
W war szaw skim zoo w 2003 ro ku,
w se zo nie l´ go wym trwa jà cym

od lu te go do sierp nia, pi´ç dzwoƒ ców
(dwa sam ce i trzy sa mi ce) od cho wa -
∏o ∏àcz nie 27 m∏o dych w sied miu l´ -
gach. Do ro s∏e dzwoƒ ce po cho dzi ∏y
z Pta sie go Azy lu i zo sta ∏y ozna czo ne
w na st´ pu jà cy spo sób: 

• sta ry sa miec 1 (zwich ni´ te skrzy
d∏o)

• m∏o dy sa miec 2 (oswo jo ny)
• sa mi ca A pr. skrz. (pra we skrzy -
d∏o po z∏a ma niu)

• sa mi ca B l. skrz. (le we skrzy d∏o- 
po z∏a ma niu)

• sa mi ca C z gu zem (na le wym 
udzie).
Pta ki miesz ka ∏y w prze stron nej wo -

lie rze imi tu jà cej rzad ki las, z jo d∏a mi,
Êwier ka mi, kil ko ma drze wa mi li Êcia sty -
mi (bez li Êci), mchem i tra wa mi oraz ni -
ski mi krze wa mi. Pod ∏o ̋ e sta no wi ∏a ko ra
so sno wa. Oprócz dzwoƒ ców zna la z∏y si´
tam szczy g∏y, gi le, je mio ∏usz ki, gru bo -
dzio by, zi´ by, der ka cze, czaj ki, ku lo ny,
prze piór ki eu ro pej skie i cy ra necz ka.
Pod sta wo wym po kar mem dzwoƒ ców
by ∏a mie szan ka pro sa, ka na ru i ko no pi,
po nad to p∏at ki owsia ne, ry˝ go to wa ny,
s∏o necz nik, tar ta su ro wa mar chew, owo -
ce kra jo we. W stycz niu za cz´ to po da waç
kie∏ ko wa ne ziar no (s∏o necz nik i psze ni -
c´) w ce lu sty mu la cji pta ków do l´ gów
i nie co wi´ cej jaj ka na twar do oraz, ja ko
do da tek, mie szan k´ wi ta mi no wà (Po lfa -
mix Z).

W po ∏o wie lu te go sta ry sa miec za -
czà∏ to ko waç. Âpie wa∏ naj cz´ Êciej sie -
dzàc na czub ku cho in ki, bàdê na wy -
so kiej ga ∏´ zi. Pierw sza na je go za lo ty
od po wie dzia ∏a sa mi ca A. Od tàd pta ki
kar mi ∏y si´ wza jem nie i la ta ∏y ra zem.
Po kil ku dniach Êpie wy roz po czà∏
m∏o dy sa miec. Sa mi ca A przez pe wien
czas bra ∏a po karm i od nie go, jed nak

szyb ko sta ry sa miec od p´ dzi∏ ry wa la.
Dwie po zo sta ∏e sa mi ce nie re ago wa ∏y
na za lo ty m∏o de go sam ca.

W po ∏o wie mar ca za ob ser wo wa no,
˝e sa mi ca A zno si jaj ka do sztucz ne go
gniaz da, któ re wy mo Êci ∏a pu chem,
mchem i mi´k ki mi frag men ta mi traw.
W tym cza sie dwie po zo sta ∏e sa mi ce
za cz´ ∏y in te re so waç si´ m∏o dym sam -
cem. 

Oko ∏o 10 kwiet nia u sa mi cy
A stwier dzo no 3 m∏o de po in ku ba cji
trwa jà cej oko ∏o 14 dni. Ro dzi ce kar mi -
li je mie szan kà sk∏a da jà cà si´ z jaj ka
na twar do, su ro wej tar tej mar chwi, tar -
tej bu∏ ki, mie lo nych sko rup jaj i mie -
szan ki do od cho wu pi sklàt pa pug.
Zmie nia no po karm dwa ra zy dzien nie.

