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DRÓB ozdobny

Cy ra necz ka czer wo no ra mien na
na zy wa na CUDOKACZKÑ

Cu do kacz ka (Cal lo net ta leu co ph rys) w pe∏ ni za s∏u gu je na swo jà na zw´, cho cia˝ w Êwia do mo Êci 
ho dow ców na dal ist nie je ja ko cy ra necz ka czer wo no ra mien na. Ta ma ∏a, ko lo ro wa ka czusz ka spra -
wia pro ble my z jed no znacz nym skla sy fi ko wa niem. Na le ̋ y do mo no ty po we go ro dza ju Callo net -
ta, któ ry przez jed nych w∏à czany jest do ple mie nia ka czek w∏a Êci wych (Ana ti ni), na to miast przez in -
nych do ple mie nia pi˝ mó wek (Ca iri ni ni), ra zem z man da ryn kà, ka ro lin kà, ama zo net kà, gwi nej kà, grzy -
wien kà, dwo ma ga tun ka mi pi˝ mó wek i trze ma ga tun ka mi pig me jek (ka czu szek z ro dza ju Net ta pus).

Mi cha∏ Bu gaj ski

Cudokaczki odmiany srebrnej.
Fot. R. Lendor
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CCu do kacz ka jest jed nym z naj mniej -
szych ga tun ków ka czek. Mniej -
sze sà tyl ko cy ra necz ki zwy czaj ne i ka -

ro liƒ skie, sre brzan ki ho ten toc kie i ka -
czusz ki z ro dza ju Net ta pus. Osob ni ki ho -
dow la ne sà wi´k sze i ci´˝ sze od dzi -
kich krew nych. Wa ga do ro s∏ych osob ni -
ków wy ka zu je du ̋ à roz pi´ -
toÊç, od 190 do 360 g, przy d∏u go Êci cia -
∏a oko ∏o 35–38 cm.

U sam ców te go ga tun ku, tak jak i u in -
nych ga tun ków tro pi kal nych, nie wy st´ pu -
je sza ta spo czyn ko wa, jed nak dy mor -
fizm p∏cio wy jest wy raê nie za zna czo -
ny. G∏o wa sam ca ma bar w´ p∏o wo -sza -
rà. Od czo ∏a bie gnie czar ny pas, któ ry si´ -
ga z ty ∏u a˝ na szy j´, gdzie prze cho -
dzi w nie pe∏ nà, otwar tà z przo du, czar -
nà ob ro ̋ ´. PierÊ ma bar w´ p∏o wo -ró ̋ o -
wà i po kry ta jest czar ny mi c´t ka mi. Bo -
ki cia ∏a sà sre brzy sto -sza re. Przy ogl´ dzi -
nach z ma ∏ej od le g∏o Êci wi daç na nich prà˝ -
ko wa ny wzór. Pió ra pod ogo no we czar -
ne, ste rów ki rów nie˝ czar nej bar wy. Ku -
per czar ny. Po bo kach, po ni ̋ ej ku pra, bia -
∏e pla my. Grzbiet brà zo wy z oliw ko -
wym od cie niem, bar ków ki czer wo no -
-kasz ta no we. Skrzy d∏a czar ne z owal nà bia -
∏à pla mà na po kry wach skrzy d∏o wych. Lu -
ster ko zie lo ne z me ta licz nym 
po ∏y skiem. Oczy brà zo we, dziób sza ro -
nie bie ski z czar nym pa znok ciem, no gi ró -
˝o we. Tak ko lo ro wa sza ta za pew nia 
jed nak do sko na ∏y ka mu fla˝ w cie ni -
stym, tro pi kal nym le sie.

