Uszak biały

(Crossoptilon crossoptilon)

Systematyka i zarys historyczny

Tradycyjna metoda odróżniania płci polega na obserwacji
rozwoju piskląt. Samce są nieco większe, mają większą głowę, na
skokach wyrastają im ostrogi. Metoda ta pozwala na określenie
płci około piątego miesiąca życia.
Pisklęta są mniej aktywne od piskląt wielu innych gatunków.
Dieta młodych uszaków powinna składać się głównie z drobnych
bezkręgowców. W pierwszych dniach życia zaleca się podawanie
im owadów karmowych.
W jednej z hodowli w 2016 roku uzyskano jaja, które
samica zaczęła składać dziesiątego stycznia! Jest to pierwszy
znany mi taki przypadek, kiedy bażanty rozpoczynają sezon
rozrodczy na 3-4 miesiące przed jego naturalną porą. Jaja
jednak były niezapłodnione, a część z nich została zniszczona
przez kitty czerwonodziobe (Urocissa erythroryncha), bażanty
były bowiem w wolierze zewnętrznej, którą dzieliły z kittami.
Ptakom dostarczano dużą ilość wysokobiałkowego pokarmu, tj.
jaj gotowanych na twardo i owadów karmowych.

Wyróżnia się cztery podgatunki:
• C. c. crossoptilon (Hodgson 1838),
• C. c. lichiangense (Delacour 1945),
• C. c. drouynii (Verreaux 1868),
• C. c. dolani (Schauensee 1938).
Jednak nieliczni autorzy uznają uszaka popielatego za podgatunek uszaka białego,
a nie za osobny gatunek, dlatego w niektórych opracowaniach wymienionych jest
pięć podgatunków.
Podgatunek nominatywny został opisany przez brytyjskiego przyrodnika Briana
Houghtona Hodgsona (1800-1894) w 1838 roku pod nazwą Phasianus tibetanus.
Ciekawy jest fakt, że osobnik, na którego bazie Hodgson stworzył opis, był mieszańcem międzygatunkowym – uszaka białego oraz siwego. W 9 lat po pierwszym opisie
naukowym został opisany przez innych autorów pod nazwą m.in. Crossoptilon
tibetanum.
Jak podaje Beebe (1918), uszaki białe importowano do Europy w końcu XIX wieku.
Pierwsze osobniki tego gatunku wysłano do Europy w 1891 roku, do londyńskiego
zoo. Kilka lat późnej berlińskie zoo importowało kilka sztuk. Uzyskano pierwsze jaja,
jednak nie uzyskano piskląt. W zoo w Antwerpii uszaki białe krzyżowano z uszakami
brunatnymi. W latach trzydziestych XX wieku prywatna menażeria we Francji (w
Clères) posiadała koguta, którego kojarzono z kurą uszaka siwego. Ptaki wkrótce
wymarły w europejskich hodowlach. Ich średnia przeżywalność wynosiła dwadzieścia
dwa miesiące. Rekordzista dożył blisko trzech lat. Ptaki odławiane był yz naturalnego
środowiska, głównie w prowincji Syczuan.
W 1935 roku importowano te ptaki po raz pierwszy do Ameryki Północnej – do
Kalifornii. Pierwszy sukces reprodukcyjny odnotowano w 1938 roku, właśnie w Ameryce Północnej. W kolejnych latach miały miejsce kolejne importy. Znaczące sukcesy
zaczęto odnosić w drugiej połowie XX wieku – z dziewięciu uszaków importowanych
w 1966 roku do ogrodu zoologicznego Durrell Wildlife Park. Do 1980 roku uzyskano
łącznie ponad 300 młodych. Importowane do Ameryki Północnej uszaki białe pochodziły głównie z odłowów prowadzonych w Tybecie.
Delacour (1977) podaje, że do Europy importowano jedynie uszaki białe należące
do podgatunku nominatywnego.

