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DRÓB ozdobny

Na sze Êciu kon ty nen tach wy st´ pu jà czte ry ga tun ki p∏a sko no sów. Za li cza ne sà one do ka czek w∏a Êci -
wych z ro dza ju Anas, choç wcze Êniej by ∏y kla sy fi ko wa ne ja ko od dziel ny ro dzaj Spa tu la. Pod sta wo -
we ce chy ∏à czà ce wszyst kie 4 ga tun ki to cha rak te ry stycz ny kszta∏t dzio bów oraz nie bie skie po kry wy
skrzy d∏o we. P∏a sko no sy zwy czaj ne wy st´ pu jà w Eu ro pie, Azji i Ame ry ce Pó∏ noc nej, p∏a sko no sy
przy làd ko we za miesz ku jà Afry k´, p∏a sko no sy czar no li ce Au stra li´, a p∏a sko no sy ja sno g∏o we Ame ry -
k´ Po ∏u dnio wà.

Micha∏ Bugajski

P∏a sko nos ja sno g∏o wy 
(Anas platalea)

Doros∏y samiec z wyraênie widocznymi, b∏´kitnymi pokrywami skrzyd∏owymi.



PP∏a sko no sy ja sno g∏o we, zna ne rów nie˝
ja ko p∏a sko no sy ar gen tyƒ skie bàdê
czer wo ne, za sie dla jà po ∏u dnio wà

cz´Êç Ame ry ki Po ∏u dnio wej. Ich te re ny 
l´ go we cià gnà si´ od pro win cji San ta Fe
w Ar gen ty nie na po ∏u dnie, po Zie mi´
Ogni stà oraz Fal klan dy. Po pu la cje z po ∏u -
dnia w´ dru jà na zi mo wi ska do Pa ra gwa ju,
Uru gwa ju, po ∏u dnio we go Pe ru, za chod niej
Bo li wii i po ∏u dnio wej Bra zy lii. Po pu la cje
pó∏ noc ne, osia d∏e, prze miesz cza jà si´ jed -
nak w cza sie pie rze nia na wi´k sze akwe ny.

Bio to pem za miesz ki wa nym przez ten
ga tu nek sà p∏yt kie, ni zin ne, s∏o no i s∏od ko -
wod ne je zio ra, sta wy oraz ba gna z szu wa -
ra mi po ra sta jà cy mi brze gi, a tak ̋ e p∏yt kie,
s∏o ne la gu ny i uj Êcia rzek. Za sie dla ne sà
rów nie˝ m´t ne, za sa do we je zio ra ob fi tu jà -
ce w zoo plank ton. Mi mo i˝ pre fe ro wa ne
sà sie dli ska ni sko po ∏o ̋ o ne, ob ser wo wa no
te kacz ki rów nie˝ w An dach na wy so ko Êci
po nad 3400 m.

P∏a sko nos ja sno g∏o wy jest kacz kà Êred -
niej wiel ko Êci. Wa ̋ y oko ∏o 520–600 g,
przy 45-56 cm d∏u go Êci, jest wi´c naj -
mniej szym spo Êród p∏a sko no sów. Sa miec
te go ga tun ku przez ca ∏y rok wy glà da jed -
na ko wo. Nie wy st´ pu je u nie go sza ta spo -
czyn ko wa. G∏o wa i szy ja sà ˝ó∏ to p∏o we
z drob niut kim ciem no brà zo wym na kra -
pia niem. PierÊ, bo ki, pod ogo nie i grzbiet sà
bar wy po ma raƒ czo wej i po kry te sà drob -
ny mi ciem no brà zo wy mi plam ka mi. Brzuch
u star szych sam ców ma wy raê nie ciem -
niej szy od cieƒ od resz ty kor pu su i przyj -
mu je bar w´ kasz ta no wà. Ku per czar ny
z nie wiel kà bia ∏à pla mà na bo ku. Ogon
doÊç d∏u gi i szpi cza sty, we wn´trz ne pió ra
czar ne, ze wn´trz ne bia ∏e. Lot ki czar ne,
po kry wy skrzy d∏o we b∏´ kit no nie bie skie.
Oczy bia ∏a we do s∏om ko wo ̋ ó∏ tych, dziób
o cha rak te ry stycz nej bu do wie, d∏u gi,
sp∏asz czo ny i sze ro ki, ale nie tak sze ro ki
jak u po zo sta ∏ych p∏a sko no sów, w ko lo rze
czar nym, no gi ˝ó∏ to po ma raƒ czo we. 

