
KIŚCIEC TAJWAŃSKI 

 „Lophura Swinhoii” 

Bażant swinhoe, należy do rodziny kiśców. Inna jego nazwa to kiściec tajwański. Gatunek ten 

w naturze zamieszkuje tereny Tajwanu.  W obrębie tego gatunku nie wyróżnia się 

podgatunków. Ptaki te są bardzo odporne tak na niskie, jak i wysokie temperatury. Nie 

wymagają dużych wolier. Młode osobniki są z natury płoche i nerwowe, ale ich charakter 

zmienia się z biegiem czasu. Całkowita zmiana zachowania następuje w czasie sezonu 

lęgowego. Samce wówczas stają się zadziorne i prowokują starcia z innymi kogutami 

mieszkającymi w sąsiednich wolierach. Zdarza się, że kogut w czasie sezonu lęgowego jest 

natarczywy, a nawet agresywny w stosunku do kury. Ma to związek zazwyczaj z za małą 

wolierą i młodym wiekiem koguta. Rozwiązaniem może być zwiększenie woliery lub 

dołączenie do takiego koguta więcej niż jednej kury. Dojrzałość samice osiągają już w 

pierwszym roku życia i prawie wszystkie niosą jajka. Tylko samice z bardzo późnych lęgów 

mogą nie znosić jajek. Koguty mogą być płodne również już w pierwszym roku życia, ale 

najczęściej dotyczy to kogutów z wczesnych lęgów, dobrze już wykolorowanych. Koguty z 

lęgów wczesnych następnej wiosny mogą już mieć szatę godową dorosłych samców, jedynie 

bez białego czuba i białych piór w ogonie. 

Dorosły samiec kiśćca tajwańskiego. Fot. Jacek Zaborowski. 



Tokowanie kogutów tego gatunku jest identyczne jak kiśców srebrzystych. Dwuletnia i 

starsza samica pierwsze jajka znieść może już w końcu maeca. Takie zniesienie zazwyczaj 

narażone jest na zniszczenie przez przymrozki. Z moich obserwacji wynika, iż samice znoszą 

jajka zazwyczaj późnym popołudniem. Im dzień jest dłuższy, tym później znosi jajka. 

Najlepszym rozwiązaniem w tym przypadku jest zbieranie jajek przed wieczorem i 

przeznaczanie ich do sztucznej inkubacji. Zdarza się dość często, że samce, a nawet samice 

niszczą jajka. Przyczyna takich zachowań może być wiele powodów i określenie ich możliwe 

jest tylko po bezpośredniej obserwacji ptaków. Istnieje jednak dobra metoda na zapobieganie 

takim zachowaniom. Należy zbudować w wolierze kryjówki dla samicy. Kryjówki powinny 

być tak zbudowane( mogą to być budki) by wewnątrz było ciemno, a wejście było niewielkie. 

W kryjówce wykładamy warstwę słomy( dość grubą). Samica po zniesieniu jajek zazwyczaj 

przykrywa je słomą. W ten sposób jajka zabezpieczone są przed rozdziobaniem oraz 

częściowo przed przemrożeniem. Ukrywanie jajek jest zachowaniem instynktownym. 

Obserwowałem je również u innych kiśców, jak i u uszaków i ma to swoje uzasadnienie ( 

może o tym napisze winnym wątku). 

 

Wczesne zniesienia mogą być również niezalężone, gdyż samce gdy jest zimno jeszcze 

niezbyt intensywnie kryją. Aby przyspieszyć toki samców, woliery powinny być dobrze 

osłonięte od wiatru i być dobrze oświetlone przez cały dzień. Najlepsza jest wystawa 

południowo-wschodnia. 

Samica kiśćca tajwańskiego wysiadująca jaja. Fot Jacek Zaborowski. 



Samice mogą w sezonie znieść około 30 jajek. Niosą zazwyczaj w kilku seriach po około 8 

jajek, po czym mają kilkudniową przerwę. Jajka znoszą co drugi dzień. Wysiadywanie jajek 

trwa 24-26 dni. Jajka swinhoe są mniejsze niż kiśca srebrzystego i są nieco ciemniejsze. Białe 

nakrapiania skoncentrowane są na końcówkach jajek. Młode lęgną się praktycznie w ciągu 

kilku godzin. Odchów młodych nie sprawia większych problemów. Pisklaki rosną szybko i po 

kilku dniach mogą już fruwać. Do ochowy najlepiej nadaje się pełnoporcjowa karma 

granulowana, uzupełniana o zielonki i białko zwierzęce. Pisklaki chętnie ja pobierają. Nie 

zaobserwowałem u swoich swinhoe agresji względem innych młodych bażantów( 

odchowywane były z innymi kiścami). Dobrze jest by w pomieszczeniu z pisklakami 

znajdowały się jakieś gałęzie, po których mogły by chodzić oraz kryjówki. Dobrze jest też na 

tacach wstawiać kawałki czystej darnii. Takie odchów stymuluje rozwój piskląt, maja dużo 

ciekawych zajęć i nie nudzą się. 

 

U ośmio tygodniowych pisklaków można już na 100% określić płeć. 

Częściowe pierzenie młodych kogutów zaczyna się już latem. 

Dorosłe kiśce swinhoe karmi się mieszankom ziaren, zielonki i owoce nie są zbyt chętnie 

pobierane, ale należy je również podawać. W wolierze ptaki powinny mieć grit. Ptaki lubią 

zażywać kąpieli piaskowych, więc dobrze by miały do dyspozycji suchy piasek 