Hodowla

Zdjęcie portretowe
samca uszaka białego.
Fot. Zdenko Figura

Cechy morfologiczne
Dymorfizm płciowy słabo zaznaczony – samce są jedynie nieznacznie większe,
samice mają proporcjonalnie mniejszą głowę oraz na ogół nie mają ostróg. Niekiedy u
starszych samic wyrastają ostrogi, jednak mniejsze niż te, które występują u samców.
Ptaki te charakteryzują się masywną i krępą sylwetką.
Długość ciała samca podgatunku nominatywnego wynosi 920 mm, samicy
860 mm. Masa ciała samca waha się od 2350 do 2750 g, samicy – od 1 400 do 2 050 g.
Długość skrzydła to 297-395 mm, ogona 570 mm, dzioba 36 mm, skoków 100 mm.
Długość skrzydła samicy waha się w granicach 290-302 mm, ogon ma 400 mm, dziób
27 mm, skoki 97 mm.
Dorosłe samce podgatunku nominatywnego mają aksamitnie czarne ciemię.
Wokoło oczu czerwone róże. Otwory uszne zasłonięte przez wyrastające spod dolnej
części dzioba pęki białych piór – spośród wszystkich uszaków ten gatunek ma je najkrótsze. Podbródek śnieżnobiały, podobnie jak potylica, kark, grzbiet i siodło. Przód
szyi, pierś, boki, brzuch, podbrzusze oraz goleń białe. Pokrywy skrzydłowe białe z
siwym nalotem. U podgatunku nominatywnego lotki na krańcach czarno-brązowe
z metalicznym połyskiem. Ogon składa się z 20 frędzlowatych sterówek. Pióra u
nasady są białe, od połowy, aż do końca granatowoczarne z metalicznym połyskiem.
Środkowa para jest najdłuższa. Strukturą przypominają pióra strusia afrykańskiego
(Struthio camelus). Dziób mocny, jasnoróżowy. Tęczówka jasnożółta. Skoki czerwone
z pojedynczymi ostrogami. Ostrogi najczęściej są krótkie i tępo zakończone.
Dorosłe samice ubarwione tak jak dorosłe samce.
Różnice w ubarwieniu poszczególnych podgatunków dotyczą głównie pokryw
skrzydłowych, lotek oraz siodła. Dodatkowo poszczególne podgatunki nieznacznie
różnią się wielkością. Podgatunek C. c. lichiangense ubarwieniem najbardziej przypomina podgatunek nominatywny, jednak pokrywy skrzydłowe mają więcej siwego
nalotu. Przedstawiciele podgatunku C. c. drouynii charakteryzują się największą
ilością bieli w ubarwieniu. Ich pokrywy skrzydłowe są w czystym odcieniu bieli,
jednak grzbiet ma delikatny siwy nalot.
Najwięcej siwego nalotu na grzbiecie oraz pokrywach skrzydłowych zauważyć
można u podgatunku C. c. dolani. Ponadto jego lotki są znacznie ciemniejsze.
Młode szatę dorosłych osobników uzyskują w pierwszym roku życia (8-10 tydzień),
jednak są wtedy jeszcze nieznacznie mniejsze od dorosłych ptaków.

