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Wy st´ po wa nie w na tu rze, bio lo gia
oraz dy mor fizm p∏cio wy

W na tu rze spo ty ka si´ dwa pod ga -
tun ki ró˝ nià ce si´ za si´ giem wy st´ -
po wa nia, wiel ko Êcià oraz bar wà upie -
rze nia. Pierw szy to oma wia ny prze ze
mnie pod ga tu nek no mi nal ny, zwa ny
w j´ zy ku pol skim z∏o to brzu chem
Êrod ko wo afry kaƒ skim (Spo ra egin -
thus sub fla vus lub Aman da va sub fla -
va). Na tu ral ny za si´g je go wy st´ po -
wa nia roz cià ga si´ g∏ów nie na te re -
nach po ∏o ̋ o nych po obu stro nach
rów ni ka i cià gnie od Se ne ga lu na za -
cho dzie do Etio pii na wscho dzie kon -
ty nen tu afry kaƒ skie go. Spo ty ka ny
jest tak ̋ e na Pó∏ wy spie Arab skim.
Dru gi pod ga tu nek to z∏o to brzuch
po ∏u dnio wo afry kaƒ ski (Spo ra egin -
thus sub fla vus
clar kei) wy st´ -
pu jà cy na

ob sza rach znaj du jà cych si´ na po ∏u -
dnie od Sa ha ry, a˝ do Afry ki Po ∏u -
dnio wej. Z∏o to brzu chy za miesz ku jà
ró˝ no rod ne ty py Êro do wisk – od su -
chych, po ro Êni´ tych tra wa mi i krze -
wa mi sa wann, po przez ba gna i mo -
kra d∏a, te re ny po ∏o ̋ o ne w po bli ̋ u
cie ków i zbior ni ków wod nych do re -
jo nów pa gór ko wa tych lub wr´cz gó -
rzy stych (do wy so ko Êci 2500 m
n.p.m). U sam ców pierw sze go pod -
ga tun ku upie rze nie pod gar dla i par -
tii pier sio wo -brzusz nej jest in ten syw -
nie czer wo no po ma raƒ czo we, pod -
czas gdy u dru gie go ˝ó∏ te. Ten ostat -
ni jest rów nie˝ nie co wi´k szy. W swo -
jej oj czyê nie wi du je si´ je zwy kle w
sta dach prze miesz cza jà cych si´ w po -
szu ki wa niu po kar mu i wo dy. Pod sta -

wo we po ̋ y wie nie sta no wià roz ma -
ite na sio na traw i chwa stów,
nie wiel kie owa dy i ich lar wy,
in ne ma ∏e bez kr´ gow ce oraz
m∏o de p´ dy ro Êlin. W okre sie
l´ go wym pta ki ∏à czà si´ w pa ry

i gniaz du jà w ko lo niach, rza -
dziej w od osob nie niu. Wi jà

mniej lub bar dziej ku li ste gniaz da
w g´ stwi nie krze wów lub nie zbyt wy -
so ko na drze wach. Cz´ Êciej jed nak
wy ko rzy stu jà do l´ gów opusz czo ne

gniaz da wi k∏a czy. 
Z∏o to brzu chy sà

z na tu ry ∏a god ne
i spo koj ne, a przy
tym nie zwy kle ru -

chli we i uf ne wo bec
cz∏o wie ka. W∏a Êci wie pie l´ -

gno wa ne po tra fià do ̋ yç w nie wo li na -
wet 10-12 lat, choç cz´ sto po ukoƒ -

cze niu 6. ro ku ˝y cia mo gà byç ju˝ ca∏ -
ko wi cie bez p∏od ne.

