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są bardzo estetycznie wykonane, 
zapewniają ptakom komfort i 
dobre samopoczucie. Ich wystrój 
jest bardzo bogaty zapewniający 
namiastkę naturalnego biotopu. 
Ptaki natomiast prezentują się 
okazale. Obecnie w hodowli jest 
utrzymywane 14 gatunków bażan-
tów kilka gatunków papug i gołębi 

ozdobnych. Co roku od wielu z nich 
uzyskiwane są liczne przychówki. 

Od tego roku Państwo Fryc 
należą do polskiego oddziału World 
Phesants Association. W związku 
z tym w najbliższym czasie planują 
wymianę części bażantów na ptaki 
z testami DNA oraz do przystąpie-
nia do programów hodowlanych.

Polecam wszystkim tą hodowlę 
do odwiedzenia. Poniżej podaję 
adres mailowy, pod którym można 
się kontaktować z właścicielami.

hubert.fryca@gmail.com
Ze swojej strony życzę właścicielom 

by hodowla rozwijała się w równie 
owocnie, jak do tej pory! 

Z ukłonami
Karol Sepielak
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Dziś pragnę przedstawić 
Państwu hodowlę Państwa Fryc. 
Położona jest w Czersku w woje-
wództwie pomorskim.

Jest to młoda hodowla, która 
powstała w 2013 roku jednak 
bardzo prężnie się rozwija. Inicja-
torem jej założenia był Pan Fryc 
wraz z synem Hubertem jednak w 

opiekę nad ptakami zaangażo-
wana jest cała rodzina. Warto 
również dodać, że Pan Fryc 
już wcześniej miał kontakt z 
ptakami utrzymywał bowiem 
małe stado ptaków blaszko-
dziobych.

 Na początku woliery zdo-
biły głównie kury ozdobne 

oraz pojedyncze gatunki bażantów. 
Początkowo były to łatwe w pielęg-
nacji i rozrodzie ptaki tj. bażanty 
królewskie, uszaki siwe, bażanty 
kasztanowate i wiele innych. Z 
biegiem kolejnych lat w wolierach 
zaczęły coraz liczniej mieszkać 
bażanty należące do gatunków 
znacznie trudniejszych w pielęg-
nacji i rozrodzie. W związku z tym 
przybywało także i wolier. Woliery 

importowany. Pierwszego osobnika 
(samca) sprowadzono w 1967 r. z Zoo 
Perth (Australia) do brytyjskiej sieci 
kolekcji blaszkodziobych Wildfowl 
and Wetlands Trust (WWT). Kolejne 
ptaki trafi ły tam w następnych latach. 
W 1979 r. na zlecenie WWT udało się 
pozyskać z Australii 40 jaj tej kaczki. 
W angielskim Slimbridge wykluły się z 
nich pisklęta. W 1980 r. odnotowano 
tam pierwsze lęgi tego gatunku poza 
obszarem Australii. Z tych ptaków 
pochodzi część populacji żyjąca obec-
nie w Europie. W warunkach brytyj-
skich dość dobrze się rozmnaża. Tylko 
w 1989 r. w Anglii udało się odchować 
około 50 młodych ptaków. W 1996 r. 
w Holandii utrzymywanych było 30-
40 par. W 1995 r. zanotowano tam 
pierwsze (poza Wyspami Brytyjskimi) 
udane rozmnożenie tego gatunku w 
Europie. Od 1988 r. jest utrzymywany 
również w kolekcjach niemieckich. 
Jeszcze do niedawna łopatonosy 
można było oglądać w sześciu ogro-
dach zoologicznych w Europie. Były 
to: niemiecki Tierpark Berlin Frie-
drichsfelde i Zoo Wuppertal, czeskie 
Zoo w Pradze (od 2012 r.) oraz bry-
tyjskie: WWT Slimbridge, Pensthorpe 
Waterfowl Park & Nature Reserve w 
Fakenham i Blackbrook Zoological 
Park. Ponadto w latach 1988-2004 
kaczki te były eksponowane również w 
Weltvogelpark Walsrode, gdzie w 2000 
i 2002 r. udało się je rozmnożyć. Nigdy 
nie były eksponowane w krajowych 
ogrodach zoologicznych. Aktualnie 
(styczeń 2017 r.) nieliczne osobniki 
pozostały jedynie w Tierpark Berlin, 
Zoo Wuppertal i w WWT Slimbridge. 
W pierwszym z wymienionych ośrod-
ków kilka osobników przebywa w 
olbrzymiej hali tropikalnej pawilonu 
Alfred Brehm Haus, natomiast w 
Wuppertalu zasiedlają jedną z wolier 
przylegających do budynku ptaszarni. 
Dzielą ją razem z nowogwinejskimi 
korońcami plamoczubymi (Goura 
victoria) i szpakami balijskimi (Leucop-
sar rothschildi). W Slimbridge można 
je oglądać w wolierze przylegającej 
do hali tropikalnej. Mieszkają w niej 
razem z australijskimi pstrokaczkami. 
W Blackbrook kilka osobników tego 
gatunku zasiedlało olbrzymią wolierę 
z różnymi gatunkami kaczek, gęsi, 
fl amingów oraz z warzęchami różo-
wymi (Platalea ajaja). Natomiast w 
praskim zoo łopatonosy przebywały 
w tzw. wolierze australijskiej położonej 
obok pawilonu z trzewikodziobami 
(Balaeniceps rex) i kompleksu wolier 
tematycznych przedstawiających różne 
zespoły ptaków wodnych z poszczegól-
nych kontynentów. W swojej wolierze 
mieszkały m.in. z ibisami żółtoszyimi, 
czajkami płatkolicymi (Hoplopterus 
miles) oraz kukaburami niebiesko-
skrzydłymi (Dacelo leachii). Miały do 
dyspozycji niewielkie oczko wodne. 

