
T a pi´k na i nie wiel ka ka czusz ka
pod bi ∏a ser ca mi ∏o Êni ków na ca -

∏ym Êwie cie. Jest ogól nie zna na, ale
– nie ste ty – ma ∏o po pu lar na. K∏o po ty
z jej ho dow là wy ni ka jà z bra ku wie dzy
na te mat pie l´ gna cji, roz mna ̋ a nia
i ˝y wie nia tej doÊç ma ∏o wy ma ga jà cej
kacz ki. 

Ga tu nek ten po cho dzi z pó∏ noc no -
-wschod nich kraƒ ców Sy be rii i – tak
na praw d´ – are a∏ wy st´ po wa nia cy ra -
necz ki baj kal skiej za czy na si´ do pie ro
na wschód i pó∏ noc za Baj ka ∏em. Zi -
mu je na wy brze ̋ ach Ja po nii, Chin,
Ko rei i Wiet na mu. 

La tem prze by wa na p∏yt kich roz le -
wi skach rzek, sta wach i je zio rach oraz
ba gnach i mo cza rach. Jej Êro do wi -
skiem sà ba gna na po gra ni czu taj gi
i tun dry. Sam ce sà nie znacz nie ci´˝ sze
od sa mic i wy raê nie ró˝ nià si´ od nich
ubar wie niem: sa mi ce sà bar dzo po -
dob ne do sa mic na szej cy ra necz ki, ale
ma jà ja sne plam ki na kan tar ku. Doj -

rza ∏oÊç p∏cio wa jest osià ga na pod ko -
niec pierw sze go ro ku ˝y cia. Sa mi ca
sk∏a da 6-10 sza ro -zie lon ka wych jaj,
a wy sia dy wa nie trwa 23-24 dni. Gniaz -
do jest za k∏a da ne na su chym pod ∏o ̋ u,
ch´t nie pod os∏o nà krze wu, wÊród g´ -
stych ro Êlin ziel nych. Po roz po cz´ ciu
wy sia dy wa nia przez sa mi ce, sam ce od -
la tu jà na pie rzo wi ska, zwy kle na wy -
brze ̋ a Oce anu Lo do wa te go. Po skoƒ -
czo nym pie rze niu uda jà si´ na po ∏u -
dnie, w stro n´ zi mo wisk. 

Jak wi´k szoÊç ka czek, cy ra necz ki baj -
kal skie sà ro Êli no ̋ er ne. Prak ty ka wy ka -
zu je jed nak, ̋ e do sty mu la cji sa mi cy nie -
zb´d ny jest do da tek po kar mów po cho -
dze nia zwie rz´ ce go: sko ru pia ków
plank to no wych, ikry ryb, drob nych owa -
dów, d˝d˝ow nic, larw màcz ni ka itp. Sa -
mi ce bar dzo ch´t nie zja da jà te go ty pu
do dat ki w okre sie sk∏a da nia jaj. Po karm
po cho dze nia zwie rz´ ce go, w tym na tu -
ral ny plank ton, jest g∏ów nym sk∏ad ni -
kiem die ty kil ku dnio wych pi sklàt. Bez

plank to nu i rz´ sy wod nej trud no od cho -
waç te ma leƒ kie i bar dzo ru chli we pi -
skl´ ta. W wie ku oko ∏o 3 dni nie zb´d na
jest kur ty za cja koƒ ców skrzy de∏. Do te -
go cza su pi skl´ ta po win ny wi´c prze by -
waç na sto sun ko wo nie du ̋ ej prze strze -
ni, by nie by ∏o k∏o po tów z od∏a wia niem
ich do te go za bie gu. 

Jesz cze przed 50 la ty by∏ to ga tu nek
bar dzo licz ny, ma so wo zi mu jà cy na wy -
brze ̋ ach Ko rei i Ja po nii. Przy k∏a dem
niech b´ dzie suk ces 3 ja poƒ skich my -
Êli wych, któ rzy w 1947 ro ku, w cià gu
3 ty go dni, z∏o wi li i za bi li oko ∏o 50 ty si´ -
cy cy ra ne czek baj kal skich! Te raz ca ∏a
po pu la cja nie prze kra cza ta kiej li czeb -
no Êci, a ga tu nek ten w paƒ stwach azja -
tyc kich jest uwa ̋ a ny za za gro ̋ o ny i ob -
j´ ty ochro nà. Tym bar dziej po wi nien
zna leêç so bie miej sce na sta wach pol -
skich ho dow ców. 
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