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Ang.: Ashy -he aded Go ose, 
Niem.: Grau kop fgans, 
Ho lend.: Grij skop gans, 

Ma ge lan ka si wo g∏o wa
(Chlo epha ga po lio ce pha la)

Ma ge lan ki (Chlo epha ga), mi mo i˝ we d∏ug sys te ma -
ty ki na le ̋ à do pod ro dzi ny ka czek, gru py ka za rek, 
to jed nak w ich bu do wie i za cho wa niu mo˝ na 
za ob ser wo waç ce chy ty po we dla g´ si. W zwiàz ku
z tym w po tocz nym j´ zy ku cz´ sto po ja wia jà ca si´
na zwa to „g´ si Ma ge la na” bàdê „g´Ê ma ge laƒ ska”
i przy miot nik okre Êla jà cy ga tu nek. Ich na tu ral ne Êro -
do wi sko wy st´ po wa nia to Ame ry ka Po ∏u dnio wa.
Ma ge lan ki si wo g∏o we za miesz ku jà gó rzy ste ob sza ry
po ∏u dnio wej cz´ Êci kon ty nen tu w oko li cach brze -
gów rzek, sta wów i je zior. Zi mu jà na te re nach ni -
zin nych, sp´ dza jàc spo ro cza su na pa stwi skach. Te -
re ny ich wy st´ po wa nia wcià˝ sà ogra ni cza ne przez
rol ni czà dzia ∏al noÊç cz∏o wie ka. Pta ki te cz´ sto po -
strze ga ne sà ja ko szkod ni ki upraw, co ma 
ne ga tyw ny wp∏yw na wiel koÊç ich po pu la cji. 

Ra dos∏aw Len dor

Sza ta ju we nil na od zna cza si´ mniej kon tra sto wy mi bar wa mi, 
zw∏asz cza na pier si
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NNa zwa ga tun ko wa wska zu je ce ch´ wy -
ró˝ nia jà cà je do in nych ma ge la nek 
– si wà g∏o w´, któ ra swo im ko lo rem

od zna cza si´ od resz ty cia ∏a. Kasz ta no wa -
ta pierÊ prze cho dzi z wy raê nà gra ni cà
w ko lor bia ∏y, któ ry wy st´ pu je na ca ∏ym
spo dzie cia ∏a. Bia ∏e bo ki po prze ci na ne sà
licz ny mi czar ny mi i cien ki mi pr´ ga mi. Ko -
lo ry wierzch niej cz´ Êci cia ∏a to kasz ta no wa
dol na cz´ Êci szyi, si we koƒ ców ki piór na
ple cach i czar ny ogon. Ra mio na skrzy de∏
ma jà bia ∏e, lot ki czar ne, lu ster ka ko lo ru
zie lo ne go. Po sia da jà cie ka wie ubar wio ne
no gi – sà ko lo ru po ma raƒ czo we go w czar -
ne du ̋ e pla my, bar dziej do mi nu jà ce na
we wn´trz nych ich cz´ Êciach. D∏u goÊç cia ∏a
mie Êci si´ w gra ni cach 50–55 cm. Pta ki te,
po dob nie jak in ne ga tun ki ma ge la nek, nie
po sia da jà sza ty spo czyn ko wej. Ga tu nek cha -
rak te ry zu je si´ bra kiem dy mor fi zmu p∏cio -
we go. Osob ni ki od ró˝ nia wiel koÊç, za cho -
wa nie oraz g∏os. Sam ce naj cz´ Êciej sà wi´k -
sze, za cho wu jàc dum nà, po staw nà syl wet -
k´. G∏os sam ca przy po mi na gwizd, na to -
miast sa mi ca wy da je ochry p∏e grr ry y yy…
Pod czas wy da wa nia g∏o su pta ki, a w szcze -
gól no Êci sa miec, cha rak te ry stycz nie wy gi -
na jà g∏o w´ i tu ∏ów do ty ∏u. To za cho wa nie
oraz wy da wa ny g∏os sà ce cha mi przy po mi -
na jà cy mi po zo sta ∏e ga tun ki ma ge la nek. 

