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Kacz ka czu pryn ka
(Anas fal ca ta) 

Samiec

Sam ce czu pry nek w sza cie go do wej to jed ne z naj ∏ad niej ubar wio nych ka -
czek. Ich wy glàd spra wia wra ̋ e nie, i˝ mo gà byç bli sko spo krew nio ne z po -
wszech nie zna ny mi ka ro lin ka mi i man da ryn ka mi. Prze ko na nie ta kie jest jed -
nak b∏´d ne, gdy˝ czu pryn ki na le ̋ à do ka czek w∏a Êci wych z ro dza -
ju Anas, a ich naj bli˝ szy mi krew ny mi sà sza ro -brà zo we kra kwy (Anas stre pe -
ra). Po do bieƒ stwo do kra kwy bar dziej wi docz ne jest w sza cie spo czyn ko -
wej ni˝ w efek tow nej, ko lo ro wej i po ∏y skli wej go do wej sza cie ka czo rów. 

Mi cha∏ Bu gaj ski
Ang.: Fal ca ted duck
Niem.: Si che len te
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CCzu pryn ki sà kacz ka mi Êred niej wiel ko -
Êci. Ich wa ga wa ha si´ w gra ni -
cach od 400 do pra -

wie 800 gram, przy d∏u go Êci cia ∏a oko -
∏o 46-54 cm, przy czym sam ce sà wi´k -
sze i ci´˝ sze od sa mic, a ró˝ ni -
ca ta jest doÊç wi docz na. Ró˝ ni cy w wiel ko -
Êci obu p∏ci to wa rzy szy rów nie˝ nie co in -
na bu do wa kor pu su, któ ry u sam -
ców jest bar dziej wy d∏u ̋ o ny. 

Sa miec w sza cie go do wej ma ob fi cie opie -
rzo nà g∏o w´, z pió ra mi two rzà cy mi po kaê -
ny czub w ko lo rach zie lo nym i pur pu ro -
wym. Nad dzio bem, tu˝ przy na sa -
dzie, umiej sco wio na jest nie wiel ka bia -
∏a plam ka. Szy ja i dol na cz´Êç g∏o wy, po ni -
˝ej dol nej kra w´ dzi dzio ba, jest bia ∏a. Na bia -
∏ej, sto sun ko wo krót kiej szyi do brze wi docz -
na sze ro ka, czar na ob ro ̋ a ∏à czà ca si´ z ty -
∏u z opa da jà cy mi na szy j´ ciem ny mi pió ra -
mi czu ba. PierÊ ma bar w´ sre brzy sto -sza -
rà i po kry ta jest ∏u sko wa tym, czar nym wzo -
rem. Po zo sta ∏a cz´Êç cia ∏a sre brzy sto -sza -
ra z drob ny mi ciem ny mi prà˝ ka mi, do -
brze wi docz ny mi tyl ko z bli ska. Ku per czar -
ny, po bo kach po ni ̋ ej ku pra ˝ó∏ to -p∏o -
we pla my, pió ra pod ogo no we czar ne. Ste -
rów ki sre brzy sto -sza re. Po kry wy skrzy d∏o -
we sre brzy sto -sza re. Lot ki czar ne, lot ki trze -
cio rz´ do we znacz nie wy d∏u ̋ o ne, sier po wa -
to wy gi´ te i si´ ga jà ce po nad ogon. Dwu -
barw nym, sza ro -czar nym, ha ko wa to wy gi´ -
tym trze cio rz´ dów kom czu pryn ki za wdzi´ -
cza jà swo je al ter na tyw ne na zwy – cy ran -
ka ha czy ko wa ta oraz kacz ka sier po pió -
ra. Oczy ka czo rów brà zo we, dziób ciem no -
sza ry do czar ne go, no gi ciem no sza re. W sza -
cie spo czyn ko wej sa miec jest po dob -
ny do sa mi cy, jed nak ko lor je go upie rze -
nia jest ciem niej szy, sza ro -brà zo -
wy oraz na pier si wi docz ny jest nie zbyt wy -
raê ny ∏u sko wy wzór. 