G∏o wa sa mi cy jest ja sno brà zo -
wa, nad okiem bie gnie wà ski bia -
∏y pas. Dru gi bia ∏y pas po ∏o ̋ o ny jest w tyl -
nej cz´ Êci g∏o wy, na li nii oka. Bia ∏e za bar -
wie nie ma rów nie˝ ob szar tu˝ nad dzio -
bem. Du ̋ a bia ∏a pla ma za czy na jà -
ca si´ przy na sa dzie dzio ba, po ni -
˝ej oka, prze cho dzi w bia ∏à szy -
j´. PierÊ i brzuch bia ∏e, po prze ci na ne nie -
re gu lar ny mi brà zo wy mi pr´ ga -
mi. Wierzch nie par tie cia ∏a brà zo we, bar -
ków ki z me ta licz nym, oliw ko wym po ∏y -
skiem. Ku per i ste rów ki czar ne. Skrzy -
d∏a czar ne z owal nà bia ∏à pla mà na po kry -
wach skrzy d∏o wych. Lu ster ko zie lo -
ne z me ta licz nym po ∏y skiem. Oczy brà zo -
we, dziób sza ry z ciem niej szà par tià gór -
nà, no gi ró ̋ o we. 

Osob ni ki m∏o do cia ne po dob -
ne sà do sa mi cy. M∏o de sam ce nie ma -
jà bia ∏ych zna czeƒ na g∏o wie.

Kaczor odmiany ˝ó∏tej w towarzystwie hotentotek

Samiec formy ˝ó∏tej

Kaczorek o ubarwieniu dzikim
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Puch pi sklàt w gór nych par tiach cia -
∏a czar ny, w dol nych bia ∏o -sza ry. G∏o -
wa bia ∏o -sza ra z wà skim czar nym pa -
sem bie gnà cym przez oko i ∏à czà -
cym si´ z pa sem 
bie gnà cym od czo ∏a przez cie mi´ na szy -
j´. Plam ki na grzbie cie i skrzy d∏ach sza ro -
-bia ∏e. Dziób bar wy sza ro -cie li stej. No -
gi sza re, z wie kiem prze bar wia jà -
ce si´ w sza ro -ró ̋ o we i w ró ̋ o we u do -
ro s∏ych.

Cal lo net ta leu co ph rys za miesz ku je tro -
pi kal ne la sy Bo li wii i po ∏u dnio wej Bra zy -
lii, po Uru gwaj i pó∏ noc nà Ar gen ty -
n´. Nie jest ga tun kiem licz nym, choç lo kal -
nie mo ̋ e wy st´ po waç w wi´k szej ilo -
Êci. Za sie dla sta wy i po to ki w le sie tro pi -
kal nym, ba gna i roz le wi ska po ro Êni´ te la -
sem. 

Se zon l´ go wy na wol no Êci przy pa -
da od wrze Ênia do grud nia, na pó∏ no -
cy roz po czy na si´ wcze Êniej. Znie sie nie li -
czy od 6 do 12 jaj o bia ∏ej sko rup ce. Gniaz -
da za k∏a da ne sà w dziu plach oraz w opusz -
czo nych gniaz dach in nych pta -
ków, np. mnich ni zin nych. Na wol no -
Êci nie no to wa no gniazd wspól -
nych, do któ rych ja ja sk∏a da ∏y -
by dwie lub wi´ cej sa mic, co jest doÊç po -
wszech ne u ka czek gniaz du jà cych w dziu -
plach. Wy sia dy wa niem jaj zaj mu je si´ tyl -
ko sa mi ca, cho cia˝ sa miec prze by -
wa w po bli ̋ u gniaz da przez ca ∏y czas wy -
sia dy wa nia. Cz´ sto te˝ sam ce prze sia du -
jà w wej Êciu do dziu pli. In ku ba -
cja trwa od 26 do 28 dni. M∏o de l´ -
gnà si´ syn chro nicz nie. Opie k´ nad po -
tom stwem spra wu jà obo je ro dzi ce. Sa mi -
ca wo dzi i ogrze wa m∏o de, sa -
miec stoi na stra ̋ y. Pi skl´ ta ̋ y wià si´ g∏ów -
nie owa da mi i drob ny mi ro Êli na mi wod ny -
mi. Zdol noÊç lo tu uzy sku jà po oko -
∏o dwóch mie sià cach od wy klu cia, doj rza -
∏oÊç roz rod czà po ukoƒ cze niu jed ne go ro -
ku. Ga tu nek ten for mu je doÊç trwa ∏e pa -
ry. Przez wi´k szoÊç ro ku pta ki trzy ma -
jà si´ tyl ko w to wa rzy stwie swo ich part ne -
rów, a w okre sie l´ go wym prze by wa -
jà w gru pach ro dzin nych z∏o ̋ o nych z ro -
dzi ców i po tom stwa.