W na tu ral nych wa run kach ˝y wià si´ po -
kar mem ro Êlin nym. ¸à ki i po la upraw ne
do star cza jà g∏ów nie zie lo nych ro Êlin oraz
na sion. Pta ki ∏à czà si´ w sta ∏e pa ry. Doj rza -
∏oÊç p∏cio wà osià ga jà w dru gim ro ku ˝y cia.
We wrze Êniu po ja wia jà si´ na sta no wi -
skach l´ go wych, wy szu ku jà od po wied nie
miej sca, naj cz´ Êciej w wy so kiej tra wie
i bu du jà gniaz da. W paê dzier ni ku sa mi ce
sk∏a da jà ja sno brà zo we ja ja, któ re wy sia du -
jà przez 30 dni. Sam ce na to miast prze by -
wa jà w po bli ̋ u, chro nià te ry to rium
i ostrze ga jà sa mi ce. Po wy klu ciu m∏o dych
ro dzi ce ra zem spra wu jà opie k´ nad po -
tom stwem. Od p´ dza jà wszyst ko, co znaj -
du je si´ w oko li cy i stwa rza za gro ̋ e nie.
M∏o de po 50 dniach sà ju˝ wiel ko Êci do ro -
s∏ych.

Spo Êród pi´ ciu ga tun ków ma ge la nek, si -
wo g∏o wà okre Êliç mo˝ na ja ko umiar ko wa -
nie agre syw nà. Ce chu je jà nie po rów ny wal -
nie mniej sza agre syw noÊç ni˝ ma ge lan k´
zmien nà, jed nak na le ̋ y ostro˝ nie pod cho -
dziç do umiesz cze nia jej na wspól nym wy -
bie gu w ho dow li wie lo ga tun ko wej. Du ̋ e
zna cze nie od gry wa je go wiel koÊç. W za le˝ -

no Êci od wa run ków, do brym roz wià za -
niem jest rów nie˝ izo lo wa nie ich wy ∏àcz nie
w okre sie l´ gów i wy cho wu m∏o dych.
W ta kim przy pad ku w po zo sta ∏ym okre sie

mo˝ na je utrzy my waç wspól nie z po zo sta -
∏y mi ga tun ka mi. Naj traf niej szym roz wià za -
niem jest jed nak prze zna cze nie do ich ho -
dow li osob ne go, ca ∏o rocz ne go wy bie gu.

Ma ge lan ki. Do ro s∏a pa ra

Sza ∏as, do sko na ∏e miej sce na gniaz do

Sa mi ca ogrze wa pi skl´ ta, sa miec stoi na stra ̋ y
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Wiel koÊç wy bie gu oko ∏o 60 m2 po zwo li na
utrzy ma nie traw ni ka, któ ry b´ dzie sta no -
wi∏ znacz nà cz´Êç pod sta wo we go po kar -
mu dla pa ry pta ków wraz z przy sz∏ym
przy chów kiem. Do bu do wy we wn´trz ne -
go wy bie gu od dzie la jà ce go ma ge lan ki od
po zo sta ∏ych pta ków naj le piej jest za sto so -
waç ogro dze nie pe∏ ne (bez otwo rów)
o wy so ko Êci oko ∏o 1 me tra. Izo lu jàc ma ge -
lan ki w ta ki spo sób, unik nie my ich kon tak -
tu wzro ko we go z po zo sta ∏y mi pta ka mi, co
za pew ni spo koj ne za cho wa nie pa ry, szcze -
gól nie pod czas l´ gów. Na wy bie gu na le ̋ y
rów nie˝ za pew niç zbior nik wod ny o roz -
mia rach umo˝ li wia jà cych pta kom swo bod -
ne z nie go ko rzy sta nie. Dla pa ry ma ge la nek
oczko wod ne o wy mia rach 2x1 m i g∏´ bo -
ko Êci 30 cm jest wy star cza jà ce. Brze gi
zbior ni ka po win ny byç ∏a god ne, za pew nia -
jà ce pi skl´ tom swo bod ne wyj Êcie z wo dy.
Z kà pie li ma ge lan ki ko rzy sta jà rzad ko, jed -
nak jest ona nie zb´d na do pra wi d∏o we go
ich funk cjo no wa nia. Tem pe ra tu ry ujem ne
zi mà zno szà bez pro ble mów, jed nak wska -
za ne jest, aby mia ∏y do st´p do za da szo nej
wia ty lub otwar te go po miesz cze nia z war -
stwà s∏o my na pod ∏o ̋ u. Istot ny jest rów -
nie˝ w tym okre sie, w mia r´ mo˝ li wo Êci,
cz´ sty do st´p do nie za mar z ni´ te go zbior -
ni ka wod ne go.