Sa mi ca upie rzo na jest tak jak wi´k -
szoÊç sa mic ka czek w∏a Êci wych. Ko lor upie -
rze nia utrzy ma ny jest w ró˝ nych od cie -
niach brà zu uk∏a da jà cych si´ w ma sku jà cy, ∏u -
sko wa ty wzór. G∏o wa i szy ja ma jà od -
cieƒ sza ro -brà zo wy. Oczy brà zo -
we, dziób ciem no sza ry do czar ne go, no -
gi ciem no sza re. Osob ni ki m∏o do cia ne po -
dob ne sà do sa mi cy, jed nak sà nie co ciem -
niej sze i nie po sia da jà wy raê ne go wzo -
ru na upie rze niu. Pi skl´ ta czu pry nek ma -
jà gór ne par tie cia ∏a po kry te ciem no brà zo -
wym pu chem, dol ne w bar wie ˝ó∏ to -p∏o -
wej, tej sa mej bar wy pla my w cz´ Êci twa rzo -

wej, nie co ja Êniej sze zna cze nia na skrzy -
d∏ach i ku prze.

Te re ny l´ go we czu pry nek znaj du -
jà si´ w po ∏u dnio wo -wschod niej Sy be -
rii, od je zio ra Baj ka∏ na za cho dzie i si´ ga -
jà do wschod nich wy brze ̋ y kon ty nen -
tu oraz obej mu jà Ku ry le i pó∏ noc nà Ja po -
ni´. Zi mo wi ska znaj du jà si´ w Azji Wschod -
niej, na te ry to rium Chin, Ko rei, Wiet na -

mu i Ja po nii, a tak ̋ e w pó∏ noc no -wschod -
nich In diach. W´ dru jà ce czu pryn ki do cie ra -
∏y rów nie˝ do Ira nu, Jor da nii i Tur cji na za -
cho dzie oraz na Wy spy Aleuc kie na wscho -
dzie. 

Kacz ki te za sie dla jà ró˝ ne go ro dza ju s∏od -
ko wod ne zbior ni ki, je zio ra, sta wy, rze ki i la -
gu ny za rów no na te re nach otwar -
tych, jak i le Ênych. W zi mie by tu jà rów -

Samiec

Samica

Samica na gnieêdzie w trakcie sch∏adzania jaj
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nie˝ na wy brze ̋ ach, roz le wi skach oraz za la -
nych ∏à kach i po lach ry ̋ o wych.

W cza sie mi gra cji gru pu jà si´ w wi´k -
sze sta da. Na te re nach zi mo wisk w po ∏u -
dnio wo -wschod niej Azji to wa rzy szà im kra -
kwy, two rzàc du ̋ e, mie sza ne sku pi -
ska. W okre sie l´ go wym czu pryn ki two -
rzà doÊç trwa ∏e, mo no ga micz ne zwiàz -
ki. W tym cza sie wi dy wa ne sà g∏ów nie pa ra -

mi lub w ma ∏ych, luê nych grup kach na wi´k -
szych zbior ni kach.

Se zon l´ go wy przy pa da na prze ∏om ma -
ja i czerw ca. To ki ka czo rów w ni -
czym nie ró˝ nià si´ od to ko wa nia cy ra ne -
czek eu ro pej skich, jed nak ich ru chy sà wol -
niej sze. Sa mi ce gniaz da za k∏a da jà za -
wsze w po bli ̋ u wo dy, bez po Êred nio na zie -
mi, pod os∏o nà traw i in nej wy˝ szej ro Êlin no -

Êci. Znie sie nie li czy za zwy czaj 6 do 9 kre mo -
wych jaj o wy mia rach 56 na 40 mm i ci´ ̋ a -
rze oko ∏o 49 gram. Sa mi ca sa ma wy sia du -
je ja ja, sa miec cz´ sto jed nak prze by wa w po -
bli ̋ u gniaz da w po czàt ko wym okre sie wy sia -
dy wa nia. In ku ba cja jaj trwa 24 do
26 dni. M∏o de l´ gnà si´ syn chro nicz -
nie. Opie kà nad pi skl´ ta mi zaj mu je si´ tyl -
ko sa mi ca. M∏o de zdol noÊç do lo tu uzy sku -
jà po oko ∏o 45 do 60 dni.