Do ro s∏e pta ki ˝e ru jà g∏ów nie na p∏y ci -
znach, zbie ra jàc po karm z lu stra wo -
dy lub wy do by wa jàc go spod po wierzch -
ni, za nu rza jàc g∏o w´. W sk∏ad die -
ty wcho dzà ró˝ ne drob ne na sio na ro -
Êlin wod nych oraz drob ne bez kr´ gow -

M∏ody samiec odmiany srebrnej. Fot. R. Lendor

Samica odmiany srebrnej. Fot. R. Lendor

Para odmiany ˝ó∏tej
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ce. W die cie do mi nu je po karm po cho -
dze nia ro Êlin ne go.

Po okre sie l´ go wym pta ki prze miesz -
cza jà si´ ku ni ̋ ej po ∏o ̋ o nym te re nom. 
Za chod nià gra ni c´ za si´ gu sta no wià dla 
te go ga tun ku An dy. 

Cy ra necz ka czer wo no ra mien na jest ga -
tun kiem lu bia nym i po wszech nie gosz czà -
cym w ho dow lach. Nic w tym dziw ne -
go zwa ̋ yw szy, ˝e sam ce te go ga tun ku sà 
bar dzo ∏ad nie ubar wio -
ne, a przy tym nie zrzu ca jà swo jej ko lo ro -
wej sza ty i nie przy wdzie wa jà sza ty spo -
czyn ko wej. Do dat ko wym atu tem sà ma -
∏e roz mia ry cia ∏a oraz nie kon flik to wy cha -
rak ter tych ka czek, któ ry po zwa la na ho -
dow l´ w sta dzie wie lo ga tun ko wym. Mi nu -
sem jest na to miast ma ∏a od por noÊç na ni -
skie tem pe ra tu ry wy st´ pu jà -
ce u nas w okre sie zi mo wym.

Cu do kacz ki nie sà zbyt wy ma ga jà -
ce pod wzgl´ dem utrzy ma nia. Je Êli za pew -
ni si´ im stan dar do we wa run ki, w po sta -
ci uroz - ma ico ne go wy bie gu, oczka wod -
ne go z czy stà wo dà i od po wied nià kar -
m´, nie b´ dà stwa rzaç pro ble -
mów. Oczko wod ne nie mu -
si byç ani zbyt du ̋ e, ani zbyt g∏´ bo -
kie. Pi´ç dzie si´ cio cen ty me tro wej g∏´ bo -
ko Êci zbior nik, o po wierzch ni dwóch me -
trów kwa dra to wych w zu pe∏ no Êci wy star -
czy dla jed nej pa ry tych ka czu -
szek. Przy utrzy ma niu w sta dzie wie lo ga -
tun ko wym na le ̋ y do bie raç ob sa -
d´ tak, by uni kaç ∏à cze nia cu do ka -
czek z ga tun ka mi agre syw ny mi. Na ogra -
ni czo nej prze strze ni cy ra necz ki te mo -
gà byç n´ ka ne przez wi´k sze i sil niej -
sze ga tun ki. 

