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Kazarka rdzawa
(Tadorna ferruginea)

To masz Do roƒ Ang.: Ruddy Shelduck, Ruddy Sheldrake
Niem.: Rostgans, Kasarka

Fr.: Casarca roux, Tadorne casarca
Ros.: Ogar, Krasnaja utka

Jest to, obok oha ra (Ta dor na ta dor na), naj pow szech niej trzy ma ny i ho do wa ny przed sta wi ciel
ka za rek. Na uko wo opi sa na zo sta ∏a przez nie miec kie go po dró˝ ni ka i przy rod ni ka Pe te ra 
Si mo na Pal la sa w 1764 r. Nie wy ró˝ nia si´ u niej pod ga tun ków.
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WW li te ra tu rze pol skiej daw niej na zy wa -
na by ∏a ka zar kà lub ka zar kà ru dà.
W prze sz∏o Êci za li cza no jà cza sa mi

do ro dza ju Ca sar ca.
Jest to Êred niej wiel ko Êci ptak o cha rak te -

ry stycz nym po ma raƒ czo wo -rdza wym ubar -
wie niu. Po dob nie jak u in nych ka za rek, wy -
st´ pu je u niej dy mor fizm p∏cio wy. U sam ca
za uwa ̋ al ny jest do dat ko wo dy mor fizm se -
zo no wy. Je go g∏o wa i szy ja sà po ma raƒ czo -
wo -˝ó∏ te z nie co ja Êniej szà oko li cà oka i na -
sa dy dzio ba. Nie któ re sam ce ma jà ciem niej -
szà po ty li c´. Ce chà dia gno stycz nà dla tej p∏ci
i sza ty go do wej jest cien ka, czar na ob ro ̋ a
u na sa dy szyi. Spód cia ∏a i wi´k sza cz´Êç
wierz chu (po za ku prem i po kry wa mi na d-
o go no wy mi) jest po ma raƒ czo wo -rdza wa.
Na Êrod ku pier si, brzu chu i po kry wach pod -
ogo no wych bar wa ta cz´ sto prze cho dzi
w kasz ta no wà. Na bo kach cia ∏a i bar ków -
kach ja Êniej sze koƒ ców ki piór na da jà tym
par tiom upie rze nia od cieƒ ˝ó∏ ta wy, któ ry
z cza sem bled nie i bie le je na sku tek Êcie ra nia
si´ brze gów piór. Ku per, po kry wy na do go -
no we i ste rów ki sà czar ne z zie lon ka wym
po ∏y skiem. Lot ki pierw szo rz´ do we i ich po -
kry wy na skrzy d∏o we – czar ne. Lot ki dru go -
rz´ do we sà tak ̋ e czar ne z opa li zu jà cym zie -
lo nym po ∏y skiem, któ ry two rzy wy raê nie wi -
docz ne lu ster ko na skrzy dle. Po kry wy dru -
go rz´ do we sà bia ∏e (nie kie dy o od cie niu kre -
mo wo -˝ó∏ tym). Sà one wy raê nie wi docz ne,
zw∏asz cza w lo cie, na ciem nym tle po zo sta ∏ej
cz´ Êci skrzy d∏a. Cza sa mi ja sne po kry wy dru -
go rz´ do we mo˝ na zo ba czyç przy z∏o ̋ o nym
skrzy dle. Ubar wie nie spodu skrzy de∏ jest
ana lo gicz ne jak ich wierz chu. Dziób – czar ny,
no gi zaÊ ciem no sza re. T́  czów ka oka jest
ciem no brà zo wa. Upie rze nie sam ca w sza cie
spo czyn ko wej (od czerw ca/lip ca do paê -
dzier ni ka) ce chu je si´ bra kiem lub nie pe∏ nà
ob ro ̋ à na szyi. 

Upie rze nie sa mi cy jest po dob ne. Jej g∏o wa
i szy ja ma jà nie co ja Êniej szy od cieƒ z wy raê -
ny mi bia ∏y mi pla ma mi u na sa dy dzio ba oraz
wo kó∏ oka. Da je to cha rak te ry stycz ny ob raz
„bia ∏ej ma ski” na g∏o wie. Bra ku je jej czar nej
ob ro ̋ y na szyi. 