P∏eç pta ków mo˝ na ∏a two roz po -
znaç. Sa miec po sia da ja skra wy, czer -
wo ny pa sek – ni by smu g´ cià gnà cà si´
nad gór nà kra w´ dzià oka i jest in ten -
syw niej ubar wio ny. Uwa g´ zwra ca
szcze gól nie in ten syw ne, po ma raƒ czo -
wo z∏o ci sto ̋ ó∏ te do po ma raƒ czo wo -
czer wo ne go za bar wie nie pod gar dla i
par tii pier sio wo -brzusz nej, któ ra u
sa mi cy jest bla do ̋ ó∏ ta. Nie mniej jed -
nak zda rza jà si´ sa mi ce, któ re in ten -
syw no Êcià upie rze nia w tej cz´ Êci cia -
∏a do rów nu jà nie jed ne mu sam co wi.
Po nad to sa micz ka nie po sia da wspo -
mnia ne go pa ska na g∏o wie, a jej upie -
rze nie jest bar dziej ma to we. M∏o de
pta ki ma jà czar ny dziób, a ubar wie -
niem przy po mi na jà sa mi ce. 

Pie l´ gna cja w klat ce i wo lie rze
Po mi mo nie wiel kich roz mia rów

cia ∏a klat ka dla par ki pta ków po win -
na byç du ̋ a, zw∏asz cza gdy pla nu je -
my w niej l´ gi. Jej opty mal ne, mo im
zda niem, wy mia ry to: 80 x 50 x 50 cm.
Do cho wu i ho dow li z∏o to brzu chów
na da jà si´ jed nak tyl ko klat ki o roz -
sta wie pr´ tów po ni ̋ ej 1 cm, w prze -
ciw nym ra zie pta ki mo gà wy do sta waç
si´ przez nie na ze wnàtrz (za le ca na
na to miast mak sy mal na Êred ni ca
oczek siat ki wo lie ry to 0,8 cm). Zda -
niem wi´k szo Êci ho dow ców z∏o to -
brzu chy naj le piej jest ho do waç
w klat kach lub re ga ∏ach ty pu skrzyn -
ko we go z a˝u ro wym przo dem (do
1/2-2/3 je go wy so ko Êci). Nie za po mi -
naj my wte dy o za mon to wa niu do dat -
ko we go oÊwie tle nia, naj le piej Êwie -

Z∏o to brzuch - fi li gra no wy
astryld z Czar ne go Là du

Ten prze pi´k nie ubar wio ny, ∏a god ny, o ˝y wym tem pe ra men cie afry kaƒ ski pta szek zwa ny jest rów nie˝ po tocz nie
˝ó∏ to brzu chem lub ben ga li kiem z∏o to brzu chym, a w j´ zy ku an giel skim Oran ge - lub Gold -bre asted Wa xbill lub
po pro stu Ze bra Wa xbill. Na le ̋ y do ro dzi ny astryl dów (Es tril di dae) i jest jed nym z naj mniej szych jej przed sta -
wi cie li (do ra sta je dy nie do 9-10 cm d∏u go Êci). Uda ny roz ród w nie wo li 
za le ̋ y przede wszyst kim od do st´p no Êci od po wied nich roz mia rów po kar mów zwie rz´ cych. 

Wy bar wia jà ca si´ m∏o da sa -

micz ka. Fot. A. Mau ri sot
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tlów ki o s∏a bej mo cy. Dno klat ki po -
win no byç wy sy pa ne drob nym, ˝ó∏ -
tym i czy stym pia skiem. W jed nym
lub dwóch ro gach oraz wo kó∏ bud -
ki/ko szycz ka wska za ne jest umiesz -
cza nie nie wiel kich p´cz ków ga ∏à zek z
drzew igla stych (Êwierk) lub li Êcia -
stych (wierz ba, brzo za). Mo˝ na rów -
nie˝ wsta wiç do nicz k´ z ˝y wy mi ro Êli -
na mi, ja kich u˝y wa si´ np. do de ko ra -
cji ter ra riów (w osta tecz no Êci mo gà
byç sztucz ne). Wpro wa dze nie ta kich
ele men tów wy stro ju zna ko mi cie
wp∏y wa na sa mo po czu cie pta ków.
Z∏o to brzu chy ko cha jà s∏oƒ ce i cie p∏o
oraz kà pie le w pia sku lub let niej wo -
dzie. Tem pe ra tu ra po wie trza, z uwa -
gi na ich cie p∏o lub noÊç, po win na
oscy lo waç wo kó∏ 20°C (nie mo ̋ e na
d∏u˝ szy czas spaÊç po ni ̋ ej 14-15°C).
Po miesz cze nie mu si byç tak ̋ e ca∏ ko -
wi cie za bez pie czo ne przed prze cià -
ga mi oraz oÊwie tlo ne przez co naj -
mniej 12, a naj le piej 14 go dzin dzien -
nie. 