Po za zie lon ka mi po da je my pta kom do
je dze nia ziar na zbó˝ z do dat kiem spe cja li -
stycz ne go gra nu la tu dla g´ si ozdob nych lub
po wszech nie do st´p ne go gra nu la tu dla ka -
czek i g´ si. Ma ge lan ki si wo g∏o we wy jàt ko -
wo ch´t nie zja da jà gra nu lat, w zwiàz ku
z tym, w za le˝ no Êci od po trzeb, mo ̋ e my
zwi´k szyç je go pro cen to wy udzia∏ w mie -
szan ce. Po da je my jà w na czy niu pod za da -
sze niem, uni ka jàc w ten spo sób za mok ni´ -
cia i ze psu cia si´ pa szy. Kra jo wy gra nu lat,
po za mok ni´ ciu, po tra fi, przy sprzy ja jà cych
ku te mu wa run kach, sple Ênieç w cià gu kil -
ku dzie si´ ciu go dzin. Co kil ka dni na le ̋ y po -
daç zbiór wi ta min w po sta ci i ilo Êci prze wi -
dzia nej przez pro du cen ta: roz pusz czo ne
w wo dzie w do dat ko wym na czy niu lub
syp kie zmie sza ne z pa szà. W okre sie zi mo -
wym wska za ne jest wzbo ga ce nie die ty ka -
pu stà, sa ∏a tà, mar chwià, su szo nà tra wà
oraz ziar na mi zbó˝ w for mie skie∏ ko wa nej. 

W na szych wa run kach kli ma tycz nych
mag elan ki si wo g∏o we przy st´ pu jà do l´ gu
naj cz´ Êciej w dru giej po ∏o wie kwiet nia.
Pta ki ko pu lu jà na wo dzie lub na là dzie
w oko li cach wo dy. Sa mi ca w to wa rzy stwie

M∏o de ma ge lan ki ro snà szyb ko

Kil ku dnio we pi skl´ ta w trak cie po si∏ ku

Ro dzi na w kom ple cie
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sam ca szu ka od po wied nie go miej sca i bu -
du je gniaz do. Naj cz´ Êciej b´ dzie to po sta -
wio na przez nas nie wiel ka, za da szo na bud -
ka o wy mia rach dna oko ∏o 60x60 cm. Do
Êrod ka wrzu ca my war stw´ s∏o my, któ ra
zo sta nie wy ko rzy sta na do bu do wy gniaz -
da. Po kil ku dniach sa mi ca zno si pierw sze
ja jo. Ko lej ne po ja wia jà si´ w od st´ pach jed -
no lub dwu dnio wych, naj cz´ Êciej w ilo Êci
od 4 do 6 szt. (o roz mia rach oko ∏o: 70 mm
d∏u go Êci i 48 mm sze ro ko Êci). Ma ge lan ka
po znie sie niu ostat nie go ja ja przy st´ pu je do
wy sia dy wa nia, pod czas któ re go ob ry wa
so bie puch z pier si i do dat ko wo wy Êcie∏a
nim gniaz do. Przed ka˝ do ra zo wym opusz -
cze niem gniaz da sta ran nie przy kry wa ja ja
war stwà pu chu i s∏o my. Sa miec ca ∏y ten
okres prze by wa w oko li cy i od stra sza nie -
pro szo nych go Êci. W ra zie ko niecz no Êci
ata ku je in tru za dzio bem lub ude rza skrzy -
d∏a mi. Po trzy dzie stu dniach wy sia dy wa nia
klu jà si´ m∏o de, któ re po wy schni´ ciu sa mi -
ca wy pro wa dza na ze wnàtrz. Pi skl´ ta sà
˝ó∏ to -czar nej bar wy. Na le ̋ y wów czas
przy go to waç p∏yt kie na czy nie z wo dà oraz
do dat ko we ni skie na czy nie z drob nà pa szà
umo˝ li wia jà ce swo bod ne po bie ra nie jej
przez m∏o de. Upew nia my si´ rów nie˝, czy
m∏o de b´ dà mo g∏y swo bod nie wyj Êç
z do tych cza so we go zbior ni ka wod ne go.
W pierw szych dniach ˝y cia bar dzo wa˝ ny
jest do st´p do zie lo ne go traw ni ka, któ ry
b´ dzie wte dy pod sta wo wym, a nie jed no -
krot nie je dy nym po kar mem m∏o dych. Po
kil ku dniach za czy na jà po bie raç wi´k szà
iloÊç pa szy. Mo ̋ e my do dat ko wo do na czy -

