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Cy ran ka ˝ó∏ to dzio ba
(Anas fla vi ro stris)

Ang.: Spec kled te al
Niem.: Chi le -Kric ken te

Micha∏ Bugajski

W ob r´ bie ga tun ku Anas fla vi ro stris wy ró˝ nia si´ 4 pod ga tun ki:
– A. f. fla vi ro stris – w Pol sce zna ny pod na zwà cy ran ka chi lij ska,
– A. f. oxyp te ra – w Pol sce zna ny ja ko cy ran ka ostro skrzy d∏a,
– A. f. an dium – w Pol sce zna ny ja ko cy ran ka an dyj ska,
– A. f. al ti pe tens – nie spo tka ∏em si´ z pol skà na zwà te go pod ga tun ku.
Pol ska na zwa ga tun ku – cy ran ka ˝ó∏ to dzio ba – mo ̋ e byç my là ca, gdy˝ tyl ko dwa pod ga tun ki, A. f. fla -
vi ro stris i A. f. oxyp te ra, ma jà dzio by bar wy ˝ó∏ tej, na to miast dzio by po zo sta ∏ych dwóch pod ga tun ków
sà ko loru sza ro -nie bie skiego. Stàd te˝ nie któ rzy ba da cze pro po nu jà po dzia∏ na 2 ga tun ki: cy ran k´ ˝ó∏ -
to dzio bà – Anas fla vi ro stris, z dwo ma pod ga tun ka mi – A. f. fla vi ro stris i A. f. oxyp te ra oraz cy ran k´ 
an dyj skà – Anas an dium, rów nie˝ z dwo ma pod ga tun ka mi – Anas an dium an dium i Anas an dium 
al ti pe tens.
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W li te ra tu rze an glo j´ zycz nej ga tu -
nek ten wy st´ pu je pod wie lo ma na -
zwa mi, gdy˝ pod ga tun ki po sia da -

jà rów nie˝ od dziel ne na zwy, a sà to: Spec -
kled te al (naj cz´ Êciej u˝y wa na), So uth -Ame ri -
can te al, So uth -Ame ri can gre en -win ged te -
al, dla pod ga tun ku A. f. fla vi ro stris: Chi le -
an tea, Chi le an spec kled te al, Yel low -bil led te -
al, dla pod ga tun ku A. f. oxyp te ra: Sharp -win -
ged te al, Sharp -win ged spec kled te -
al, dla pod ga tun ku A. f. an dium: An de an te -
al oraz dla pod ga tun ku A. f. al ti pe tens: Me ri -
da spec kled te al.

Cy ran ka ˝ó∏ to dzio ba za miesz ku je po ∏u -
dnio wà i za chod nià Ame ry k´ Po ∏u dnio -
wà. Âro do wi skiem za miesz ki wa -
nym przez te kacz ki sà po ∏o ̋ o ne na znacz -
nej wy so ko Êci s∏od ko wod ne je zio ra, rze -
ki, sta wy, ba gna i pod mo k∏e la sy. W okre -
sie zi mo wym prze miesz cza jà si´ w po bli -
˝e wy brze ̋ a.

Roz miesz cze nie po szcze gól nych pod ga -
tun ków przed sta wia si´ na st´ pu jà co:

– A. f. fla vi ro stris – An dy (Pe ru, za chod -
nia i cen tral na Bo li wia, pó∏ noc ne Chi le, pó∏ -
noc na Ar gen ty na), ni zin ne ob sza ry Ar gen ty -
ny i Chi le, po ∏u dnio wy kra niec za si´ gu sta no -
wi Zie mia Ogni sta oraz Fal klan dy i po ∏u dnio -
wa Geo r gia.

– A. f. oxyp te ra – An dy, od cen tral ne go Pe -
ru po pó∏ noc no -za chod nià Ar gen ty n´.

– A. f. an dium – An dy, od pó∏ noc no -za -
chod niej We ne zu eli przez Ko lum bi´ po pó∏ -
noc ny Ekwa dor.