Bez wzgl´d nie naj lep sze wy ni ki uzy -
sku je si´ ho du jàc pta ki w wo lie rach,
wzgl´d nie szklar niach lub spe cjal nie
prze zna czo nych do te go ce lu po ko -
jach, ale ko niecz nie wy po sa ̋ o nych
w do bry sys tem wen ty la cyj ny. Do wo -
lie ry ze wn´trz nej wpusz cza my je do -
pie ro w po ∏o wie ma ja i ko niecz nie
pod czas usta bi li zo wa nej, do brej po go -
dy. Prze no sze nie w cza sie ch∏o dów czy
s∏o ty mo ̋ e za koƒ czyç si´ dla pta ków
tra gicz nie. Urzà dza jàc wo lie r´ ogro -

do wà na le ̋ y pa mi´ taç, ˝e co praw da
sà to pta ki cie p∏o lub ne, ale po od po -
wied niej akli ma ty za cji do brze zno szà -
ce nasz kli mat (wi´k szoÊç z∏o to brzu -
chów wcià˝ po cho dzi z od∏o wów w na -
tu ral nym Êro do wi sku). Tyl nà i jed nà z
bocz nych Êcian wo lie ry ob sa dza my g´ -
sto ró˝ no rod ny mi, na da jà cy mi si´ do
te go ce lu krze wa mi. Do sko na le spraw -
dza jà si´ rów nie˝ pnà cza, np. wi no roÊl,
w cie niu któ re go za dnia schro nie nie
znaj dà owa dy oraz pa j´ cza ki. Pra wi -
d∏o wo wo lie ra po win na byç ca∏ ko wi cie
za da szo na i os∏o ni´ ta z trzech stron
prze zro czy stà plek sà lub grub szà fo lià.
W ra zie za ∏a ma nia si´ po go dy do brym
spo so bem jest awa ryj ne za mon to wa -
nie na przed niej Êcia nie p∏y ty z plek si,
∏a twej do zdj´ cia. Ma to szcze gól ne
zna cze nie w mo men cie opusz cza nia
gniaz da przez m∏o de, któ re sà bar dzo
wra˝ li we na ch∏ód i wil goç. Naj lep -
szym jed nak roz wià za niem jest po sia -

da nie wo lie ry z przy le ga jà cà do niej
ca∏ ko wi cie szczel nà i za da szo nà cz´ -
Êcià za mkni´ tà. 

˚y wie nie
Pod sta wà ˝y wie nia pta ków w ok-re -

sie spo czyn ku p∏cio we go jest mie -
szan ka ziar ni sta z∏o ̋ o na z ró˝ nych
ga tun ków pro sa (w tym: se ne gal skie -
go, mu rzyƒ skie go, jed no stron ne go
itp.). Wska za ny jest nie wiel ki do da -
tek ka na ru, na sion traw i sa ∏a ty. Nie -
odzow na jest rów nie˝ Êwie ̋ a zie lon ka
(szcze gól nie drob no sie ka na). Naj -
ch´t niej zja da na jest gwiazd ni ca po -
spo li ta i mni szek le kar ski, a po nad to
rdest pta si, bab ka, rze ̋ u cha, szpi nak,
naç pie trusz ki. Z wa rzyw szcze gól- nie
pre fe ro wa na jest tar ta mar chew, a z
owo ców jab∏ ko, grusz ka oraz ba nan.
Bar dzo do brym do dat kiem sà kwia to -
sta ny dzi ko ro snà cych traw, zió∏ i
chwa stów. Po le cam po da wa nie wo dy
mi ne ral nej, za wsze nie ga zo wa nej.
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Z∏o to brzusz ki (u gó ry po le wej sa mi ca, po pra wej sa miec) i ben ga lik (po ni ̋ ej) w

obu do wa nej li stwa mi bo aze ryj ny mi wo lie rze we wn´trz nej. Fot. L. Chri sten sen

