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Za koƒ czy∏ si´ ko lej ny se zon l´ go wy i za czà∏… wy sta wo wy. 
Dla zaj mu jà cych si´ ho dow là pta ków nie ma okre su spo czyn ku, spo ko ju 
i bez czyn no Êci. Jest to nie zmier na iloÊç co dzien nej i bezinteresownej tro ski 
ho dow ców ofia ro wa nej swo im ko cha nym „dzie cia kom”.

Tha na sis Yfan tis

Fot. W. Kwiatkowski.
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Wokre sie l´ go wym z hoj no Êcià 
i wspa nia ∏o myÊl nie ofia ro wa li -

Êmy ptasz kom naj lep szà opie k´ i do bre wa -
run ki by to we, a ich klat ki po rów naç by mo˝ -
na do ran gi pi´ cio gwiazd ko we go ho te lu.

Kar mi li Êmy na sze po cie chy naj lep szym, 
czy stym ziar nem, uzu pe∏ nia jàc ich die t´ dro -
gi mi do dat ka mi, ta ki mi, ja kie tyl ko mo˝ na na -
po tkaç w re no mo wa nych i spraw dzo nych 
ju˝ daw no skle pach… 

Rów nie˝ pod ko niec te go „bo le sne go” 
i de li kat ne go eta pu, kon ty nu uje my sto so wa -
nie od po wied nich, spe cja li stycz nych pro duk -
tów, ja kich wy ma ga na st´p ny „roz dzia∏”, 
po wszech nie zwa ny pie rze niem.

Przez okres ca ∏e go la ta ob ser wo wa li -
Êmy dzieƒ po dniu me ta mor fo z´ m∏o -
dych ptasz ków od zmia ny pierw sze go piór -
ka a˝ do pe∏ ne go ich „ubio ru” w no wà, zi mo -
wà sza t´. 

Za rów no to pierw sze piór ko, jak i naj -
mniej szy pu szek i ka˝ dy od cieƒ ko lo ru, by -
∏y po wo dem g∏´ bo kich dys ku sji i za my -
Êleƒ, opra co waƒ, roz wa ̋ aƒ, tak ̋ e na te mat 
te go „ma gicz ne go” pro duk tu, któ ry to za sto -
so wa li Êmy ku chwa le, by osià gnàç nie tyl ko 
100, ale 110% spo dzie wa nych efek tów 
i tych, ja kie mo gà nam daç za ko do wa -
ne przez na tu r´ ge ny ka˝ de go pta ka.

Na sza sil na ch´ç wy ró˝ nia nia si´, za ko rze -
nio ny ego izm i pier wot ny in stynkt ry wa li za -
cji nie po zwa lajà nam, aby kto kol wiek in ny 
by∏ od nas lep szy, by nie by ∏o tu po zo sta wio -
nych b∏´ dów, mar gi ne sów, po mi ni´ç, a na -
wet mo men tu od pr´ ̋ e nia i opie sza ∏o Êci. 

Po nad to …no có˝, nie za po mi naj my, 
˝e i te go la ta od da li Êmy wie le na na szym „o∏ -
ta rzu po Êwi´ ceƒ”. Ogra ni czy li Êmy (po now -
nie) kà pie le mor skie, czas trwa nia na sze go 
urlo pu, po Êwi´ ci li Êmy na szym pta kom nie zli -
czo ne go dzi ny opie ki i…. wie le, wie le Eu ro, 
któ rych do k∏ad nej su my nie do wie si´ ni gdy 
i pod ˝ad nym po zo rem …na wet na sza „ro -
dzo na” ma∏ ̋ on ka.

I nad szed∏ okres wy staw, a wi´c i „go dzi -
na praw dy”. Czas wy na gro dze nia za po -
Êwi´ ce nie i tru dy ho dow cy. Tu taj ju˝ nic 
nie mo˝ na i wr´cz nie wy pa da zo sta wiç je -
dy nie lo so wi, by li czyç na szcz´ Êcie. Tu na -
sze sta ra nia ca ∏e go se zo nu zo sta nà wy sta -
wio ne na wy ma ga jà ce spoj rze nia s´ dzie go 
i pe∏ nej wi dow ni, a tak ̋ e na rzu ca ne ukrad -
kiem zer k ni´ cia na szych „za ci´ tych” ry wa li.