Upie rze nie sa mi cy te go ga tun ku jest
znacz nie ja Êniej sze ni˝ u in nych ka czek
w∏a Êci wych. Ko lor upie rze nia utrzy ma ny
jest w bar wie p∏o wo brà zo wej. Na pier si,
bo kach i grzbie cie pió ra brà zo we z ja sno -
p∏o wy mi ob wód ka mi, w po zo sta ∏ych re jo -
nach ry su nek ma ∏o wy raê ny. Oczy brà zo -
we, dziób brà zo wo czar ny, no gi ˝ó∏ to sza -
re. Po kry wy skrzy d∏o we sza ro nie bie skie.

U osob ni ków m∏o do cia nych upie rze nie
zró˝ ni co wa ne jest w za le˝ no Êci od p∏ci

i po dob ne do upie rze nia do ro s∏ych. M∏o de
sam ce ma jà mniej na sy co ne i bar dziej ma -
to we upie rze nie w po rów na niu z do ro s∏y -
mi. Jed nak ju˝ po zrzu ce niu sza ty pu cho -
wej wi daç dy mor fizm w ubar wie niu. Jed -
no rocz ne sam ce nie ma jà jesz cze w pe∏ ni
na sy co nych barw, któ re po ja wia jà si´
u nich w dru gim ro ku ˝y cia.

Pi skl´ ta te go ga tun ku nie ró˝ nià si´ zbyt -
nio od pi sklàt ma ∏ych ka czek w∏a Êci wych,
sà nie znacz nie ja Êniej sze od m∏o dych in -
nych ga tun ków p∏a sko no sów. W wie ku pi -
skl´ cym dzio by p∏a sko no sów nie ma jà
swo jej cha rak te ry stycz nej bu do wy. M∏o de
od ̋ y wia jà si´ plank to nem oraz drob ny mi
owa da mi i ro Êli na mi, któ re po bie ra jà, od fil -
tro wu jàc wierzch nià war stw´ wo dy.

Die ta osob ni ków do ro s∏ych sk∏a da si´
z zoo plank to nu, drob nych mi´ cza ków
i sko ru pia ków, owa dów i ich larw oraz
z zie lo nych cz´ Êci ro Êlin wod nych i na sion.
Po karm zdo by wa jà z po wierzch ni wo dy,
grun tu jàc oraz rzad ko nur ku jàc, g∏ów nie
jed nak po przez fil tro wa nie wierzch niej
war stwy wo dy i przy brze˝ ne go mu ∏u. P∏a -
sko nos ja sno g∏o wy nie jest pod wzgl´ dem
po bie ra nia po kar mu tak wy spe cja li zo wa ny
jak in ne ga tun ki p∏a sko no sów.

Se zon l´ go wy roz po czy na si´ na prze ∏o -
mie wrze Ênia i paê dzier ni ka. Pta ki w okre -
sie go do wym two rzà doÊç trwa ∏e pa ry. Ka -
czo ry obie ra jà w∏a sne te ry to ria i bro nià ich
przed ry wa la mi. Kon flik ty w tym okre sie
sà doÊç cz´ ste, a wal ki mi´ dzy sam ca mi
za cie k∏e. Doj rza ∏oÊç p∏cio wà p∏a sko no sy
uzy sku jà w pierw szym ro ku ˝y cia, jed nak
m∏o de sam ce ma jà ma ∏e szan se na zdo by -
cie part ner ki i za j´ cie do god ne go te ry to -
rium. Sa mi ce gniaz da za k∏a da jà na là dzie,
wÊród trzcin lub wy so kich traw, za wsze
w po bli ̋ u wo dy. Wy Êció∏ k´ gniaz da sta no -
wià ro Êli ny, któ re uzu pe∏ nia ne sà pu chem
w mo men cie roz po cz´ cia wy sia dy wa nia.
Znie sie nie jest mniej licz ne ni˝ u in nych
p∏a sko no sów, Êred nio li czy od 5 do 8 jaj
o kre mo wej sko rup ce i wa dze oko ∏o 
45 gram. Wy sia dy wa niem jaj zaj mu je si´
tyl ko sa mi ca. Sa miec w tym cza sie prze by -
wa w po bli ̋ u gniaz da i to wa rzy szy sa mi cy,
gdy ta opusz cza gniaz do. In ku ba cja trwa
25 dni. Po wy l´ gu m∏o de po zo sta jà pod
opie kà sa mi cy, choç cz´Êç sam ców to wa -
rzy szy kacz kom wo dzà cym pi skl´ ta, ale
nie bie rze czyn ne go udzia ∏u w wy cho wie
po tom stwa. M∏o de opie rza jà si´ w wie ku
oko ∏o 50–60 dni. 

