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Ho dow la
KARACZANÓW
na kar m´ cz. I Jadwiga Korczak

Po ni˝ szy tekst do ty czy ho dow li du ̋ ych ga tun ków, ta kich jak ka ra cza ny ma da ga -
skar skie (Grom pha dor hi na por ten to sa), wiel ko skrzy d∏e (mar mur ko we) (Ar chi -
man dri ta tes se la ta), bra zy lij skie (Bla be rus gi gan teus), ozdob ne (z∏o to g∏o we) (Eu -
bla be rus di stan ti) i in ne
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Ho dow le sà bar dzo pro ste, cho cia˝
nie tak wy daj ne, jak w przy pad -

ku Êwiersz czy czy màcz ni ków. Jed nak ka ra -
cza ny mo˝ na ho do waç w sto sun ko wo
nie wiel kich ter ra riach, w ogrom nej „cia sno -
cie”, co wi´ cej jest to na wet za le ca ne. Mo˝ -
na tak ̋ e trzy maç wszyst kie ga tun ki ra zem.
Ter ra rium – szczel nie za my ka ne, z nie wiel -
kà po wierzch nià osiat ko wa nà (bar dzo drob -
nà siat kà, naj le piej usy tu owa nà w su fi cie ter -
ra rium), co do brze wp∏y wa na wy two rze nie
si´ swo iste go mi kro kli ma tu, cha rak te ry zu jà -
ce go si´ znacz nà wil got no Êcià, po kry wa -
my na dnie war stwà pod ∏o ̋ a (pia sek,
torf, pod ∏o ̋ e ko ko so we, su che li Êcie lub mie -
szan ka wszyst kich tych sk∏ad ni ków). Naj-
od po wied niej szym pod ∏o ̋ em b´ dzie tu
mie szan ka, lecz ze wzgl´ du na za gro ̋ e nie
ho dow li in wa zjà, cz´ sto obec nych w tor fie
roz to czy czy ró˝ nych ga tun ków mu szek,
˝y wià cych si´ i na mna ̋ a jà cych na po kar -
mach po da wa nych ka ra cza nom, na le ̋ y
zwró ciç szcze gól nà uwa g´ na czy stoÊç w ter -
ra riach. Na pod ∏o ̋ u umiesz cza si´ ka wa∏ ki
ko ry lub wy t∏a czan ki po ja jach, lub prze mien -
nie war stw´ ko ry na wy t∏a czan kach
i tak na kil ka „pi´ ter”. Nie któ re ga tun ki ka ra -
cza nów ch´t nie prze by wa jà w pod ∏o ̋ u. Do -
brze jest umie Êciç ter ra rium w cie p∏ym
(24-26oC) miej scu, aby za pew niç miesz kaƒ -
com kom fort ter micz ny. Wil got noÊç wn´ trza
utrzy mu je my po przez sto so wa nie okre so -
we go (1-2 ra zy w ty go dniu) spry ski wa -
nia gór ne go „pi´ tra” wy t∏a czan ko wo -ko ro -
wej bu dow li. Mo˝ na rów nie˝ do tyl nych Êcia -
nek ter ra riów, od ze wnàtrz, umo co waç ar -
kusz sty ro pia nu z ka blem grzew czym
umiesz czo nym w po na ci na nych szcze li -
nach (tak, aby ka bel nie do ty ka∏ szyb, a jed -
no cze Ênie da wa∏ du ̋ o cie p∏a). Cie p∏a Êcian -
ka sta no wi naj bar dziej ob le ga ne miej sce
w ter ra rium. Ka ra cza ny ch´t nie b´ dà z ta -
kiej Êcia ny ko rzy staç. Nie wszyst kie jed nak
ma jà mo˝ li wo Êci cho dze nia po tak Êli skich
po wierzch niach, jak szk∏o, dla te go mo˝ na
do dat ko wo wsta wiç przy tej Êcia nie, pio no -
wo, sztyw ne ka wa∏ ki ko ry drzew. Ka ra cza -
ny sà prak tycz nie wszyst ko ̋ er ne, mo ̋ e
z wy jàt kiem diet wy bit nie po cho dze nia zwie -
rz´ ce go (np. po kar mów mi´ snych). Ch´t -
nie na to miast i du ̋ o po tra fià zja daç po kar -
mów tre Êci wych, ta kich jak „p∏at ki dla
ryb” uzu pe∏ nio ne p∏at ka mi owsia ny mi,
od cza su do cza su mle kiem w prosz -
ku oraz po kar my ro Êlin ne: so czy ste owo -
ce (ba na ny ob ra ne ze skó ry), jab∏ ka, po ma -

