
Hi storia pierw szych piór pta sich si´ ga
140-150 mi lio nów lat wstecz. Wy -

kszta∏ ci ∏y si´ one z ∏u sek ga dów. S∏u ̋ à przede-
wszyst kim do la ta nia, ale pe∏ nià tak ̋ e sze reg
in nych funk cji - chro nià or ga ni zmy pta ków
przed wy ch∏o dz eniem bàdê prze grza niem,
nie kie dy ma jà za za da nie wa biç part ne ra, ale
mo gà tak ̋ e pe∏ niç ro l´ ma sku jà cà. Te ostat -
nie funk cje piór traf nie po ka zu je przy k∏ad ba -
ta lio nów. Sa miec te go ga tun ku jest zwy kle
ko lo ro wo ubar wio ny. Na tu ra wy stro i∏a go 

w takà szat´, by jak naj le piej móg∏ za pre zen -
to waç si´ sa mi cy, ry wa li zujàc z kon ku ren ta -
mi. Ta zaÊ jest ra czej nie efek tow nie upie rzo -
na, de mon strujàc bar wy bràzo wo -p∏owe. Jak
wi daç z po pi sów kan dy da tów na jej part ne -
rów, ˝ad na nie tra ci przez to na atrak cyj -
noÊci. Zy sku je za to wiel ki atut: nie wy ró˝nia
si´ z oto cze nia i nie zwra ca na sie bie uwa gi
dra pie˝ni ków. Tym sa mym ma wi´ksze szan -
se prze trwaç ca∏o okres go do wy i uchro niç
l´g przed splàdro wa niem.

Bu do wa i po dzia∏ piór
Trzo nem pió ra jest dud ka i po∏o˝ona nad

nià sto si na. Oba te ele men ty sta no wià swo -
isty szkie let kon struk cji. Po obu stro nach sto -
si ny po∏o˝ona jest choràgiew ka. Sk∏ada si´
ona z pro mie ni oraz ze znacz nie mniej szych
pro my ków usy tu owa nych mniej wi´cej pro -
sto pa dle do pro mie ni. Pro my ki za koƒczo ne
sà ha czy ka mi umo˝li wiajàcy mi scze pie nie si´
z nast´pny mi pro my ka mi. Majà one rów nie˝
luênà struk tur´. Ta ka bu do wa pió ra po wo -

PIÓRA,
lecz nie wiecz ne...
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abc hodowcy

Mi cha∏ Po la kow ski

Pió ra - jak wia do mo - sta no wià 
cha rak te ry stycz ny ele ment cia∏a, 
wy ró˝niajàcy pta ki spoÊród wszyst kich
zwierzàt. Stwier dze nie ba nal ne, 
ale nie wszy scy zdajà so bie spraw´ 
z te go, ˝e ju˝ kil ka do dat ko wych 
uwag pog∏´biajàcych ten te mat, 
mo˝e za szo ko waç nie tyl ko la ika.
Drob ne pta ki mie wajà bo wiem 
od 2 do 4 ty si´cy piór, a nie któ re
wi´ksze, jak ∏ab´dê czar no dzio by, 
na wet 25 ty si´cy. 

Ba ta lion  - ko lo ro wo ubar wio ny sa miec wiosnà.



du je, ˝e jest ono do syç od por ne na uszko -
dze nia i two rzy spójnà, w miar´ jed no lità po -
wierzch ni´. W przy pad ku ewen tu al ne go,
nie wiel kie go de fek tu, ptak najcz´Êciej mo˝e
swo je pió ro ∏atwo na pra wiç za po mocà kil ku
ru chów dzio ba.

Skrzy d∏o pta ka sk∏a da si´ z wie lu piór 
o roz ma itym kszta∏ cie i funk cjach, two rzà -
cych p∏asz czy zny o zró˝ ni co wa nym usta wie -
niu. Ma to nie ba ga tel ne zna cze nie w trak cie
lo tu. Pod sta wo wy mi ro dza ja mi piór sà: lot ki,
ste rów ki, pió ra po kry wo we i pu cho we.