W okre sie zi mo wym ko niecz ne jest za -
pew nie nie schro nie nia przed ni skà tem pe -
ra tu rà i mroê nym wia trem. Osob ni ki, któ -
re od kil ku po ko leƒ ˝y jà w kra ju, sà le -
piej przy sto so wa ne do na sze go kli ma -
tu ni˝ im por to wa ne z Eu ro py Za chod -
niej. Ta kie pta ki mo gà prze by waç na nie za -
ma rza jà cym zbior ni ku wod nym na -
wet przy kil ku stop nio wym mro zie, jed -
nak du ̋ e mro zy mu szà sp´ dzaç w po -
miesz cze niu do brze izo lo wa nym, su -
chym i z gru bà war stwà Êció∏ ki. Pió ra za -
pew nia jà cy ra necz kom do sko na ∏à izo la -
cj´ ter micz nà, jed nak no gi, a szcze gól -
nie b∏o ny p∏aw ne, sà miej sca mi wra˝ li wy -
mi na od mro ̋ e nia, z te go po wo du cu do -
kacz ki nie po win ny cho dziç po lo -

dzie i Ênie gu, zw∏asz cza przy wi´k -
szym mro zie. 

Pod wzgl´ dem ˝y wie nio wym kacz -
ki te nie sà wy ma ga jà ce. Mo˝ na ˝y -
wiç je zbo ̋ em (psze ni ca, owies na go na -
sien ny), wzbo ga ca jàc kar m´ nie wiel -
kim do dat kiem bia∏ ka po cho dze nia zwie -
rz´ ce go (su szo ne kre wet ki, gam ma -
rus) lub go to wy mi pe∏ no por cjo wy mi kar -
ma mi dla ka czek. Po karm zie lo ny kacz -
ki b´ dà zdo by waç na wy bie gu, dla te go od -
po wied nio za sob ny w po karm tra wia -
sty wy bieg jest rów nie˝ wa˝ ny. W okre -
sie l´ go wym zbo ̋ a naj le piej po da -
waç w for mie kie∏ ko wa tej, wzbo ga co -
ne wi ta mi na mi i kre dà pa stew nà. W okre -
sie let nim szcze gól nie lu bia nym po kar -
mem jest rz´ sa wod na.

Cy ra necz ka czer wo no ra mien -
na, jak ma ∏o któ ry ga tu nek, na da je si´ do -
sko na le do utrzy my wa nia w wo lie -
rach w sta nie lot nym. W lo cie kacz -
ki te cha rak te ry zu jà si´ du ̋ à spraw no -
Êcià w omi ja niu prze szkód, wszak po cho -
dzà z tro pi kal ne go la su, gdzie w cza sie lo -
tu mu szà ma new ro waç po mi´ dzy drze -
wa mi. By zmniej szyç ry zy ko ura -
zów na sku tek zde rze nia ze Êcia na -
mi z siat ki, na le ̋ y je za bez pie -
czyç tak, by by ∏y dla pta ków wi docz -
nà prze szko dà, np. przez umo co wa -
nie mat z trzci ny, bam bu sa czy wi kli ny.

Se zon l´ go wy przy pa da za zwy -

czaj na okres od kwiet nia do czerw -
ca, cho cia˝ u te go ga tun ku cz´ sto zda rza -
jà si´ ró˝ ne ano ma lia l´ go we, czy to gniaz -
do wa nie bar dzo wcze snà wio -
snà, czy te˝ póê nym la tem, a tak ̋ e dwu -
krot ne, a na wet trzy krot ne gniaz do wa -
nie w cià gu ro ku, w tym rów nie˝ zi -
mà. Kacz ki te gniaz da za k∏a da jà w dziu -
plach, wi´c w ho dow li na le ̋ y udo st´p -
niç im bud ki l´ go we. Oso bi Êcie sto su -
j´ stan dar do we bud ki l´ go we o wy mia -
rach dna 25x25 cm i wy so ko -
Êci 50 cm, z otwo rem wej Êcio wym umiej -
sco wio nym 30 cm od dna bud -
ki. Otwór wej Êcio wy do sto so wa -
ny jest do ka czek wiel ko Êci man da ryn -
ki i ma Êred ni c´ 12 cm. 
Je Êli na wy bie gu prze by wa jà kacz ki o ró˝ -
nej wiel ko Êci, gniaz du jà ce w bud -
kach, wów czas w cz´ Êci bu dek in sta lu -
j´ na k∏ad ki z mniej szej Êred ni cy otwo ra -
mi, tak by wi´k sze kacz ki nie mo -
g∏y do nich wejÊç. Dla cy ra necz ki czer wo -
no ra mien nej Êred ni ca otwo ru wej Êcio we -
go to oko lo 9 cm. Pla nu jàc ob sa d´ wy bie -
gu wie lo ga tun ko we go, pro po nu j´ jed -
nak nie ∏à czyç ga tun ków o tych sa -
mych pre fe ren cjach co do miej sca gniaz -
do wa nia, by nie kon ku ro wa ∏y mi´ dzy so -
bà. 

