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˚y wy wa bik
Kaczki mi nia tu ro we

Ang.: Call ducks
Niem.: Zwergen ten

Mi cha∏ „Lo bo” Bu gaj ski

WÊród kur jest wie le ras ho do wa nych tyl ko ja ko pta ki ozdob ne. W przy pad ku udo mo wio ne go dro -
biu wod ne go jest zu pe∏ nie ina czej. Przez ho dow ców ama to rów utrzy my wa ne sà bie gu sy in dyj skie,
rza dziej kacz ki szma rag do we i in ne ra sy. 
Ma ∏o zna na w kra ju jest kaczka mi nia tu ro wa (znana te˝ pod nazwà krzy˝ówka miniaturowa), mi mo
˝e po sia da wszyst kie ce chy, któ re po win ny jej za pew niç po wo dze nie wÊród ho dow ców pta ków
ozdob nych.

Krót ki dziób, okrà g∏a g∏o wa, wy pu k∏e po licz ki, krót ka szy ja to ce chy cha rak te ry stycz ne dla tej ra sy.
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Kacz ki te sà nie wiel kich roz mia rów, ma jà
wie le od mian barw nych, nie sà k∏o po tli -
we w utrzy ma niu i ho dow li. Za do wa la jà

si´ ma ∏y mi wy bie ga mi i wo lie ra mi. Jest to po
pro stu ra sa ide al na do ho dow li ama tor skiej,
tym bar dziej dzi wi mnie, ˝e jest tak ma ∏o
zna na. Prze gry wa z man da ryn ka mi i ka ro lin -
ka mi, choç po win na byç pierw szà kacz kà po -
czàt ku jà cych ho dow ców pta ków blasz ko -
dzio bych. To na pta kach udo mo wio nych naj -
∏a twiej na uczyç si´ ho do wa nia. 

Ra sa ta ma bar dzo cie ka wà hi sto ri´. Jej an -
giel ska na zwa – Call ducks, nie mó wi od ra -
zu zbyt wie le. Mo˝ na t∏u ma czyç jà ja ko „wo -

M∏o da pa ra bar wy bia ∏ej na kra pia nej.

Kacz ka bar wy cze ko la do wej.

∏a jà ca” lub „kwa czà ca” kacz ka (cal ling – qu -
ac king), co w du ̋ ej mie rze jest praw dà,
a wià ̋ e si´ z hi sto rià tej ra sy. Otó˝ daw niej
po lo wa no na kacz ki w zu pe∏ nie in ny spo sób
ni˝ obec nie. Bu do wa no nad ka na ∏a mi du ̋ e
kon struk cje przy po mi na jà ce wo lie ry i w te
w∏a Ênie pu ∏ap ki chwy ta no dzi kie kacz ki. 

Ja ko przy n´ ty i wa bi ka u˝y wa no na po -
czàt ku oswo jo nych krzy ̋ ó wek, wy ho do wa -
nych z jaj po de bra nych z gniazd dzi kich ka -
czek. Póê niej miej sce krzy ̋ ó wek za j´ ∏y kacz -
ki spe cjal nie do te go ce lu ho do wa ne, któ re
mia ∏y swo im g∏o Ênym kwa ka niem zwa biaç
dzi kich ku zy nów. Kacz ki te mia ∏y do no Êny
g∏os i ch´t nie go u˝y wa ∏y, za ka˝ dym ra zem,
gdy wi dzia ∏y in nà kacz k´.

Ho len drzy i Duƒ czy cy spe cja li zo wa li si´
w ta kiej me to dzie od∏a wia nia ka czek. Wy ho -
do wa li rów nie˝ spe cjal nie do te go ty pu ∏o -
wów ra s´ psów, któ ra na zy wa si´ ko oiker -
hon dje (p∏o chacz ho len der ski). 

