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WWst´p
Hy bry dy – krzy ̋ ów ki po mi´ dzy cie trze -

wiem a g∏usz cem, zwa ne skrze ko ta mi, zna -
ne by ∏y od daw na. Na po czàt ku uwa ̋ a -
no je na wet za od r´b ny ga tu nek Te trao me -
dius (na zwa pol ska – g∏u szec Êred ni, ang.
– spu rio us -gro use, niem. – Rac kel huhn, ro -
syj ska – mierz niak). Skrze ko ty wy st´ pu jà tyl -
ko tam, gdzie oba te ga tun ki ma jà wspól -
nà osto j´. Naj cz´ Êciej spo ty ka ne krzy ̋ ów -
ki to pro dukt po mi´ dzy cie trze wiem sam -
cem i sa mi cà g∏usz ca, tzw. skrze ko ty cie trze -
wie (Su miƒ ski, 1965) lub skrze ko ty w∏a Êci -
we (Ka mie niarz, 2002). Krzy ̋ ów ki te rów -
nie˝ w Pol sce by ∏y od strze li wa ne pod -
czas po lo waƒ wio sen nych w cza sie to -
ków, a zw∏asz cza to ków cie trze wich. Wy -
pre pa ro wa ne oka zy (tro fea) mo˝ na oglà -
daç w Mu zeum ¸o wiec kim w War sza -
wie, w zbio rach Aka de mii Rol ni czej w Lu bli -
nie, a na wet w pry wat nych ko lek cjach, cze -
go przy k∏a dem jest fo to gra fia 1, któ ra przed -
sta wia skrze ko ta cie trze wio we go ze zbio -
rów ro dzin nych Kmie to wi czów, od strze lo -
ne go przed po nad stu la ty w ∏o wi sku Ja wo -
rzy na Kry nic ka (ma te ria ∏y nie pu bli ko wa -
ne J. Kmie to wicz). Ob ser wa cje my Êli -
wych z to ko wisk wska zy wa ∏y, i˝ sam -
ce skrze ko ty za cho wy wa ∏y si´ cz´ sto bar -
dzo agre syw nie, roz p´ dza jàc to ko wi sko cie -
trze wi, od któ rych by ∏y znacz nie wi´k -
sze. Uwa ̋ a si´, ˝e skrze ko ty po ja wia -
jà si´ wów czas, gdy je den z ga tun ków znaj -
du je si´ w re gre sie. Tak wi´c w przy pad -

Ob ser wa cje nad skrze ko ta mi
(krzy ̋ ów ka mi cie trze wia
i g∏usz ca)
An drzej Krzy wiƒ ski
Park Dzi kich Zwie rzàt w Ka dzi d∏o wie

Oswojenie ptaków u∏atwia hodowl´.

Skrzekot cietrzewi.
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ku gi ni´ cia np. g∏usz ca, g∏usz ki, nie mo -
gàc zna leêç sam ców swo je go ga tun ku, po ja -
wia jà si´ na to ko wi skach cie trze -
wi, gdzie sà kry te przez to ku jà ce ko guty cie -
trze wia. Ta kie przy pusz cze nia 
po twier dza jà ob ser wa cje z ostat -
nich lat w Pusz czy Bia ∏o wie skiej, gdzie ob -
ser wo wa no to ku jà ce go sam ca skrze ko -
ta (Ka szu ba – in for ma cja ust na). Hi sto rycz -
nie skrze ko ty bar dzo cz´ sto no to wa -
no w Szko cji, gdzie z suk ce sem zo sta ∏y in -
tro du ko wa ne g∏usz ce w la -
tach 1837–1839 (po do szcz´t nym wy t´ pie -
niu w 1760 ro ku). Tam ma so wo stwier dza -
no po ja wia nie si´ skrze ko tów, do pó ki g∏usz -
ce do sta tecz nie nie roz mno ̋ y ∏y si´. Obec -
nie, po usta bi li zo wa niu si´ sy tu acji g∏usz -
ca w Szko cji, skrze ko ty po ja wia jà si´ spo ra -
dycz nie. 