Pta ki m∏o de przy po mi na jà upie rze niem
sa mi c´. Ich g∏o wa, szy ja oraz bar ków ki sà
bar dziej brà zo we. Bra ku je im tak ̋ e zie lo ne -
go po ∏y sku na lot kach dru go rz´ do wych,
a bia ∏e po kry wy skrzy de∏ ma jà sza ro brà zo we
koƒ ców ki piór. Ró˝ ni ce w upie rze niu, po -
zwa la jà ce na roz ró˝ nie nie p∏ci („ja sna ma ska”
u sa mic), sta jà si´ wy raê ne ju˝ pod czas

pierw szej je sie ni ̋ y cia. Czar na ob ro ̋ a u m∏o -
dych sam ców po ja wia si´ naj cz´ Êciej w lu tym
(w dru gim ro ku ˝y cia). 

Po kry wa pu cho wa pi sklàt przy po mi na in ne
ka zar ki. Wierzch g∏o wy, ty∏ szyi i grzbiet sà
sza ro czar ne z brà zo wa wym na lo tem. Po zo -
sta ∏a cz´Êç g∏o wy, przód szyi oraz spód cia ∏a
sà bia ∏a we. Przed nia i tyl na kra w´dê skrzy de∏
ma ja sne pla my. Dziób i no gi sà ciem ne –
oliw ko wo sza re. W od ró˝ nie niu od pi sklàt
oha ra, u pi sklàt tej ka zar ki nie wy st´ pu je bia -
∏a ob ràcz ka po wie ko wa nad okiem (do brze
wi docz na na ciem nym tle cza pecz ki). 

In nà, po za upie rze niem, ce chà po zwa la jà -
cà na od ró˝ nie nie p∏ci jest g∏os wy da wa ny
przez pta ki. Sam ce wy da jà trà bià ce „cho or”
i „aakh” (cz´ sto po wta rza ne), na to miast g∏os
sa mic jest bar dziej g∏´ bo ki i chra pli wy. Ka zar -
ki rdza we sà doÊç ha ∏a Êli we, zw∏asz cza w lo -
cie. Pa ra l´ go wa po zo sta je ze so bà w cià g∏ym
kon tak cie g∏o so wym.

D∏u goÊç cia ∏a wy no si 61-67 cm; roz pi´ toÊç
skrzy de∏ – 120-145 cm. Sa miec jest wi´k szy
od sa mi cy. Je go wy mia ry sà na st´ pu jà ce: d∏u -
goÊç skrzy d∏a – 355-387 mm, ogo na – 142-
-146 mm, dziób – 42-50 mm, skok – 60-
-66 mm. U sa mi cy przed sta wia si´ to na st´ -
pu jà co: skrzy d∏o – 315-365 mm, dziób – 36-
-47 mm. Ma sa cia ∏a sam ca wy no si 1200-
-1640 g (Êred nio 1390 g), sa mi cy – 925-
-1500 g.