Mniej wi´ cej 20 kwiet nia m∏o dy sa -
miec oka za∏ si´ szcz´ Êli wym oj cem 4 ja -
jek z∏o ̋ o nych przez sa mi c´ C. Pa ra ta
wy bra ∏a na gniaz do otwar tà bud k´ za -
wie szo nà 1 m nad zie mià, wÊród ga ∏´ zi
jo d∏y. W bud ce tej pta ki zbu do wa ∏y
nor mal ne gniaz do, zwar te i so lid ne, wy -
mosz czo ne pu chem i mchem.

W dniu 5 ma ja z gniaz da sa mi cy
A wy sz∏y 3 m∏o de. By ∏y drob no kre -
sko wa ne na ja snej pier si i brzu chu,
z wierz chu ciem no sza re. Pa ra kar mi -
∏a je re gu lar nie przez kil ka na Êcie dni,
stop nio wo co raz rza dziej.

Tym cza sem oka za ∏o si´, ˝e m∏o dy
sa miec za jà∏ si´ rów nie˝ sa mi cà B.
Zbu do wa ∏a ona (bez je go po mo cy)
gniaz do bez sztucz nej pod sta wy
w Êwier ku 1,5 m nad zie mià. Ran -
kiem 5 ma ja stwier dzo no tam 5 ja jek.

Dwa dni póê niej, 7 ma ja, za cz´ ∏y
si´ kluç m∏o de (4 sztu ki) u sa mi cy C.
Pi skl´ ta by ∏y kar mio ne mie szan kà ja -
jecz nà. Wszyst kie dzwoƒ ce za ak cep -
to wa ∏y ten po karm, a m∏o de jesz cze
przez ja kiÊ czas po usa mo dziel nie niu
si´ ch´t nie go po bie ra ∏y.

Po ko lej nych dwóch dniach, 9 ma ja
za uwa ̋ o no, ˝e sa mi ca A przy stà pi -
∏a do dru gie go l´ gu. Sta ry sa miec nie
od st´ po wa∏ jej na krok, sta∏ si´ bar dzo
agre syw ny i prak tycz nie ˝a den ptak
nie móg∏ zbli ̋ yç si´ do gniaz da. By -
∏o to to sa mo gniaz do, co w przy pad -
ku pierw sze go l´ gu.

Ju˝ 14 ma ja za cz´ ∏y si´ kluç pi skl´ ta
u sa mi cy B. M∏o dy sa miec nie po ma ga∏
jej w wy cho wa niu po tom stwa, ale m∏o -
de (5 sztuk) ro s∏y szyb ko i zdro wo.

W dniu 21 ma ja, czter na Êcie dni
od wy klu cia, pierw szy m∏o dy opu Êci∏
gniaz do sa mi cy C. Po zo sta ∏e trzy wy -
sz∏y w cià gu ty go dnia.

W tym okre sie sta ∏o si´ nie szcz´ -
Êcie – jed ne go ze star szych m∏o dych,
ju˝ sa mo dziel nych, za bi ∏y der ka cze,
któ re w tym cza sie za cz´ ∏y „der kaç”
i sta ∏y si´ agre syw ne. Prze nie sio no je
do in nej wo lie ry.

M∏o de od sa mi cy B za cz´ ∏y wy cho -
dziç z gniaz da oko ∏o 28 ma ja. Dzieƒ
póê niej stwier dzo no klu cie si´ m∏o -
dych u sa mi cy A (w jej dru gim l´ gu).

Trze cie go czerw ca stwier dzo -
no 5 ja jek u sa mi cy C, któ ra za j´ ∏a to
sa mo co po przed nio gniaz do. Po now -
nie oj cem by∏ m∏o dy sa miec. W tym
sa mym mniej wi´ cej cza sie sa mi ca
B zbu do wa ∏a no we gniaz do na czub ku
cho in ki, w któ rej wcze Êniej gniaz do -
wa ∏a sa mi ca C. I tym ra zem oj cem pi -
sklàt by∏ m∏o dy sa miec.