raƒ cze, grejp fru ty, ki wi, me lo ny (prze ci´ -
te na mniej sze cz´ Êci, ale w skór ce) oraz zie -
le ni ny, przede wszyst kim sa ∏a ta, tak ̋ e – cho -
cia˝ w mniej szych ilo Êciach – cy ko ria,
mlecz, li Êcie chrza nu. IloÊç po kar mu mu si byç
Êci Êle uza le˝ nio na od ilo Êci prze by wa jà -
cych w ter ra rium osob ni ków. Zwy kle po da -
je si´ ty le je dze nia, aby znik n´ ∏o ono naj da -
lej w cià gu 24 go dzin. Prze d∏u ̋ e nie te go
okre su pro wa dzi do psu cia si´ pro duk -
tów po kar mo wych, w pa nu jà cej we wnàtrz
ter ra rium cie p∏ej i wil got nej at mos fe rze,
i sprzy ja na mna ̋ a niu ple Êni i roz to czy.

Oczy wi Êcie w gr´ wcho dzi skar mia nie ra -
czej tyl ko m∏o dych osob ni ków, po nie wa˝
kol ce umiej sco wio ne na od nó ̋ ach, a sta no -
wià ce obro n´ przed po ten cjal nym kon su -

men tem, nie sà jesz cze tak groê ne, jak u do -
ro s∏ych owa dów. Do ro s∏e osob ni ki mo gà
byç bez szko dy po da wa ne tyl ko wy spe cja li -
zo wa nym w po lo wa niach na owa dy ga tun -
kom zwie rzàt, ta kim jak su ry kat ki, ostro no sy
czy kin ka ̋ u. Na wet wi´k szoÊç ga tun -
ków ma∏p nie po rwie si´ na skon su mo wa -
nie do ro s∏ych ka ra cza nów ma da ga skar skich.
Choç cie ka wà spra wà jest,  ˝e naj mniej -
sze ma∏p ki Êwia ta – pig mej ki ch´t nie po lu -
jà na du ̋ e ga tun ki ka ra cza nów. War to wie -
dzieç, ˝e ka ra cza ny ma jà nie zwy kle wy so -
kà war toÊç po kar mo wà, po nie wa˝ 100 g ka -
ra cza nów ma da ga skar skich za wie ra: 37,2%
bia∏ ka, 19,9% t∏usz czu, na to miast war toÊç
ka lo rycz na rów na si´ 341,4 Kcal, a ka ra cza -
nów bra zy lij skich: 20,6% bia∏ ka,
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15,5% t∏usz czu, ener gia me ta bo licz na wy no -
si 221,9 Kcal*. 

Mniej wi´ cej raz w mie sià cu do brze
jest przy go to waç no we, czy ste i zde zyn se -
ko wa ne  ter ra rium, do któ re go prze no si
si´ wszyst kie osob ni ki. W tym mo men -
cie od dzie liç mo˝ na osob ni ki star sze (z wi -
docz ny mi zmia na mi w po sta ci zma to wia ∏ej
po wierzch ni cia ∏a lub z uszko dzo ny mi koƒ -
czy na mi), a tak ̋ e nad wy˝ k´ sam ców. Dla
za cho wa nia czy sto Êci, mi´ dzy ko lej ny -
mi prze no si na mi, mo˝ na  usu waç na bie ̋ à -
co zrzu ca ne przez ro snà ce owa dy wy lin ki,
oraz po da waç po kar my tre Êci we w na czyn -
kach, a po kro jo ne owo ce uk∏a daç na wy t∏a -
czan kach. Nie do ja dy usu wa si´ przed po da -
niem ko lej nych por cji po kar mów. Aby unik -
nàç prze je dze nia si´ ka ra cza nów, ja kimÊ
ro dza jem owo ców, naj le piej sto so waç kar -
mie nie prze mien ne, np.: jed ne go dnia mo˝ na
po daç ba nan, dru gie go dnia sa ∏a t´, na st´p ne -
go po ma raƒ cz´, da lej zno wu sa ∏a t´, na st´p -
nie me lon itd. Nie po win no si´, rów nie˝ z te -
go wzgl´ du, sto so waç mie sza nek wie lo -
sk∏ad ni ko wych, po nie wa˝ pod nie sie to kosz -
ty utrzy ma nia, przez po ja wie nie si´
„wy bred no Êci” u te go ga tun ku. Po kar my tre -
Êci we na le ̋ y po da waç co dzien nie, re gu lu -
jàc ich iloÊç na pod sta wie za po trze bo wa nia.