Znacz nie mniej jest in for ma cji oraz bar -
dzo rzad kie sà oka zy w ko lek cjach mu ze al -
nych wy pre pa ro wa nych sa mic skrze ko -
tów. Ce lem ni niej szej pra cy jest m.in. uzu pe∏ -
nie nie da nych do ty czà cych rów nie˝ eks te rie -
ru i be ha vio ru sa mic wy cho wa nych w nie wo -
li. Po nad to ma ona na ce lu ze bra nie in for ma -
cji na te mat p∏od no Êci skrze ko tów, gdy˝ wy -
da je si´, ˝e ta kie hy bry dy, w przy pad ku p∏od -

no Êci, mo g∏y by wp∏y waç na czy stoÊç po pu la -
cji tych ga tun ków.

Mo˝ li wa jest rów nie˝ prze ciw na krzy -
˝ów ka – sa miec g∏usz ca x sa mi ca cie trze -
wia, zwa na skrze ko tem g∏usz co -
wym. Te krzy ̋ ów ki sà znacz nie rzad -
sze ni˝ cie trze wio -
we, stàd brak jest o nich bli˝ szych in for ma -
cji. Praw do po dob nie spo wo do wa -
ne jest to du ̋ à dys pro por cjà wiel ko Êci sam -
ca g∏usz ca i cie cior ki, a byç mo ̋ e te˝ fak -
tem, i˝ cie cior ki rza dziej od wie dza jà to ko -
wi ska g∏usz ców, któ re sà po ∏o ̋ o ne w sta ro -
drze wiach w g∏´ bi la su. Stàd te˝ ce lo we wy -
da je si´ ze bra nie z ho dow li wszel kich da -
nych do ty czà cych te go znacz nie rzad sze -
go, a przez to mniej po zna ne go skrze ko ta.

Ma te ria∏ i wy ni ki
W la tach 2004–2006 uzy ska no w Par -

ku Dzi kich Zwie rzàt w Ka dzi d∏o -
wie osiem krzy ̋ ó wek skrze ko tów – sa -
miec cie trze wia x sa mi ca g∏usz ca (Te trao te -
trix x Te trao uro gal lus), tzw. „cie trze wio -
wych”, jed nà krzy ̋ ów k´ prze ciw nà – sa -
miec g∏usz ca x sa mi ca cie trze wia (Te trao uro -
gal lus x Te trao te trix), tzw. „skrze ko ta g∏usz -
co we go” oraz uni kal nà krzy ̋ ów k´ mi´ -

Dwumiesi´czny skrzekot.Jednodniowy skrzekot.

Samica skrzekota.

Ta be la I. Ma sa cia ∏a i wy mia ry krzy ̋ ó wek
Nr Po cho dze nie P∏eç Wiek Wa ga D∏u goÊç cia ∏a D∏u goÊç ogo na
1. Skrze kot cie trze wi

(cie trzew x g∏u szy ca) sa miec 3 la ta 2,20 kg 76 cm 19,5 – 25,5 cm
sa mi ca 3 la ta 1,40 kg 50 cm 16,5 cm

2. Skrze kot g∏usz co wy
(g∏u szec x cie cior ka) sa miec 2 la ta 2,25 kg 69 cm 16 – 21 cm

3. Ba ̋ ant ∏ow ny x g∏u szy ca sa miec 3 la ta 3,10 kg 96 cm 19 – 40 cm
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dzy ba ̋ an tem ∏ow nym a g∏u szy cà (Pha sia -
nus col chi cus x Te trao uro gal lus) – krzy ̋ ów -
ka mi´ dzy ro dzi na mi Te tra oni dae x Pha sia ni -
dae. Prze pro wa dzo no ob ser wa cje wzro -
stu i roz wo ju pi´ ciu skrze ko tów cie trze wio -
wych (dwa sam ce i trzy sa mi ce) oraz jed -
nej krzy ̋ ów ki prze ciw nej (sam ca) – bar -
dzo rzad ko no to wa nej.

Ta be la nr 1 przed sta wia wy ni ki po mia -
rów po szcze gól nych krzy ̋ ó wek. 

