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Ang.: Whi te -bac ked Duck, Afri can Whi te -bac ked Duck (T. l. leu co no tus),
Ma da ga scar Whi te -bac ked Duck (T. l. in su la ris)
Niem.: Weißrücken -Pfe ifgans, Weißrücke nen te, Afri ka ni sche Weißrücke nen -
te (T. l. leu co no tus), Ma da ga skar – Weißrücke nen te (T. l. in su la ris), Ti ge ren te
Franc.: Eri sma tu re ∫ dos blanc, Ca nard ∫ dos blanc
Ros.: Bie ∏o spin na ja saw ka

Ten oso bli wie wy glà da jà -
cy przed sta wi ciel rz´ du blasz ko -
dzio bych (An se ri for mes), mi -
mo nie po kaê nych roz mia -
rów i „ka cze go” spo so bu ˝y -
cia, w tak so no mii usy tu owa -
ny jest w gru pie drze wic (Den -
dro cy gni ni), w pod ro dzi nie g´ -
si (An se ri nae). Daw niej ga tu -
nek ten za li cza no do ster ni -
czek (Oxy uri ni). Nie któ rzy sys te -
ma ty cy jed nak wy od r´b nia -
jà dla nie go osob nà gru p´ (Tha -
las sor ni ni), a na wet pod ro dzi -
n´ (Tha las sor ni nae).

Po kracz ka
(Tha las sor nis leu co no tus)

To masz Do roƒ



JJest to je dy ny przed sta wi ciel ro dza ju
Tha las sor nis. Na uko we go opi su ga tun ku
do ko nał w 1838 r. an giel ski przy rod nik

Tho mas Camp bell Ey ton (1809-1880). Ba -
zo wał on na oka zie zdo by tym na Przy làd ku
Do brej Na dziei w Re pu bli ce Po łu dnio wej
Afry ki. W 1897 r. ame ry kaƒ ski or ni to log
Char les Wal la ce Rich mond (1868-1932)
wy od r´b nił na Ma da ga ska rze osob ny pod -
ga tu nek – T. l. in su la ris. 

Jest to ma ły ptak o krót kim, nie co za -
okrà glo nym cie le. W syl wet ce wy ra ênie
wy ró˝ nia si´ nie pro por cjo nal nie du ̋ a gło -
wa z ma syw nym dzio bem, osa dzo -
na na wà skiej szyi. Ptak, prze by wa jàc
na wo dzie, ma cia ło doÊç gł´ bo ko za nu rzo -
ne, a ogon pła sko po ło ̋ o ny na ta fli wo dy
lub w niej za nu rzo ny i nie wi docz ny. Spra -
wia to wra ̋ e nie, ˝e jest on po zba wio ny
ogo na. Z da le ka mo˝ na go uznaç za per ko -
za. Pod czas lo tu no gi wy sta jà za za rys ogo -
na. DługoÊç cia ła wy no si 38-40 cm.
Rozpi´toÊç skrzy deł: 65-75 cm. Sa miec jest
nie co wi´k szy od sa mi cy. Je go skrzy dło ma
długoÊç 16-18 cm, ogon – 4,5-5,5 cm,
dziób – 3,8-4,5 cm, skok – 3,5-4,1 cm.
U sa mi cy przed sta wia si´ to na st´ pu jà co:
skrzy dło – 15-16 cm, dziób – 3,5-4,2 cm.
Ma sa cia ła sam ca wy no si 650-790 g, sa mi -
cy – 625-765 g. 

U po kracz ki nie wy st´ pu je dy mor fizm
płcio wy. Cza pecz ka na gło wie, oko li ca oka
oraz tył szyi sà czar no -brà zo we. Po licz ki sà
jaÊniejsze, pło wo ̋ ół te, ozdo bio ne de li kat -
nym czar nym plam ko wa niem. U na sa dy
dzio ba do brze wi docz na jest owal na bia ła
pla ma. Przód i bo ki szyi sà pło wo ̋ ół te.
Pier, bo ki cia ła i gór na cz´Êç brzu cha sà brà -
zo wa we z czar nym prà˝ ko wa niem (prà˝ ki
sà w´˝ sze na pier si, szer sze na bo kach cia -
ła). Dol na cz´Êç brzu cha, pod brzu sze i po -
kry wy pod ogo no we – sza ro -brà zo we.
Gór na cz´Êç cia ła, po za dol nà cz´Êcià
grzbie tu i ku prem, jest ciem niej sza – kasz -
ta no wo -brà zo wa z wy ra Ênym czar nym
prà˝ ko wa niem. Lot ki sà czar no -brà zo we.
Dol na cz´Êç grzbie tu jest bia ła (jest to jed -
nak wi docz ne tyl ko u pta ka w lo cie bàdê
trzy ma ne go w r´ kach). Od za bar wie nia tej
cz´Êci cia ła po cho dzi an giel ska, nie miec ka
i ro syj ska na zwa ga tun ku. Ku per i po kry wy
na do go no we sà czar no -brà zo we z bia ły mi
prà˝ ka mi. Ogon jest bar dzo krót ki. Ste -
rów ki sà czar ne. Dziób jest ciem no sza ry
z nie re gu lar nie roz miesz czo ny mi zie lon ka -
wo ̋ ół ty mi pla ma mi (najcz´Êciej sku pio ny -