Ra sa ka czek wa bi ków swo jà na zw´ wzi´ -
∏a od duƒ skie go „de ko oi” ozna cza jà ce go pu -
∏ap k´. An gli cy na zy wa li je de coy ducks lub
coy ducks, póê niej do pie ro przy j´ ∏a si´ na -
zwa call ducks i ta na zwa u˝y wa na jest obec -
nie. W Niem czech kacz ki te okre Êla si´ ja ko
Zwergen ten. Ma jàc trud noÊç ze spo lsz cze -
niem an giel skiej na zwy ra sy, ∏a twiej by by ∏o
spo lsz czyç na zw´ nie miec kà i na zy waç t´ ra -
s´ mi ni kacz kà, ale tu po ja wia si´ pro blem, bo
w Pol sce na zwa ta za re zer wo wa na jest dla
jed nej z ro dzi mych ras ka czek.

W tym przy pad ku wy da je mi sí  od po wied -
nim u˝y wa nie na zwy kacz ka mi nia tu ro wa. 

Obec nie kacz ki te nie przy po mi na jà daw -
nych ka czek wa bi ków, a ich wy glàd znacz nie
od bie ga od wy glà du dzi kich ka czek krzy ̋ ó wek. 

Pierw szy wzo rzec tej ra sy po cho dzi
z 1865 ro ku. Jest to chy ba je dy na ra sa ka -

czek, któ ra po zba wio na jest ja kich kol wiek
wa lo rów u˝yt ko wych. 

Wa ga do ro s∏ych pta ków nie prze kra cza ki -
lo gra ma, choç dà ̋ y si´ do jak naj mniej szych
roz mia rów i wa gi. Obec nie stan dar dem wy -
sta wo wym sà pta ki o wa dze mi´ dzy 600
a 700 g. 

Cha rak te ry stycz nà ce chà tej ra sy jest krót -
ki dziób, któ re go d∏u goÊç u pta ków wy sta -
wo wych nie po win na prze kra czaç 3,1 cm.
Ich cia ∏o spra wia wra ̋ e nie krót kie go i zbi te -
go. Kor pus jest skró co ny, do brze wy pe∏ nio ny
i za okrà glo ny. Szy ja krót ka, g∏o wa okrà g∏a
z wy raê nie za zna czo ny mi wy pu k∏y mi po licz -
ka mi. 

Ta ka bu do wa przy wo dzi na myÊl dzie ci´ cà
za baw k´ – gu mo wà ka czusz k´. 

Eu ro pej skie stan dar dy tej ra sy do pusz cza -
jà na st´ pu jà ce od mia ny barw ne: dzi ka (sza -
ra), bia ∏a, na kra pia na, srebr na, srebr na ciem -
na, nie bie sko -p∏o wa, be ̋ o wa, sro cza.

Ho dow cy i mi ∏o Êni cy tej ra sy wy ho do wa li
kil ka in nych od mian barw nych, któ re na ra zie
nie sà bar wa mi za twier dzo ny mi. Sà to od -
mia ny: nie bie ska, czar na, cze ko la do wa, sre -
brzy sto -be ̋ o wa, sre brzy sto -be ̋ o wa ciem na,
sre brzy sto -nie bie ska ciem na, dzi ka ciem na,
˝ó∏ to brzu cha.

Ho do waç te kacz ki mo˝ na w dwo ja ki spo -
sób. Pierw szym jest tra dy cyj ny spo sób utrzy -
ma nia, opar ty na wy bie gu i kur ni ku, tak jak
ka˝ dej in nej ra sy do mo wej. Dru gi to utrzy -
my wa nie ich w wo lie rach bàdê na spe cjal nie
urzà dzo nych wy bie gach z oczkiem wod nym.
Oby dwie me to dy ho dow li sà do bre, ale dla
osób ma jà cych za miar w przy sz∏o Êci ho do -
waç dzi kie ga tun ki ka czek, po le cam ho dow -
l´ w wo lie rach, gdy˝ w ten spo sób zdo b´ dà
pod sta wo we umie j´t no Êci, któ re b´ dà bar -
dzo przy dat ne w przy sz∏o Êci.

Za rów no w jed nym, jak i w dru gim przy -
pad ku pod sta wo wym i nie zb´d nym ele men -
tem b´ dzie kà pie li sko. Pta ki te nie ma jà du -

Ró˝ no ko lo ro we stad ko ka czek mi nia tu ro wych
jest ozdo bà ka˝ de go traw ni ka.