Nad szed∏ wi´c czas, gdy po win ni Êmy zro -
biç coÊ wi´ cej i „po nad”, ni˝ tyl ko umie Êciç 
przy sz∏ych zwy ci´z ców w kla tecz kach wy -
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sta wo wych. Mu si my do daç ostat ni „rys do 
ob ra zu”, jak by okre Êli∏ to ma larz czy te˝ „wi -
sien k´ na tor cie”, jak by po wie dzia∏ cu kier -
nik… po pro stu … krop k´ nad „i”.

Ta ki mi stwier dze nia mi mo˝ na by na -
zwaç tzw. upi´k sza nie i fry zo wa nie pta sie -
go pie rza.

Któ˝ to po wie dzia∏, ˝e grze bie nie, su szar -
ki i in ne „na rz´ dzia pi´k no Êci” sà tyl ko 
do me nà ko bie cych g∏ów? Któ˝ okre Êli∏ dzie -
ci´ ce szam po ny, ja ko przy wi lej nie mow la ka 
wy ∏àcz nie? Ci, któ rzy my Êlà tak „b∏´d -
nie”, …nie mie li za pew ne ni gdy oka zji 
od wie dziç wy sta wy, na któ rej „kró lu jà” pta -
ki i ptasz ki…

Tam w∏a Ênie uro ku „fry zur” i po Êwi´ co -
nej na to mo zol nej, do k∏ad nej pra cy, po zaz -
dro Êciç by móg∏ za pew ne ka˝ dy fry zjer -
ski mistrz, a pa trzàc na pi´k no i u∏o ̋ e nie 
piór, po dar∏ by w∏a sne dy plo my, nie mo -
gàc ode rwaç wzro ku i roz ko szu jàc si´ ka nar -
ko wym po ka zem „ufry zo wa nej” mo dy. 

Jak to si´ dzie je, ˝e ci „sza le ni” ho dow cy 
po tra fià przed sta wiç swych pod opiecz -
nych a˝ tak… per fek cyj nie?

Spójrz my wi´c na po czà tek, gdy ca ∏y 
ten ce re mo nia∏ za czy na si´ od po rzàd nej 
i do brej kà pie li (zwy kle ta pro ce du ra po win -
na byç wy ko na na przez dwie oso by, ce lem 
skró ce nia cza su i lep szej wy go dy).

1) Usta wia my w rz´ dzie 3 po jem ni ki (mi -
secz ki) na pe∏ nio ne let nià wo dà (nie wi´ cej 
ni˝ 37o C).

W pierw szym roz pro wa dza my nie wiel -
kà iloÊç dzie ci´ ce go szam po nu, w dru gim 
po zo sta wia my czy stà wo d´ (do p∏u ka nia), 
a w trze cim roz pusz cza my spe cjal nà sól 
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do kà pie li dla pta ków, zmi´k cza jà cà ich upie -
rze nie.

2) Przy go tuj my czy stà klat k´, w któ rej b´ -
dzie my umiesz czaç na sze pierw sze „wy kà -
pa ne” pta ki, któ rych licz ba nie po win na 
prze kra czaç dzie siàt ki. Nie mo˝ na za po -
mnieç, ˝e w mi´ dzy cza sie wo da b´ dzie 
co raz ch∏od niej sza, wi´c na le ̋ y jà sta le uzu -
pe∏ niaç i re gu lo waç ter micz nie, a tak ̋ e 
do da waç od po wied nià iloÊç szam po nu i so -
li kà pie lo wych.

Po czàt ku jà cy po win ni roz po czy naç mniej -
szy mi „grup ka mi”, tzn. nie wi´ cej ni˝ 5 pta -
ków za ka˝ dym ra zem.

3) Trzy ma jàc pta ka uwa˝ nie i ostro˝ -
nie, za nu rza my go w pierw szym na czy niu 
z szam po nem, zwra ca jàc szcze gól nà uwa g´, 
by nie za mo czyç kom plet nie g∏o wy pta -
ka, utrzy mu jàc jà po nad po zio mem wo dy.

Za czy na my po cie raç pió ra de li kat ny mi ru -
cha mi (al bo pal ca mi, al bo mi´k kim p´dz -
lem). Ru chy te wy ko nu je my za wsze (i tyl -
ko) w kie run ku od g∏o wy w stro n´ ogo -
na. Kà piel w pierw szym po jem ni ku nie mu -
si trwaç d∏u ̋ ej ni˝ jed nà mi nu t´.