mi u je go na sa dy). No gi sà zie lon ka wo sza -
re. T́  czów ka oka – ciem no brà zo wa. 

Pta ki mło de ma jà nie co ciem niej sze
upie rze nie z mniej wy ra ênym prà˝ ko wa -
niem. Ich po licz ki oraz gór na cz´Êç szyi sà
in ten syw niej czar no plam ko wa ne. 

W okry wie pu cho wej pi sklàt cza pecz ka
na gło wie, kark oraz oko li ca oka sà czar ne.
Bo ki gło wy, pierÊ i dol na cz´Êç cia ła ja sne,
rdza wo brà zo we. Gór na cz´Êç tu ło -
wia – czar no -brà zo wa. Dziób jest sza ro nie -
bie ska wy. No gi – sza ro czar ne. 

Pod ga tu nek za miesz ku jà cy Ma da ga skar
ró˝ ni si´ od no mi na tyw ne go (opi sa ne go
wy ̋ ej) nie co mniej szy mi roz mia ra mi cia ła.
Do dat ko wo prà˝ ko wa nie na cie le i ciem ne
par tie na gło wie sà in ten syw niej sze.
JednoczeÊnie jed nak pod sta wo wa bar wa
tu ło wia ma jaÊniejszy, pło wy ko lor. 

Na ob sza rach za miesz ki wa nych przez t´
kacz k´ nie ma prak tycz nie ˝ad nych po dob -
nie wy glà da jà cych pta ków. Po my liç jà mo˝ -
na je dy nie z nie co wi´k szà ster nicz kà afry -
kaƒ skà (Oxy ura mac coa) lub mniej szy mi
per koz ka mi – zwy czaj nym, bia ło smu gim
i dłu go dzio bym (Ta chy bap tus ru fi col lis, T.
pel zel nii, T. ru fo la va tus). 

Ga tu nek ten wy da je czy sty, gwi˝ d˝à cy,
dwu sy la bo wy dêwi´k brzmià cy jak: „tit -
-we et”. Głos ten mo˝ na usły szeç za rów no
u pta ków prze by wa jà cych na wo dzie, jak
i le cà cych. 

Po kracz ka wy st´ pu je na dwóch od dzie -
lo nych od sie bie ob sza rach Afry ki. W za -

chod niej cz´Êci kon ty nen tu, w pa sie le ̋ à -
cym po mi´ dzy 10° a 20° szerokoÊci geo gra -
ficz nej pół noc nej, na ob sza rze od Se ne ga lu
do Cza du. Dru ga po pu la cja ˝y je we
wschod niej i po łu dnio wej Afry ce – od Etio -
pii (na pół no cy) po Re pu bli k´ Po łu dnio wej
Afry ki, Na mi bi´ i An go l´ (na po łu dniu). Nie
wy st´ pu je na te re nach leÊnych rów ni ko wej
cz´Êci kon ty nen tu. Brak jej rów nie˝ na te -
re nach pu styn nych po łu dnio wo -za chod niej
cz´Êci Afry ki. Od r´b ny pod ga tu nek za -
miesz ku je Ma da ga skar. 

Pta ki afry kaƒ skie pro wa dzà osia dły tryb
˝y cia. Ma da ga skar skie po kracz ki sà na to -
miast w´ drow ne. Uza le˝ nio ne jest to
od dost´pnoÊci wo dy i wy sy cha nia zbior ni -
ków wod nych. 

