga tun ku. We d∏ug wspó∏ cze snych êró de∏ li -
czeb noÊç drze wi cy bia ∏o li cej na Êwie cie
przed sta wia si´ na st´ pu jà co: Ame ry ka
Ârod ko wa i Po ∏u dnio wa – po nad 1 mln
osob ni ków, Afry ka – po nad 1 mln, Ma da -
ga skar – do 25 tys. Licz ba pta ków utrzy -
mu je si´ na sta ∏ym po zio mie lub te˝ nie co
wzra sta. Na nie któ rych ob sza rach stwier -
dza si´ sta da li czà ce na wet do 15 tys.
osob ni ków.

Fot. autora

 