Ka czor bar wy sre brzy sto -be ̋ o wej.



˝ych wy ma gaƒ, wi´c for ma i wiel koÊç kà pie -
li ska za le ̋ y tyl ko od ho dow cy, ale na wet przy
tra dy cyj nej me to dzie ho dow li lep sze jest
oczko wod ne, ni˝ du ̋ a ku we ta, gdy˝ nie wy -
ma ga tak cz´ ste go czysz cze nia.

Przy tra dy cyj nej me to dzie ho dow li pta ki
no ce sp´ dza jà w kur ni ku. Wzgl´ dy zdro wot -
ne prze ma wia jà za tym, by nie dzie li ∏y po -
miesz cze nia z ku ra mi i in ny mi pta ka mi grze -
bià cy mi. Wspól ne wy bie gi te˝ nie sà naj lep -
szym po my s∏em. Kur nik jest rów nie˝ ko -
niecz ny w cza sie zi my dla pta ków ho do wa -
nych w wo lie rach. Nie mu si on byç du ̋ y, ale
wa˝ ne, by mia∏ spraw nà wen ty la cj´ i by∏ su -
chy. Kacz ki, mi mo ˝e sà pta ka mi sil nie zwià -
za ny mi z wo dà, bar dzo êle to le ru jà wil goç
pa nu jà cà w po miesz cze niu. Aby kacz ki zbyt
szyb ko nie mo czy ∏y Êció∏ ki w kur ni ku, do -
brym roz wià za niem jest usta wie nie po id∏a na
rusz cie. Pod rusz tem na le ̋ y umie Êciç p∏yt ki
po jem nik, w któ rym b´ dzie zbie ra ∏a si´ wo -
da roz chla pa na z po id∏a. Ja z po wo dze niem
sto su j´ p∏yt kie (6 cm) ku we ty o wy mia rach
40x60 cm, a ja ko rusz tu u˝y wam pó ∏ek ze
sta rej lo dów ki. Roz wià za nie to spraw dza si´
do sko na le. Nie spraw dza jà si´ tu au to ma -
tycz ne po id∏a dla kur, bo kacz ki do tàd b´ dà
wy chla py waç wo d´, a˝ opró˝ nià zbior nik. 

˚y wie nie tych pta ków nie ró˝ ni si´ ni czym
od ˝y wie nia in nych ka czek do mo wych. Po -
da je my im ró˝ ne zbo ̋ a (psze ni ca, j´cz mieƒ,
owies, ku ku ry dza), naj le piej w for mie roz -
drob nio nej, a jesz cze le piej w po sta ci p∏at -
ków. Mo˝ na je ˝y wiç rów nie˝ go to wy mi,
pe∏ no por cjo wy mi pa sza mi. Mo gà to byç pa -
sze prze zna czo ne spe cjal nie dla ka czek, jak
rów nie˝ dla kur. Po le cam pa sze gra nu lo wa -
ne, prze zna czo ne dla pta ków utrzy my wa -
nych na zie lo nych wy bie gach, czy li tak zwa ne
pa sze dla pta ków przy za gro do wych. Ja ko
uzu pe∏ nie nie die ty na le ̋ y po da waç ró˝ ne
wa rzy wa i owo ce, a naj le piej gdy kacz ki mo -
gà ko rzy staç z traw ni ka. Bar dzo cen nym
sk∏ad ni kiem po kar mo wym w ˝y wie niu ka -
czek jest rz´ sa wod na. Je Êli wrzu ca si´ jà do
zbior ni ka pe∏ nià ce go ro l´ kà pie li ska, wów -
czas wo da bar dzo szyb ko ule gnie za bru dze -
niu. Wska za ne jest wi´c po da wa nie rz´ sy
w od dziel nym na czy niu, w pew nej od le g∏o Êci
od kà pie li ska.