– A. f. al ti pe tens – za chod nie An dy, na ob -
sza rze Ko lum bii i pó∏ noc nej We ne zu eli.

Mi ga cje: po pu la cje z po ∏u dnia prze miesz -
cza jà si´ da le ko na pó∏ noc, na te ry to -
rium Uru gwa ju, Pa ra gwa ju i Bra zy lii, po pu la -
cje an dyj skie w okre sach nie sprzy ja jà -
cych prze no szà si´ ku te re nom ni ̋ ej po ∏o ̋ o -
nym; po pu la cje za miesz ku jà ce wy spy sà osia -
d∏e.

Cy ran ka ˝ó∏ to dzio ba jest ma ∏à kacz -
kà, o wa dze oko ∏o 400 gram i d∏u go Êci cia -
∏a 38-45 cm. Sa mi ce sà nie znacz nie mniej -
sze. U te go ga tun ku nie wy st´ pu je dy mor -
fizm p∏cio wy. Pta ki obu p∏ci mo gà ró˝ -
niç si´ tyl ko drob ny mi szcze gó ∏a mi ubar wie -
nia, ale dla ob ser wa to ra ró˝ ni ce te sà trud -
ne do wy chwy ce nia. Do ro s∏y sa miec pod ga -
tun ku no mi nal ne go ma g∏o w´ i szy j´ bar -
wy sza ro -brà zo wej z drob ny mi czar ny -
mi prà˝ ka mi. Pió ra po kryw skrzy de∏ ciem no -
brà zo we, me ta li zu jà ce, z ja Êniej szy mi ob wód -
ka mi o bar wie brà zo wo -po ma raƒ czo -

wej. Lot ki brà zo we z ja sny mi brze ga mi. Lu -
ster ko me ta licz nie zie lo ne, bia ∏o obrze ̋ o -
ne. Grzbiet o∏o wia no -brà zo wy, ku -
per i ogon ja sno brà zo wy. PierÊ sza ro -brà zo -
wa z drob ny mi czar ny mi plam ka mi. Spód cia -
∏a sza ro -brà zo wy. No gi sza re, dziób dwu -
barw ny, grzbiet oraz pa zno kieç czar ne, po zo -
sta ∏a cz´Êç ˝ó∏ ta. Oczy brà zo we. Ubar wie -
nie do ro s∏ej sa mi cy mo ̋ e byç mniej na sy co -
ne, ale ró˝ ni ca ta jest ma ∏o wy raê na. ˚ó∏ -
ta bar wa dzio ba mo ̋ e byç rów nie˝ mniej in -
ten syw na, co za uwa ̋ al ne jest zw∏asz -
cza w okre sie go do wym. In ne ró˝ ni -

ce w ubar wie niu nie wy st´ pu jà.
Osob ni ki m∏o do cia ne sà po dob ne do do -

ro s∏ych z tà ró˝ ni cà, ˝e ich ubar wie -
nie nie jest tak in ten syw ne, ko lo ry sà roz my -
te, a czar ne na kra pia nie na pier si ma ∏o wi -
docz ne. 

Puch pi sklàt z wierz chu ciem no brà zo -
wy, w po zo sta ∏ych cz´ Êciach cia ∏a ˝ó∏ -
ty. Dziób i no gi sza re. 

Ubar wie nie osob ni ków pod ga tun -
ku A. f. oxyp te ra jest w po rów na niu z pod ga -
tun kiem no mi nal nym znacz nie ja Êniej -
sze, a ko lo ry sà mniej na sy co ne. Bar wà do mi -
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nu jà cà jest sza roÊç, któ ra w spodniej cz´ -
Êci cia ∏a przy bie ra od cieƒ sre brzy sto -sza ry.

