
W ar ty ku le tym chcia∏ bym opi -
saç jak sa mo dziel nie zbu do -

waç i urzà dziç klat k´. Rzecz ni by
pro sta, ale po czàt ku jà cym ho dow -
com kil ka rad mo ̋ e si´ przy daç. Nie
b´ d´ tu taj opi sy wa∏ jak zbu do waç
i urzà dziç ma ∏à kla tecz k´ dla jed ne -
go czy dwóch ptasz ków, bo ta kie
mo˝ na ku piç go to we w ka˝ dym skle -
pie zoo lo gicz nym. Cho dzi tu taj
o klat k´ du ̋ à, dla kil ku lub kil ku na -
stu osobników. Naj bar dziej od po -
wied nià b´ dzie klat ka ty pu wi try no -
we go, tzn. drew nia na z okra to wa nym
przo dem. Te go ty pu klat k´ mo˝ -
na naj ∏a twiej i naj ta niej wy ko naç.
Wy mia ry ta kiej klat ki nie mo gà byç
ani za ma ∏e, ani zbyt du ̋ e, opty mal -
ne wy mia ry – wg mnie – to d∏u goÊç
~120 cm, wy so koÊç ~80 cm, sze ro -
koÊç ~60 cm.

Naj lep szym ma te ria ∏em na klat k´
b´ dzie sklej ka o gru bo Êci 6-8 mm, ale
w tym wy pad ku trze ba naj pierw wy -
ko naç szkie let klat ki z kà tow ni -
ka 20x20 mm, po to by klat ka by -
∏a sta bil na i sztyw na. Mo˝ na te˝ klat -
k´ wy ko naç z grub szych p∏yt drew nia -
nych, ale ci´ ̋ ar klat ki znacz nie si´
zwi´k szy. Przód, czy li krat k´, mo˝ -
na wy ko naç z me ta lo wych kwa dra to -
wych pr´ tów 6x6 mm i dru tu ocyn ko -

wa ne go o Êred ni cy 1,2-1,5mm. Wy ko -
na nie ta kie go okra to wa nia wy ma ga
jed nak spo ro pra cy i ko niecz no Êci
sko rzy sta nia z warsz ta tu Êlu sar skie go.
Ale zrobiona w ten spo sób kra ta jest
bar dzo lek ka, trwa ∏a, es te tycz na i ∏a -
two jà za mon to waç, a przy ro bie niu
ge ne ral nych po rzàd ków ∏a two zde -
mon to waç i umyç. Mo˝ na te˝ przód
klat ki wy ko naç z od po wied nich li ste -
wek, wy ko nu jàc ra m´ i obiç jà siat -
kà – nie za po mi na jàc o drzwicz kach.
Kra t´ mo˝ na te˝ za mó wiç w spe cja li -
stycz nym warsz ta cie. Wy so koÊç mu si -
my tak za pro jek to waç, aby by ∏a krót -
sza od wy so ko Êci klat ki o oko -
∏o 15 cm. W miej -
scu tym za mon tu je my prze suw ne
drzwicz ki lub kla py, naj le piej z plek si.
S∏u ̋ yç one ma jà do ∏a twe go wyj mo -
wa nia i wk∏a da nia kar mi de ∏ek i in -
nych ak ce so riów, bez p∏o sze nia
przy tym pta ków.

Na st´p ny mi ele men ta mi, w któ re
mu si byç wy po sa ̋ o na klat ka sà szu -
fla dy. W ta kiej du ̋ ej klat ce po win ny
byç dwie lub trzy. Szu fla da jest bar -
dzo wa˝ nym ele men tem klat ki.
Na niej zbie ra jà si´ wszyst kie za nie -
czysz cze nia, g∏ów nie od cho dy pta -
ków. Dla te go pro po nu j´ wy ko naç je
z bla chy ocyn ko wa nej lub nie rdzew -

nej. Szu fla da z bla chy jest trwal sza
ni˝ drew nia na, ∏a two jà si´ czy Êci
i mo˝ na umyç w wo dzie. Ma jàc ju˝
wy ko na nà klat k´ i wszyst kie jej ele -
men ty, na le ̋ a ∏o by jà po ma lo waç.
Naj le piej po ma lo waç wn´ trze far bà
emul syj nà ko lo ru bia ∏e go. Na ze -
wnàtrz na to miast wg w∏a sne go
upodo ba nia.