Wa˝ nym szcze gó ∏em jest, aby pa mi´ -
taç o za cho wa niu su chej g∏ów ki u pta -
ków z ko ron kà, ja ko ˝e za mo czo ne tam pió -
ra mo gà stra ciç swà for m´ na wie le na st´p -
nych dni.

4) Na tych miast po pierw szej czyn no Êci za -
nu rza my pta ka (tym sa mym spo so bem
co po przed nio) w mi secz ce nu mer dwa, 
z czy stà wo dà, aby usu nàç „p∏u ka niem“ po -
zo sta ∏o Êci szam po nu.

5) W ostat niej mi secz ce sól do kà pie -
li nada b∏ysk i zwi´k szy optycz nie „ob j´ -
toÊç“ piór - za nu rza my tam pta ka na kil ka na -
Êcie se kund.

6) W mi´ dzy cza sie (mo ̋ e to zro biç dru -
ga oso ba) przy go to wu je my przy ci´ te pa -
sy pa pie ru to a le to we go do brej ja ko -
Êci (ale nie per fu mo wa ne go), d∏u go -
Êci 60-70 cm i po u∏o ̋ e niu na nich ptasz -
ka, za wi ja my go w ma ∏y „ser de lek“. Czyn -
noÊç (za wi ja nie) wy ko nu je my spraw nym 
ru chem... nie po wo du jàc moc ne go uci -
sku i uwa ̋ a jàc, by g∏ów ka pta ka nie zo sta -
∏a zbyt owi ni´ ta, by nie utrud niaç pta szy nie 
od dech…

(Ga tun ko wy pa pier to a le to wy nad zwy -
czaj do brze wch∏a nia wo d´ i jest on chy -
ba (?) naj lep szym ma te ria ∏em do wy ko ny wa -
nej czyn no Êci).

7) W tej po zy cji po zo sta wia my pta -
ki nie d∏u ̋ ej ni˝ na 5 mi nut. Pa pier na siàk -

nie w tym cza sie wo dà, a wi´c roz wi ja my 
go i po wta rza my czyn noÊç po now nie, za wi -
ja jàc ptasz ki w na st´p ny su chy pas tej sa mej 
d∏u go Êci.

8) Tym ra zem po zo sta wia my pta ki za wi -
ni´ te w pa pier na 10–15 mi nut. Do brym zna -
kiem, ˝e du ̋ a iloÊç wo dy zo sta ∏a wch∏o ni´ -
ta przez pa pier, b´ dzie chwi la, gdy pta szyn -
ki za cznà oka zy waç nie po kój i b´ dà wy ko ny -
waç drob ne ru chy (na ty le, na ile po zwo -
li im pa pie ro we za wi ni´ cie).

9) Usu wa my pa sy pa pie ru i umiesz cza -
my wil got ne jesz cze pta ki w czy stej klat -
ce, przy st´ pu jàc po chwi li do ostat nie go eta -
pu, tzn. do wy su sze nia piór… su szar kà o cie -
p∏ym po wie trzu.

10) Przy tej czyn no Êci wy ma ga na jest nie -
zwy k∏a ostro˝ noÊç (!). Mu si my bar dzo uwa -
˝aç, aby nie do sz∏o do b∏´d ne go u˝y cia 
su szar ki, co mo g∏o by spo wo do waç uszczer -
bek na zdro wiu pta ka lub znisz czyç je go 
upie rze nie. Su szar ka po win na znaj do -
waç si´ w bez piecz nej od le g∏o Êci od ptasz -
ka, aby nie po wo do waç zbyt go rà ce go do -
p∏y wu po wie trza, ale te˝ nie za da le -
ko, by po wiew ten nie by∏ ch∏od ny.

Ro bi my pró b´ stru mie nia po wie trza 
i na si le nia cie p∏a na na szej r´ ce tak d∏u go, 
do pó ki nie wy szu ka my od po wied nie go miej -
sca i od le g∏o Êci. 

Oczy wi Êcie nie na le ̋ y su szyç pta ków ru -
cha mi „pod pió ra“, tyl ko zgod nie z ich u∏o ̋ e -
niem. W prze ciw nym ra zie, tzn. nie su szàc 
piór wg ich na tu ral ne go uk∏a du… po 
wy su sze niu stwier dzi my, ˝e „po wsta ∏y“ nam 
no we ra sy ka nar ków, ta kie jak k´ dzie rza -
we glo ste ry, k´ dzie rza we bor de ry, k´ dzie -
rza we nor wi ki itp.