Sa miec (w Êrod ku) w do bo ro wym to wa rzy stwie. Fot. A. Mau ri sot

Zdro wy przy chó wek to du ma ka˝ de go ho dow cy. Fot. A. Mau ri sot
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Wa˝ na jest tak ̋ e do bra mie szan ka
mi ne ral no -wi ta mi no wa, po t∏u czo ne
na drob no sko rup ki go to wa nych jaj
ku rzych, ka wa∏ ki mu sze lek, gri tu,
kre dy czy in nych zwiàz ków wa pien -
nych. K´p ki traw le Ênych (∏à ko we nie
sà po le ca ne z uwa gi na nie bez pie -
czeƒ stwo, ja kie nio sà za so bà opry ski
i na wo zy sztucz ne) po da ne ko rze nia -
mi do gó ry wraz z za le ga jà cà na nich
zie mià sà do sko na ∏ym êró d∏em mi -
kro ele men tów. Po za okre sem l´ go -
wym pta kom rów nie˝ od cza su do
cza su na le ̋ y po da waç ˝y we owa dy
i ich lar wy, skie∏ ko wa ne ziar no, nie lu -
kro wa ne bisz kop ty lub cia sto dro˝ -
d˝o we. Do pusz cza si´ tak ̋ e skar mia -
nie spe cja li stycz ny mi mie szan ka mi
dla pta ków owa do ̋ er nych oraz mi´k -
ko ja dów.

Roz ród - na co trze ba zwró ciç
uwa g´?

Uzy ska nie do rod ne go po tom stwa
w nie wo li spra wia na wet do Êwiad czo -
nym ho dow com wcià˝ wie le trud no -
Êci, a dla po czàt ku jà cych jest nie la da
wy zwa niem. Nie wiel kie roz mia ry pta -
ka mo gà b∏´d nie su ge ro waç, ˝e je go
roz ród mo˝ li wy jest na wet w nie du ̋ ej
klat ce. Cho cia˝ uda ne l´ gi w klat ce sà
mo˝ li we, to jed nak naj lep sze wy ni ki
ho dow la ne uzy sku je si´, mo im zda -
niem, je dy nie w od po wied nio urzà -
dzo nej wo lie rze (po ko jo wej lub ogro -
do wej) lub po miesz cze niu spe cjal nie
do te go ce lu przy sto so wa nym (np.
w po ko ju, szklar ni, wi try nie okien nej
itp.), w któ rym pta ki mo gà swo bod nie
fru waç. Mi mo ˝e w na tu rze z∏o to -
brzu chy gniaz du jà naj cz´ Êciej w ko lo -

niach, to w po miesz cze niu mo ̋ e
prze by waç tyl ko jed na pa ra l´ go wa
pta ków (sam czy ki sta jà si´ wte dy
agre syw ne wo bec swo ich po bra tym -
ców tej sa mej p∏ci). To wa rzy stwo na -
to miast in nych ga tun ków pta ków jest
jak naj bar dziej mo˝ li we (np. drob ne,
spo koj ne ∏usz cza ki, prze piór ki chiƒ -
skie, ∏à ków ki, ma ∏e eg zo tycz ne go ∏àb -
ki), ale w okre sie l´ go wym zde cy do -
wa nie le piej jest pa r´ ho dow la nà trzy -
maç w od osob nie niu.