Jaja p∏askonosa jasnog∏owego.

Dorodna parka.



P∏a sko nos ja sno g∏o wy jest ga tun kiem
to wa rzy skim. Mi mo ˝e w okre sie l´ go -
wym sam ce bro nià swo ich re wi rów, to
jed nak ich te ry to ria nie sà zbyt roz le g∏e
i cz´ sto kacz ki te gniaz du jà w luê nych ko -
lo niach. Przez po zo sta ∏à cz´Êç ro ku p∏a -
sko no sy prze by wa jà w nie du ̋ ych sta dach,
cz´ sto to wa rzy szà in nym ga tun kom ka -
czek, jak i ∏a b´ dziom. W okre sie pie rze nia
two rzà na akwe nach o sprzy ja jà cych wa -
run kach du ̋ e sta da.

W na tu rze p∏a sko no sy ja sno g∏o we sà ga -
tun kiem doÊç po spo li tym i licz nym. Nie sà
za gro ̋ o ne, choç, tak jak w przy pad ku in -
nych ga tun ków ka czek, po lo wa nia i utra ta
sie dlisk sà czyn ni ka mi ogra ni cza jà cy mi ich
li czeb noÊç.

Ja ko obiekt ho dow li, p∏a sko nos ja sno g∏o -
wy jest in te re su jà cym pta kiem. W prze ci -
wieƒ stwie do in nych ga tun ków p∏a sko no -
sów sam ce nie przy bie ra jà sza ty spo czyn -
ko wej i ho dow ca mo ̋ e cie szyç si´ ich 
pi´k nym ubar wie niem przez ca ∏y rok. 
Dy mor fizm, wi docz ny ju˝ w upie rze niu
m∏o do cia nym, u∏a twia okre Êle nie p∏ci na -
wet ma ∏o do Êwiad czo nym oso bom. 

Kacz ki te sà sto sun ko wo ∏a twe w ho -
dow li. Mo˝ na je utrzy my waç za rów no
w pa rach, jak i w ma ∏ych stad kach, jed nak

w tym dru gim przy pad ku ko niecz ny jest
od po wied nio du ̋ y zbior nik lub kil ka mniej -
szych. Tak jak w na tu rze, przez wi´k szoÊç
ro ku sam ce sà spo koj ne i wza jem nie si´ to -
le ru jà, lecz w okre sie l´ go wym obie ra jà
w∏a sne ma ∏e te ry to ria, z któ rych prze p´ -
dza jà kon ku ren tów. W sto sun ku do in nych
ga tun ków sam ce od no szà si´ ra czej ∏a god -
nie, ale w okre sie go do wym mo gà prze ja -
wiaç pew ne za cho wa nia agre syw ne wzgl´ -
dem ka czek o po dob nych do w∏a sne go ko -
lo rach upie rze nia. Ga tu nek ten mo ̋ e byç
bez wi´k szych pro ble mów utrzy my wa ny
w ko lek cjach wie lo ga tun ko wych.

W ho dow lach wi´k szoÊç jed no rocz -
nych sa mic zno si ja ja. Gniaz da za k∏a da ne
sà za zwy czaj wÊród ro Êlin no Êci lub w na -
ziem nych skrzyn kach l´ go wych, je Êli nie
ma do god nych na tu ral nych miejsc l´ go -
wych. Pierw sze ja ja zno szo ne sà doÊç
wcze Ênie, bo oko ∏o po ∏o wy kwiet nia, stàd
na ra ̋ o ne sà na uszko dze nie przez wy st´ -
pu jà ce o tej po rze po ran ne przy mroz ki.
Jed no rocz ne sam ce w za sa dzie sà p∏od ne,
jed nak nie za wsze do cho dzi do za p∏od nie -
nia jaj.