Cu do kacz ki sà tro skli wy mi ro dzi ca -
mi. Za cie kle bro nià swo ich m∏o -
dych i w tym okre sie ich za cho wa -

Samiec formy ˝ó∏tej, samiec standardowy
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nie zmie nia si´ dia me tral nie. Sam ce mo -
gà po dej mo waç na wet pró by za stra sza -
nia lu dzi, co w wy ko na niu tak ma ∏e -
go pta ka jest ko micz ne. Z te go po wo -
du, jak i z ra cji wra˝ li wo Êci pi sklàt na ni -
skie tem pe ra tu ry, naj le piej aby pierw -
sze dwa ty go dnie pi skl´ ta wraz z ro dzi -
ca mi sp´ dzi ∏y w po miesz cze niu. Na -
wet w ma ju tra fia jà si´ bar dzo zim ne no -
ce, któ re mo gà byç po wo dem upad -
ków pi sklàt. Pi skl´ tom mo˝ na po da -
waç go to wà, gra nu lo wa nà kar -
m´ dla kur czàt oraz drob no po sie ka -
ne zie lon ki, któ re na po czàt ku mo˝ -
na wrzu ciç do po jem ni ka z wo dà, by za -
ch´ ciç ma lu chy do je dze nia. W póê niej -
szym okre sie zie lon ki mo˝ na po da waç
w od dziel nym na czy niu. W pierw -
szych dniach po jem nik z wo dà po wi -
nien byç p∏yt ki, by ka czàt ka nie mia -
∏y pro ble mu z wcho dze niem i wy cho -
dze niem z wo dy. W mia r´ wzro stu na -
czy nie z wo dà po win no byç zmie nia -
ne na co raz wi´k sze i g∏´b sze. Ja sto su -
j´ 2-, 5- i 10-cen ty me tro wej g∏´ bo ko -
Êci po jem ni ki, w za le˝ no Êci od wie -
ku i wiel ko Êci pi sklàt. Dzie si´ cio dnio -
wym pi skl´ tom cu do ka czek mo˝ na za ∏o -
˝yç ob ràcz ki o roz mia rze 8 mm.

Wie lo let nia ho dow la po zwo li ∏a na wy -
od r´b nie nie i utrwa le -
nie dwóch form leu cy stycz nych u te -
go ga tun ku: ˝ó∏ tej i srebr nej. Oby -
dwie od mia ny sà jesz cze doÊç rzad -
ko spo ty ka ne w kra jo wych 
ho dow lach, zw∏asz cza for ma srebr -
na. Z ho dow là ma ∏o roz po wszech nio -
nych od mian barw nych wià ̋ à si´ pew -
ne pro ble my w po sta ci du ̋ e go po kre -
wieƒ stwa osob ni ków. Do dat ko wo u for -

my ˝ó∏ tej wy st´ pu jà ró˝ ne pro ble my ty -
po we dla od mian lut nio: pro ble -
my ze wzro kiem, utra ta ko lo rów upie -
rze nia pod wp∏y wem Êwia t∏a s∏o necz ne -

go, wy˝ sza po dat noÊç piór na uszko dze -
nia. Do te go na le ̋ y 
do daç jesz cze ogól nie mniej szà od por -
noÊç, szcze gól nie wi docz nà u pi sklàt. 

Samice i samiec odmiany ˝ó∏tej


