
P ra wi d∏o we urzà dze nie pta szar ni
jest jed nym z pod sta wo wych

czyn ni ków ma jà cych wp∏yw na w∏a Êci -
wy prze bieg l´ gów i do bre efek ty ho -
dow la ne. Po praw nie zbu do wa ne klat -
ki, wo lie ry, bud ki l´ go we za pew nia jà
pa pu˝ kom kom fort by to wa nia, chro -
niàc je przed tzw. zm´ cze niem klat -
ko wym. Od po wied nie wa run ki zoo hi -
gie nicz ne sà cz´ Êcià pro fi lak ty ki we -
te ry na ryj nej – za po bie ga jà stra tom
ho dow la nym i po zwa la jà uzy skaç
wi´k szà iloÊç zdro wych, do brze od -
cho wa nych pta ków.

W kon tro lo wa nej ho dow li pa pug fa -
li stych sto su je si´ naj cz´ Êciej tak zwa ny
re ga∏ dla pa pu ̋ ek. Sà to klat ki ty pu
skrzyn ko we go, usta wio ne obok sie bie,
cz´ sto na kil ku po zio mach. Umiesz cza
si´ w nich od po wied nio do bra ne pa ry.
W ta kich klat kach wszyst kie Êcia ny sà
naj cz´ Êciej z drew na lub sklej ki, oprócz
fron to wej, wy ko na nej z dru tu lub siat ki.
Dol na cz´Êç re ga ∏u, nie po sia da jà ca
prze gró dek, mo ̋ e s∏u ̋ yç ja ko wy lo tów -
ka dla m∏o dych pta ków od sa dzo nych
od ro dzi ców.

Przyj mu je si´, ˝e im klat ka jest wi´k -
sza, tym jest to dla pa pu ̋ ek ko rzyst niej -
sze. Jej mi ni mal ne wy mia ry to: d∏u -
goÊç 60 cm, wy so koÊç 40 – 45 cm, sze ro -
koÊç 30 – 35 cm. Kar mi de∏ ka i po ide∏ ka
po win ny byç w ta ki spo sób roz miesz czo -
ne, aby mo˝ na je by ∏o wy god nie wy mie -

niaç, a tak ̋ e nie na ra ̋ aç ich
na bru dze nie od cho da mi. We -
wnàtrz klat ki na le ̋ y umie Êciç
˝erd ki, naj le piej ró˝ nej gru -
bo Êci, o prze kro ju 11
– 15 mm. Umo˝ li wia jà one
gim na sty k´ koƒ czyn, a rów -
no cze Ênie za po bie ga jà two -
rze niu si´ na no gach od ci -
sków. ˚erd ki na le ̋ y wy ko naç
z mi´k kie go drew na lub nie -
oko ro no wa nych ga ∏´ zi.

Bud k´ l´ go wà naj le piej za -
wie siç po ze wn´trz nej stro nie
klat ki, otwo rem wlo to wym, skie ro -
wa nym do dru cia ne go fron tu. W ten

spo sób mo˝ na ∏a two kon tro lo waç roz -
wój pi sklàt przez otwie ra ny da szek. 

W ho dow li sto so wa ne sà dwa ty py bu -
dek l´ go wych: po zio me i pio no we.
W dom kach pio no wych otwór wej Êcio wy
znaj du je si´ w gór nej cz´ Êci przed niej
Êcia ny. W dom kach po zio mych – w Êrod -
ko wej cz´ Êci, po le wej lub pra wej stro nie.
W ka˝ dej bud ce dno po win no mieç mi -
secz ko wa te za g∏´ bie nie, w któ rym gro -

ma dzo ne sà
znie sio ne jaj ka. Za -
po bie ga to roz rzu ca -
niu jaj w mo men cie, gdy
sa mi ca opusz cza gniaz do.
Brak za g∏´ bie nia mo ̋ e byç
przy czy nà zwich ni´ cia sta wu
bio dro we go u pi sklàt, po nie wa˝
mat ka sil niej przy ci ska je przy ogrze -
wa niu. W dom ku le ̋ à cym za g∏´ bie nie
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nie po win no znaj do waç si´ na prze ciw
otwo ru wej Êcio we go, lecz w g∏´ bi bud ki. 

Krót kà ˝erd k´ na le ̋ y przy mo co -
waç rów nie˝ po ze wn´trz nej stro nie
bud ki l´ go wej, tu˝ przy otwo rze wlo -
to wym. W tym miej scu sie dzi sa miec,
kie dy kar mi swo jà part ner k´, a tak ̋ e,
gdy strze ̋ e gniaz da przed in tru za mi.
Do mek za wie sza my tak, by krót ka
˝erd ka znaj do wa ∏a si´ na rów nym po -
zio mie lub wy ̋ ej od naj bli˝ szej ˝er dzi
w klat ce.

Âció∏ ki nie na le ̋ y wk∏a -
daç do bud ki przed z∏o -
˝e niem jaj. Za nim
doj dzie do za ak -
cep  to  wa n ia
dom ku, sa -
mi ce sta -

ran nie go czysz -
czà, usu wa jàc
umiesz czo nà przez
ho dow c´ Êció∏ k´.
Mo˝ na jà w∏o ̋ yç
po wy klu ciu si´ pi -
sklàt – po czàt ko wo
bar dzo drob ne, póê niej
nie co wi´k sze tro ci ny.