Po karm pi sklàt sta no wià drob ne owa -
dy i in ne bez kr´ gow ce, ro Êli ny wod -
ne oraz de li kat ne wierz cho∏ ko we cz´ -
Êci traw i tu rzyc. Na po karm osob ni ków do -
ro s∏ych sk∏a da jà si´ na sio na i zie lo ne cz´ -
Êci ro Êlin wod nych, traw, tu rzyc, ro -
Êlin upraw nych, w tym ry ̋ u. Kacz ki te po bie -
ra jà rów nie˝ nie wiel kie ilo Êci wod nych bez -
kr´ gow ców. Po karm zdo by wa jà fil tru jàc po -
wierzch nio wà war stw´ wo dy oraz grun tu -
jàc na p∏y ci znach. Czu pryn ki pa sà si´ rów -
nie˝ na là dzie, po dob nie jak Êwi stu ny.

Ga tu nek ten w Êro do wi sku na tu ral -
nym jest licz ny i nie jest za gro ̋ o ny wy gi ni´ -
ciem. Tak jak w przy pad ku wi´k szo Êci ga tun -
ków blasz ko dzio bych, czyn ni ka mi ogra ni cza -
jà cy mi po pu la cj´ sà po lo wa nia oraz utra -
ta sie dlisk.

Ho dow la
Czu pryn ki na le ̋ à do jednych z ∏a twiej -

szych w utrzy ma niu ka czek, któ re nie spra -
wia jà pro ble mów w roz mna ̋ a niu i do -
brze zno szà pol skie zi my. 

Jest do kacz ka Êred niej wiel ko Êci, wi´c po -
trze bu je od po wied nio du ̋ e go wy bie -
gu, tym bar dziej ˝e du ̋ à cz´Êç po kar mu sta -
no wià zie lon ki. Pla nu jàc ob sa d´ wy bie gu, na -
le ̋ y dla pa ry czu pry nek prze zna czyç oko -
∏o 30 me trów kwa dra to wych, gdy sa mi -
ca z m∏o dy mi b´ dzie prze by wa ∏a na tym wy -
bie gu, a je Êli m∏o de z mat kà b´ dà od dzie lo -
ne od sta da ho dow la ne go, wów czas na pa -
r´ czu pry nek mo ̋ e my prze zna czyç oko -
∏o 15 me trów kwa dra to wych. Pro po no wa -
ne po wierzch nie to mi ni mum i od no -
szà si´ do ma ∏ych stad li czà -
cych 5-6 par. Im wi´ cej ka czek na wy bie -
gu, tym po wierzch nia na pa r´ mu si byç wi´k -
sza. Czu pryn ki, tak jak i in ne wi´k sze kacz -
ki, mo gà byç utrzy my wa ne na wy bie -
gach otwar tych bez wi´k szych obaw, ˝e sta -
nà si´ ∏u pem skrzy dla tych dra pie˝ ni ków. Wy -
bieg czu pry nek, po dob nie jak Êwi stu nów, po -
wi nien byç po ro Êni´ ty tra wà, ko ni czy nà i in -
ny mi ro Êli na mi, któ re b´ dà dla ka czek po kar -

