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Bie gus in dyj ski
(ang. In dian Run ners., 
niem. lau fen ten)

Stad ko bie gu sów in dyj skich w od mia nie bru nat no -plam ko wa nej. Fot. S. Lieske.

Sta ni s∏aw Lie ske 

Bie gu sy in dyj skie to kacz ki o smu k∏ej, wy d∏u ̋ o nej syl wet ce, z tu ∏o wiem w kszta∏ cie bu tel ki z d∏u gà szy -
jà i pio no wej po sta wie przy po mi na jà cej nie mal pin gwi na.
Od zna cza jà si´ wy jàt ko wà wÊród ka czek ru chli wo Êcià (stàd na zwa bie gus) i ˝y wym tem pe ra men tem.
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DDziób ich, wsku tek osa dze nia g∏o wy pro -
sto pa dle do szyi, wy da je si´ nie pro por -
cjo nal nie d∏u gi. Szczàt ko we skrzy d∏a

unie mo˝ li wia jà fru wa nie tych pta ków, co po -
zwa la na utrzy my wa nie ich na wy bie gu bez
am pu ta cji skrzy d∏a lub je go pod ci´ cia. Ra sa ta
wy wo dzi si´ od dzi kiej kacz ki krzy ̋ ów ki.
Âred nia wa ga ka czo ra wy no si 1,7-2 kg, kacz -
ki – 1,5-1,7 kg. Naj bar dziej zna ne od mia ny
barw ne to: dzi ka, ˝ó∏ ta, bru nat no -c´t ko wa -
na, bia ∏a, kre mo wa, sar nia (bia ∏o -brà zo wa),
pstrà go wa ta (sre brzy sto sza ra), czar na z bia -
∏ym kra wa tem, czar na, nie bie ska.

Po cho dze nie tej ra sy nie jest do koƒ ca zna -
ne i ist nie jà ró˝ ne hi po te zy na ten te mat. Naj -
bar dziej wia ry god ne jest to, ˝e kacz ka ta po -
cho dzi z za chod nich In dii. Tam tej sza ho dow -
la ka czek sku pia ∏a si´ na do brze roz wi ni´ tych
te re nach, gdzie zna no me to dy wy ho do wa nia
ka czek nio sek. Pierw sze im por to wa ne do
Eu ro py eg zem pla rze przy by ∏y do ogro dów
zoo lo gicz nych z Bom ba ju. Ho dow l´ na wi´k -
szà ska l´ roz po cz´ to w Wiel kiej Bry ta nii po
ro ku 1830. Wie dz´ na te mat tych pta ków
i ich ho dow l´ roz po wszech ni∏ w la tach
osiem dzie sià tych Wil liam Co ok. Z Wiel kiej
Bry ta nii bie gu sy in dyj skie tra fi ∏y do USA, Ho -
lan dii i Nie miec w 1895 r. Dzie si´ç lat póê niej
sta ∏y si´ doÊç po pu lar ne. Po wo dem te go by ∏a
nie spo ty ka na u in nych ka czek nie ÊnoÊç. Wil -
helm Busch z Mech thau sen w kwiet niu 1906
ro ku w jed nym ze swo ich li stów na pi sa∏: „Od
kil ku lat ma my in dyj skie bie gu sy. Nio sà si´ do -
brze, nie od da la jà si´ od po dwó rza, nie sà ani
du ̋ e, ani t∏u ste i dla te go nie na da jà si´ do pie -
cze nia”. Obec nie ma jà wie lu zwo len ni ków
wÊród ho dow ców w Niem czech, któ rzy za -
bie ga jà o utrzy ma nie ich w czy sto Êci ra so wej.

Ho dow là bie gu sów za jà ∏em si´ 5 lat te mu.
Za mie ni ∏em wów czas kil ka kur u˝yt ko wych
na dwa ka czo ry bie gu sa in dyj skie go (je den
dzi ko ubar wio ny a dru gi bia ∏y). By ∏a to oka -
zja, któ ra za po czàt ko wa ∏a u mnie ho dow l´
za rów no tych ka czek, jak i in nych.

