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Magelanka andyjska
(Chlo epha ga me la nop te ra)

Tomasz Doroƒ

Para ptaków ze Slimbridge.

Jest to je den z pi´ ciu nie wiel -
kich g´ sio po dob nych pta -
ków za miesz ku jà cych po ∏u -
dnio wà i za chod nià cz´Êç Ame -
ry ki Po ∏u dnio wej. Ich ce -
chà cha rak te ry stycz nà jest zdol -
noÊç do ˝y cia w doÊç zim -
nym kli ma cie, cz´ sto na otwar -
tych tra wia stych prze strze -
niach, tak ̋ e w gó rach. Wszyst -
kie one na le ̋ à do ro dza ju Chlo -
epha ga. Naj bli ̋ ej sà spo krew -
nio ne z afry kaƒ skà etiop kà (Cy -
ano chen cy anop te rus) oraz g´ -
siów ka mi (ro dza je Neo -
chen i Alo po chen) i ka zar ka -
mi (ro dzaj Ta dor na). Wraz z ni -
mi wszyst ki mi two rzà w pod -
ro dzi nie ka czek (Ana ti nae) ple -
mi´ ka za rek (Ta dor ni ni), któ re li -
czy 16 ga tun ków. 
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MMa ge lan ka an dyj ska jest naj wi´k -
szà przed sta wi ciel kà swo je go ro dza -
ju. Na uko wo zo sta ∏a opi sa -

na w 1838 r. przez an giel skie go przy rod ni -
ka – Tho ma sa Camp bel la Ey to -
na (1809-1880). Ba dacz, wy od r´b nia -
jàc jà, opie ra∏ si´ na oka zie po cho dzà -
cym znad je zio ra Ti ti ca ca. Nie wy ró˝ -
nia si´ u niej ˝ad nych pod ga tun ków. W li te ra -
tu rze pol sko j´ zycz nej mia ∏a ona daw niej kil -
ka nazw: ma ge lan ka kor dy lier ska, g´Ê kor dy -
lier ska, g´Ê an dyj ska, ka zar ka an dyj ska. 

Jest to Êredniej wielkoÊci ptak
blaszkodzioby o bardzo charakterystycznej
sylwetce. Upierzenie na ca∏ym ciele jest
bardzo g´ste – co sprawia wra˝enie, ˝e
ptak ciàgle stroszy pióra. Zwraca równie˝
uwag´ bardzo ma∏a g∏owa wraz z dziobem
oraz stosunkowo krótka i gruba szyja.
D∏ugoÊç cia∏a wynosi 70-80 cm. Rozpi´toÊç
skrzyde∏ – 160-180 cm. Samiec jest
znacznie wi´kszy od samicy (ró˝ni si´ tak˝e
wydawanym g∏osem). Jego wymiary to:
d∏ugoÊç skrzyd∏a – 46,0-47,5 cm, ogon –
18,0 -18,5 cm, dziób – 3,8-4,3 cm, skok –
9,0-10,5 cm.

U sa mi cy skrzy d∏o ma d∏u -
goÊç 42-43 cm, a dziób – 3,4-3,7 cm. Ma -
sa cia ∏a (u obu p∏ci) wa ha si´ od 2730 
do 3640 g (u sam ców wy no si naj cz´ -
Êciej ok. 3400 g, u sa mic ok. 2800 g).
U tego ga tun ku nie wy st´ pu je dy mor -
fizm p∏cio wy i se zo no wy. Ca ∏a g∏o wa, szy -
ja i spód cia ∏a sà czy sto bia ∏e. Lot ki pierw szo -
rz´ do we i trze cio rz´ do we, du ̋ e po kry -
wy skrzy d∏o we i ogon sà czar ne z me ta licz -
nym (fio le to wa wym i zie lon ka wym) po ∏y -
skiem. Bar ków ki sà czar ne z sze ro ki mi bia ∏y -
mi brze ga mi piór, co da je pla mi sty ry su -
nek. Z dal szej od le g∏o Êci jest to bia -
∏y ptak o czar nych skrzy d∏ach i ciem -
nym plam ko wa niu na grzbie cie. 