Samica z m∏odymi

M∏ode czuprynki w wieku ok. 4 tygodni

Samiec w towarzystwie srebrzanek



mem. Wa˝ ne jest, aby nie ob sie waç wy bie -
gów tra wa mi ty pu „bo isko we -
go”, gdy˝ ten typ nie na da je si´ na kar -
m´. Przy do brym pa stwi sku kacz ki, pa -
sàc si´, za spo ka ja jà na wet 80% dzien ne go za -
po trze bo wa nia na kar m´. Prócz zie lo -
nek czu pryn ki mo˝ na ˝y wiç zbo ̋ a mi, g∏ów -
nie psze ni cà, a tak ̋ e owsem, a w okre sie je -
sien no -zi mo wym rów nie˝ ku ku ry dzà i s∏o -
necz ni kiem. Gdy na wy bie gu nie ma do sta -
tecz nej ilo Êci zie lo nek (okres zi mo wy), kacz -
ki mo gà byç kar mio ne szla ko wa ny mi wa rzy -
wa mi. W okre sie wio sen nym bar dzo ch´t -
nie po bie ra ne sà zbo ̋ a w for mie skie∏ ko wa -
nej. Po za okre sem l´ go wym i pie rze niem gra -
nu la ty ra czej nie sà wska za ne, gdy˝ ich nad -
miar, przy wy so kiej straw no Êci te go ty pu kar -
my, pro wa dzi do szyb kie go utu cze nia pta -
ków. Ta ki sam efekt mo ̋ e przy nieÊç nad -
miar na sion ole istych. Ot∏usz czo ne osob ni -
ki nie ch´t nie przy st´ pu jà do l´ gów, ka czo -
ry sà ma ∏o ru chli we i s∏a bo kry jà. Kon se kwen -
cjà d∏u go trwa ∏ej nad wa gi sà uszko dze nia sta -
wów i pro ble my z po ru sza niem. 

W kra ju se zon l´ go wy czu pry nek roz po -
czy na si´ na prze ∏o mie ma ja i czerw -
ca. W cza sie l´ gów na jed nym wy bie gu mo -
˝e prze by waç wi´ cej ni˝ jed na pa ra, pod wa -
run kiem ˝e wy bieg b´ dzie od po wied nio du -
˝y i b´ dzie wy po sa ̋ o ny w wi´ cej ni˝ jed -

no oczko wod ne. Ka czo ry nie sà agre syw -
ne za rów no wzgl´ dem sie bie, jak i in -
nych sam ców, choç, jak to cz´ sto by -
wa, od tej re gu ∏y zda rza jà si´ wy jàt ki. Sa mi -
ce gniaz da za k∏a da jà wÊród ro Êlin i nie po trze -
bu jà w tym za kre sie po mo cy ze stro ny ho -
dow cy. Je Êli wy bieg jest jed nak ubo gi w na tu -
ral ne miej sca l´ go we, kacz ki ak cep tu jà rów -
nie˝ na ziem ne skrzyn ki l´ go we, ko -
sze czy sza ∏a sy z ga ∏´ zi. Sa mi ce wy sia du jà pil -
nie, wi´c l´ gi na tu ral ne nie sta no wià ˝ad ne -
go pro ble mu. Gdy kacz ka roz pocz nie wy sia -
dy wa nie, sa miec mo ̋ e jej szu kaç i swo -
im wÊcib stwem prze szka dzaç w wy sia dy wa -
niu za rów no swo jej sa mi cy, jak i in nym kacz -
kom. Wów czas mo˝ na ka czo ra od∏o -
wiç i prze nieÊç na in ny wy bieg, gdy˝ je -
go obec noÊç przy sa mi cy nie jest ju˝ po trzeb -
na. Sa mi ca do sko na le opie ku je si´ m∏o dy -
mi, mo˝ na jà po zo sta wiç na du ̋ ym wy bie -
gu lub prze nieÊç do mniej sze go od cho wal ni -
ka. Dru gie roz wià za nie ma t´ za le -
t´, ˝e ma si´ cià g∏y kon takt z pta ka mi, ∏a -
two mo˝ na je ob ser wo waç, a m∏o de od po -
czàt ku przy zwy cza ja jà si´ do lu dzi, co w przy -
sz∏o Êci pro cen tu je uf no Êcià wo bec opie ku -
na. Pi skl´ ta naj le piej od cho wy waç na pe∏ no -
por cjo wych kar mach gra nu lo wa nych prze -
zna czo nych dla ka czek lub kur czàt, uni -
kaç jed nak na le ̋ y karm prze zna czo -