Oko ∏o 12 czerw ca za cz´ ∏y si´ kluç
pi skl´ ta u sa mi cy z gu zem. Ty dzieƒ
póê niej to sa mo dzia ∏o si´ u jej „sà -
siad ki z gó ry”. Sa mi ca C mia ∏a 5 m∏o -
dych, sa mi ca B rów nie˝ 5. Pod ko niec
czerw ca m∏o de sa mi cy C i m∏o de go
sam ca (dru gi l´g) za cz´ ∏y opusz czaç
gniaz do. W wo lie rze prze by wa ∏o ogó -
∏em 11 m∏o dych z pierw szych l´ gów
i 3 m∏o de z dru gie go l´ gu sa mi cy

317,8/2005

Ptak i  wokó ∏  nas

Na tu ral ne l´ gi dzwoƒ ców
w ogro dzie zoo lo gicz nym



Ptak i  wokó ∏  nas

A (je den uto pi∏ si´ w ba se nie). Sa mi -
ca ta nie mia ∏a wi´ cej l´ gów.

M∏o de sa mi cy B (5 sztuk) za cz´ ∏y
opusz czaç gniaz do na po czàt ku lip ca.
By∏ to dru gi l´g tej sa mi cy. Ona rów -
nie˝ nie mia ∏a wi´ cej pi sklàt. Na to -
miast sa mi ca C na po czàt ku lip ca
przy stà pi ∏a z m∏o dym sam cem
do trze cie go l´ gu w tym sa mym gnieê -
dzie. Stwier dzo no u niej 4 jaj ka.

W po ∏o wie lip ca w wo lie rze zro bi -
∏o si´ nie co spo koj niej, je Êli nie li czyç
ja zgo tu m∏o dych dzwoƒ ców. Na wol -
noÊç wy pusz czo no 16 m∏o dych. Dwa
(sam ca i sa mi c´) prze nie sio no do in -
nej wo lie ry.

Ostat nie m∏o de (1 sztu ka) wy klu -
∏o si´ u sa mi cy C – do pie ro 21 lip ca.
Sa mi ca by ∏a wy raê nie zm´ czo na trze -
ma pod rzàd l´ ga mi, cz´ sto dy sza -
∏a i nie ch´t nie la ta ∏a. M∏o dy dzwo niec
opu Êci∏ gniaz do 7 sierp nia.

Ogó ∏em dzwoƒ ce od cho wa ∏y 27
m∏o dych. Pa d∏o 11 sztuk (uto ni´ cie
w ba se nie, za bi cie przez in ne pta ki,
kok cy dio za). Na wol noÊç wy pusz czo -
no 16 sztuk. Pro cent za p∏od nie -
nia – 90%. In ku ba cja jaj przez sa mi ce
trwa ∏a Êred nio 13 – 14 dni. M∏o de
prze by wa ∏y w gnieê dzie prze ci´t -
nie 16,2 dnia (14-20). Nie od bie ga to
w za sa dzie od l´ gów dzwoƒ ców w na -

tu rze, gdzie in ku ba cja wy no si 12 – 15
dni, a m∏o de opusz cza jà gniaz -
do po 14 – 17 dniach.

Cha rak te ry stycz ne by ∏o prze szka -
dza nie m∏o dych ro dzi com przy wy cho -
wy wa niu na st´p ne go l´ gu. Pta ki z po -
przed nie go l´ gu prze sia dy wa ∏y
na gnieê dzie ro dzin nym, cza sa mi wcho -
dzi ∏y do nie go, pró bo wa ∏y kar miç pi -
skl´ ta z ko lej ne go l´ gu, jed nak w koƒ cu
sam ce ener gicz nie od p´ dza ∏y je
od gniaz da, cz´ sto do tkli wie dzio biàc
w ku pry. M∏o de z jed ne go gniaz da naj -
cz´ Êciej trzy ma ∏y si´ ra zem.

Olga Dàbrowska

IloÊç jaj IloÊç jaj IloÊç jaj M∏o de M∏o de M∏o de Ogó ∏em m∏o de 
I l´g II l´g III l´g I l´g II l´g III l´g wy klu te i od cho wa ne

Sa mi ca pr. skrz. 3 4 - 3 4 - 7
i sta ry sa miec

Samica l. skrz. 5 5 - 5 5 - 10
i m∏ody samiec

Samica z guzem
i m∏ody samiec 4 5 4 4 5 1 10
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