W warunkach europejskich uwa-
żany jest za dość delikatny w utrzy-
mywaniu gatunek. W kolekcjach 
północnoamerykańskich jest bardzo 
rzadko spotykany, natomiast w Euro-
pie można go zobaczyć u wyspecja-
lizowanych prywatnych hodowców. 
U niektórych spośród nich nawet 
się rozmnaża. Kopiowane osobniki 
mogą przebywać na dużych, otwar-
tych zbiornikach razem z większymi 
ptakami blaszkodziobymi. Klimat 
angielski odpowiada dość dobrze 
temu gatunkowi. Na kontynencie 
europejskim musi on jednak zimować 
w pomieszczeniach zamkniętych. 
Większość hodowców utrzymuje 
łopatonosy na nasłonecznionych, 
niewielkich zbiornikach lub w dużych 
wolierach z bogatą roślinnością. Na 
brzegach warto ustawić kilka skrzy-
nek lęgowych. Jako pokarm stosuje 
się bardzo drobny, rozmiękczony 
granulat stanowiący zbilansowaną 
mieszankę pokarmu białkowego, 

witamin i substancji mineralnych. Jest 
on pobierany przez ptaki zarówno z 
powierzchni wody, jak też z dna zbior-
nika. Jeden z hodowców angielskich 
trzymał łopatonosy w wolierze razem 
z kaczuszkami afrykańskimi (Nettapus 
auritus) i pokraczkami (Thalassornis 
leuconotus). Ptaki przebywały zgodnie 
razem na zbiorniku wodnym w któ-
rym miały do dyspozycji pnie drzew. 
W okresie zimowym nad jednym z 
nich, osłoniętym z kilku stron zasło-
nami chroniącymi przed wiatrem, 
wisiała lampa nagrzewająca. Dla 
odbywania lęgów hodowca udostępnił 
ptakom wydrążone, w pniach drzew, 
na wysokości ok. 2 m dziuple. Samice 
potrafi ły do nich bezbłędnie wlatywać. 
Literatura podaje, że w warunkach 
sztucznych, pomimo swojego małego 
rozmiaru samica siedząca na gnieździe 
nie waha się aktywnie bronić swojego 
gniazda przed człowiekiem. Wychów 
piskląt jest bardzo trudny z powodu 
właściwego doboru dla nich odpo-
wiedniego pokarmu. 

 Na „Czerwonej Liście Gatun-
ków Zagrożonych” Światowej Unii 
Ochrony Przyrody (IUCN Red List 
Category) ma status taksonu mniej 
narażonego na wymarcie (Least Con-
cern). Nie ma go na liście Konwencji 
Waszyngtońskiej (CITES). Zaraz po 
cyraneczce szarej, jest to najliczniejsza 
australijska kaczka. Jego światowa licz 
oceniana jest na kilkaset tysięcy do 

miliona osobników. Jest ona bardzo 
trudna do dokładnego oszacowania 
z powodu koczowniczego trybu życia 
gatunku. Znane są jednak przy-
kładowe liczebności na niektórych 
akwenach. Dla przykładu, w 1988 r. 
odnotowano 45 536 osobników na 
472 zbiornikach wodnych w stanie 
Wiktoria oraz 6131 ptaków na 1398 
akwenach w południowo-zachodniej 
Australii. Liczenia przeprowadzone z 
powietrza w październiku w latach 
1983-1992 w Australii Wschodniej 
(z wyłączeniem Tasmanii) wykazały 
populację oszacowaną na 370-750 tys. 
osobników. Inne badania prowadzone 
od początku lat 80. XX. w do 1999 
r. dowiodły, że populacja łopatonosa 
podlega okresowym fl uktuacjom zwią-
zanym z występowaniem określonej 
ilości zbiorników wodnych. 

Pewnym zagrożeniem dla łopato-
nosa są polowania. Co roku strzelany 
jest w dość dużych ilościach. Na 
szczęście ocenia się, że jedynie 30-40% 
populacji występuje na obszarach 
łatwo dostępnych dla myśliwych. 

Miejmy nadzieję, że z czasem 
te oryginalne i ciekawe ptaki staną 
się bardziej powszechne w Europie 
i zaczną pojawiać się również w 
polskich kolekcjach. Swoim niezwy-
kłym wyglądem przyciągają uwagę 
nie tylko miłośników i hodowców 
ptaków, ale również laików. Z 
pewnością zasługują na większe 
zainteresowanie. 

tekst i zdjęcia:
mgr inż. Tomasz Doroń

Dorosły osobnik na lądzie
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Uszaki siwe

Hubert wraz z siostrą Marianną

Woliera zewnętrzna połączona z 
wolierą wewnętrzną

Woliery w hodowli 
Państwa Fryców

Ochrona