nych do tu czu. Od po czàt ku m∏o de po win -
ny mieç do st´p do zie lo nek, a je Êli to mo˝ li -
we, rów nie˝ rz´ sy wod nej. Kar mie nie tyl -
ko ∏a two straw nà, wy so ko ener ge tycz nà kar -
mà mo ̋ e do pro wa dziç do wie lu pro ble -
mów. Na st´p stwem nie od po wied nie go ˝y -
wie nia mo gà byç pro ble my z po ru sza -
niem si´, ku la wi zny, de for ma cje uk∏a du kost -
ne go. Po ukoƒ cze niu 3 ty go dni po da wa -
na kar ma nie po win na za wie raç wi´ -
cej ni˝ 16% bia∏ ka. Gdy m∏o de opie -
rzà si´ ca∏ ko wi cie, czy li w wie ku oko -
∏o dwóch mie si´ cy, mo˝ na za prze staç po da -
wa nia gra nu la tów i przejÊç na ˝y wie nie zbo -
˝a mi, choç do brze jest ju˝ wcze Êniej w∏à -
czyç do kar my zbo ̋ a. M∏o de ka czo -
ry doÊç wcze Ênie za czy na jà przy wdzie -
waç sza t´ go do wà, gdy˝ te z wcze Êniej -
szych l´ gów sà za zwy czaj wy bar wio -
ne ju˝ na po czàt ku li sto pa da. Do ro s∏e sam -
ce pie rzà si´ wcze Êniej i za zwy czaj w po ∏o -
wie paê dzier ni ka sà ju˝ ko lo ro we. Bar wy go -
do we utrzy mu jà na wet do koƒ ca czerw ca. 

Pol skie zi my nie sà dla czu pry nek pro ble -
mem, pod wa run kiem ˝e ma jà do -
st´p do nie za ma rza jà ce go zbior ni ka wod ne -
go. W cza sie zi my na le ̋ y co dzien nie kon tro -
lo waç po ziom wo dy w oczku oraz brze -
gi zbior ni ka, by kacz ki nie mia ∏y pro ble -
mów z wy cho dze niem na làd. Gdy wo -
da w zbior ni ku za czy na za ma rzaç, kacz ki po -
win ny no ce sp´ dzaç w po miesz cze niu na kil -
ku cen ty me tro wej war stwie su chej s∏o -
my. W cià gu dnia, na wet przy doÊç ni -
skich tem pe ra tu rach, mo gà ko rzy staç z wy -
bie gu. Na le ̋ y w cza sie ta kich nie sprzy ja jà -
cych wa run ków za dbaç rów nie˝ o mo˝ li -
woÊç co dzien nej kà pie li.

Czu pryn ki mo gà two rzyç mie szaƒ -
ce z wie lo ma ga tun ka mi z ro dza ju Anas. No -
to wa no rów nie˝ hy bry dy z ka zar kà rdza -
wà i oha rem. Naj cz´ Êciej do cho dzi do two -
rze nia mie szaƒ ców z kacz ka mi krzy ̋ ów ka -
mi oraz kra kwa mi. Mie szaƒ ce czu pryn ki z ty -
mi dwo ma ga tun ka mi ob ser wo wa no rów -
nie˝ w na tu rze, tak jak i hy bry dy ze Êwi stu -
nem zwy czaj nym.

Czu pryn ki sà ga tun kiem bar dzo po pu lar -
nym wÊród ho dow ców, cz´ sto utrzy my wa -
nym ze wzgl´ du na spo koj ne uspo so bie -
nie, ∏a twoÊç ho dow li i efek tow ne ubar wie -
nie ka czo rów. Je Êli ktoÊ po ra dzi∏ so bie z ho -
dow là ka ro li nek i man da ry nek, spro sta rów -
nie˝ ho dow li czu pry nek.
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P∏eç w tym wieku mo˝na ju˝ okreÊliç na podstawie wyglàdu