Występowanie i zachowanie
w naturalnym środowisku
Jest to gatunek endemiczny. Występuje w południowo-zachodnich Chinach. Ptaki
spotykane głównie w Tybecie, a także w północnej części prowincji Syczuan, aż do
południowej części prowincji Qinghai i północnego zachodu prowincji Junnan. Mogą
one występować również w północno-wschodniej Birmie. Całość areału szacowana
jest na 351 000 km².
Podgatunek nominatywny zamieszkuje prowincję Syczuan (dlatego też niekiedy
nazywany jest uszakiem syczuańskim), podgatunek C. c. lichiangense występuje w
chińskiej prowincji Junnan i w południowym Syczuanie, C. c. drouynii – w Tybecie,
a C. c. dolani – w prowincji Syczuan.
Występują w piętrze subalpejskim. Zamieszkują wysokości położone do 4 600 m
n.p.m. – blisko granicy wiecznych śniegów. Jednak najczęściej wybierają wysokości
pomiędzy 3 000 a 4 300 m n.p.m. W lecie zamieszkują głównie lasy iglaste oraz brzozowe czy różanecznikowe, rzadziej dębowe. W okresie zimowym szukają schronienia
w niższych partiach gór. Migrują do wysokości poniżej 3 000 m n.p.m. Bardzo często
zamieszkują tereny w sąsiedztwie górskich strumieni lub zbiorników wody. Szukają
schronienia w lasach mieszanych. Ponadto występują na otwartych przestrzeniach, tj.
łąkach oraz zboczach skalnych. Często spotykane są w pobliżu tybetańskich klasztorów, ponieważ mnisi je dokarmiają. Występują powszechnie w naturalnym środowisku. Na 1 km² występuje 1,5-4 osobników. Poza okresem lęgowym tworzą stada, które
mogą liczyć nawet 300 osobników. Jednak najczęściej obserwowane są w stadach nie
większych niż 30 sztuk. Warto zaznaczyć, że w naturalnym środowisku ptaki te bardzo
łatwo się oswajają i nierzadko pobierają pokarm wprost z rąk turystów. Uszaki nie
należą do ptaków migrujących w poszukiwaniu cieplejszych miejsc, jednak zdarza im
się migrować w poszukiwaniu terytorium bardziej obfitego w pożywienie. Największą
aktywność dobową notuje się w godzinach porannych oraz przedwieczornych. Ptaki
wtedy żerują. Są wszystkożerne. Pożywienie zbierają z ziemi, często też – podobnie jak
olśniaki – przekopują podłoże swoimi mocnymi dziobami. Baza pokarmowa składa
się głównie z materiału roślinnego uzupełnianego białkiem zwierzęcym. Podstawą
diety w miesiącach jesienno-zimowych są szyszkojagody jałowca. Ponadto pożywienie
stanowią również korzenie, kłącza, bulwy, które uszaki pozyskują, przekopując ziemię.

Samica uszaka białego,
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Bardzo dobrze biegają. Do lotu podrywają się tylko w ostateczności.
Nocują na drzewach.