Pta ki z pod ga tun ku A. f. an dium ma jà ubar -
wie nie utrzy ma ne w ko lo rze ciem no sza -
rym. Sà znacz nie ciem niej sze ni˝ przed sta wi -
cie le dwóch wcze Êniej szych pod ga tun -
ków. Plam ki na pier si ma jà wi´k sze, z fio le to -
wo -zie lo nym po ∏y skiem.

Ubar wie nie pod ga tun ku A. f. al ti pe -
tens jest zbli ̋ o ne do ubar wie nia pod ga tun -
ku A. f. an dium, ale ja Êniej sze i mniej wy raê ne. 

Cy ran ki ˝ó∏ to dzio be od ̋ y wia jà si´ w ta -
ki sam spo sób jak in ne kacz ki w∏a Êci we. Zdo -
by wa jà po karm z lu stra wo dy oraz grun tu -
jàc. W p∏yt kiej wo dzie fil tru jà osa dy den -
ne, a tak ̋ e przy brze˝ ne b∏o to, od cza -
su do cza su nur ku jà. W sk∏ad ich die ty wcho -
dzà drob ne bez kr´ gow ce, zie lo ne cz´ Êci ro -
Êlin wod nych i là do wych oraz na sio -
na. W okre sie zi mo wym, gdy kacz ki prze by -
wa jà na wy brze ̋ u, od ̋ y wia jà si´ rów -
nie˝ mor ski mi kra sno ro sta mi. Pi skl´ ta w po -
czàt ko wym okre sie ˝y cia ˝y wià si´ g∏ów -
nie nie wiel ki mi sko ru pia ka mi i lar wa mi owa -
dów.

Se zon l´ go wy uza le˝ nio ny jest od roz -
miesz cze nia geo gra ficz ne go da nej po pu la -
cji. Cy ran ki z Ko lum bii roz po czy na -
jà go na prze ∏o mie lu te go i mar ca, po pu la -
cje ˝y jà ce na te re nie od Pe ru do pó∏ noc -
nej Ar gen ty ny gniaz du jà w li sto pa dzie i grud -
niu, u pta ków ˝y jà cych na po ∏u dniu Chi le se -
zon l´ go wy przy pa da na ko niec sierp -
nia i wrze sieƒ. Cy ran ki ˝y jà ce na pó∏ no -
cy kon ty nen tu mo gà wy pro wa dzaç dwa l´ -
gi w ro ku.

Sà to pta ki mo no ga micz ne, cz´ sto two -
rzà trwa ∏e pa ry. Gniaz da za k∏a da jà bli sko wo -
dy, wÊród wy so kiej ro Êlin no Êci. Wy bie ra -
jà rów nie˝ na miej sce za ∏o ̋ e nia gniaz da dziu -
ple, roz wi dle nia ga ∏´ zi na du ̋ ych drze -
wach oraz no ry w urwi skach. Na ukow cy do -
no szà rów nie˝ o mniej ty po wych lo ka li za -
cjach, ta kich jak strze chy da chów czy gniaz -
da mnich (pa pu gi z ro dza ju My iop sit ta, któ -
re bu du jà gniaz da z ga ∏´ zi). Sa mi ca sk∏a -
da Êred nio od 5 do 8 jaj o ma to wej sko rup -
ce, bar wy kre mo wej. Jaj ka ma jà kszta∏t po -
d∏u˝ ny, a ich wy mia ry to oko -
∏o 57x37 mm, przy Êred niej wa dze 39 g. In ku -
ba cja jaj trwa od 24 do 26 dni, cza sem d∏u -
˝ej. Sa mi ca sa ma wy sia du je ja ja. Po wy l´ gu sa -
miec po ma ga w wy cho wa niu pi sklàt. M∏o -
de opie rza jà si´ po 42-49 dniach, czy li w wie -
ku 6-7 ty go dni. Doj rza ∏oÊç uzy sku jà w pierw -
szym ro ku ˝y cia.