Dziób jest nie pro por cjo nal nie ma ∏y i krót -
ki w sto sun ku do pta ka tej wiel ko -
Êci. Ma czer wo na wo -ró ̋ o wà bar w´ z czar -
nym pa znok ciem. Na gór nej cz´ Êci cza sa -
mi wy st´ pu jà ciem niej sze, brà zo wa we pla -
my. No gi sà czer wo na wo -ró ̋ o we lub ró ̋ o -
wo -po ma raƒ czo we. T́  czów ka oka jest brà -
zo wa. Wo kó∏ oka wi docz na jest wà ska ró ̋ o -
wa ob ràcz ka oczna. 

Le cà cy ptak spra wia wra ̋ e nie ci´˝ ko zbu -
do wa ne go i sze ro ko skrzy d∏e go. Je -
go lot jest doÊç ci´˝ ki i wol ny. Wy raê -
nie wów czas wi daç kon tra sto we, czar no -bia -
∏e upie rze nie. Tak jak wszyst kie ma ge lan -
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ki (wy jàt kiem jest Ênie˝ no bia ∏y sa miec ma ge -
lan ki skal nej – C. hy bri da), ptak po ka zu je lÊnià -
ce fio le to wo lu ster ko na skrzy dle. U po zo sta -
∏ych ga tun ków mie ni si´ ono w s∏oƒ cu zie le -
nià. Two rzà je du ̋ e po kry wy dru go rz´ do -
we. Co naj cie kaw sze, ze wn´trz -
ne wÊród nich sà bia ∏e – efek tem te -
go jest prze rwa nie ciem ne go pa sa na wierz -
chu skrzy d∏a. Spód skrzy de∏ jest Ênie˝ no bia -
∏y z czar ny mi lot ka mi pierw szo - i trze cio rz´ -
do wy mi. 

Pta ki m∏o de mo˝ na roz po znaç po sza ra -
wym od cie niu bia ∏ych ele men tów upie rze -
nia, zw∏asz cza na g∏o wie i szyi.
Czerƒ na ich skrzy d∏ach ma ma to wy od -
cieƒ i jest ra czej ciem no sza ra. Dziób jest po -
czàt ko wo czar ny, ale doÊç szyb ko prze bar -
wia si´ na ró ̋ o wy. M∏o de pta ki uzy sku jà pe∏ -
nà sza t´ osob ni ków do ro s∏ych ju˝ pod -
czas swo je go pierw sze go la ta. 

W swo im Êro do wi sku wy st´ po wa -
nia jest to ptak nie do po my le nia z ˝ad nym in -
nym. Je dy nie na po ∏u dniu swo je go za si´ -
gu oraz w nie wo li mo ̋ e byç my lo ny (i to ra -
czej z dal szej od le g∏o Êci) ze swo jà ku zyn -
kà – sam cem ma ge lan ki zmien nej (C. pic -
ta). Ta ostat nia ma jed nak czar ny dziób i no -
gi. 

Okry wa pu cho wa pi sklàt jest tak ̋ e kon tra -
sto wo czar no -bia ∏a. Wierzch g∏o wy, cien -
ki pa sek bie gnà cy z ty ∏u szyi oraz
pas wzd∏u˝ grzbie tu i skrzy de∏ sà czar ne. Do -
dat ko we czar ne pla my wy st´ pu jà na bo -
ku cia ∏a (pio no wo po nad go le nia -
mi) oraz na g∏o wie (krót ki pa sek oczny i nie -
wiel ka plam ka na po kry wach usznych). Po zo -
sta ∏e par tie cia ∏a sà Ênie˝ no bia ∏e. Cz´Êç twa -
rzo wa w pierw szych dniach ˝y cia ma ˝ó∏ ta -
wy od cieƒ. Dziób i no gi sà czar ne.