Rozmnażanie w naturze
i hodowlach
W literaturze istnieje bardzo mało informacji o przebiegu sezonu
rozrodczego w naturalnym środowisku. Są to ptaki monogamiczne.
Dojrzałość płciową uzyskują w drugim roku życia, rzadziej w
pierwszym. Więzi pomiędzy osobnikami w parze są wyjątkowo
trwałe. Pary przebywają ze sobą cały rok. Wraz z nastaniem sezonu
rozrodczego koguty stają się bardzo agresywne względem innych
samców, przed którymi bronią swego terytorium.
Sezon rozrodczy rozpoczynają w maju i trwa on do czerwca.
Samice składają jaja pod koniec kwietnia i w maju. Gniazda zlokalizowane są na ziemi, pod osłoną roślinności lub zwalonych pni,
a także na półkach skalnych. Gniazdo to wykopany przez ptaki
dołek głębokości 3,5-10 cm, mający kształt głębokiego talerza,
skąpo wyścielony materiałem gniazdowym.
Znoszone przez kury serie składają się z 4-9 jaj, jednak samica
rzadko składa więcej niż 7 jaj. Inkubacją zajmuje się wyłącznie
samica i trwa to 24-25 dni. Jednak warto zaznaczyć, że obserwowano również kury, które wysiadywały jaja 28-29 dni. Różnica może
być spowodowana częstym opuszczaniem jaj przez samicę i tym
samym ich wychładzaniem. Jaja są jasne, koloru kremowego.
Średnia masa jaj wynosi 58,4 g przy wymiarach 60 × 42 mm.
Pisklęta są jasnożółte z bardzo jasnym brązowym rysunkiem na
ciemieniu, grzbiecie i pokrywach skrzydłowych. Kury wyprowadzają
zwykle tylko jeden lęg w roku, ewentualnie gdy go stracą, a pogoda
jeszcze na to pozwala, powtarzają go. Wychowem piskląt zajmują
się oboje rodzice. Nierzadko młode przebywają wraz z rodzicami
do końca zimy.
W hodowlach europejskich sezon rozrodczy rozpoczynają najczęściej w kwietniu i trwa on do czerwca. Sezon rozrodczy poprzedzają toki, które rozpoczynają się w marcu. Tokuje zarówno samiec,
jak i samica. Białe uszaki tokują najciszej spośród wszystkich gatunków uszaków. W warunkach hodowlanych znoszą więcej jaj. Jedna
seria może ich liczyć nawet 14 i może być powtórzona nawet dwa
razy (w warunkach regularnego zbioru jaj), jednak druga i trzecia seria
jest znacznie mniej liczna. Obserwowałem również samice, które
składały jeszcze więcej jaj – rekordzistka złożyła ich 27 w sezonie.
Jeżeli chcemy uzyskać więcej jaj od danej kury, można jej pierwszą
serię podebrać i podłożyć innej nasiadce lub po prostu inkubować.
W warunkach hodowlanych inkubacja przebiega niekiedy o jeden
dzień krócej niż w naturalnych. Zaleca się by w przypadku sztucznej inkubacji jaj zastosować następujące parametry: 37,6°C przy
wilgotności względnej wynoszącej 45 %. Jednak z obserwacji przebiegu inkubacji wynika, że lepsze rezultaty można osiągnąć w inkubatorach z ustawieniem wilgotności 55 %. Inkubacja trwa zazwyczaj
24-25 dni.
W hodowlach w wolierze coraz częściej utrzymywane są stadka.
Praktykowanym zestawieniem (oczywiście poza parą) jest kogut
z dwiema lub trzema kurami. Znam również przypadek połączenia koguta z czterema kurami – od wszystkich zostały uzyskane
zapłodnione jaja. Jednakże kogut nie zawsze będzie tolerował
wszystkie kury. Może upodobać sobie jedną, pozostałe przeganiając. Co więcej, kury również mogą rywalizować między sobą.
Dlatego by zwiększyć prawdopodobieństwo dobrania zgodnego
stadka, najlepiej jest łączyć ptaki będące w tym samym wieku, a
robić to w miesiącach jesiennych. Dołączanie dodatkowej kury w
okresie już trwającego sezonu rozrodczego lub tuż przed nim jest
niezalecane. Niektóre koguty są bardzo agresywne w czasie sezonu
rozrodczego w stosunku do swoich partnerek. Mogą je dotkliwie
ranić, a czasem nawet zabić.
Znane są przypadki, kiedy bażanty uzyskiwały dojrzałość płciową już w pierwszym roku, zarówno samce, jak i
samice. W hodowlach poważny problem stanowi mała efektywność rozmnażania. Wiele jaj jest niezapłodnionych. Często spowodowane jest to złym dobraniem pary hodowlanej.
Z moich obserwacji wynika, że najczęściej przyczyną jest to, że
samiec nie zawsze akceptuje partnerkę, z którą jest w wolierze.
Niektórzy hodowcy stosują następującą praktykę: jesienią kupują
kilka ptaków obu płci (niespokrewnionych ze sobą) i wpuszczają do
jednej woliery. W trakcie zimy ptaki dobierają się same w pary. Te
ptaki, które spędzają ze sobą więcej czasu i np. nocują obok siebie,
można przenieść do osobnej woliery. Takie naturalne dobieranie
się ptaków w pary znacznie zwiększa szanse na uzyskanie dobrego
wyniku reprodukcyjnego.
Kury najczęściej budują gniazdo w zacisznym miejscu woliery,
jednak rzadko korzystają z budek lęgowych. Jeżeli kura sama założy
gniazdo i będzie składała do niego jaja, warto zaufać jej instynktowi
macierzyńskiemu i spróbować przeprowadzić lęgi w sposób zupełnie
naturalny. Samice uszaków białych nierzadko same inkubują jaja i
następnie wraz z samcem odchowują pisklęta. Średnia masa ciała
dobrze rozwiniętych piskląt w pierwszych godzinach po wykluciu
wynosi około 40 g.

