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Gatunki zwierząt futerkowych

Piżmak amerykański cz. II
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Piżmak jest gatunkiem ziemno-wodnym, spędzają-
cym znaczną część życia w wodzie. Doskonale pływa 
i nurkuje. Zamieszkuje zawsze w pobliżu wody, nie tyl-
ko dużych zbiorników wodnych, jak jeziora czy rzeki, 
ale i stawów czy nawet rowów melioracyjnych. Bytuje 
najczęściej w norach wodnych wykopanych w nabrze-
żach, z wejściami usytuowanymi pod powierzchnią 
wody. Swoją działalnością piżmaki mogą osłabiać 
konstrukcje grobli czy wałów przeciwpowodziowych. 
Potrafią także budować z gałęzi, trzcin i mułu budowle 
przypominające żeremia bobrów. Prowadzą generalnie 
nocny tryb życia, jednak można je spotkać również 
wieczorami i rano.

Piżmaki charakteryzują się znacznym potencjałem 
rozrodczym, potomstwo wydają w okresie od wiosny 
do jesieni. Ciąża u tego gatunku jest bardzo krótka, 
trwa bowiem około 30 dni. Samice rodzą najczęściej 
6-7 młodych, chociaż może ich być nawet ponad 10. 
Młode piżmaki rodzą się niedołężne i ślepe, jednak już 
w wieku 3-5 miesięcy są zdolne do rozrodu. Piżmaki 
żyją najczęściej w dużych koloniach.

Zaliczane są do zwierząt roślinożernych, jednak 
niektóre źródła podają, że uzupełniają także swoją 
dietę pokarmem zwierzęcym, najczęściej skorupiakami 
czy mięczakami. Inne badania wskazują, że pokarm 
zwierzęcy pobierają wyjątkowo i niesłusznie przy-
pisuje im się szkody w gospodarstwach rybackich. 
Pokarm piżmaków stanowią przede wszystkim trawy 
oraz części zielone i kłącza różnorodnych roślin wod-
nych lub przybrzeżnych, np. tataraku, pałki wodnej, 
grzybieni, moczarki czy rdestu. Interesujące jest, to 
że piżmaki na okres zimy potrafią gromadzić zapasy 
pokarmu roślinnego.

W Polsce piżmaki zaliczane są do drobnej zwierzy-
ny łownej z okresem ochronnym. Okres polowań na 
te zwierzęta przypada od 11 sierpnia do 15 kwietnia. 
W latach, gdy skóry piżmaków były poszukiwanym 
surowcem futrzarskim, podejmowano próby hodowli 
klatkowej tych zwierząt. Hodowano je między in-
nymi w Czechosłowacji, Związku Radzieckim oraz 

w Polsce. Udało się nawet wyhodować piżmaki czar-
no ubarwione i albinotyczne. Trwałość użytkowania 
wyrobów futrzarskich z piżmaków jest dość wysoka, 
wynosi 50 pkt. w 100-punktowej skali. Ze skór tych 
zwierząt produkuje się futra oraz inne wyroby futrzar-
skie, zarówno w kolorze naturalnym, jak i farbowane 
lub uszlachetniane, mające imitować skóry norek lub 
nawet fok.
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