Se zon l´ go wy u tej ra sy za czy na si´ doÊç
wcze Ênie. Pierw sze jaj ka, przy sprzy ja jà cych
wa run kach at mos fe rycz nych, mo gà po ja wiç
si´ ju˝ pod ko niec zi my. Po czà tek se zo nu l´ -
go we go ∏a two za ob ser wo waç, gdy˝ sa mi ce
za czy na jà g∏o Êno kwa kaç i swo im pro wo ku -

jà cym za cho wa niem za ch´ caç sam ce do go -
dów. Kacz ki te mo˝ na utrzy my waç w pa -
rach, trój kach lub ma ∏ych stad kach. Na jed -
nym wy bie gu mo ̋ e prze by waç tyl ko je den
sa miec, bo w okre sie l´ go wym nie to le ru jà
one kon ku ren tów i po ja wie nie si´ dru gie go
sam ca koƒ czy si´ wal kà. Je Êli sa miec po za se -

zo nem l´ go wym rów nie˝ nie to le ru je in nych
sam ców, wów czas na le ̋ y wy klu czyç go
z ho dow li. Utrzy mu jàc z jed nym sam cem kil -
ka sa mic, na le ̋ y li czyç si´ ze spad kiem licz by
za p∏od nio nych jaj. Je Êli przy uk∏a dzie 1+2 za -
p∏od nie nie jest po rów ny wal ne z tym, ja kie
uzy sku je si´ utrzy mu jàc te kacz ki w pa rach
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Kacz ki bar wy cze ko la do wej i sza ro -nie bie skiej.

Nie któ re bar wy nie sà bar wa mi za twier dzo ny mi we wzor cu, ale sà rów nie ∏ad ne jak te wzor co we.

Stad ko ró˝ no ko lo ro wych pi sklàt.
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(70% i wi´ cej), to przy ka˝ dej na st´p nej sa -
mi cy pro cent za p∏od nio nych jaj spa da. 

W okre sie nie Êno Êci na le ̋ y po da waç pta -
kom zbo ̋ a w for mie skie∏ ko wa nej oraz pa -
sze dla nio sek. 

Nie ÊnoÊç tych ka czek jest do bra. Wi´k -
szoÊç zno si po nad 30, a na wet po nad 40 jaj
w 3-4 cy klach. Aby uzy skaç ta kà iloÊç, na le ̋ y
co dzien nie za bie raç znie sio ne jaj ko, gdy˝
kacz ki te po znie sie niu 7-8 sztuk za czy na jà
wy sia dy waç. Od zna cza jà si´ one bar dzo sil -
nym in stynk tem wy sia dy wa nia, po rów ny -
wal nym do kur je dwa bi stych i ko chi nów mi -
nia tu ro wych. Ho dow cy dzi kich ga tun ków
ka czek wy ko rzy stu jà ten in stynkt dla w∏a -
snych po trzeb. U˝y wa jà tej ra sy do wy sia dy -
wa nia i wo dze nia pi sklàt ga tun ków trud nych
w ho dow li. Do ty czy to szcze gól nie ga tun -
ków, któ re w na tu rze ˝y wià si´ po kar mem
zwie rz´ cym, czy li tra czy, gà go ∏ów, edre do -
nów. Sam wi dzia ∏em kacz k´ tej ra sy wo dzà -
cà 2 m∏o de edre do ny. Wi dok by∏ doÊç ko -
micz ny, bo pi skla ki by ∏y wi´k sze od przy bra -
nej mat ki. Oso bi Êcie nie po pie ram ta kich
prak tyk ho dow la nych.

Kacz ki sà de li kat ny mi i tro skli wy mi mat ka -
mi. Pi skl´ ta po cho dzà ce z na tu ral nych l´ gów
za wsze cie szà bar dziej ni˝ te z in ku ba to ra.
W przy pad ku pta ków do mo wych ko niecz ne
jest uzy ska nie wi´k szej licz by przy chów ku,
by mo˝ na by ∏o pro wa dziç od po wied nià se -
lek cje. Sztucz ny od chów pi sklàt tej ra sy nie
sta no wi pro ble mu i jest ∏a twy. Po wy j´ ciu
ma ∏ych ka czu szek z kluj ni ka, umiesz cza si´ je
pod pro mien ni kiem cie p∏a. Tem po wzro stu
ka czek jest bar dzo szyb kie. Po 7-10 dniach
nie po trze bu jà ju˝ do grze wa nia. Uza le˝ nio ne
jest to od tem pe ra tu ry oto cze nia. M∏o de
kacz ki kar mi si´ pa szà dla ka czàt lub kur czàt,
naj le piej w for mie syp kiej. Kil ku dnio wym pi -
skla kom mo˝ na po daç ju˝ sie ka nà po krzy w´
i krwaw nik. Trze ba rów nie˝ udo st´p niç pia -
sek, któ ry b´ dzie êró d∏em ga stro li tów. Wo -

d´ na le ̋ y po da waç w po id∏ach, któ rych kon -
struk cja unie mo˝ li wia kacz kom wcho dze nie
do Êrod ka. 