Krzy ̋ ów ki po sia da jà ce chy po Êred -
nie (patrz ta be la II), przy czym znacz nie wi´ -
cej dzie dzi czà ich po oj cu ni˝ mat ce. Pi skl´ -
ta po cie trze wiu i g∏u szy cy by ∏y po dob -
ne do pi sklàt m∏o dych cie trze wi, lecz dwu -
krot nie wi´k sze. Ana lo gicz nie w przy pad -
ku pi skl´ cia skrze ko ta g∏usz co we go, by -
∏o ono po dob ne do pi skl´ cia g∏usz -
ca, lecz dwu krot nie mniej sze. Sam ce skrze -
ko tów cie trzewi owych ma jà ogól -
ny ton upie rze nia zbli ̋ o ny do cie trze -
wia, tzn. zbli ̋ o ny do czar ne go. Na to -
miast sam ce skrze ko ta g∏usz co we go ma -
jà na grzbie cie i na skrzy d∏ach pióra ko lo -
ru bru nat ne go, jak u g∏usz ca, a ka˝ de pió -
ro oglà da ne z bli ska ma wzór mo zai ko wa -
ty. Wy raê nà ce chà od ró˝ nia jà cà je od skrze -
ko tów cie trze wio wych jest bia ∏e ubar wie -
nie na bo kach cia ∏a, po dob nie jak u g∏usz -
ca, lecz nie co mniej szych roz mia rów. Je ̋ e -
li cho dzi o ste rów ki w ogo nie, to ich wy -
glàd jest zbli ̋ o ny. Stwier dzo no, ˝e pla mi -
stoÊç na pió rach ste rówek ogo na wraz z wie -
kiem zmniej sza si´ za rów no u skrze ko -
tów cie trze wio wych, jak i u skrze ko -
tów g∏usz co wych. Skrze ko ty cie trze wio -
we ró˝ nià si´ nie co od g∏usz co wych ubar -
wie niem dzio ba, jed nak z po wo du ma ∏ej ilo -
Êci osob ni ków w gru pie trud no jesz cze wy -
cià gnàç do k∏ad niej sze wnio ski. 

Oprócz krzy ̋ ó wek cie trze wia i g∏usz -
ca w Ka dzi d∏o wie uzy ska no nie zmier nie cen -

ne ob ser wa cje nad wzro stem i roz wo -
jem krzy ̋ ów ki mi´ dzy g∏u szy cà a ba ̋ an -
tem ∏ow nym. To, ˝e ist nie je mo˝ li woÊç uzy -
ska nia ta kiej krzy ̋ ów ki, wia do mo by ∏o tyl -
ko z po je dyn czej in for ma cji ze Szko cji z koƒ -
ca XIX wie ku. Cie ka we jest to, ˝e z du ̋ e -
go jaj ka g∏u szy cy wy klu ∏o si´ oko ∏o czter dzie -
sto gra mo we pi skl´, ale o pro por cji cia ∏a, d∏u -
go Êci pu chu i ubar wie niu ba ̋ an ta. Ze bra -
no ma te ria∏ do ku men ta cyj ny do ty czà cy krzy -
˝ó wek, o któ rych, ze wzgl´ du na trud -
noÊç roz ró˝ nie nia, jest ma ∏o in for ma -
cji (brak jest te˝ eks po na tów w ko lek -
cjach). Ob ser wo wa ne sa mi ce, po wsta -
∏e po sam cu cie trze wia, nie tyl ko by ∏y bez -
p∏od ne, ale te˝ nie zno si ∏y ja jek. Ze bra no bo -
ga ty ma te ria∏ fil mo wy i fo to gra ficz ny o be ha -

vio rze skrze ko tów, zw∏asz cza sam -
ców w okre sie to ków. G∏o sy sam ców skrze -
ko tów za rów no cie trze wio wych, jak i rzad -
kiego g∏usz co we go na gra no na pro fe sjo nal -
nà p∏y t´ CD. Zgod nie z ob ser wa cja -
mi w przy ro dzie, sam ce skrze ko tów by -
∏y bar dzo ak tyw ne w okre sie to ko wa -
nia, lecz se zon go do wy trwa∏ kró cej. W li te -
ra tu rze ist nie je opi nia, ˝e cie trzew z g∏usz -
cem krzy ̋ u je si´ zw∏asz cza wte dy, gdy je -
den z ga tun ków za ni ka. Ob ser wa cje w Ka -
dzi d∏o wie wska zu jà po za tym, ˝e krzy ̋ ów -
ki mo gà po wsta waç i cz´ sto sà upo rczy -
we, gdy l´ gi sà mie sza ne. Dwie sa mi ce g∏usz -
ca, eks pe ry men tal nie wy cho wa ne przez cie -
cior k´ (w l´ gu mie sza nym), gdy do ro s∏y, ak -
cep to wa ∏y tyl ko sam ca cie trze wia.