Mo im ko lej nym po su ni´ ciem by ∏o na by cie
dwóch ka czek. Czte ry sztu ki, któ re po sia da -
∏em, po dzie li ∏em na dwie pa ry i jed nà z nich
od da ∏em ko le dze.

Kacz ki od ra zu za akli ma ty zo wa ∏y si´ na
no wym te re nie. Za pew ni ∏em im zbior nik
wod ny o wy mia rach 1x1 m, by mia ∏y mo˝ li -
woÊç wy kà pa nia si´. Le piej jak zbior nik wod -
ny jest ta kiej wiel ko Êci, bo kacz ki wte dy nie
sà dzi kie i prze by wa jà wi´ cej cza su pa sàc si´
na tra wie. Na là dzie wi daç ich nie zwy k∏y
urok. Wi dy wa ∏em ju˝ ta kie kacz ki p∏y wa jà ce

Odmiana bràzowa, samica. Fot. J.Wolters.

Odmiana bràzowa, samiec. Fot. J. Wolters.

Odmiana niebieska. Fot. Müssener & Wandelt.˚ó∏ta nakrapiana. Fot. S. Lieske

Kremowa nakrapiana. Fot. S. Lieske

Odmiana bia∏a nakrapiana. Fot. S. Lieske.
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u ho dow ców po sta wie, by ∏y dzi kie, bo sp´ -
dza ∏y wi´ cej cza su w wo dzie ni˝ na là dzie.
Za tem le piej mieç dla nich skrom ny sta we -
czek ni˝ ogrom ne ba jo ro.

W mo jej ho dow li g∏ów nym po ̋ y wie niem
tych ka czek jest psze ni ca, owies ∏u ska ny i kil -
ka in nych zia ren do mie szan ki. Co kil ka dni
po da j´ zbo ̋ e na mo czo ne z wi ta mi na mi,
dro˝ d˝a mi piw ny mi oraz olej kiem czosn ko -
wym. Do dat ko wo po da j´ te˝ li Êcie bu ra ków,
sie ka ne jab∏ ka, mar chew i bu racz ki. Oprócz
spo ̋ y wa nia po kar mu po da wa ne go prze ze
mnie, kacz ki pa sà si´ te˝ na do brze za dba -
nym traw ni ku, gdzie mo gà zjeÊç, oprócz
Êwie ̋ ej tra wy, krwaw nik, bab k´, mlecz oraz
in nà ro Êlin noÊç. Wy bieg jest ob sa dzo ny drze -
wa mi i krze wa mi owo co wy mi. Naj bar dziej
lu bià zja daç pro sto z krza ka agrest i czar nà
po rzecz k´, na wet jesz cze nie doj rza ∏e w pe∏ -
ni, gdy im te go za brak nie, bio rà si´ za czer -
wo nà po rzecz k´ oraz za czy na jà pod ja daç
opa da jà ce z drzew Êliw ki. Póê nym la tem zja -
da jà moc no doj rza ∏e spa dy z ja b∏o ni a cza sem
i z gru szy.

Mo˝ na im to u∏a twiç, kro jàc jab∏ ka na ka -
wa∏ ki lub w kost ki. Mo je kacz ki z ch´ cià je -
dzà wszyst kie po da wa ne im po kar my. Sta -
ram si´ tak ̋ e da waç im ro Êli ny wod ne przy -
wie zio ne ze stru my ka lub staw ku. Ro Êli ny te
wy rzu cam bez po Êred nio na ta fl´ wo dy lub
do po jem ni ka z wo dà. Kacz ki wy bie ra jà z po -
da nej ro Êlin no Êci drob ne or ga ni zmy wod ne,
tj.: Êli ma ki, roz wie lit ki, ma ∏e ˝a by i ry by oraz
plu skwia ki itp. Ich ja d∏o spis jest bar dzo ob -
szer ny: od drob nych ro bacz ków, ro ba ków,
tra wy, owo ców po ro Êli ny wod ne.

Zi mo wà po rà, gdy wo da w staw ku ju˝ za -
ma rza, po da j´ pta kom wo d´ w po jem ni ku,
a co kil ka dni do da j´ do niej wi ta mi ny. W tym
cza sie, w kur ni ku, wy k∏a dam im s∏o m´ g´ -
Êciej ni˝ zwy kle. 