Wy ko nu jàc bud k´ l´ -

go wà, ja ko ma te ria ∏u bu dul co we go nie
na le ̋ y u˝y waç sklej ki ani p∏yt wió ro -
wych. Za wie ra jà one klej lub in ne
Êrod ki che micz ne, któ re spra wia jà,
˝e Êcia ny dom ku sà nie prze pusz czal ne
i unie mo˝ li wia jà wy mia n´ po wie trza.
Do bu do wy bu dek naj le piej u˝yç nie -
obro bio ne go, mi´k kie go drew na li Êcia -
ste go, a osta tecz nie Êwier ko we go lub
so sno we go. Ze wzgl´ du na wy so kà
tem pe ra tu r´ pa nu jà cà w dom ku, do -
brze jest w gór nej je go cz´ Êci, w prze -
ciw le g∏ych Êcia nach bocz nych wy ko naç

otwo ry wen ty la cyj ne.
W pta szar ni obok re ga ∏ów ho -

dow la nych i wy lo tów ki, po win -
ny znaj do waç si´ rów nie˝ dwie
wo lie ry. W nich – po l´ gach
– pta ki ma jà szan s´ wy la ta nia
si´. Ta kie wo lie ry na zy wa my

fru wal ka mi.
Dla wy sta wo wych pa pu ̋ ek fa -

li stych, któ re b´ dà bra ∏y udzia∏
w kon kur sach, dla tre nin gu pod -

sta wo we go nie zb´d ne sà tak
zwa ne re ga ∏y tre nin go we.

Do nich na okres 2–3 ty -
go dni prze no szo ne sà

m∏o de pta ki po uzy -
ska niu sa mo dziel -
no Êci. Re ga∏ tre -
nin go wy jest
wie  lo  krot  no -
Êcià klat ki wy -
sta wo wej, lecz
bez sta ∏ych
Êcia nek bocz -
nych. Mo -

˝e my go po dzie liç na prze dzia ∏y po -
przez wsta wie nie za sta wek. Re ga∏
tre nin go wy po wi nien od po wia daç
wszyst kim wy ma ga niom wzor co wej
klat ki wy sta wo wej, po za d∏u go Êcià.
Do ty czy to wy mia rów wy so ko Êci, g∏´ -
bo ko Êci, na chy le nia dasz ka oraz roz -
miesz cze nia, kszta∏ tu i gru bo Êci pa -
ty ków.

Na st´p nie m∏o de pta ki, rów nie˝
na okres 2 – 3 ty go dni, prze no szo ne sà
do bok sów prze zna czo nych do tre nin gu
po ka zo we go. Sà to wi´k sze
po miesz cze nia tre -
nin go we z mo˝ li -
wo Êcià ich po -
d z i a  ∏ u .
Po obu

bo kach bok sów umiesz czo ne sà
klat ki. Od po wia da jà one wy mo gom
kla tek wy sta wo wych. Przez dzie le nie
bok sów na prze dzia ∏y ogra ni cza my
swo bo d´ lo tu pta ków. W ten spo sób
mo ̋ e my wpro wa dzaç pa pu gi do kla -
tek tre nin go wych i utrzy my waç je
przez ja kiÊ czas we d∏ug upodo ba nia
i po trzeb.

Po up∏y wie cza su prze zna czo ne go
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na po byt w bok sach, wy sta wo we pa -
pu˝ ki fa li ste przy go to wy wa ne
do kon kur su do ∏à cza si´ do po zo sta -
∏ych m∏o dych pta ków. Po wy pie rze -
niu, na 6 – 8 ty go dni przed kon kur -
sem, prze no si si´ je po now nie
do bok sów, na st´p nie do re ga ∏ów tre -
nin go wych, a˝ tra fià do kla tek wy sta -
wo wych.

Pa pu˝ ki mo˝ na rów nie˝ roz mna -
˝aç w wo lie rach we wn´trz nych lub
ogro do wych. Jest to nie kon tro lo wa -
ny spo sób po zy ski wa nia po tom -
stwa, po nie wa˝ mo ̋ e dojÊç do przy -
pad ko we go do bo ru par. Chcàc roz -
mna ̋ aç pa pu˝ ki w wo lie rze, na le ̋ y
pa mi´ taç o kil ku wa˝ nych za sa -
dach.

1. Bud ki po win ny byç jed na ko we go
kszta∏ tu i wiel ko Êci, umiesz czo ne
na ta kim sa mym po zio mie. W prze -
ciw nym ra zie mo ̋ e dojÊç do wal ki
pta ków, po nie wa˝ wszyst kie pa pu˝ ki
chcà gniaz do waç w dom ku naj wy ̋ ej
usy tu owa nym i naj lep szym.