Ga tu nek ten ma bar dzo sze ro ki za si´g wy -
st´ po wa nia. Gnieê dzi si´ od po ∏u dnio wo -
-wschod niej cz´ Êci Eu ro py i Tur cji sze ro kim
pa sem na wschód, przez Êrod ko wà i po ∏u -
dnio wà Azj´ do Mon go lii i za chod nich Chin.
Po nad to izo lo wa ne po pu la cje ˝y jà w pó∏ noc -
no -za chod niej Afry ce (Ma ro ko, Al gie ria, Tu -
ne zja, Wy spy Ka na ryj skie) oraz na wy ̋ y nach
Etio pii. Na te re nie Eu ro py gnieê dzi si´
w Gre cji (15-40 par), Bu∏ ga rii (50-150 par),
Ru mu nii (5-10 par), Mo∏ da wii (3-8 par), Al ba -
nii (0-10 par), Ukra iny (po nad 180 par; do -
dat ko wo ok. 300 par ze sztucz nie wpro wa -
dzo nej po pu la cji w re zer wa cie Aska nia -No -
wa). Naj wi´k sze po pu la cje w Za chod niej Pa -
le ark ty ce ist nie jà w Tur cji (4000-8000 par)
oraz w eu ro pej skiej cz´ Êci Ro sji (po nad
4000-5000 par). L´ gi po je dyn czych, zbie -
g∏ych z nie wo li, par by ∏y od no to wa ne w Ir -
lan dii, Ho lan dii (7 par w 1992 r.), Niem czech
oraz w Pol sce (1 pa ra w cen trum Wro c∏a wia
w la tach 1988-90). Uni kal na, po cho dzà ca od
pta ków zbie g∏ych z zoo, po pu la cja ˝y je
w Mo skwie (w 2002 r. li czy ∏a 260-270
osob.). Po pu la cja z pó∏ noc no -za chod niej
Afry ki li czy oko ∏o 1500 par, a etiop ska – 250-
-600 par. Po je dyn cze pta ki lub gru py by ∏y
stwier dza ne w ca ∏ej Eu ro pie. Do ty czy to
w wi´k szo Êci przy pad ków ucie ki nie rów
z nie wo li. Cho cia˝ kil ka krot nie ob ser wo wa -
no licz niej sze na lo ty ka za rek (m.in. la tem
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1994 r., kie dy to w za chod niej i pó∏ noc nej
Eu ro pie od no to wa no ∏àcz nie po nad 400 pta -
ków) po cho dzà cych, naj praw do po dob niej,
z dzi kich po pu la cji. Po nad to w 1978 r. w Pol -
sce (pod Ko ni nem) zna le zio no pta ka ob ràcz -
ko wa ne go ja ko pi skl´ w Kir gi sta nie.

Ka zar ki rdza we zi mu jà na po ∏u dnio wych
skra jach are a∏u l´ go we go i na ob sza rach po -
∏o ̋ o nych da lej na po ∏u dnie. Sà to g∏ów nie:
Afga ni stan, Iran, Pa ki stan, In die, Bir ma oraz
po ∏u dnio we i wschod nie Chi ny. Pta ki pó∏ -
noc no afry kaƒ skie zi mu jà na wy brze ̋ ach
(daw niej od la ty wa ∏y do Hisz pa nii), na to miast
etiop skie ka zar ki prze no szà si´ na okres zi -
my na ni ̋ ej po ∏o ̋ o ne te re ny. Daw niej zna -
nym zi mo wi skiem by ∏a tak ̋ e do li na Ni lu.

Bio to pem te go ga tun ku sà ró˝ ne go ty pu
Êród là do we zbior ni ki wod ne: na brze ̋ a je -
zior, s∏o ne la gu ny i mo kra d∏a, rze ki, stru mie -
nie oraz sta wy. Po ∏o ̋ o ne sà one na wy ̋ y -
nach, wy so kich p∏a sko wy ̋ ach oraz na te re -
nach wy so ko gór skich. Jej gniaz da znaj do wa -
no w A∏ ta ju na wy so ko Êci 2400 m n.p.m.,
a w Ty be cie – na wet na 5000 m n.p.m. Pta ki
gnie˝ d˝à ce si´ na tak du ̋ ych wy so ko Êciach
prze by wa jà tam je dy nie w cie p∏ej po rze ro -
ku. Ka zar ka rdza wa jest mniej za le˝ na od do -
st´ pu do wo dy ni˝ wi´k szoÊç ka czek i g´ si.
Naj ch´t niej prze by wa nad p∏yt ki mi i s∏o ny mi
zbior ni ka mi o po zba wio nych ro Êlin no Êci
brze gach, któ re sà po ∏o ̋ o ne w stre fie ste -
pów lub pó∏ pu styƒ. Jed nak ̋ e jej gniaz da
stwier dza ne cza sa mi by ∏y w od le g∏o Êci kil ku
ki lo me trów od êró de∏ wo dy. W od ró˝ nie niu
od oha ra nie jest zwià za na z wy brze ̋ a mi
mor ski mi. 