Ma ge lan ka an dyj ska jest doÊç wo kal nym pta -
kiem, zw∏asz cza pod czas se zo nu l´ go we go. Sa -
miec wy da je mi´k kie, wy so ko to na cyj ne gwiz -
da nie, zaÊ sa mi ca – ni skie g´ ga nie.

Ga tu nek ten wy st´ pu je na te re nie An -
dów w za chod niej cz´ Êci Ame ry ki Po ∏u dnio -
wej. Jest spo ty ka ny od Êrod ko we go Pe -
ru na po ∏u dnie, przez za chod nià Bo li -
wi´, do rze ki Rio Nu ble w Êrod ko wym Chi -
le i pro win cji Ca ta mar ca (w pó∏ noc no -za -
chod niej Ar gen ty nie). Oce nia si´, ˝e l´ go wi -
ska tych pta ków zaj mu jà po wierzch -
ni´ ok. 1 mln 100 tys. km2. Pro wa dzà one ge -
ne ral nie osia d∏y tryb ˝y cia. Je dy nie na nie któ -
rych te re nach cz´Êç osob ni ków po dej mu -
je nie wiel kie w´ drów ki – ma jà one jed -
nak zwià zek ze zmia nà wy so ko Êci. Do cho -
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dzi do te go zi mà (od mar ca), gdy nie któ -
re pta ki mi gru jà na ni ̋ ej po ∏o ̋ o ne rów ni -
ny (u pod nó ̋ a gór) i sze ro kie do li ny rzecz -
ne. Spo ra dycz nie za la tu jà ce osob ni ki by -
∏y stwier dza ne da le ko na po ∏u dnie od are -
a∏u l´ go we go – nad rze kà Rio Ne gro na Êrod -
ko wym wscho dzie Ar gen ty ny. 

Âro do wi skiem ˝y cia tej ma ge lan ki sà ró˝ ne -
go ro dza ju wy so ko gór skie te re ny pod mo -
k∏e (le ̋ à ce po wy ̋ ej 3300 m n.p.m.), oto czo -
ne przez te re ny tra wia ste (∏à ki, ka mie ni ste pa -
stwi ska). Nie któ re êró d∏a po da jà, ˝e wy st´ pu -
je na wet do wy so ko Êci 5 tys. me trów. Ty po -
wym jej sie dli skiem jest cha rak te ry stycz na tyl -
ko dla Ame ry ki Po ∏u dnio wej wy so ko gór -
ska for ma cja ro Êlin na, tzw. pu na. Two -
rzà jà g∏ów nie su cho ro Êlo we tra wy, ro Êli -
ny po dusz ko we, krze win ki, kak tu sy, rzad -
kie krze wy i po je dyn cze drze wa. Zi -
mà, pod wp∏y wem opa dów Ênie gu, prze no -
si si´ cz´ sto na ni ̋ ej po ∏o ̋ o ne ob sza ry.

Ta cha rak te ry stycz na dla An dów ma ge lan -
ka by ∏a nie ste ty jak do tàd bar dzo s∏a bo zba -
da na w Êro do wi sku na tu ral nym. Naj cz´ -
Êciej wi du je si´ jà w pa rach lub w nie wiel -
kich gru pach ro dzin nych prze by wa jà -
cych nad brze ga mi wy so ko gór skich je -
zior lub na mo kra d∏ach. Po za se zo nem l´ go -
wym sku pia si´ w ma ∏e sta da (któ re roz pa da -
jà si´ na po je dyn cze pa ry wio snà). Pta ki, któ -
re nie uczest ni czà w roz ro dzie, prze by wa -
jà w ma ∏ych stad kach przez ca -
∏y rok. Tak jak wi´k szoÊç ka za rek, ma ge lan -
ki an dyj skie ∏à czà si´ w pa ry na ca ∏e ˝y cie. Sa -
miec jest bar dzo wo jow ni czo na sta wio -
ny do wszel kich za gro ̋ eƒ czy ha jà cych na je -
go ro dzi n´ lub wo bec ry wa li prze kra cza jà -
cych gra ni ce re wi ru l´ go we -
go. Ptak ten jest s∏a bym p∏y wa kiem. Do wo -
dy wcho dzi wów czas, gdy opie ku je si´ ma ∏y -
mi pi skl´ ta mi lub szu ka tam schro nie nia pod -
czas pie rze nia si´. Przód cia ∏a moc no za nu -
rza w wo dzie. W miej scach, gdzie ma ge lan -
ki nie sà obiek tem po lo waƒ, nie któ re pta -
ki nie sà bo jaê li we wo bec lu dzi i sà spo ty ka -

