
G ´ si i kacz ki w po rów na niu
z in ny mi dzi ki mi pta ka mi po -

sia da jà bar dzo bo ga ty i zró˝ ni co wa -
ny ja d∏o spis, po nad to ma jà wy so ko
roz wi ni´ tà zdol noÊç przy sto so wa nia
si´ do ist nie jà cych wa run ków i mo -
gà za ak cep to waç do wol ne po ̋ y wie -
nie wy st´ pu jà ce w te re nie, na któ -
rym ak tu al nie prze by wa jà. Mo˝ -
na Êmia ∏o po wie dzieç, ˝e ich prze -
wód po kar mo wy jest przy chyl ny
na wszel kie go ro dza ju for my po ̋ y -
wie nia.

Pta ki te na wol no Êci w wy szu ka nym
przez sie bie po kar mie po tra fià so bie
sa me za pew niç ko niecz nà dla nich
iloÊç wszel kie go ro dza ju ami no kwa -
sów, wi ta min, mi ne ra ∏ów i bia ∏ek.

G´ si oraz kacz ki – zresz tà jak i in -
ne zwie rz´ ta – po win ny otrzy maç
pew nà okre Êlo nà iloÊç bia∏ ka, aby
mo g∏y nor mal nie i spraw nie funk cjo -
no waç. W zwiàz ku z tym kom po nu -
jàc po ̋ y wie nie dla nich po win ni Êmy
do bie raç ta kie sk∏ad ni ki me nu, aby
ta wy ma ga na i ko niecz na iloÊç by -
∏a im co dzien nie do star czo na.

Dla te go te˝ w kar mie nie po win no
za brak nàç màcz ki ryb nej, chu de go
mle ka, dro˝ d˝y, Êru ty so jo wej i zia -
ren czar ne go s∏o necz ni ka, po nie wa˝
sk∏ad ni ki te po sia da jà wy so kà za war -
toÊç bia∏ ka i ami no kwa sów. 

W pra wi d∏o wym roz wo ju i funk -
cjo no wa niu or ga ni zmu bar dzo wa˝ -
nà ro l´ od gry wa jà ta kie mi ne ra ∏y,
jak: wapƒ, fos for, cynk, man gan,
miedê, ˝e la zo, któ rych naj wi´k sza
iloÊç znaj du je si´ w zie lon kach.

Nie za po mi naj my, ˝e ho do wa ne
przez nas g´ si i kacz ki to w za sa dzie
pta ki dzi kie, któ re w na tu rze sa me
po tra fià za dbaç o ta kie po ̋ y wie nie,
aby w ich pro ce sie tra wien nym zo -
sta ∏o wch∏o ni´ te wszyst ko to, co jest
im po trzeb ne i nie zb´d ne do nor -
mal nej eg zy sten cji i roz mna ̋ a nia
si´.

W zwiàz ku z po wy˝ szym ko niecz -
ne jest, aby na wy bie gu nie za bra -
k∏o buj nie ro snà cej tra wy oraz in -
nych ro Êlin zie lo nych, a w szcze gól -
no Êci po krzy wy, któ ra zaj mu je wa˝ -
ne miej sce w ich ja d∏o spi sie.

W okre sie let nim do sko na ∏ym po -
kar mem w za sa dzie za pew nia jà cym
wszyst kie ele men ty po trzeb ne
do ˝y cia, jest rów nie˝ rz´ sa wod na,
któ rej nie po win no za brak nàç w co -
dzien nym me nu. 

Rów nie˝ za war te w niej wi ta mi ny
od gry wa jà bar dzo wa˝ nà ro l´
w funk cjo no wa niu or ga ni zmu g´ si
i ka czek. Ich obec noÊç jest szcze gól -
nie wa˝ na w pro ce sie za p∏ad nia nia
jaj mie sià cach ich ja ko Êci.

W mie sià cach je sien no–zi mo wych
pta ki mu szà w swo im or ga ni zmie ze -
braç ta kà iloÊç t∏usz czu, aby po zwo li∏
on spo koj nie prze trwaç te trud ne, zi -
mo we mie sià ce. Od spo so bu ˝y wie nia
w tym okre sie za le˝ na jest iloÊç znie sio -

38 5/2005

ABC hodowcy

˚y wie nie g´ si i kacz ek

Tracze lubià ma∏e rybki i Êlimaki.

Podgorza∏ki lubià nurkowaç wi´c powinny mieç g∏´boki staw.



nych jaj na wio sn´, ich za p∏od nie nie
oraz sil ne i zdro we po tom stwo. Po ̋ y -
wie nie w po sta ci zie lo nek i zmie lo nych
bu ra ków oraz mar chwi pe∏ ni funk cj´
ma jà cà na ce lu skon cen tro wa nie jak
naj wi´k szej ilo Êci ener gii. Na to miast
bu ra ki cu kro we i pa ro wa ne kar to fle
wraz z ziar na mi to tak zwa na „bom ba
ener ge tycz na” w okre sie roz rod czym. 