Po kracz ka za sie dla ró˝ ne go ro dza ju
słod ko wod ne zbior ni ki – je zio ra, sta wy, ba -
gna, sa dzaw ki, te re ny za le wo we, mo cza ry
z buj nà, pły wa jà cà roÊlinnoÊcià wod nà. Uni -
ka otwar tych wód. Najcz´Êciej prze by wa
w przy brze˝ nej, płyt kiej stre fie, gdzie mo -
˝e si´ szyb ko ukryç wÊród roÊlinnoÊci i nur -
ko waç. Cza sa mi prze by wa w to wa rzy stwie
sre brza nek ho ten toc kich (Anas hot ten to ta)
i ka czu szek afry kaƒ skich (Net ta pus au ri -
tus), któ re za miesz ku jà po dob ne sie dli ska.
Jest to ptak sil nie za adop to wa ny do wod -
ne go try bu ˝y cia. Na làd wy cho dzi bar dzo
rzad ko i nie zgrab nie si´ po nim po ru sza (jej
no gi sà umiesz czo ne w tyl nej cz´Êci cia ła).
Ce chà tà przy po mi na ster nicz ki. Prze by wa
cz´ sto w gru pach. Na naj bar dziej atrak cyj -
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nych te re nach ˝e ro wi sko wych two rzy cza -
sa mi sta da li czà ce po nad 100 osob ni ków.
Jest to ptak ak tyw ny głów nie o zmierz chu
i Êwi cie. Przez wi´k szà cz´Êç dnia od po czy -
wa i drze mie ukry ty wÊród roÊlinnoÊci nad -
wod nej. Gdy jest za nie po ko jo ny lub czu je
zbli ̋ a jà ce si´ nie bez pie czeƒ stwo, opusz cza
wi´k szà cz´Êç cia ła gł´ biej do wo dy i od pły -
wa z lek ko unie sio nà do gó ry gło wà. Do lo -
tu pod ry wa si´ tyl ko w ostatecznoÊci. 

Ptak ten ˝y wi si´ nie mal wy łàcz nie po -
kar mem roÊlinnym. Sà to głów nie na sio -
na i liÊcie roÊlin wod nych – m.in. z ro dzi ny
grzy bie nio wa tych (Nym pha eace ae). Pi -
skl´ ta ˝y wià si´ przede wszyst kim lar wa mi
owa dów z ro dzi ny ochot ko wa tych (Chi ro -
no mi dae) i na sio na mi rde stów z ro dza ju
Po ly go num. Kacz ki te zdo by wa jà właÊciwie
ca łe po ̋ y wie nie nur ku jàc w płyt kiej wo -
dzie. Cza sa mi tyl ko zbie ra jà je z po -
wierzch ni wo dy. Pta ki do ro słe łà czà si´
w pa ry praw do po dob nie na ca łe ˝y cie. Se -
zon l´ go wy jest zmien ny w cza sie. Uza le˝ -
nio ne jest to od dost´pnoÊci do od po wied -
nich zbior ni ków wod nych i wa haƒ po zio -
mu wo dy. W ró˝ nych cz´Âciach are ału
stwier dza no l´ gi o ró˝ nych po rach ro ku.
Po kracz ka gniaz du je po je dyn czy mi pa ra mi
lub two rzy lu Êne gru py. Gniaz do bu do wa -
ne jest bli sko brze gu zbior ni ka wod ne go.
Najcz´Êciej jest ono ukry te wÊród trzcin,
ci bo ry pa pi ru so wej (Cy pe rus pa pi rus) lub
po ło ̋ o ne na wy sep ce roÊlinnoÊci ro snà cej
na wo dzie. Cza sa mi pta ki wy ko rzy stu jà
sta re gniaz da per ko zów lub ły sek czu ba -
tych (Fu li ca cri sta ta). Ja ko ma te riał bu dul -
co wy słu ̋ à ró˝ ne zie lo ne cz´Êci roÊlin,
głów nie ło dy gi. Wn´ trze wyÊcielone jest
de li kat nym ma te ria łem roÊlinnym, znacz -
nie rza dziej jest to pta si puch. L´g li czy 4-
10 jaj, któ re ma jà gład kà, po ły sku jà cà, brà -
zo wà sko ru p´ – jest to nie zwy kły ko lor
wÊród jaj blasz ko dzio bych. Do dat ko wo sà
one jesz cze sto sun ko wo du ̋ e w po rów na -
niu do wielkoÊci pta ka – ich wy mia ry
to: 55-66 x 44,9-51 mm (ø 61,6 x 48,5
mm). In ku ba cja trwa 29-36 dni. Pi skl´ ta mi
opie ku jà si´ oba pta ki two rzà ce pa r´. Mło -
de uzy sku jà lotnoÊç w wie ku oko ło 16 ty -
go dni. 