2. Bu dek mu si byç wi´ cej ni˝ par l´ -
go wych, aby pta ki mia ∏y swo bod ny
wy bór gniaz da.

3. Mo ̋ e my wpu Êciç do wo lie ry wi´ -
cej sam ców ni˝ sa mic. Pta ki sa mo -
dziel nie do bio rà si´ w pa ry. Nad miar
sam ców mo ̋ e my usu nàç lub po zo sta -
wiç w wo lie rze. Nie na le ̋ y wpusz czaç
do wo lie ry wi´ cej sa mic, po nie wa˝ sà
one agre syw ne w wal ce o jed ne go
part ne ra.

W okre sie l´ gów du ̋ à ro l´ od gry wa
Êwia t∏o. Je go me cha nizm od dzia ∏y wa -
nia nie zo sta∏ jesz cze do k∏ad nie po zna -
ny. Âwia t∏o od bie ra ne przez nerw wzro -
ko wy pta ka prze ka zy wa ne jest do przy -
sad ki mó zgo wej, któ ra pod wp∏y wem
te go bodê ca zwi´k sza pro duk cj´ hor -
mo nu go na do tro po we go, po bu dza jà ce -
go jaj nik do roz wo ju p´ che rzy ków ja jo -
wych. W okre sie l´ gów pa pu˝ ki wy ma -
ga jà 12 – 14 go dzin Êwia t∏a. W tym cza -
sie, zw∏asz cza zi mà, ko niecz ne jest do -
dat ko we, sztucz ne oÊwie tle nie. W pta -
szar niach bez okien nych zwi´k sza si´
d∏u goÊç dnia Êwietl ne go. èró d∏em Êwia -
t∏a w po miesz cze niu mo gà byç zwy -
k∏e ˝a rów ki. Nie sà one jed nak do brym
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roz wià za niem, gdy˝ szyb ko na grze wa jà
si´ i da jà zbyt ˝ó∏ te oÊwie tle nie. Naj lep -
sze sà spe cjal ne Êwie tlów ki, gdy˝ emi tu -
jà Êwia t∏o po dob ne do dzien ne go. Wy -
twa rza jà one pro mie nio wa nie ul tra fio -
le to we, nie zb´d ne do pra wi d∏o we go
roz wo ju pta ków. W po miesz cze niu
mo˝ na za in sta lo waç ze gar re gu lu jà cy
czas pra cy Êwie tló wek. Nie trze ba wów -
czas sa mo dziel nie wy ∏à czaç Êwia t∏a. Ist -
nie jà ze ga ry, któ re za pew nia jà stop nio -
we zwi´k sza nie i zmniej sza nie in ten syw -
no Êci oÊwie tle nia. Imi tu je to zmrok
i Êwit. Gwa∏ tow ne wy ∏à cza nie Êwia -
t∏a mo ̋ e po wo do waç pa ni k´ pta ków
oraz stra ty w l´ gach. W no cy na le ̋ y po -
zo sta wiç „Êwia t∏o dy ̋ ur ne” – ma ∏ej mo -
cy.

Po wa˝ nym pro ble mem w pta szar ni
jest za py le nie po wie trza. Nad miar wdy -
cha nych py ∏ów mo ̋ e spo wo do waç
z∏e sa mo po czu cie i dusz no Êci, zw∏asz cza
u osób ze sk∏on no Êcia mi do ast my.
Obec nie po wszech nie sto su je si´ jo ni za -
to ry, któ re po pra wia jà mi kro kli mat
w pta szar ni przez wpro wa dze nie do po -
wie trza jo nów ujem nych. Po wo du jà one
skle ja nie si´ i szyb kie spa da nie py ∏ów.
Wów czas mo˝ na je ∏a two usu nàç,
na przy k∏ad po przez re gu lar ne zmy wa -
nie pod ∏o gi. In nym po wo dem sto so wa -
nia jo ni za to rów jest ich dzia ∏a nie bak te -
rio bój cze, co zmniej sza ry zy ko wy stà pie -
nia u pta ków cho rób in fek cyj nych.

Na le ̋ y rów nie˝ dbaç o czy stoÊç bu -
dek l´ go wych. Pa pu gi nie usu wa jà
z nich od cho dów swo je go po tom stwa.
W wa run kach na tu ral nych sa mi ce
sku bià Êcia ny dziu pli i w ten spo sób
za pew nia jà no wà czy stà war stw´ wy -
Êció∏ ki. W nie wo li pa pu˝ ki nie ma jà
ta kiej mo˝ li wo Êci, dla te go cz´ sto
na pal cach lub ca ∏ych nó˝ kach m∏o -
dych pta ków two rzà si´ stward nia -
∏e kul ki z ka ∏u. War to, wi´c mieç bud -
k´ re zer wo wà, do któ rej mo˝ na prze -
∏o ̋ yç pi skl´ ta, a za nie czysz czo nà wy -
myç i wy de zyn fe ko waç.

Tro ska o do bro stan pa pu ̋ ek fa li stych
da je nie tyl ko po praw ne efek ty ho dow -
la ne, ale czy ni z ho dow cy – ama to -
ra – praw dzi we go mi ∏o Êni ka pta ków.

An na No wa czyk
Fot. W∏. Kwiatkowski
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