L´ gi u bie gu sów in dyj skich przy pa da jà
w ró˝ nych okre sach i sà w pew nym stop niu
uza le˝ nio ne od tem pe ra tu ry po wie trza.

Pierw sze jaj ko kacz ka mo ̋ e z∏o ̋ yç na -
wet w stycz niu, ale tyl ko wte dy, gdy tem -
pe ra tu ra po wie trza b´ dzie zbli ̋ o na do ta -
kiej, ja kà mo˝ na od no to waç w mar cu. Jaj ka
te mo˝ na w∏o ̋ yç do in ku ba to ra. Ta kie
ocie ple nie nie po trwa jed nak d∏u go i je Êli
przyj dzie przy mro zek, a jaj ka po zo sta wi my
w gnieê dzie, to si´ zmar nu jà. Gdy kacz ka
wy czu je och∏o dze nie kli ma tu, prze sta je
zno siç jaj ka a˝ do dnia, w któ rym wa run ki
at mos fe rycz ne znów b´ dà od po wied nie.
Mo ̋ e si´ zda rzyç te˝ i tak, ˝e zi ma b´ dzie

Odmiana srebrno-dzika. Fot. J. Wolters.

Odmiana pstràgowa. Fot. J.Wolters.
Odmiana dzika. Fot. J. Wolters.

Odmiana sarnia plamkowana.
Fot. J. Wolters. Odmiana sarnia. Fot. J.Wolters.

Odmiana niebiesko-˝ó∏ta. Fot. J. Wolters.
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sro ga i kacz ki przy stà pià wte dy do l´ gu, jak
to za zwy czaj by wa, w mar cu.

Kar m´ w okre sie przed l´ go wym wzbo ga -
cam o pa sz´ dla ka czek nio sek, a je Êli ta kiej
w da nym mo men cie nie ma, to po da j´ za -
st´p czo dla kur nio sek. 

Kacz ka na gniaz do wy bie ra ró˝ ne miej sca,
ale naj cz´ Êciej jest to skrzy nia z dasz kiem
(mi ni bu da dla psa), róg kur ni ka lub in ny za -
cisz ny za kà tek, a na wet miej sce na wy bie gu.
Do wy Êcie lo ne go sian kiem i do brze ufor mo -
wa ne go gniaz da, sk∏a da zwy kle 8-13 ja jek
(o ci´ ̋ a rze 75 g), a by wa na wet, ˝e ok. 20
szt. Po kil ku dniach gniaz do zo sta je ju˝ do -
brze ufor mo wa ne i wy Êcie lo ne pu chem, któ -

Kaczka sk∏ada 8-13 jaj. Fot. S. Lieske.

Gniazdo powinno byç wyÊcielone sianem. Fot. S. Lieske.

Kaczka odmiany ˝ó∏tej wodzàca piskl´ta. Fot. S. Lieske.Fot. S. Lieske.
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ry w póê niej szym okre sie s∏u ̋ y kacz ce nie
tyl ko do ogrze wa nia jaj. Jest on nie zb´d ny
tak ̋ e do za kry wa nia ich pod czas opusz cza -
nia gniaz da  przez sa mi c´ w ce lu za ∏a twie nia
po trzeb fi zjo lo gicz nych lub spo ̋ y cia po kar -
mu, jak i w póê niej szym mo men cie – ogrze -
wa nia m∏o dych ka czàt.

Ja zo sta wiam kacz ce do wy sie dze nia 13
ja jek, z któ rych, po ok. 28 dniach, klu jà si´
m∏o de ka czusz ki. Obok miej sca gniaz do wa -
nia k∏a d´ p∏yt ki po jem ni czek z wo dà, a tak -
˝e po jem nik z pa szà dla ma lu chów. Gdy ju˝
wszyst kie si´ wy klu jà, kacz ka, na st´p ne go
dnia, wy cho dzi z gro mad kà do wcze Êniej
po sta wio ne go je dze nia i pi cia, a na st´p nie
uda jà si´ na wy bieg, by za po znaç m∏o de
z te re nem.