Wraz z top nie niem Ênie gów pta ki po wra -
ca jà z zi mo wisk na l´ go wi ska. W po ∏u dnio -
wo -wschod niej Eu ro pie i na po ∏u dniu by ∏e go
ZSRR od by wa si´ to na prze ∏o mie mar ca
i kwiet nia. Ka zar ki zaj mu jà doÊç du ̋ e te ry to -
ria l´ go we, któ rych upo rczy wie bro nià przed
in ny mi osob ni ka mi. Gniaz do ulo ko wa ne jest
w ró˝ nych miej scach. Mo ̋ e byç zbu do wa ne
w opusz czo nych no rach, wy grze ba nych
w piasz czy stym lub gli nia stym grun cie,
w szcze li nach ob ry wów, pod na wi sa mi skal -
ny mi, wÊród sto sów ka mie ni, w opusz czo -
nych bu dow lach, w dziu plach (na wet na wy -
so ko Êci 10 m). Nie kie dy pta ki sa me wy ko pu -
jà no r´. Ka zar ki rdza we ch´t nie ko rzy sta jà ze
skrzy nek l´ go wych. Sa mo gniaz do ma for m´
p∏yt kie go za g∏´ bie nia wy s∏a ne go pu chem,
cza sa mi z do dat kiem de li kat nych cz´ Êci ro -
Êlin nych. Pta ki od by wa jà je den l´g w se zo nie.
Sa mi ca sk∏a da 8-9 (cza sa mi na wet do 12) bia -

∏ych jaj o b∏ysz czà cej sko ru pie. Od by wa si´
to (w za le˝ no Êci od miej sca wy st´ po wa nia)
pod koniec mar ca (w po ∏o ̋ o nych na po ∏u -
dniu l´ go wi skach) lub na po czàt ku kwiet nia.
Wi´k szoÊç znie sieƒ przy pa da jed nak na maj.
In ku ba cja trwa 28-30 dni. Sa mi ca roz po czy -
na wy sia dy wa nie po znie sie niu wszyst kich jaj.
Sa miec nie bie rze w tym udzia ∏u. Prze by wa
on w po bli ̋ u gniaz da. W cza sie przerw w in -
ku ba cji to wa rzy szy sa mi cy pod czas ˝e ro wa -
nia. Wkrót ce po wy klu ciu si´ pi sklàt ca ∏a ro -
dzi na opusz cza gniaz do i prze no si si´ nad naj -
bli˝ szy zbior nik wod ny. Obo je ro dzi ce bio rà

udzia∏ w wy cho wy wa niu m∏o dych i po zo sta -
jà z ni mi do mo men tu osià gni´ cia przez nie
zdol no Êci lo tu. Cza sa mi pi skl´ ta kil ku par ∏à -
czà si´ i two rzà nie wiel kie sku piska. Zda rza
si´ to jed nak rza dziej ni˝ np. u oha rów. M∏o -
de pta ki uzy sku jà lot noÊç w wie ku ok. 55 dni,
a doj rza ∏oÊç p∏cio wà w dru gim ro ku ˝y cia.
Pta ki do ro s∏e od by wa jà pie rze nie w sierp niu.
We wrze Êniu wi´k szoÊç po pu la cji opusz cza
te re ny l´ go we i od la tu je na zi mo wi ska. Pod -
czas je sien nej w´ drów ki, we wschod nich re -
jo nach Tur cji oraz nad po ∏u dnio wy mi brze ga -
mi Mo rza Ka spij skie go, mo˝ na ob ser wo waç
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du ̋ e sta da ka za rek rdza wych kie ru jà cych si´
w stro n´ po ∏u dnio wo azja tyc kich zi mo wisk.
Na te re nach zi mo wych sà to so cjal ne pta ki
prze by wa jà ce cz´ sto w gru pach.

Po ̋ y wie niem pta ków do ro s∏ych sà g∏ów -
nie zie lo ne cz´ Êci ro Êlin là do wych i wod nych,
na sio na, ziar na zbó˝ itp. Po kar mem m∏o dych
sà g∏ów nie bez kr´ gow ce: owa dy i ich lar wy
˝y jà ce w wo dzie, sko ru pia ki, plank ton.
W nie wo li po bie ra jà gra nu la ty prze zna czo ne
dla g´ si. Ka zar ki rdza we lubià si´ pa Êç, z te go
wzgl´ du po win ny mieç do st´p do tra wia -
stych wy bie gów. 