Gdy za cznà po ja wiaç si´ pierw sze piór ka,
a ma to miej sce oko ∏o 3. ty go dnia ˝y cia, m∏o -
dym mo˝ na udo st´p niç kà pie li sko. Pierw sze
kà pie li sko po win no byç p∏yt kie. U m∏o dych
sztucz nie od cho wy wa nych, bez wo dy do kà -
pie li, gru czo∏ ku pro wy nie funk cjo nu je pra wi -
d∏o wo. Po trze ba kil ka dni, by upie rze nie na -
bra ∏o wo do od por no Êci. Po kil ku na stu kà pie -
lach w p∏yt kiej ku we cie, mo˝ na im udo st´p -
niç kà pie li sko. Ra sa ta nie ma sk∏on no Êci do
la ta nia, ale wi´k szoÊç ho dow ców ko piu je

skrzy d∏a m∏o dym kacz kom, by mieç pew -
noÊç, ˝e nie b´ dà la taç. W wie ku 6-7 ty go dni
kacz ki osià ga jà wiel koÊç osob ni ków do ro -
s∏ych. W tym cza sie mo˝ na ju˝ bez tru dy od -
ró˝ niç sam ce od sa mic po wy da wa nych od -
g∏o sach. Kwa ka nie sa mic jest g∏o Êne, a sam -
ców ci che. 

Je dy nym pro ble mem ho dow la nym, z ja -
kim ze tknà ∏em si´ przy tej ra sie, jest mo˝ li -
woÊç po ja wie nia si´ osob ni ków, u któ rych
gór na cz´Êç dzio ba b´ dzie skró co na w sto -
sun ku do dol nej. Sà to jed nak spo ra dycz ne
przy pad ki i mo gà byç spo wo do wa ne bli skim
po kre wieƒ stwem, tym bar dziej ˝e pierw sze
osob ni ki tej ra sy, ja kie po sia da ∏em, by ∏y pta -
ka mi im por to wa ny mi i nie zna ∏em ich po cho -
dze nia. Nie wy klu czam jed nak, ˝e ze wzgl´ -
du na krót ki dziób, o wie le krót szy ni˝ u in -
nych ras oraz ka czek dzi kich, przy pa d∏oÊç ta
jest po wià za na z ce cha mi ra so wy mi.

Za ch´ cam do bli˝ sze go po zna nia i ho dow -
li tej ra sy, gdy˝ pta ki te po tra fià urzec za rów -
no swym wy glà dem, jak i za cho wa niem
i w krót kim cza sie mo gà staç si´ do mo wy mi
ulu bieƒ ca mi.                       
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•Wykonujemy inkubatory –
od 50 do ka˝dej iloÊci jaj

•Urzàdzeniami mo˝e
sterowaç komputer

•Mogà byç pó∏automatyczne
•Mo˝e byç obracanie jaj
r´czne

•Udzielamy gwarancji na rok
•Gwarantujemy serwis
urzàdzeƒ

EURO-ELEKTRONIK
Jerzy Mrugasiewicz, 
Przygoƒ – Przylesie 23

95-082 Dobroƒ
tel. +48 602 292 415, 
fax +48 43 677 20 33

mrugasiewicz@euro-elektronik.com.pl

UWAGA!!!
Urzàdzen i a nasze j

produkcji sà w pe∏ni

zautomatyzowane

Kacz ka bar wy cze ko la do wej nie jest osob ni kiem wy sta wo wym, ale mo ̋ e bar dzo do brze spraw dziç
si´ w ro li za st´p czej mat ki.