Od lo tek do pu chu
Na zwy mó wià sa me za sie bie. Lot ki

s∏u˝àce do ru chu w po wie trzu cha rak te ry -
zujà si´ naj wi´kszy mi roz mia ra mi, za le˝ny mi
od te go skàd wy ra stajà. Mogà byç pierw -
szorz´do we (wy ra stajàce z koÊci d∏oni) bàdê
dru gorz´do we (osa dzo ne na koÊci ra mie nio -
wej). Sà tak˝e lot ki trze ciorz´do we, to za le -
d wie kil ka piór sta no wiàcych swe go ro dza ju
przed∏u˝enie lo tek dru gie go rz´du i wy ra -
stajàcych u na sa dy skrzyd∏a. 

Ste rów ki sta no wià pta si ster w trak cie lo -
tu. Pe∏nià tak˝e do dat ko we funk cje w cza sie
làdo wa nia. Moc no zbu do wa ne pió ra w ogo -
nie dzi´cio∏ów u∏atwiajà im po ru sza nie si´ po
drze wach, a u nie któ rych pta ków ste rów ki
spe∏niajà rów nie˝ funk cje ozdob ne (na
przyk∏ad u ko gu tów cie trze wi). Pió ra po kry -
wo we przy kry wajà cz´Êci lo tek oraz ste ró -
wek od spodu i z wierz chu. Chro nià rów nie˝
tu∏ów przed utratà ciep∏a. Pió ra pu cho we
majà cienkà oÊ oraz d∏ugie i mi´kkie pro mie -
nie. Sta no wià one do sko na∏à warstw´ izo la -
cyjnà, utrzy mujàc ciep∏ot´ pta sie go cia∏a. 
W zwiàzku z tym lu dzie wy ko rzy stujà je ju˝
od ty si´cy lat (obec nie u˝ywa ne sà nie tyl ko
do pro duk cji ko∏der, ale rów nie˝ ubraƒ).

Na kciu ku d∏oni pta ka wy ra sta nie wiel kich
roz mia rów skrzy de∏ko. Sà to trzy pió ra two-
rzàce spe cy ficz ne za wi ro wa nia w cza sie lo tu
w dó∏ i u∏atwiajàce bez piecz ne làdo wa nie.

Pie rze nie, czy li wy mia na piór na no we
Pió ra ule gajà na tu ral ne mu zu˝yciu. Dzie je

si´ tak w trak cie lo tu, nie raz na od leg∏e o ty -
siàce ki lo me trów zi mo wi ska i z po wro tem,
ale rów nie˝ w wy ni ku na grze wa nia ich przez
pro mie nie s∏onecz ne, ocie ra nie o ga∏´zie,
traw´ itd. Dla te go pió ra pod le gajà pro ce so -
wi pie rze nia, czy li wy mia ny sta rych na no we.
Wte dy zu˝yte pió ra wy pa dajà, a no we stop -
nio wo wy ra stajà. Cz´sto ma to miej sce raz
w ro ku, u nie któ rych pta ków dwa ra zy, ale sà

te˝ ta kie pta ki, któ re pierzà si´ raz na dwa la -
ta lub jesz cze rza dziej. 

Wi´kszoÊç eu ro pej skich pta ków pie rzy si´
la tem, po okre sie l´go wym. Ma to zwy kle
miej sce przed gro ma dze niem niezb´dnych
za pa sów t∏uszczo wych, sta no wiàcych re zer -
wy ener ge tycz ne na d∏ugà w´drówk´ i od -
po wied nio wy prze dza etap mi gra cji. 

Najcz´stszym spo so bem pie rze nia pta -
ków, jest wy mia na la tem pierw sze go ro ku
˝ycia tyl ko nie któ rych piór - okry wo wych,
cz´Êci po kryw, cza sem rów nie˝ nie któ rych
ste ró wek i lo tek trze cie go rz´du. Ten pro ces
na zy wa si´ pie rze niem cz´Êcio wym. Ko lej ne -
go la ta (i ka˝de go nast´pne go) ma miej sce 
u tych pta ków pie rze nie ca∏ko wi te, w wy-
ni ku któ re go wy mie niajà one wszyst kie 
pió ra, ∏àcznie z lot ka mi i ste rów ka mi. Tak
pierzà si´ bie gu sy, droz dy, ru dzi ki, si ko ry czy
s∏owi ki. 