W je den -dwa dni po kà pa niu i su sze niu na -
szych ma lu chów, ro bi my do k∏ad ny „prze -
glàd“ ca ∏e go upie rze nia. Je ̋ e li jed no piór ko 
od sta je, mo˝ na je po pra wiç (lub te˝ usu -
nàç w ko niecz no Êci).

Mo˝ na od wa˝ nie stwier dziç, ˝e war to 
po dejÊç do ta kiej pro ce du ry. Nikt, kto jej 
„za sma ko wa∏”, nie po czu∏ si´ strat ny. Po zo -
sta li… no có˝ …b´ dà mu sie li sto so waç je dy -
nie co dzien ne, „zwy k∏e“ kà pie le ka nar ków
li czàc, ˝e kie dyÊ po ko na jà trud no Êci ta kich
przy go to waƒ...

Ca ∏y za bieg my cia, p∏u ka nia, su sze nia 
i uk∏a da nia piór po wi nien od by waç si´ za -
wsze do k∏ad nie na ty dzieƒ przed za pla no wa -
nym dniem oce ny pta ków.

Nie jest to bez ce lo we, po nie wa˝ pierw -
sze dni po kà pie li pta sie upie rze nie tra ci tro -

ch´ po ∏y sk, co po wo du je brak na t∏usz cza -
nia z gru czo ∏u ku pro we go. Okres sied miu 
dni jest wy star cza jà cy, aby ta re gu la cja wró ci -
∏a do nor my, a wy dzie li na z gru czo ∏u roz pro -
wa dza na przez pta ki po umy tych przez 
nas pió rach, nada nie zwy k∏y wyglàd i styl 
naszym ptasz kom.

Dla tych… bar dziej wy ma ga jà cych, dà ̋ à -
cych do ide a∏u, jest jesz cze jed na se kret -
na ra da: dzieƒ przed od da niem pta ków 
pod ko mi sje wy sta wy, mo˝ na wziàç je dwab -
nà chu s tecz k´ (tyl ko czy sty je dwab) i de li kat -
nym ru chem – za wsze do do ∏u (od g∏o wy 
w stro n´ ogo na) – po g∏a skaç upie rze -
nie. Efekt b´ dzie zdu mie wa jà cy (na ko rzyÊç).

Opi sy wa na po wy ̋ ej kà piel i przy go to wa -
nie upie rze nia pta ków majà kil ka po zy tyw -
nych stron. 

Sam ten „za bieg“ (my cie szam po nem, p∏u -
ka nie, sól do kà pie li, za wi ja nie w pa pier, su -
sze nie su szar kà do w∏o sów, itp.) po wo du je 
u pta ków tak wiel kie pod wy˝ sze nie ci Ênie -
nia i stres, ˝e sà one bli skie pa ni ki.

Te dra ma tycz ne dla nich chwi le po wo du -
jà, ˝e w kil ka dni póê niej nie re agu jà prze ra -
˝e niem na bli ski kon takt z oso bà s´ dzie go, 
a tak ̋ e na du ̋ à iloÊç go Êci zwie dza jà cych wy -
sta w´, któ rzy cie ka wie si´ im przy glà da -
jà, nie raz przez wie le go dzin… Pta ki po zo -
sta jà spo koj ne i nie wzru szo ne.

Byç mo ̋ e ta ka wy sta wo wa pta szyn ka 
po my Êli so bie wów czas: „Zo ba czy ∏em 
pra wie Êmierç na w∏a sne oczy… Sko ro 
uda ∏o mi si´ unik nàç uto pie nia w my dla -
nej wo dzie, udu sze nia po za wi ni´ ciu w pa -
pier, a po su sze niu su szar kà mam jesz cze 
w∏a sne piór ka i uszy…, to có˝ wi´ cej mo -
˝e mi zro biç ten dziw ny pan, któ ry trzy ma ja -
kiÊ ko lo ro wy pa ty czek i coÊ sku bie na ka wa∏ -
ku po dob nym do li Êcia sa ∏a ty… 
Tsiou – tsiou“, co mo˝ na (?) prze ∏o -
˝yç: „Hej, przy ja cie lu…, a czy ta dziw na sa ∏a -
ta ma mo ̋ e do bry smak?“

Fot. Ma ria Yfan ti  

Autor tekstu jest Prezesem P.O.O.
(Ogól no grec ka Fe de ra cja 

Or ni to lo gicz na)
(T∏u ma cze nie z j´ zy ka 

grec kie go – Eva Stets - Vi tho ul ka)
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