ne w po bli ̋ u za bu do waƒ. Li te ra tu ra po da -
je na wet o trzy ma niu ich w cha rak te rze pta -
ków do mo wych.

Jest to ptak ro Êli no ̋ er ny. G∏ów ny mi sk∏ad -
ni ka mi po ̋ y wie nia sà ró˝ ne ga tun ki traw, tu -
rzyc oraz mi´ si ste ro Êli ny Êro do wisk wod -
nych (z ro dza jów Cha ra, Li la eop sis, My rio phyl -
lum, No stoc). Ma ge lan ki bar dzo ch´t -
nie si´ pa sà.

Pa ra l´ go wa do ko nu je wy bo ru te ry to -
rium l´ go we go pod czas po ∏u dnio we go 
la ta. Se zon roz rod czy roz po czy na si´ w li sto pa -
dzie i trwa do stycz nia. Pta ki gnie˝ d˝à si´ po je -
dyn czy mi pa ra mi lub w nie wiel kich gru -
pach. Miej sce na gniaz do sta no wi naj cz´ -
Êciej wy dra pa ne w grun cie nie wiel kie za g∏´ bie -
nie, naj cz´ Êciej na zbo czu, bli sko zbior ni -
ka wod ne go, wy Êcie lo ne ma te ria ∏em ro Êlin -
nym. Cz´ sto bu do wa ne jest w szcze li nie skal -
nej. Znaj do wa no tak ̋ e gniaz da pod ziem -
ne – w no rach wy ko pa nych w piasz czy stej gle -
bie. L´g li czy 5-10 kre mo wych jaj. Ich wy mia -
ry: 77-80x49,5- -53,5 mm (Êred ni cy 78x-
51 mm). In ku ba cja trwa oko ∏o 30 dni. Zaj mu -
je si´ tym sa mi ca. Jej part ner w tym cza -
sie prze by wa w po bli ̋ u gniaz da, strze gàc bez -
pie czeƒ stwa sa mi cy i l´ gu. Po wy klu ciu si´ pi -
sklàt obo je ro dzi ce zaj mu jà si´ ich wy cho -
wem. Ca ∏a ro dzi na prze by wa wów czas nad naj -
bli˝ szy mi zbior ni ka mi wod ny mi. M∏o de sta -
jà si´ lot ne w wie ku ok. 12 ty go dni. Doj rza -
∏oÊç p∏cio wà uzy sku jà po 3 la tach.

Ma ge lan ki an dyj skie po raz pierw szy po ja -
wi ∏y si´ w eu ro pej skich ko lek -
cjach w 1871 r., w Ogro dzie Zoo lo gicz -
nym w Lon dy nie. Szyb ko zdo by ∏y uzna -
nie i po pu lar noÊç wÊród ho dow ców. Pierw -
szy przy chó wek uzy ska no do pie -
ro w 1915 r., rów nie˝ w lon dyƒ -
skim zoo. Od tam te go cza su jest re gu lar -
nie, choç nie zbyt cz´ sto, roz mna ̋ a na. W an -
giel skim Slim brid ge Wild fowl and We -
tlands Cen tre pierw szy suk ces l´ go wy od no -
to wa no w 1963 r. W chwi li obec nej ga tu -
nek ten mo˝ na zo ba czyç w wie lu eu ro pej -