Naj wi´k szym pro ble mem w roz -
mna ̋ a niu z∏o to brzu chów, któ re z re -
gu ∏y bar dzo ch´t nie przy st´ pu jà do l´ -
gów, jest po myÊl ny od chów pi sklàt.
Ro dzi ce kar mià m∏o de g∏ów nie drob -
ny mi, ˝y wy mi owa da mi i ich lar wa mi,
wzgl´d nie in ny mi, ma ∏y mi bez kr´ -
gow ca mi (g∏ów nie pa j´ cza ka mi) i kar -
m´ ta kà ho dow ca mu si bez wzgl´d nie
im za pew niç. Sta ∏ym do dat kiem w
tym okre sie po win no byç tak ̋ e skie∏ -
ko wa ne ziar no pro sa, jak rów nie˝ doj -
rze wa jà ce kwia to sta ny po lnych i ∏à ko -
wych traw, chwa stów i zió∏. Po da wa -
nie tra dy cyj nej mie szan ki ja jecz nej
(drob no po sie ka ne jaj ko wy mie sza ne
z kasz kà ja gla nà, po kru szo nym, nie lu -
kro wa nym bisz kop tem, bu∏ kà tar tà
lub mà kà ku ku ry dzia nà) ma ogra ni -
czo ne zna cze nie, gdy˝ wi´k szoÊç pta -
ków nie prze ja wia nià zbyt nie go za in -
te re so wa nia. Nie mniej jed nak na le ̋ y
jà za da waç, po nie wa˝ pta ki od po -
wied nio przy zwy cza jo ne spo ̋ y wa jà,
choç ogra ni czo ne jej ilo Êci, po dob nie
jak i in ne kar my prze zna czo ne dla ga -
tun ków owa do ̋ er nych i mi´k ko ja -
dów, lecz nie sà w sta nie tyl ko na ich

ba zie wy kar miç po myÊl nie pi sklàt.
Tak ̋ e pod k∏a da nie za p∏od nio nych jaj
pod ze ber ki czy mew ki ja poƒ skie mi ja
si´ z ce lem. 

Kar mià cym pi skl´ ta osob ni kom ro -
dzi ciel skim ho dow cy naj cz´ Êciej po -
da jà musz ki owo co we i ich lar wy
(Dro so phi la hy dei, D. me la no ga ster
oraz o zre du ko wa nych skrzy d∏ach – D.
fu ne bris), ró˝ no rod ne ga tun ki mszyc
oraz jak naj mniej sze, naj le piej bia ∏e i
po zba wio ne skó ry lar wy màcz ni ka
(Te ne brio mo li tor, zwa ne go po tocz nie
„Buf fa lo”). Musz ki owo co we - octów -
ki mo˝ na ho do waç sa me mu w s∏o -
ikach, pla sti ko wych lub szkla nych po -
jem ni kach na dnie, któ rych uk∏a da my
oko ∏o 2 cm war stw´ pap ki owo co wej
(ba na no wo -jab∏ ko wo -grusz ko wej z
nie wiel kim do dat kiem p∏at ków owsia -
nych). Na czy nia przy kry wa my ba zà
lub fi ran kà. Nie któ rzy ho dow cy usta -
wia jà w po miesz cze niu, w któ rym
gniaz du je pa ra pta ków 2-3 ku we ty lub
pla sti ko we mi secz ki przy kry te drob nà
siat kà, przez któ rà do ro s∏e owa dy mo -
gà si´ wy do sta waç na ze wnàtrz. Trze -
ba jed nak do daç, ˝e pta ki pre fe ru jà
lar wy mu szek owo co wych (trze ba je
wy do by waç z pap ki i po op∏u ka niu po -
da waç na p∏a skim spodecz ku), a
mniej po sta cie ima go. Na mna ̋ a nie
octó wek do brze jest roz po czàç od po -
wied nio wcze Êniej tak, aby w chwi li
po ja wie nia si´ pi sklàt dys po no waç do -
sta tecz nà ich ilo Êcià. Wa dà tej me to dy
jest nie zbyt przy jem ny za pach wy do -
by wa jà cy si´ z fer men tu jà cej ma sy
owo co wej. Nie po win no si´ jed nak
ba zo waç na sa mych tyl ko musz kach.

Kil ku dnio we pi skl´ ta w gnieê dzie. Fot. A. Mau ri sot
Z ta kiej „po kra ki” wy ra sta po tem je den z naj pi´k niej ubar wio nych pta ków.
Fot. A. Mau ri sot