Cy ran ka ˝ó∏ to dzio ba jest ga tun kiem to wa -
rzy skim. Zwy kle two rzy ma ∏e gru py sk∏a da jà -
ce si´ z kil ku na stu osob ni ków. Po za okre -
sem l´ go wym mo ̋ e two rzyç wi´k sze sta -
da, zw∏asz cza w cza sie pie rze nia. No to wa -
ne by ∏y rów nie˝ sta da mie sza ne, w któ -
rych cy ran kom ˝ó∏ to dzio bym to wa rzy szy -
∏y cy na mon ki (Anas cy anop te ra) oraz sre -
brzan ki mo dro dzio be (Anas ver si co lor).

W na tu rze cy ran ka ˝ó∏ to dzio ba nie jest ga -
tun kiem za gro ̋ o nym. Jest po spo li ta i lo kal -
nie licz na, cho cia˝ li czeb noÊç pod ga tun -
ków A. f. an dium i A. f. al ti pe tens wy ka zu -
je ten den cj´ ma le jà cà. G∏ów ne za gro ̋ e -
nia to po lo wa nia i roz wój cy wi li za cyj ny, któ -
re szcze gól nie do ty ka jà mniej licz nych pod ga -
tun ków A. f. an dium i A. f. al ti pe tens.

Jak mo˝ na wnio sko waç z po wy˝ sze go opi -
su, cy ran ka ˝ó∏ to dzio ba jest kacz kà od por -
nà i ∏a two ada ptu jà cà si´ do no wych wa run -
ków, dla te go te˝ ich ho dow la nie jest trud na.

W ho dow lach wy st´ pu jà pod ga tun -
ki A. f. fla vi ro stris i A. f. oxyp te ra, któ -
re sà doÊç cz´ sto, choç nie zbyt licz nie utrzy -
my wa ne. Pod ga tun ki o nie bie skich dzio -
bach praw do po dob nie nie wy st´ pu jà w ho -
dow lach bàdê sà nie zwy kle rzad kie. 

Cy ran ki ˝ó∏ to dzio be sà kacz ka mi to wa rzy -
ski mi i bez pro ble mu mo˝ na je utrzy my -
waç w wie lo ga tun ko wym sta dzie, cho -
cia˝ w okre sie l´ go wym mo gà jed nak pró bo -
waç prze ga niaç in ne kacz ki z naj bli˝ szej oko -
li cy swo je go gniaz da. Do bez po Êred nich kon -
fron ta cji ra czej nie do cho dzi, a za cho wa -
nie to ma na ce lu za stra sze nie. Cy ran ki ˝ó∏ to -
dzio be za cho wu jà si´ w ten spo sób tyl -
ko w sto sun ku do nie któ rych ga tun -
ków. W mo jej ho dow li ob ser wo wa ∏em ta -
kie za cho wa nie wzgl´ dem sre brza nek mo -
dro dzio bych i cy ra ne czek czer wo no ra mien -
nych, mi mo ˝e na tym sa mym wy bie gu prze -
by wa ∏y rów nie˝ in ne ga tun ki ma ∏ych cy ra -
nek. Po dob ne za cho wa nie po twier dza li rów -
nie˝ in ni ho dow cy. Za cho wa nie to ma miej -
sce ju˝ w chwi li nie sie nia jaj przez sa mi -
c´ oraz przez ca ∏y czas wy sia dy wa nia. Za -
raz po opusz cze niu przez nià gniaz da, pa -
ra p∏y wa lub cho dzi ra zem, a sa mi ca pro wo -
ku jà cym za cho wa niem za ch´ ca sam -
ca do prze ga nia nia in nych ka czek. 