Jest to ch´t nie trzy ma ny ptak ozdob ny.
Sta no wi ozdo b´ nie tyl ko ogro dów zoo lo -
gicz nych i zwie rzyƒ ców, ale rów nie˝ wie lu
pry wat nych ko lek cji pta ków. By ∏a w tym ce -
lu trzy ma na ju˝ przez sta ro ̋ yt nych Egip cjan
i Gre ków. Pierw sze pta ki w ko lek cjach po ja -
wi ∏y si´ w 1850 r. w Ogro dzie Zoo lo gicz nym
w Lon dy nie. W 1861 r. mo˝ na je by ∏o oglà -
daç tak ̋ e w ber liƒ skim zoo. Obec nie jest to
je den z naj po spo lit szych pta ków wod nych
trzy ma nych w nie wo li. 

Te sil ne i od por ne pta ki bez tru du przy -
st´ pu jà do roz ro du. W se zo nie l´ go wym sà

jed nak nie zwy kle k∏ó tli we i z de ter mi na cjà
sta ra jà si´ prze p´ dziç ze swe go re wi ru
wszel kie pta ki. Z te go wzgl´ du za le ca si´
trzy maç je na tra wia stych wy bie gach (np.
w to wa rzy stwie zwie rzàt ko pyt nych), a nie
na sta wach, gdzie ra zem prze by wa wie le
ró˝ nych pta ków wod nych. Co cie ka we, ka -
zar ki rdza we nie ra dzà so bie z do mi na cjà
ber ni kli ka na dyj skich (Bran ta ca na den sis)
i na sta wach za sie dlo nych przez ten ga tu -
nek nie roz mna ̋ a jà si´. In nà spe cy ficz nà
ce chà tych pta ków sà ich do no Êne g∏o sy,
zw∏asz cza pod czas se zo nu l´ go we go. Pa ra
po zo sta je w cià g∏ym kon tak cie g∏o so wym
ze so bà – co mo ̋ e byç dra˝ nià ce dla nie -
któ rych osób. W okre sie naj wi´k szych
mro zów pta ki po win ny prze by waç w po -
miesz cze niach o tem pe ra tu rze po wy ̋ ej
ze ra stopni.

Od mar ca, naj cz´ Êciej w kwiet niu, sa mi -
ca za czy na zno siç (w dwu dnio wych od st´ -
pach) ja ja. Za zwy czaj sk∏a da ich do 10
(rzad ko wi´ cej) w du ̋ ej bud ce l´ go wej lub
no rze. Wa˝ ne jest, aby za pew niç jej spo kój.
Ro dzi ce tro skli wie opie ku jà si´ po tom -
stwem. Wa˝ nà ce chà pi sklàt jest to, ˝e

wdru ko wa nie wy glà du ro dzi ców i ich za -
cho waƒ jest u nich bar dzo po wierz chow ne
i nie trwa ∏e. Z te go po wo du sztucz na in ku -
ba cja jaj i wy chów m∏o dych jest u ka za rek
bar dziej uza sad nio ny ni˝ u in nych pta ków
wod nych. Je ̋ e li m∏o de pta ki po ∏à czy my ze
sta dem przed ukoƒ cze niem 8-10. ty go dnia
˝y cia, to ich za cho wa nie nie ró˝ ni si´ od
be ha wio ru m∏o dych po cho dzà cych z na tu -
ral nych l´ gów. W trze cim ty go dniu po ja wia
si´ u nich pierw sze upie rze nie na bar ków -
kach i bo kach cia ∏a, a po 8-9 ty go dniach sà
ju˝ ca ∏e okry te pió ra mi. 

Ga tun ko wi te mu, po dob nie jak in nym
blasz ko dzio bym, po win no si´ sys te ma tycz -
nie pod ci naç lot ki pierw szo rz´ do we, aby
unik nàç ucie czek pta ków. Naj lep szym roz -
wià za niem jest jed nak kur ty zo wa nie kil ku -
dnio wych pi sklàt.

Bar dzo wa˝ ne jest, aby ka za rek rdza wych
(oraz ich pi sklàt) nie trzy maç ra zem na wy -
bie gach z in ny mi przed sta wi cie la mi ro dza ju
Ta dor na i g´ siów ka mi egip ski mi (Alo po chen
aegyp tia cus), po nie wa˝ cz´ sto si´ z ni mi
krzy ̋ u jà.

Fot. T. Doroƒ


