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Kachnička mandarinská (Aix galericulata)
Kaãírek ve svatebním ‰atû je snad nejkrásnûj‰í kachnou svûta. Nejnápadnûj‰ím znakem jsou
neobvyklá pera na lopatkách, která mají vnitﬁní prapory roz‰íﬁené a vytoãené vzhÛru nad
hﬁbet jako jakési plachty na lodi. Kachniãka, jak uÏ to u vrubozob˘ch b˘vá, je ov‰em nenápadnost sama. Opeﬁení hraje dÛleÏitou roli v dobû rozmnoÏování. Sameãci se pﬁedvádûjí
pﬁed samicemi a právû tehdy vynikne barva a tvarová krása kaãerova svatebního ‰atu.
Díky nízké cenû a ‰irokému roz‰íﬁení nechybí tito krasavci v chovu snad Ïádného milovníka kachen. Jsou nenároãní, postaãí jim men‰í vodní plocha, ve které budeme pravidelnû
mûnit vodu. Nemûla by to b˘t jen vana zapu‰tûná v zemi, v dne‰ní dobû uÏ není problém
zbudovat pomocí odolné fólie zahradní jezírko i s odtokem. A kdo má na zahradû potok,
ten má úplnû vyhráno. Pozor si musíme dát na predátory – pokud nemáme kachniãky ve
velké voliéﬁe se stropem, ale jen na ohrazeném území (tehdy se obvykle kachny kﬁídlují,
aby neodlétly), musíme pozemek dobﬁe chránit pﬁed vniknutím li‰ek, kun nebo norkÛ
utekl˘ch z farem. Ti dovedou v chovu zpÛsobit obrovské ztráty.
Mandarínka je stromová kachna, která v pﬁírodû s chutí posedává po vûtvích a stromech
poblíÏ vody a ve stromov˘ch dutinách dokonce hnízdí. Proto do chovného zaﬁízení poloÏíme parkosy a na podloÏky postavíme kmenové hnízdní budky. Hnízdí od dubna. Budky
mají b˘t asi 50 cm vysoké, otvor o prÛmûru 11 cm. Na vût‰í plo‰e lze chovat i více párÛ
pohromadû, na men‰í radûji jen jeden pár ve spoleãnosti jin˘ch kachen.
Vylíhlá mláìata vyskakují z dutin a následují samiãku na vodní hladinu. Mandarínka je
velice otuÏilá a mÛÏe b˘t drÏena celoroãnû ve venkovních v˘bûzích s moÏností ukrytí
v pﬁístﬁe‰ku z prken nebo rákosu.
Mandarínky dnes Ïijí na ﬁadû míst svûta, kde se z vysazen˘ch ãi ulétl˘ch jedincÛ stali divocí ptáci. Také v Evropû je mÛÏeme vidût napﬁíklad ve Velké Británii, Holandsku ãi ·v˘carsku.
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¤ád: Vrubozobí (Anseriformes)
PÛvod: V˘chodní Asie
Velikost: Délka 41–49 cm
Chov: Voliéra s rybníãkem, v˘bûh s vodní plochou.
Potrava: Smûs pro kachny, vodní rostliny (okﬁehek), vodní i jin˘ hmyz.
RozmnoÏování: Sná‰í 9–12 vajec, sedí 28–30 dní.
Rozli‰ování pohlaví: Samice je bílohnûdá, nenápadná.
Dobrá rada: Vhodn˘ pták na zahradní rybníãek.