W na szym kra ju cy ran ki ˝ó∏ to dzio be roz -
po czy na jà l´ gi doÊç wcze Ênie. W za le˝ no -
Êci od wa run ków po go do wych i od 
te go, ja ka au ra pa no wa ∏a w mie sià cach 
zi mo wych, do l´ gów mo gà przy stà piç 
na wet ju˝ w mar cu, choç cz´ Êciej jest to dru -

ga po ∏o wa kwiet nia. W tym cza sie we ge ta -
cja ro Êlin jesz cze si´ nie roz po czy -
na, wi´c trze ba kacz kom stwo rzyç sztucz -
ne miej sce do za ∏o ̋ e nia gniaz da. Cy ran -
ki te ak cep tu jà skrzyn ki i bud ki l´ go -
we. Z mo ich ob ser wa cji wy ni ka, ˝e ch´t -
niej wy bie ra ne sà ni sko umiesz czo ne bud -
ki l´ go we, sto jà ce tu˝ przy du ̋ ych krze -
wach igla stych, ni˝ na ziem ne skrzyn ki l´ go -
we, na wet je Êli usta wio ne sà bez po Êred -
nio pod krze wem. W przy pad ku te go ga tun -
ku sto so waç mo˝ na stan dar do wej wiel ko -
Êci bud ki l´ go we o wy mia -
rach 25 x 25 x 50 cm i otwo rze wej Êcio -
wym o Êred ni cy 12 cm. 

Naj le piej usta wiç ta kà bud -
kà na 10-20 cm pod wy˝ sze niu. Wa˝ -
ne jest rów nie˝ to, w ja ki spo sób kacz ka b´ -
dzie do sta waç si´ do bud ki. W przy pad -
ku pta ków la ta jà cych ten pro blem nie wy st´ -
pu je, ale pta kom ko pio wa nym na le ̋ y za pew -
niç ∏a twy do st´p. Bud ki, do któ rych pro wa -
dzà wà skie k∏ad ki, sà za zwy czaj igno ro wa -
ne, dla te go za miast k∏ad ki le piej za sto so -
waç doÊç gru by ko nar lub 3-4 pnie o ró˝ -
nej wy so ko Êci, usta wio ne je den obok dru gie -
go na wzór scho dów. Pierw sze jaj a zno szo -
ne sà w okre sie, gdy w no cy lub nad ra -
nem mo gà wy st´ po waç przy mroz ki. Wów -
czas na le ̋ y roz wa ̋ yç ko niecz noÊç zbie ra -
nia znie sio nych ja j. Aby kacz ka nie po rzu ci -
∏a gniaz da, w miej sce za bra -
nych jaj trzeba pod ∏o ̋ yç za st´p cze. Z chwi -
là roz po cz´ cia wy sia dy wa nia, musimy z po -
wro tem ze bra ne ja ja umie Êciç w gnieê -
dzie. W po czàt ko wym okre sie in ku ba -
cji nie na le ̋ y zbyt nio zbli ̋ aç si´ w oko li -
ce gniaz da, w póê niej szym cza sie kacz ka sie -
dzi ju˝ twar do. Po wy l´ gu naj le piej pa -
r´ z m∏o dy mi umie Êciç na 2-3 ty go -
dnie na od dziel nym wy bie gu, gdy˝ ro dzi -
ce sà bar dzo tro skli wi i bro nià m∏o dych. Za -
cho wa niem tym mo gà jed nak prze szka -
dzaç in nym kacz kom w l´ gach. Gdy m∏o -
de pod ro snà, ca ∏à ro dzin k´ mo˝ -
na znów umie Êciç na wy bie gu wspól nym.
JeÊli po go da jest sprzy ja jà ca, cy ran ki ˝ó∏ to -
dzio be po od cho wa niu jed ne go l´ gu mo -
gà przy stà piç do ko lej ne go. Po wtór ne l´ -
gi od by wa jà si´ za zwy czaj w lip cu.