Biblioteka Hodowcy
Karol Sepielak

Bażanty Starego Świata. TOM II
“Bażanty starego świata. Tom II” to kontynuacja dobrze znanej i wysoko ocenionej
pierwszej części książki Karola Sepielaka
– naukowca, praktyka, pasjonata i specjalisty hodowli bażantów. Barwne opisy
naturalnego środowiska życia bażantów
i ich zwyczajów pomagają poszerzyć
wyobraźnię i pozwalają stworzyć zaplecze
niezbędne do realizacji programów hodowlanych. Autor dzieli się z czytelnikiem cenną
wiedzą, opartą na wieloletnim doświadczeniu, pozwalającą stworzyć optymalne
warunki pełnego cyklu hodowlanego kolejnych gatunków bażantów, od zniesienia
jaja, poprzez lęgi, wychów młodych, opiekę
w okresie zimowym, do zestawienia stada
hodowlanego. Dzieło uwrażliwia na aktualną sytuację gatunków i podgatunków
bażantów w środowisku naturalnym sprowadzającą groźbę wyginięcia wielu z nich.
Dzięki unikatowym, kolorowym fotografiom
książkę można polecić również wszystkim
miłośnikom ptaków i każdemu czytelnikowi
pragnącemu obcować z niepowtarzalnym
światem przyrody Orientu.

Parametry techniczne:
dr Krzysztof Andres format: 16 x 23 cm, liczba stron: 382, oprawa: twarda,
Uniwersytet Rolniczy w Krakowie papier: kredowy, kolorystyka: pełny kolor.

Uszaki białe do niedawna bardzo rzadko występowały w
prywatnych hodowlach, jednak w ostatnich latach ich popularność znacznie wzrosła. Są to stosunkowo łatwe w pielęgnacji bażanty, które dobrze znoszą zimy panujące w Europie.
Jednak młode uszaki często padają ofiarą inwazji pasożytów,
głównie nicieni wywołujących syngamozę. Atakują je również
pasożyty przewodu pokarmowego z rodzaju Capillaria, a także
kokcydia. Ponadto ptaki te są podatne na aspergilozę oraz
mykoplazmozę.
Uszaki białe najlepiej eksponować w przestronnych,
dobrze urządzonych wolierach o wystawie wschodniej lub
południowo-wschodniej. Optymalna powierzchnia wynosi
32 m². Powierzchnia dla pary powinna wynosić około 20-25 m².
Zaleca się, by jej kształt przypominał prostokąt o wymiarach
2 × 16 lub 4 × 8 m. Woliera może być do połowy zadaszona lub
całkowicie odkryta.
W dobrze urządzonych i przestronnych wolierach ptaki te
wykazują duży instynkt rodzicielski, dlatego warto obsadzić
wolierę roślinami, które zapewnią im wiele kryjówek, znacznie
podniosą estetykę oraz poprawią komfort utrzymywanych w
niej ptaków.
Uszaki, jak nadmieniłem, bardzo dobrze znoszą zimy panujące w Europie, dlatego nie wymagają woliery wewnętrznej
na jej czas. Należą do jednych z najodporniejszych na niskie
temperatury bażantów.
Bażanty te, podobnie jak np. olśniaki, grzebią w ziemi
swoimi silnymi dziobami. Dlatego podłoże musi być dobrze
przepuszczalne oraz łatwe do dezynfekcji. Zaleca się więc stosowanie podłoża piaszczystego lub żwirowego. Aby możliwe

Samiec uszaka białego, podgatunku
C.c. drouyni. Fot. Zhang Jing

było utrzymywanie trawy, która stanowi cenny składnik diety,
powierzchnia woliery powinna być nie mniejsza niż 60 m².
Ptaki te, tak jak inne bażanty, to głównie ziarnojady. Jednak ich
dietę powinno się uzupełniać dużą ilością zielonek, owocami i
warzywami oraz owadami karmowymi. Przed sezonem rozrodczym zaleca się zwiększyć zawartość białka w diecie. Natomiast
w okresie zimowym warto zbilansować dietę tak, aby ptaki
nie dostawały zbyt wiele samej paszy treściwej. Ptaki, które są
zbyt otłuszczone, mają gorsze wyniki w rozrodzie oraz częściej
odnotowuje się wśród nich padnięcia z powodu ataku serca.
Uszaki białe można (po wcześniejszym podcięciu lotek)
wypuszczać z woliery i pozwalać im spacerować np. po ogrodzie. Chętnie korzystają z możliwości, jakie daje im wybieg, np.
uzupełniając swoją dietę. Na noc najczęściej same wracają do
woliery i zajmują swoje ulubione miejsce na grzędzie.
W 1979 w hodowlach znajdowało się 200 osobników. The
World Pheasant Association oszacowało populację utrzymywaną w hodowlach w 1991 roku na 355 osobników. W 1995
roku było ich już 1000! Obecnie organizacja ta powołała grupę
roboczą, która zbiera informacje na temat uszaków (trzech hodowanych gatunków), w tym ich liczby i pochodzenia. Jej celem
jest stworzenie monitorowanej populacji tych gatunków. Pozwoli
to na uzyskiwanie jak najlepszego materiału hodowlanego oraz
– dzięki prowadzeniu księgi hodowlanej – na dobieranie w pary
osobników jak najdalej ze sobą spokrewnionych.