W mo men cie lek kie go och∏o dze nia si´
or ga ni zmów m∏o dych ka czu szek, kacz ka
przy kry wa je skrzy d∏a mi, by ogrzaç je swo -
im cie p∏em. Ka czor to wa rzy szy kacz ce
w cza sie opie ki nad m∏o dy mi. Na wy bie gu
tak ̋ e k∏a d´ po jem nik z pa szà. Do zbior ni ka
wod ne go wrzu cam przez pierw szy ty dzieƒ
rz´ s´ wod nà. M∏o de kacz ki i ich ro dzi ce
oprócz rz´ sy b´ dà si´ po ̋ y wiaç or ga ni zma -
mi wod ny mi, o któ rych wcze Êniej wspo -
mnia ∏em. Mu si my tak ̋ e uwa ̋ aç, by wo da
w zbior ni ku by ∏a do sta tecz nie wy so ka, aby
ka czusz ki mo g∏y swo bod nie z niej wyjÊç na
brzeg, bo w prze ciw nym ra zie mo gà si´
uto piç. M∏o de szyb ko za po zna jà ca ∏y wy -
bieg. Oprócz wcze Êniej wspo mnia nej rz´ sy
m∏o de ka czusz ki uwiel bia jà Êwie ̋ à traw k´.
Lu bià tak ̋ e bu szo waç w g´ stej ro Êlin no Êci
w po szu ki wa niu drob nych ro bacz ków,
d˝d˝ow nic oraz ró˝ ne go ro dza ju owa dów,
któ re znaj du jà si´ w ich za si´ gu. 

Gdy m∏o de bie gu sy osià gnà 8-10 ty go dni,
∏à czà si´ z in ny mi bie gu sa mi (l´g in nej kacz ki)
w jed no du ̋ e sta do li czà ce ok. 25 sztuk.
Kacz ki, któ re trzy mam, zno szà jaj ka w jed no
wy bra ne przez sie bie miej sce i zwy kle tam
po wta rza jà l´ gi.

Bie gus in dyj ski jest kacz kà god nà po le ce nia
ka˝ de mu ho dow cy dro biu wod ne go. Mo˝ na
jà utrzy my waç z ku ra mi, a na wet z g´ sia mi
nie udo mo wio ny mi. G´ si utrzy my wa ne z bie -
gu sa mi trzy ma jà si´ ich i ka˝ de go wie czo ra
wcho dzà ra zem z ni mi do kur ni ka na noc bez
na szej in ge ren cji. Bie gu sy mo˝ na utrzy my -
waç w sta dzie li czà cym na wet 20 sztuk.
W ta kim sta dzie na jed ne go ka czo ra po win -
ny przy pa daç 2-3 kacz ki. Ja, na jed nym wy -
bie gu z ku ra mi i g´ sia mi, utrzy mu j´ 2 kacz ki
i ka czo ra. Aby unik nàç krzy ̋ ów ki mi´ dzy ga -

tun ko wej, naj le piej nie trzy maç bie gu sów in -
dyj skich z in ny mi kacz ka mi o po dob nym ko -
lo rze upie rze nia i wiel ko Êci oraz po je dyn -
czych sztuk in nych ga tun ków i ras. Bie gu sy
in dyj skie oprócz wa lo rów es te tycz nych po -
sia da jà cen ne war to Êci u˝yt ko we. Wy bieg dla
tych ka czek mo ̋ e byç urzà dzo ny we d∏ug

uzna nia. Ze wzgl´ du na ∏a twoÊç ho dow li
i nie wy ma ga jà ce wa run ki utrzy ma nia, kacz ki
te sà po pu lar ne w wie lu kra jach Êwia ta. Co -
raz cz´ Êciej na by wa ne sà rów nie˝ w Pol sce.
W ama tor skiej ho dow li po win ni Êmy dà ̋ yç
do za cho wa nia czy sto Êci ra sy i bo ga tej ko lo -
ry sty ki tych ka czek. 

Kaczka odmiany czarnej z piskl´tami. Fot. S. Lieske.

Odmiana czarna z bia∏ym krawatem, obok dzika, dalej bia∏a. Fot. S. Lieske.

Samiec i samica odmiany czarnej. Fot. S. Lieske.