M∏o de cy ran ki ˝ó∏ to dzio be ˝y -
wi si´ tak jak in ne kacz ki w∏a Êci we. Naj ∏a -
twiej szym spo so bem jest u˝y cie go to -
wej gra nu lo wa nej kar my dla ka czàt lub kur -
czàt. Oprócz kar my gra nu lo wa nej na le ̋ y po -
da waç rz´ s´ wod nà, a tak ̋ e gam ma -

rus lub roz drob nio ne su szo ne kre wet -
ki. Gdy si´ upie rzà, stop nio wo prze sta -
wia si´ pta ki na kar m´ dla ka czek do ro -
s∏ych. Do ro s∏e cy ran ki ˝ó∏ to dzio be mo˝ -
na ˝y wiç psze ni cà, ku ku ry dzà, owsem na go -
ziar ni stym (lub ∏usz czo nym me cha nicz -
nie, ewen tu al nie p∏at ka mi owsia ny mi), go to -
wy mi gra nu la ta mi dla ka czek, do dat ko -
wo wzbo ga ca jàc kar m´ o su szo ne kre wet -
ki i gam ma rus, a w okre sie zi mo wym i w cza -
sie pie rze nia do da jàc do kar my s∏o necz -
nik. Wy bieg ka czek po win ny po ra staç ró˝ -
ne ro Êli ny (tra wy, ko ni czy na, lu cer na, krze -
wy li Êcia ste), któ re w za le˝ no Êci od upodo -
baƒ w∏à czà do swo je go ja d∏o spi su. W mia -
r´ mo˝ li wo Êci na le ̋ y rów nie˝ do star -
czaç pta kom rz´ s´ wod nà.

Cy ran ka ˝ó∏ to dzio ba jest ga tun kiem od -
por nym, wi´c zi mo wa nie nie stwa rza dla ho -
dow ców wi´k sze go pro ble mu. Pta ki mo -
gà prze by waç ca ∏à zi m´ na wy bie gu, pod wa -
run kiem ˝e ma jà cià g∏y do st´p do nie za ma -
rza jà ce go zbior ni ka wod ne go. 
Je Êli nie mo˝ na im te go za pew niç, to w okre -
sie, gdy zbior nik za ma rza, na le ̋ y za ga -
niaç je na noc do nie ogrze wa ne go po miesz -
cze nia. Ja ko wy Êció∏ ka, naj le piej spraw -
dza si´ s∏o ma, któ rej war stwa po win -
na mieç kil ka cen ty me trów. W cià -
gu dnia pta ki po win ny prze by waç na wy bie -
gu oraz mieç mo˝ li woÊç kà pie li.

W wa run kach ho dow la nych ga tu -
nek ten rzad ko two rzy hy bry dy. Je Êli na wy -
bie gu prze by wa pa ra, to praw do po do bieƒ -
stwo hy bry dy za cji jest rów ne ze ru. No to wa -
ne przy pad ki hy bry dy za cji do ty czy ∏y naj cz´ -
Êciej krzy ̋ ó wek z cy ra necz ka mi zwy czaj ny -
mi (Anas crec ca), któ rych 
za cho wa nia to ko we sà nie zwy kle po dob -
ne. Mie szaƒ ce cy ran ki ˝ó∏ to dzio bej i cy ra -
necz ki by ∏y p∏od ne. Mo˝ li we jest rów -
nie˝ krzy ̋ o wa nie si´ te go ga tun ku z in ny -
mi ga tun ka mi z ro dza ju Anas oraz z ka ro lin -
ka mi, dla te go te˝ nie po win no si´ utrzy my -
waç na jed nym wy bie gu „luê nych”, po zba -
wio nych pa ry osob ni ków.

Cy ran ka ˝ó∏ to dzio ba, mi mo i˝ nie po sia -
da krzy kli wych barw, to po tra fi jed nak za -
chwy ciç swà nie zmien nà w cià gu ca ∏e go ro -
ku uro dà. Tak jak in ne „sza ro” ubar wio ne ga -
tun ki, ni gdy nie cie szy ∏a si´ du ̋ à po pu lar no -
Êcià, jed nak ma sta ∏e miej sce w ko lek -
cjach ho dow ców, dla któ rych ko lo -
ry to nie wszyst ko. 

Fot. M. Bugajski
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