Nie któ re ga tun ki wy mie niajà tak˝e cz´Êç
piór zimà, w wy ni ku cze go uzy skujà szat´
go dowà. Ta ka sy tu acja ma miej sce mi´dzy in -
ny mi u pli szek, po krzew ki jarz´ba tej i Êwier -
got ków. U in nych pta ków kom plet na zmia na
upie rze nia nast´pu je na zi mo wi sku, a
cz´Êcio wa ich wy mia na do ko nu je si´ la tem
na l´go wi sku. Przyk∏adem sà tu mi´dzy in ny -
mi drob ne pta ki trzci no we (ro kit nicz ki, trzci -
nia ki, trzcin nicz ki) lub dzi wo nia. W przy pad -
ku tej ostat niej pie rze nie jest nie co bar dziej
skom pli ko wa ne. M∏ode osob ni ki w trak cie
pierw sze go pie rze nia ca∏ko wi te go po zo sta -
wiajà nie któ re pió ra nie wy mie nio ne.

Pie rze nie mo˝e byç jesz cze bar dziej
z∏o˝one u pta ków szpo nia stych czy sów.
Cz´sto wstrzy mujà one wy mian´ piór,
poczàtko wo pierzàc tyl ko nie któ re z nich 
i od dru gie go ro ku ˝ycia wy mie niajàc suk ce -
syw nie cz´Êç lo tek i ste ró wek. W ten spo sób
nie do cho dzi do kom plet ne go pie rze nia
ca∏ko wi te go w ciàgu jed ne go ro ku, a jest ono
prze ry wa ne i kon ty nu owa ne tak, by wszyst -
kie pió ra wy mie nio ne zo sta∏y osta tecz nie do -
pie ro po kil ku la tach. Tak pie rzy si´ np. nie -

wiel ka so wa - w∏ochat ka czy ol brzym 
- orze∏ przed ni. 

Pta ki wod ne (∏ab´dzie, g´si czy kacz ki) zy -
skujà no we pió ra w tym sa mym cza sie.
Nast´pu je to w dru gim ro ku ich ˝ycia i po le -
ga na zrzu ce niu wszyst kich lo tek i ste ró wek,
a nast´pnie na stop nio wym ich od ra sta niu.
W tym cza sie pta ki tracà zdol noÊç la ta nia i sà
bar dziej na ra˝one na ata ki dra pie˝ni ków.

Do bre pió ra - spraw ny lot
Na tu ral ny pro ces wy mia ny piór za pew-

nia pta kom opty mal ne spe∏nia nie pod sta -
wo wych funk cji. Nie za le˝nie od te go sa me
dbajà one o swo je upie rze nie i sta rajà 
si´ utrzy maç je w nie na gan nej kon dy cji.
Przyk∏ado wo: pta ki wod ne na cie rajà pió ra
t∏ustym ∏ojem z gru czo∏u ku pro we go, co jest
szcze gól nie istot ne przy nie mal ciàg∏ym 
kon tak cie z wodà. W prze ciw nym ra zie nie
mia∏yby szans na d∏ugo dy stan so we lo ty al bo
na sku tecz ne uni ka nie nie bez pie czeƒstw.

Trud no so bie wy obra ziç, by bez tych kom -
plek so wych za bie gów uda∏o si´, np. ry bi twie
po pie la tej po ko naç czter dzieÊci ty si´cy ki lo -
me trów w dro dze z l´go wisk na zi mo wi ska 
i z po wro tem. S∏aba ja koÊç piór nie da∏aby
tak˝e gwa ran cji prze trwa nia sro gich zim 
je mio∏uszkom. Nie za pew ni∏aby rów nie˝
suk ce sów ko gu tom cie trze wi i g∏uszców, za -
le cajàcym si´ do prze by wajàcych przy to ko -
wi skach sa mic.

Pragn´ ser decz nie po dzi´ko waç An drze -
jo wi Po la kow skie mu, Mo ni ce Bro ni szew -
skiej, Paw∏owi Mal czy ko wi i Tom ko wi Wil ko -
wi za cen ne uwa gi do ni niej sze go tek stu.

po -la rus@wp.pl, www.po -la rus.com
Fot. M. Po la kow ski
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Pie rze nie ca∏ko wi te u pie cusz ka - przyk∏ad wy mia ny wszyst kich piór u do ros∏ego osobnika la tem.