Po kracz ka by ła daw niej bar dzo rzad ko
im por to wa na do za chod nio eu ro pej skich
ho dow li. Zna ny fran cu ski or ni to log Je an
The odo re De la cro ur (1890-1985), w swo -
im 4-to mo wym dzie le o pta kach blasz ko -
dzio bych Êwia ta „The Wa ter fowl of the

World” z lat 1954-64, po da je, ˝e w 1930 r.
spro wa dził dwu krot nie ten ga tu nek z Ma -
da ga ska ru. Bry tyj ska sieç ko lek cji blasz ko -
dzio bych Wild fowl & We tlands Trust
(na cze le ze słyn nym Slim brid ge) utrzy mu -
je od ro ku 1959 afry kaƒ ski, no mi na tyw ny
pod ga tu nek. Od 1973 r. po sia da tak ̋ e
pod ga tu nek ma da ga skar ski. Pierw szy
przy chó wek w wa run kach sztucz nych uzy -
ska no w 1933 r. w an giel skim Fo xwar ren
Park. Z dwóch l´ gów wy klu ło si´ 5 pi sklàt.
Gniaz da by ły zbu do wa ne w nad brze˝ nej
roÊlinnoÊci. In ku ba cjà za j´ ta by ła tyl ko sa -
mi ca. Wy cho wem mło dych zaj mo wa ły si´
oba pta ki two rzà ce pa r´. W bry tyj skim
Wild fowl & We tlands Trust ja ja by ły skła da -
ne w la tach 1965 i 1969, jed nak ̋ e do pie ro
w 1966 r. uzy ska no pi skl´ ta. Kar mio no je
roz wie lit ka mi, lar wa mi ko ma rów, mrów -
czy mi ja ja mi oraz ma ły mi Êli ma ka mi.
Utrzy my wa nie i ho dow la te go ga tun ku
w wa run kach sztucz nych jest kło po tli wa.
Kacz ka ta wy ma ga na sło necz nio nych, cie -
płych zbior ni ków wod nych. In nym roz wià -
za niem jest eks po no wa nie jej w pa wi lo -
nach tro pi kal nych, gdzie utrzy my wa na jest
sta ła, wy˝ sza tem pe ra tu ra. Obec nie trzy -
ma na jest m.in. w bel gij skim Parc Pa ra di sio
w Cam bron, Ogro dzie Zoo lo gicz nym
w Ko lo nii, Vo gel par ku Wal sro de, an giel -
skim Slim brid ge. Z dwóch ostat nich
oÊrodków po cho dzà fo to gra fie przed sta -
wia nych osob ni ków. 

Po kracz ka jest wpi sa na na „Czer wo nà
Li st´ Ga tun ków Za gro ̋ o nych” Âwia to wej
Unii Ochro ny Przy ro dy (IUCN Red List
Ca te go ry). Ma sta tus tak so nu mniej na ra -
˝o ne go na wy mar cie (Le ast Con cern). Nie
ma jej na liÊcie Kon wen cji Wa szyng toƒ -

skiej. Jej Êwia to wa po pu la cja oce nia na jest
obec nie na 14-31 tys. osob ni ków. Miej sca -
mi jest ona po spo li tym pta kiem, jed nak ̋ e
za ob ser wo wa no zmniej sza nie si´ jej
liczebnoÊci na nie któ rych ob sza rach. Po -
pu la cja za chod nio afry kaƒ ska, b´ dà ca
w izo la cji od po zo sta łych sta no wisk te go
ga tun ku, jest za gro ̋ o na i naj praw do po -
dob niej bli ska wy mar cia. Pod ko niec ze -
szłe go wie ku jej liczebnoÊç w tam tym re jo -
nie Afry ki oce nia no na mniej ni˝ 10 tys.
osob ni ków i wy ka zy wa ła ona ten den cj´
do zmniej sza nia. Li cze nia pta ków prze pro -
wa dzo ne w la tach 80. ze szłe go stu le cia
wy ka za ły sku pie nia po oko ło 500 pta ków
na je zio rze Na iva sha w Ke nii i mo kra dłach
Par ku Na ro do we go Ka fue w Za mbii.
W Re pu bli ce Po łu dnio wej Afry ki uwa ̋ a -
na jest za ga tu nek nie licz ny, jed nak ̋ e bra -
ku je Êci słych da nych do ty czà cych roz -
miesz cze nia i liczebnoÊci. Pod ga tu nek ma -
da ga skar ski jest sze ro ko roz prze strze nio -
ny na tej wy spie. Nie wy st´ pu je na ob sza -
rze Pła sko wy ̋ u Ârod ko we go (High Pla te -
au). Pod ko niec ze szłe go wie ku jej
liczebnoÊç na wy spie sza co wa no na oko -
ło 10 tys. pta ków. Daw niej by ła licz niej sza,
obec nie wy co fa ła si´ z wie lu sta no wisk
(w 1989 r. wy mar ła po pu la cja z je zio ra
Alo atra w pół noc nej cz´Êci wy spy). W tej
chwi li licz niej wy st´ pu je na mo kra dłach
nie da le ko So ala la, w za chod nim Ma da ga -
ska rze. Za przy czy n´ zmniej sze nia si´ jej
liczebnoÊci na wy spie uzna je si´ głów nie
po lo wa nia i kłu sow nic two, mi mo ˝e jej
mi´ so uzna wa ne jest ra czej za nie smacz ne. 

Fot. au to ra