Ró˝ no rod noÊç po kar mów ˝y wych nie -
po rów ny wal nie zwi´k sza suk ces ho -
dow la ny. Dla te go te˝ jed no cze Ênie
trze ba po da waç pta kom ga ∏àz ki ro Êlin
opa no wa nych przez mszy ce (u mnie
na dzia∏ ce szcze gól nie ob le pio ne sà
ni mi na stur cje oraz ró ̋ e), drob ne pa -
jà ki, mrów cze lar wy (ale uwa ga - nie -
któ re ga tun ki le Ênych mró wek sà jed -
nak pod Êci s∏à ochro nà!), sch∏o dzo ne
w lo dów ce nim fy sza raƒ cza ków
(Êwierszcz Êród ziem no mor ski i do mo -
wy) oraz mo le. Cho cia˝ ge ne ral nie nie
po le ca si´ po da wa nia ˝y wych po kar -
mów sto so wa nych w ˝y wie niu ryb
akwa rio wych (szcze gól nie larw ochot -
ki), to jed nak skar mia nie od cza su do
cza su szklar kà (lar wà wo dzie nia) oraz
czar nà lar wà ko ma ra, któ re nie aku -
mu lu jà w swo im cie le szko dli wych
sub stan cji tok sycz nych jest mo˝ li we.
Po da je my je zwil ̋ o ne wo dà w na kr´t -
ce od s∏o ika lub spodecz ku. Z in nych 
po kar mów wy ko rzy sty wa nych w ak-
wa ry sty ce (g∏ów nie przez ho dow ców
ryb kar pieƒ co wa tych) bar dzo do bre
sà rów nie˝ mu chów ki (g∏ów nie z ro -
dza ju Chi ro no mus), któ re la tem uno -
szà si´ w g´ stych chma rach 1,5-2 m
nad zie mià, skàd mo˝ na je ∏a paç zwy -
k∏à siat kà plank to no wà. Przed po da -
niem pta kom mo˝ na lek ko zmo czyç je
wo dà. War tym uwa gi uzu pe∏ nie niem
mo gà byç rów nie˝ wy ho do wa ne na
po ̋ yw kach or ga nicz nych do nicz kow -
ce bia ∏e (Eu chy tra ceus al bi dus), zwa ne
te˝ wa zon kow ca mi.

Ho du jàc pta ki w wo lie rze ze wn´trz -
nej do brym roz wià za niem jest zwa bia -
nie do niej owa dów, np. przez za pa lo nà
w no cy ˝a rów k´ lub Êwie tlów k´ o nie -
wiel kiej mo cy, któ ra  po win na za wsze
sta no wiç stan dar do we wy po sa ̋ e nie.
Wa run kiem jest jed nak po sia da nie po -
miesz cze nia do sta tecz nie do brze ob sa -
dzo ne go krze wa mi i pnà cza mi w g´ stwi -

nie, któ rych owa dy oraz przede wszyst -
kim pa j´ cza ki cho wa jà si´ za dnia, skàd
sà po tem suk ce syw nie wy ∏a py wa ne
przez pta ki. Nie mniej spo sób ten na le ̋ y
trak to waç tyl ko ja ko dzia ∏a nie do dat ko -
we a ni gdy pod sta wo we. 

L´ gi
Zda rza si´, ˝e z∏o to brzu chy wi jà

gniaz do w za ro Êlach wo lie ry, cz´ Êciej
jed nak wy bie ra jà do je go za ∏o ̋ e nia za -
rów no wi kli no we ko szycz ki, jak i drew -
nia ne bud ki (naj bar dziej pre fe ro wa ne
przez pta ki sà te za wie szo ne jak naj wy -
˝ej) z wy ci´ tà do po ∏o wy przed nià Êcian -
kà o wy mia rach, jak dla ze be rek lub
mniej szych ga tun ków: 12 x 12 x 12 cm.
Ko szycz ki sà gor szym roz wià za niem,
gdy˝ unie mo˝ li wia jà kon tro l´ l´ gów. Ja -
ko ma te ria ∏u do bu do wy gniaz da pta -
kom na le ̋ y do star czyç de li kat ne go, ela -
stycz ne go i cien kie go sia na (np. z bliê -
nicz ki psiej traw ki), w∏ó kien z orze cha
ko ko so we go, su che go mchu (naj lep szy
jest mech ja waj ski u˝y wa ny przez akwa -
ry stów do roz mna ̋ a nia ryb), mi´k kich
bia ∏ych pió rek, skraw ków ma te ria ∏u itp.
Je ̋ e li nie dys po nu je my do brej ja ko Êci
sia nem le piej zre zy gnuj my z nie go ca∏ -
ko wi cie na rzecz do brej ja ko Êci w∏ó kie -
nek ko ko so wych. 