Skrzekot, g∏owa samca.

Ta be la II. Po rów na nie nie któ rych wy mia rów krzy ̋ ó wek z po mia ra mi ga tun ków wyj Êcio wych 
(cie trzew, g∏u szec) z uwzgl´d nie niem p∏ci

Nr Po cho dze nie P∏eç Wiek D∏u goÊç D∏u goÊç Wy so koÊç
sko ku dzio ba dzio ba

1. Skrze kot cie trze wi
(cie trzew x g∏u szy ca) sa miec 3 la ta 79 mm 47 mm 20 mm

sa mi ca 3 la ta 61 mm 27,5 mm 16,3 mm
2. Skrze kot g∏usz co wy

(g∏u szec x cie cior ka) sa miec 2 la ta 79 mm 44 mm 18,7 mm
3. Cie trzew sa miec 1 rok 60 mm 23,6 mm 14 mm

sa mi ca 3 la ta 56 mm 27 mm 14,4 mm
4. G∏u szec sa miec 1 rok 96,7 mm 57 mm 27,5 mm

sa mi ca 1 rok 77,5 mm 37,5 mm 20 mm
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Dys ku sja
Zba da nie p∏od no Êci krzy ̋ ó wek mi´ -

dzy g∏usz cem a cie trze wiem jest nie zmier -
nie in te re su jà ce, bo gdy by oka za -
∏o si´, ˝e sam ce krzy ̋ ó wek sà nie ogra ni cze -
nie p∏od ne (co jest praw do po dob ne), to ist -
nie je mo˝ li woÊç, i˝ np. ostat nie g∏usz ce mo -
gà si´ „wta piaç” w po pu la cj´ cie trze -
wi. Oczy wi Êcie to po win no byç szcze gó ∏o -
wo zba da ne. Nie zwy kle cie kawe sà ostat -
nie ba da nia ge ne ty ka, prof. J. Ho glun -
da ze Szwe cji, któ ry w nie któ rych po pu la -
cjach cie trze wi w Skan dy na wii od na laz∏ in -
for ma cj´ do ty czà cà tej mo˝ li wo Êci (J. Hu -
glund – in for ma cja ust na). Wy da je si´, ̋ e roz -
po cz´ te ostat nio w wie lu kra jach ba da nia ge -
ne tycz ne po szcze gól nych po pu la cji wy ja -
Ênià t´ spra w´. Spraw dze nie, czy sam -
ce skrze ko tów sà rze czy wi Êcie p∏od -
ne oraz usta le nie, ja kà ro l´ mo gà od gry -
waç w za Êmie ca niu po pu la cji, jest nie zwy -
kle wa˝ ne, gdy˝ obec nie w wi´k szo Êci kra -
jów eu ro pej skich iloÊç ku ra ków le Ênych cie -

Skrzekot g∏uszcowy.

Dwudniowe piskl´.Tokujàcy skrzekot g∏uszcowy.

Tokujàcy skrzekot.

Tokujàcy skrzekot.
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trze wia i g∏usz ca dra ma tycz nie spa -
da. Tym sa mym stwa rza jà si´ do god ne wa -
run ki do cz´st szych przy pad ków hy bry dy za -
cji tych dwóch ga tun ków. 