Podsumowanie
Kluczem do sukcesu reprodukcyjnego jest zestawienie
odpowiedniej pary. Poza uszakiem popielatym są najtrudniejsze
do rozmnażania spośród uszaków. Jednak ich utrzymanie nie
jest bardzo trudne. Można je polecić hodowcom z niewielkim
doświadczeniem. Niestety większość uszaków białych nie jest
czysta gatunkowo. Wykazują cechy ubarwienia oraz morfologii
zbliżone do uszaków siwych lub brunatnych.
Występują w wielu ogrodach zoologicznych na świecie.
Można je podziwiać min. w Libercu i Ostrawie w Czechach czy
we francuskiej menażerii w Clères. Według raportu ZIMS (2017)
eksponowane są na trzech kontynentach, tj. w Europie, Ameryce
Północnej i Azji. Łącznie utrzymywane są 33 osobniki należące
do dwóch podgatunków, nominatywnego oraz C. c. drouynii.
W Polsce zdobią woliery w Poznaniu, Warszawie, Wrocławiu,
Zamościu, a także w Parku Dzikich Zwierząt w Kadzidłowie.
tekst: Karol Sepielak
Artykuł jest fragmentem, pochodzącym z książki
pt. „Bażanty Starego Świata”. Tom 2.
Znajduje się w niej pełny opis uszaka białego
oraz kilkudziesięciu innych gatunków bażantów.
Książkę można nabyć w sprzedaży wysyłkowej za pośrednictwem
wydawnictwa Fauna&Flora. Informacja poniżej w Bibliotece Hodowcy
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Przy zakupie

Cena za dwa tomy:

190 zł

10 %

TOM I

ZAMIAST 212 zł

TOM II

ZAMÓWIENIA
Bażanty Starego Świata TOM II - NOWOŚĆ
1. Płatne z góry - CENA: 106 zł lub 190 zł/komplet (TOM I i TOM II)
– cena zawiera koszty wysyłki, nic więcej nie trzeba doliczać.
Wystarczy wypełnić dowód wpłaty - może być ten wycięty z gazety lub każdy inny przyjmowany na poczcie
lub w banku - wpisując swój adres i tytuł książki. Można też wpłacić korzystając ze swojego konta bankowego w internecie. Procedura jest taka sama jak w przypadku każdego innego przelewu. Oto nasze dane
niezbędne do wypełnienia dowodu wpłaty lub złożenia dyspozycji przelewu przez internet: Wydawnictwo
fauna&flora, ul. Katowicka 55, 45-061 Opole, nr rachunku:
24 1300 0000 2076 8915 7020 0001.
2. Płatne za pobraniem czyli przy odbiorze - CENA: 118 zł lub 202 zł/komplet (TOM I i TOM II)
Aby złożyć zamówienie wystarczy podać dane do wysyłki, w dowolny, wygodny dla siebie sposób - dzwoniąc - tel.: 77/456-74-39, 606 930 559, pisząc - e-mail: redakcja@faunaflora.com.pl, itp. Opłatę za książki
pobierze listonosz.

W razie wszelkich pytań prosimy dzwonić pod numer: 77/456-74-39 lub 606 930 559
lub pisać na adres: redakcja@faunaflora.com.pl