nia z wo dà wrzu caç po kro jo nà drob no zie -
le ni n´, np. tra w´, mni szek le kar ski,
krwaw nik itp. Do wo dy dwa ra zy w ty go -
dniu do da je my zbiór wi ta min, w któ rych
zna leêç si´ mu szà A, D3, E oraz z gru py B.
Wi ta mi ny te sà nie zb´d ne do pra wi d∏o we -
go roz wo ju m∏o dych pta ków, a szcze gól nie
wów czas, gdy ma my ogra ni czo ny do st´p
do zie lo nej tra wy. Po tom stwem do sko na le
opie ku jà si´ obo je ro dzi ce. M∏o de ma ge -
lan ki po kil ku dniach na bie ra jà si∏ i nie ba -
wem ca ∏à ro dzi nà prze mie rza jà wy bieg,
sku biàc zie lo ne p´ dy ro Êlin. Do zbior ni ka
z wo dà wcho dzà ch´t niej i cz´ Êciej ni˝ ro -
dzi ce. W trze cim ty go dniu ˝y cia ma ge lan -
kom za k∏a da my ob ràcz ki o Êred ni cy we -
wn´trz nej 14 mm. Po tym okre sie na cie le
m∏o dych za czy na jà po ja wiaç si´ sza re piór -
ka. Stop nio wo za czy na my po da waç do je -
dze nia grub szy gra nu lat dla osob ni ków do -
ro s∏ych, a w póê niej szym okre sie ziar na
zbó˝. W wie ku dwóch mie si´ cy m∏o de sà
zu pe∏ nie opie rzo ne, w bla dych bar wach

ro dzi ców z prze wa gà ko lo ru si we go.
Wst´p nie mo˝ na ju˝ po wiel ko Êci, a w naj -
bli˝ szym cza sie po g∏o sie, usta liç p∏eç m∏o -
dych pta ków. Po od by tych l´ gach do ro s∏e
osob ni ki, w okre sie sier pieƒ/wrze sieƒ,
prze cho dzà pro ces pie rze nia. M∏o de na to -
miast przez okres zi mo wy stop nio wo uzy -
sku jà in ten syw ne ko lo ry zbli ̋ o ne do do ro -
s∏ych. W przy sz∏ym ro ku b´ dà ju˝ pi´k ny mi
pta ka mi o in ten syw nych bar wach. Wst´p -
ne ko ja rze nia si´ w pa ry mo˝ na za ob ser -
wo waç ju˝ w pierw szym ro ku. Wio snà sa -
mi ca mo ̋ e na wet szu kaç miej sca i pró bo -
waç bu do waç gniaz do, jed nak do l´ gów
przy st´ pu jà za zwy czaj w dru gim ro ku 
˝y cia.

Fot. au to ra

Kontakt z autorem:
e-mail: ptaki@lendor.pl

tel. 032-673-85-11 (Zawiercie)
tel. kom. 0608-61-44-72

--------    ---------
Zapraszamy na stron´ www.lendor.pl

¸a god ne brze gi, u∏a twia jà ce wyj Êcie z wo -
dy, sà nie zb´d ne w przy pad ku pi sklàt

Ma ge lan ki si wo g∏o we ma jà in te re su jà ce, kon tra sto we upie rze nie