Dla te go te˝ po da wa na kar ma w tym
okre sie mu si byç mie szan kà ta kich zia -
ren jak: ku ku ry dza, psze ni ca, owies,
j´cz mieƒ, s∏o necz nik. Po nad to po win -
na byç wzbo ga co na màcz kà ryb nà
i mi´ snà oraz, aby wspo móc pro ces tra -
wien ny, do dat ko wo do kar my do daç
na le ̋ y zmie lo ne musz le i grit (ta ki ja ki
po da je my go ∏´ biom). Nie mo˝ na za po -

mnieç o do dat ko wym
wzbo ga ce niu die ty
w bia ∏à ka pu st´ i mar -
chew – g∏ów nych do -
star czy cie li ˝e la za. Za -
po bie gli wi ho dow cy
zbie ra jà i su szà w le cie
zie lo nà po krzy w´
(kró lo wa wÊród
wszyst kich zie lo nek,
je ̋ e li cho dzi o bo gac -
two wi ta min i mi ne ra -
∏ów w niej za war tych),
któ rà zmie lo nà do da jà
do po ̋ y wie nia. 

Te raz sà wy spe cja li -
zo wa ne fir my zaj mu -
jà ce si´ sprze da ̋ à go -
to wych karm w po sta -
ci syp kiej lub gra nu -
la tów, w któ rych za -
war te wszel kie wa˝ ne
ele men ty po ̋ y wie nia,
do bra ne w od po -

wied nim sto sun ku Ich sto so wa nie
nie przy spa rza ho dow com k∏o po tów
i za osz cz´ dza wie le cza su w sa mo -
dziel nym przy go to wy wa niu, po -
za tym ich ma ga zy no wa nie nie jest
tak pro ble ma tycz ne. Po za tym sà one
szcze gól nie wy god ne w kar mie niu
m∏o dych, po nie wa˝ ist nie je pe∏ na ga -
ma naj prze ró˝ niej szych mie sza nek
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Mandarynki sà rzeczywiÊcie ma∏o wymagajàce.

Gàgo∏y potrzebujà czystej g∏´bokiej wody oraz bogatej w bia∏ko diety.
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swà za war to Êcià od po wied nio do bra -
nych do wie ku, wiel ko Êci i ga tun ku
pi sklàt.

Skom po no wa niem sk∏a du ta kich
go to wych mie sza nek zaj mu jà si´ lu -
dzie o wy so kich kwa li fi ka cjach i fa -
cho wo Êci w tej dzie dzi nie, co da je
gwa ran cj´ ich pra wi d∏o we go dzia ∏a -
nia, w od ró˝ nie niu do nie za wsze pra -
wi d∏o wo przez nas u∏o ̋ o ne go me nu,
za rów no w pro por cji, jak i asor ty men -
cie. 

Szcze gól nym ele men tem w ˝y wie -
niu ka czek i g´ si jest wo da. Dzie- 
n ne za po trze bo wa nie na nià wa ha si´

w gra ni cach od 1,25 l do na -
wet 2,5 l wo dy w za le˝ no Êci od wiel -
ko Êci i ga tun ku ptac twa wod ne go.
Wo da jest nie zb´d na w ca ∏ym pro ce -
sie tra wie nia, po nie wa˝ pe∏ ni funk cj´
wspo ma ga jà cà, jak rów nie˝ trans por -
to wà. To dzi´ ki niej por cje przyj mo -
wa ne go po kar mu sà prze sy ∏a ne da lej
do dal szych cz´ Êci prze wo du po kar -
mo we go. Dla te go te˝ obok kar mi -
d∏a mu si staç ko niecz nie za wsze pe∏ -
ny po jem nik z czy stà wo da do pi cia.
Jej brak spo wo du je nie pra wi d∏o wo Êci
w pro ce sie tra wien nym. Po za tym wie -
le ga tun ków g´ si jak i ka czek nie po -

tra fi przyj mo waç po kar mu w po sta ci
su chej, a w zwiàz ku z czym brak wo dy
mo ̋ e spo wo do waç Êmierç g∏o do wà
tych zwie rzàt.

Opi sa ny spo sób ˝y wie nia i za sto so -
wa nie wy mie nio nych je go ele men tów
da je nam pew noÊç i gwa ran cj´
przede wszyst kim utrzy ma nia w zdro -
wiu i do sko na ∏ej kon dy cji na sze go
sta da pod sta wo we go oraz uzy ska nie
zdro we go i pe∏ ne go wi tal no Êci po -
tom stwa.

Bar tosz Wy soc ki
Fot. arch. „Wo lie ry”

Tracze i gàgo∏y to kaczki rybo˝erne, ale opracowano dla nich specjalne granulaty.

Czernice nal´˝à do grà˝yc, a wi´c dieta wegetariaƒska im nie wystarczy. 