skich pta szar niach i ogro dach zoo lo gicz -
nych, m.in. w Mo skwie, O∏o muƒ cu, Tal li -
nie, Ro sto ku, Ber lin Zoo, Tier park Ber lin, Vo -
gel park Wal sro de, Slim brid ge. Osob ni ki pre -
zen to wa ne na fo to gra fiach sà w∏a sno -
Êcià dwóch ostat nich oÊrod ków. Du ̋ ym pro -
ble mem w trzy ma niu tych pta ków w nie wo -
li jest ich agre syw noÊç wo bec in nych ga tun -
ków. Dla te go te˝ po win no si´ im od -
daç do dys po zy cji du ̋ y, ogro dzo ny, tra wia -
sty wy bieg. Cz´Êç je go na le ̋ y os∏o -
niç przez po sa dze nie drzew lub krze -
wów. Naj le piej, gdy pta ki ma jà do dys po zy -
cji roz le g∏y traw nik (wów -
czas darƒ nie jest nad mier nie spa sa na) i nie -
wiel ki, mo ̋ e byç p∏yt ki, zbior nik wod -
ny. Do wy bie gu mu si przy le gaç kry te po -
miesz cze nie, gdzie pta ki znaj dà schro nie -
nie pod czas desz czo wej, zim nej po go -
dy, jak rów nie˝ przed nad mier nym na s∏o necz -
nie niem. W nie któ rych ogro dach zoo lo gicz -
nych sà trzy ma ne lu zem, pa ra mi, na wi´k -
szych wy bie gach tra wia stych. Po za do st´ -
pem do tra wy ma ge lan ki po win ny otrzy my -
waç mie szan k´ zbó˝ (w tym ku ku ry -
dz´), drob no kro jo ne wa rzy wa (m.in. mar -
chew, li Êcie ka pu sty). L´ gi (zno sze -
nie jaj) na za cho dzie Eu ro py od by wa ∏y si´ naj -
cz´ Êciej w kwiet niu, rza dziej w ma ju. Sa mi -
ce sk∏a da ∏y ja ja do skrzy nek l´ go wych znaj du -
jà cych si´ w os∏o ni´ tych po miesz cze niach. 

Ma ge lan ka an dyj ska, po mi -
mo ˝e nie jest jak na ra zie ga tun kiem za gro -
˝o nym i rzad kim, zo sta ∏a wpi sa na na „Czer -
wo nà Li st´ Ga tun ków Za gro ̋ o nych” Âwia to -
wej Unii Ochro ny Przy ro -
dy (IUCN Red List Ca te go ry). Ma sta tus tak -
so nu mniej na ra ̋ o ne go (Le ast Con -
cern). Nie ma jej na li Êcie Kon wen cji Wa -
szyng toƒ skiej (CI TES). Mi´ dzy na ro do wa Ra -
da Ochro ny Pta ków (Bir dLi fe In ter na tio -
nal) oce nia je go po pu la cj´ na wol no -
Êci na 25-100 tys. osob ni ków. Na wi´k -
szej cz´ Êci are a∏u jest to doÊç licz -
ny ptak. Jest po spo li ta m.in. w pe ru wiaƒ -
skiej stre fie pu ny. Nie ste ty nie sà zna ne do -
k∏ad ne war to Êci licz bo we do ty czà ce po -
szcze gól nych po pu la cji. Dys po nu je my je dy -
nie frag men ta rycz ny mi sza cun ka mi. Na przy -
k∏ad w lu tym 1982 r. stwier dzo no 2 tys. osob -
ni ków na la gu nie Po zu elos, w Ar gen ty -
nie. Na szcz´ Êcie, dzi´ ki ˝y ciu w nie przy ja -
znym i ma ∏o atrak cyj nym dla cz∏o wie ka Êro -
do wi sku, ptak ten jest mniej na ra ̋ o -
ny na nisz czy ciel skà dzia ∏al noÊç ludz kà.
Fot. au to ra
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