Pi skl´ ta sà doÊç ∏a twe w od cho wie.
Prze by wa jàc pod opie kà mat ki, szyb ko ro -
snà i opie rza jà si´. W wie ku oko ∏o dwóch

ty go dni mo˝ na m∏o dym za ∏o ̋ yç ob ràcz ki
o roz mia rze 10 mm. Naj le piej w ˝y wie niu
pi sklàt spraw dza jà si´ gra nu lo wa ne, pe∏ no -
por cjo we kar my dla ka czek lub kur czàt,
uzu pe∏ nia ne rz´ sà i in ny mi wod ny mi ro Êli -
na mi. W okre sie wzro stu lo tek na le ̋ y
bacz nie ob ser wo waç m∏o de p∏a sko no sy,
gdy˝ po dat ne sà na „aniel skie skrzy d∏o”.
Naj le piej w tym okre sie zmniej szyç udzia∏
bia∏ ka w kar mie. Po ca∏ ko wi tym opie rze -
niu si´ m∏o de mo˝ na prze sta wiç na kar m´
dla pta ków do ro s∏ych, któ rà mo gà sta no -
wiç zbo ̋ a, go to we kar my gra nu lo wa ne
oraz do dat ki do star cza jà ce bia∏ ko zwie rz´ -
ce. P∏a sko no sy, w po rów na niu z in ny mi ga -
tun ka mi ka czek w∏a Êci wych, po win ny po -
bie raç kar m´ o nie co wi´k szym udzia le
sk∏ad ni ków po cho dze nia zwie rz´ ce go.

P∏a sko no sy ja sno g∏o we sà pta ka mi od -
por ny mi, stàd bez wi´k szych pro ble mów
zno szà pol skie zi my. Je Êli ma jà do st´p do
nie za ma rza jà ce go zbior ni ka wod ne go,
mo gà ca ∏y okres zi mo wy sp´ dzaç na ze -
wnàtrz. Gdy zbior nik, na któ rym prze by -
wa jà, za ma rza, wów czas no ce po win ny
sp´ dzaç w po miesz cze niu, na gru bej war -
stwie s∏o my. W cià gu dnia mo gà swo bod -
nie ko rzy staç z wy bie gu oraz po win ny
mieç mo˝ li woÊç kà pie li.

Ze wzgl´ dy na po dob ne za cho wa nia go -
do we, nie po win no si´ utrzy my waç ró˝ -
nych ga tun ków p∏a sko no sów na jed nym
wy bie gu, a zw∏asz cza osob ni ków po zba -
wio nych pa ry. Nie wska za ne jest rów nie˝
utrzy my wa nie do ra sta jà cych pta ków z m∏o -
dzie ̋ à p∏a sko no sów in nych ga tun ków.

Ta kie po st´ po wa nie za po bie gnie mo˝ li -
wo Êci po wsta nia mie szaƒ ców, gdy˝ p∏a -
sko no sy ja sno g∏o we mo gà two rzyç hy bry -
dy z in ny mi ga tun ka mi p∏a sko no sów, a tak -
˝e z cy na mon ka mi.

W obec nej chwi li ga tu nek ten nie jest zbyt
licz nie re pre zen to wa ny w pol skich ho dow -
lach, ale nie wàt pli we atu ty w po sta ci ca ∏o -
rocz nej barw nej sza ty ka czo rów, ∏a two Êci
w ho dow li oraz od por no Êci na ni skie tem -
pe ra tu ry na pew no w naj bli˝ szym cza sie do -
pro wa dzà do zwi´k sze nia ich po pu la cji.

Fot. autora

Trzy gatunki p∏askonosów na wspólnym, zimowym wybiegu.

Samica na gnieêdzie.

Au tor jest ho dow cà pta ków wod nych, w swo -
jej ho dow li po sia da opi sa ny ga tu nek, jak i in ne
ga tun ki ka czek. Z au to rem mo˝ na skon tak to -
waç si´ pod nu me rem te le fo nu 0-503 590 429
lub dro gà elek tro nicz nà:
mi b152@wp.pl, bàdê przez por tal in ter ne to wy
Pol ski Kur nik http://kur nik.i365.pl, któ re go jest
ad mi ni stra to rem.