Z punk tu po znaw cze go cie ka wa jest krzy -
˝ów ka mi´ dzy g∏u szy cà a ba ̋ an tem ∏ow -
nym, b´ dà ca nie tyl ko krzy ̋ ów kà mi´ dzy ga -
tun ko wà, lecz tak ̋ e mi´ dzy Te tra oni dae a Pha -
sia ni dae. Ta ka krzy ̋ ów ka by ∏a tyl ko raz no to -
wa na (w li te ra tu rze) i jest z pew no Êcià ma -
∏o praw do po dob na. Ana lo gicz ne krzy ̋ ów -
ki mi´ dzy cie trze wiem a ba ̋ an tem ∏ow -

nym by ∏y no to wa ne w An glii, Cze -
chach, Niem czech, a na wet w Pol sce, na Âlà -
sku (Su miƒ ski, 2002), co zwià za ne by -
∏o z wsie dla niem od daw na ba ̋ an tów do bio -
to pów, gdzie wy st´ po wa ∏y cie trze wie. Hy -
bry dy ba ̋ an ta z cie trze wiem by ∏y nie co po -
dob ne do skrze ko tów cie trze wich (Su miƒ -
ski za Mey erem), o d∏u gim, kli no wa tym ogo -
nie zbli ̋ o nym do ku ry ba ̋ an ciej. Hy bryd uzy -
ska ny w Par ku Dzi kich Zwie rzàt w Ka dzi d∏o -
wie, po sam cu ba ̋ an cie ∏ow nym i g∏u szy -
cy (po raz pierw szy sfo to gra fo wa ny), moc -

no przy po mi na∏ opi sy hy bry dów przed sta -
wio nych przez Mey era. Po sia da∏ on rów -
nie˝ do po ∏o wy upie rzo ny skok, brak ostro gi,
wko∏o oka na gà czer wo nà skó r´ jak u ba ̋ an -
ta, a na wet frag ment nie opie rzo nej skó ry z ty -
∏u g∏o wy. Upie rze nie je go mia ∏o ele men -
ty ubar wie nia ba ̋ an cie go i g∏usz co we go rów -
no cze Ênie. Ogon mia∏ ciem no bru nat ny, po -
przecz nie pr´ go wa ny. Osob nik ten wy ró˝ -
nia∏ si´ nad zwy czaj nà (spo t´ go wa nà) dzi ko -
Êcià. Je ̋ e li cho dzi o wy biór czoÊç po kar mo -
wà, to kom plet nie nie in te re so wa∏ si´ igli -

Potomek ba˝anta i g∏uszca. Doros∏y mieszaniec ba˝anta i g∏uszca.

Sterówki koguta i kury skrzekota.
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wiem, pàcz ka mi drzew – jak g∏u szec, je -
dzàc tyl ko kar m´ „od po wia da jà cà” ba ̋ an -
tom. O du ̋ ym dy stan sie ge ne tycz -
nym w tym przy pad ku Êwiad -
czy fakt, i˝ z dwu na stu jaj znie sio -
nych przez g∏u szy ce, osiem by ∏o za p∏od nio -
nych, ale one wraz z po st´ pem roz wo ju za -
rod ków stop nio wo za mie ra ∏y, i tyl ko z jed ne -
go wy l´ g∏o si´ zdro we pi skl´ – sa miec. Trze -
ba wspo mnieç, ˝e w przy pad ku opi sa -
nych przez Mey era krzy ̋ ó wek cie trze -
wia z ba ̋ an tem ∏ow nym, wy l´ ga ∏y si´ tyl -
ko sam ce. Mo ̋ e to Êwiad -
czyç o tym, ˝e w wy pad ku od le g∏ych ge ne -
tycz nie ga tun ków (Te tra oni dae, Pha sia ni -
dae), sam ce ma jà wi´k sze szan se uro dze -
nia ni˝ sa mi ce. Ob ser wa cje po czy nio ne w Ka -
dzi d∏o wie, do ty czà ce sa mic skrze ko tów cie -
trze wio wych, Êwiad czà o tym, i˝ sa mi -
ce, w od ró˝ nie niu od sam ców, ma jà pro ble -
my z prze ̋ y ciem d∏u˝ sze go cza su, sà nie p∏od -
ne, a po nad to majà za bu rze nia w wy mia -
nie piór, mi mo utrzy my wa nia do sko na ∏ej kon -
dy cji. Mo ̋ e to Êwiad czyç o za bu rze niach hor -
mo nal nych.

Fot. autora

Skrzekot cietrzewi.

Pióra mieszaƒca g∏uszca i ba˝anta (po prawej pióra z ogona).