Jak urzà dziç klat k´.
Mu si my po sta raç si´ o od po wied -

nie ˝erd ki. Naj lep szym ma te ria ∏em
i ∏a two do st´p nym sà p´ dy lesz czy ny.
Ma jà one t´ za le t´, ˝e sà pro ste i d∏u -
gie. ˚erd ki po win ny mieç ró˝ ne Êred -
ni ce. Dla ma ∏ych i Êred nich gatun -
ków po win ny mieç Êred ni c´ 10-
15 mm, byç w mia r´ szorst kie (nie
oko ro wa ne), po nie wa˝ ptasz ki sia da -
jà ce na nich, mu szà Êcie raç so bie pa -
zur ki oraz dzio by. Roz miesz cze nie
˝er dek te˝ jest wa˝ ne – cho dzi o to,
by zbyt nio nie za g´sz czaç klat ki.
Ptasz ki mu szà mieç prze strzeƒ
do fru wa nia. Naj lep szym roz wià za -
niem jest umiesz cze nie w klat -
ce 4 do 5 ˝er dek. W gór nej cz´ Êci
klat ki umiesz cza my dwie w ta kiej od -
le g∏o Êci od bocz nych Êcian, by ptak
nie do ty ka∏ ogo nem Êcia ny. W dol nej
cz´ Êci klat ki mo ̋ e my umie Êciç te˝
dwie ˝erd ki, ale w ta kim miej scu, aby
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nie znaj do wa ∏y si´ tu˝ nad kar mi de∏ -
ka mi. Pod su fi tem klat ki mo˝ na za -
mon to waç spe cjal ne koj ce dla pta -
ków. Opis, jak wy ko naç ta kie koj ce,
mo˝ na zna leêç w jed nym z po przed -
nich ze szy tów „Wo lie ry”.

Na st´p nym ele men tem, któ rym
mo ̋ e my wy po sa ̋ yç klat k´ jest ˝a -
rów ka. Nie jest to ele ment ko niecz -
ny, ale mo im zda niem bar dzo wa˝ ny
je Êli ho du je my ptasz ki, któ re wy ma -
ga jà cie p∏a. ˚a rów k´ naj le piej za -
mon to waç pod su fi tem, w od le g∏o Êci
kil ku na stu cen ty me trów od tyl nej
Êcia ny klat ki, po to by nie prze szka -
dza ∏a w po ru sza niu si´ pta ków. Moc
˝a rów ki po win na byç w gra ni -
cach 40W. W od le g∏o Êci kil ku na stu
cen ty me trów pod ˝a rów kà na le ̋ y
umie Êciç ˝erd k´. W ch∏od ne dni,
kie dy po miesz cze nie nie jest ogrze -
wa ne, ptasz ki bar dzo ch´t nie prze -
sia du jà pod ˝a rów kà, a zw∏asz cza
osob ni ki cho re. W okre sie je sien -
no-zi mo wym, kie dy dni sà krót kie,
mo˝ na prze d∏u ̋ yç dzieƒ oÊwie tla jàc
klat k´. Koszt ta kiej in sta la cji nie
jest wy so ki, a po ̋ y tek du ̋ y.

In nym ele men tem, god nym po le -
ce nia, jest za kup ter mo me tru z hi -
gro me trem (s∏u ̋ y do mie rze nia wil -
got no Êci po wie trza). Obec nie fir my
pro du ku jà bar dzo ma ∏e, ∏ad ne i nie -
dro gie elek tro nicz ne urzà dze nia,
któ re mo˝ na za wie siç na ze wnàtrz
klat ki.

Gdy ju˝ ma my prak tycz nie ca ∏à
klat k´ urzà dzo nà, czas po my Êleç
o za ku pie kar mi de ∏ek i po ide ∏ek.
Na kar mi de∏ ka naj le piej na da jà si´
mi secz ki por ce la no we. Za le tà ich
jest przede wszyst kim ∏a twoÊç utrzy -
ma nia hi gie ny (od ka ̋ a nie, my cie).
Wszel kich au to ma tów do kar mie nia
nie po le cam.

Naj lep sze sà po ide∏ ka za wie szo ne
na ze wnàtrz klat ki. Po jem noÊç po -
ide∏ ka po win na od po wia daç ilo Êci
pta ków. Za le tà te go ty pu po ide ∏ek
jest ∏a twa ob s∏u ga oraz to, ˝e pta ki
nie za nie czysz cza jà w nich wo dy.

Do dat ko wym wy po sa ̋ e niem klat ki
mo ̋ e byç ba se nik kà pie lo wy. Ptasz ki
z nie go ch´t nie ko rzy sta jà, a opis jak
sa me mu wy ko naç ta ki ba se nik tak -
˝e mo˝ na zna leêç w jed nym z po -
przed nich ze szy tów „Wo lie ry”.

My Êl´, ˝e po wy˝ szy opis – cho cia˝
bar dzo ogól ny – przy bli ̋ y po czàt ku jà -
cym ho dow com, jak mo˝ na sa me mu
zbu do waç i urzà dziç klat k´, w któ rej
ptasz ki b´ dà mia ∏y wszel kie wy go dy.
˚y cz´ po wo dze nia.
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