To ku jàc sa miec stro szy pió ra na g∏o -
wie, przez co wy da je si´ ona wi´k sza.
Po dob nie czy ni z upie rze niem na pier -
siach i brzu chu. Wie lo krot nie wy ko nu -
je rów nie˝ przed part ner kà sk∏o ny
i roz po Êcie ra ma je sta tycz nie ogon.
Wkrót ce po tem do cho dzi do ko pu la cji.
Sa micz ka sk∏a da 3-9 (prze ci´t nie 4-5)
ma lut kich jaj, któ rych in ku ba cja trwa
12-13 dni. Naj cz´ Êciej oba pta ki sà na
zmia n´ za an ga ̋ o wa ne w ich wy sia dy -
wa nie, przy czym w no cy ro bià to
wspól nie. Od tej re gu ∏y zda rza jà si´
jed nak wy jàt ki i mo˝ li we jest, ˝e w no cy
ja ja ogrze wa ne sà tyl ko przez sa mi c´.
Po sia da jàc pa ry nie spraw dzo ne pod

wzgl´ dem roz rod czym lub pod cho dzà -
ce do l´ gu po raz pierw szy le piej jest
po wstrzy maç si´ od kon tro lo wa nia
gniaz da, gdy˝ gro zi to je go po rzu ce -
niem przez ner wo we pta ki. Za raz po
wy klu ciu si´ z jaj pi skl´ ta sà ko lo ru ró -
˝o we go, ale po kil ku dniach sta jà si´
ciem no brà zo we. Ma jà przy tym czar ne
dzio by i w wie ku oko ∏o 18-21 dni sà ju˝
ca∏ ko wi cie opie rzo ne. Opusz cza jà
gniaz do po 3-3,5 ty go dniach prze by wa -
nia w nim, ale jesz cze przez 10-14 dni
wra ca jà do nie go na noc. W przy pad ku
ho dow li klat ko wej na le ̋ y za pew niç im
(przej Êcio wo) do dat ko we ˝erd ki, gdy˝
po czàt ko wo ma jà k∏o po ty z là do wa -
niem. W wie ku oko ∏o 7-8 ty go dni pod -
lo ty prze cho dzà zmia n´ upie rze nia na
cha rak te ry stycz ne dla osob ni ków do ro -
s∏ych (trwa to oko ∏o 2-3 ty go dnie). Przy
ho dow li klat ko wej na le ̋ y je po usa mo -
dziel nie niu si´ od dzie liç od ro dzi ców.
Cz´ sto bo wiem sa miec za czy na byç
agre syw ny wo bec po tom stwa tej sa mej
p∏ci. Izo la cj´ m∏o dych mo ̋ e my jed nak
prze pro wa dziç tyl ko wów czas, gdy je -
ste Êmy ca∏ ko wi cie pew ni, i˝ sa mo dziel -
nie je dzà one mie szan k´ ziar ni stà.
Cho cia˝ w wie ku 4 mie si´ cy pta ki sà ju˝
ca∏ ko wi cie wy ro Êni´ te, to jed nak do
roz ro du po win ny byç do pusz cza ne po
ukoƒ cze niu mi ni mum 8-9 mie si´ cy ˝y -
cia. M∏o de sam ce uzy sku jà pe∏ ni´ wy -
bar wie nia do pie ro po ukoƒ cze niu 15-
16 mie si´ cy.

Dr Hu bert Zien tek

zdj´cia dzi´ki uprzejmoÊci:
A. Maurisot, http://bestofpiafs.free.f
r./bestof/c7a.php oraz
http://www.astrild.com
Lars Christensen, 
http://www.webird.dk
Harry Bryant - NFSS, 
htpp://www.nfss.org
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Ptak i  egzotyczne

Pod lo ty po opusz cze niu bud ki (ptak z pra wej) ma jà

czar ny dziób i sà ma to wo sza re. Fot. A. Mau ri sot

Pa ra z∏o to brzu chów po ∏u dnio wo afry kaƒ skich – po

le wej sa mi ca. Fot. A. Mau ri sot