Je ̋ e li ho dow l´ roz po czy na si´ od nie wiel -
kiej staw ki owa dów, na le ̋ y po czàt ko -
wo uzbro iç si´ w ogrom nà cier pli woÊç. Mi -
nie bo wiem na wet oko ∏o ro ku, za nim
b´ dzie mo˝ na po wie dzieç, ˝e ho dow la ru -
szy ∏a. Do te go cza su do skar mie nia mo˝ -
na prze zna czyç sta rze jà ce si´ ka ra cza ny, 
któ re ma jà po strz´ pio ne skrzy d∏a, gu bià od -
nó ̋ a i nie na da jà si´ do dal sze go roz mna ̋ a -
nia. Staw k´ po czàt ko wà umiesz cza si´ w na -
praw d´ ma ∏ym ter ra rium, za pew nia du ̋ o
cie p∏a, od po wied nià wil got noÊç i ma leƒ kie
ilo Êci po kar mów. Ten po czàt ko wy okres
jest bo wiem cza sem kry tycz nym. Naj le -
piej za czy naç od spo rej ilo Êci ka ra cza -
nów, w pro por cji do ro s∏ych owa dów
do m∏o do cia nych, mniej wi´ cej, jak 1:1. Ka -
ra cza ny bra zy lij skie i z∏o to g∏o we roz mna ̋ a -
jà si´ szyb ciej i ∏a twiej ni˝ ma da ga skar -
skie. Ter ra rium z ró˝ ny mi ga tun ka mi
cza sem spraw dza si´ le piej ni˝ z jed nym
ga tun kiem, po nie wa˝ owa dy ∏a twiej znaj du -
jà so bie bar dziej od po wia da jà ce im miej -
sca. Ka ra cza ny ma da ga skar skie lu bià prze by -
waç w cie p∏ych i bar dziej su chych miej -
scach ni˝ bra zy lij skie. Ka ra cza ny z∏o to g∏o we
prze by wa jà ca∏ ko wi cie za grze ba ne w pod ∏o -

˝e (je ̋ e li jest ono w mia r´ su che,
wraz z pod no sze niem je go wil got no Êci, wy -
cho dzà na  wy sta jà ce z pod ∏o ̋ a ka wa∏ ki 
ko ry).

Z ko lei przy ho dow li in dy wi du al nej, po -
szcze gól nych ga tun ków, ∏a twiej jest za dbaç
o bez pie czeƒ stwo ho dow li. W przy pad -

ku po ja wie nia si´ w ho dow li dra pie˝ nych
mu szek (in fek cja tym ga tun kiem mo ̋ e wy -
stà piç sa mo ist nie i mo˝ na jà tyl ko zwal -
czaç), ∏a twiej t´ piç je w ter ra riach z ka ra cza -
na mi, któ re nie cho dzà po szkla nych Êcian -
kach. Do szk∏a przy kle ja si´ ka wa∏ ki le -
pu na mu chy i w ten spo sób ∏a twiej po -
zbyç si´ mu szek. Le pów ta kich nie mo ̋ e -
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my na kle jaç w ter ra riach z ka ra cza na mi ma -
da ga skar ski mi, po nie wa˝ to w∏a Ênie one
przy le pià si´ w pierw szej ko lej no Êci. Dla te go
w ich ter ra riach na le ̋ y szcze gól nie dbaç
o czy stoÊç. Po win ny one byç za opa try wa -
ne w wo d´ pit nà (na czyn ko z na mo czo -
nà gàb kà), na to miast wn´ trza ter ra rium
ju˝ si´ nie spry sku je. Szczel ne ter ra -
rium, z nie wiel kim otwo rem wen ty la cyj -
nym, b´ dzie mia ∏o od po wied ni sto pieƒ wil -
got no Êci.

Fot. J. Korczak
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Karaczany wielkoskrzyd∏e (marmurkowe)

* ba da nia w∏a sne

J. Kor czak „War toÊç po kar mo -
wa owa dów skar mia nych w ogro -
dach zoo lo gicz nych dla zwie -
rzàt owa do ̋ er nych i wszyst ko ̋ er -
nych” Biu le tyn nr 9 Sek cja Ogro -
dów Zoo lo gicz nych, Pol skie To wa -
rzy stwo Zoo lo gicz ne, ¸ódê 2001.


