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Pod ∏o ̋ a
W ar ty ku le tym chcia∏ bym po ru -

szyç spra w´ hi gie ny w klat kach i po -
miesz cze niach, w któ rych ho du je my pta ki. Do -
Êwiad cze ni ho dow cy zna jà do sko na le te -
mat i dla nich jest to spra wa oczy wi -
sta, ale jest wie lu po czàt ku jà cych i to w∏a -
Ênie im chcia∏ bym po móc.

Jak wia do mo naj wi´ cej za nie czysz czeƒ gro -
ma dzi si´ na pod ∏o dze klat ki. Tam te˝ ma -
jà swo je sie dli sko ró˝ ne go ro dza ju bak te rie, wi -
ru sy oraz grzy by. Dla te go na le ̋ y zwró ciç szcze -
gól nà uwa g´ na czy stoÊç dna klat ki. W ka˝ -
dej klat ce pod ∏o ̋ e sta no wi szu fla da
zrobiona z bla chy lub drew na, a w klat kach ku -
pio nych w skle pie dno wy ko na ne jest prze wa˝ -
nie z pla sti ku. Ja chcia∏ bym opi saç szu fla dy, któ -
re ho dow cy robià sa mi.

Naj lep szym ma te ria ∏em na nie jest – mo -
im zda niem – bla cha ocyn ko wa na lub nie -
rdzew na. Wy ko na nie ta kiej szu fla dy w wa run -
kach do mo wych jest ra czej nie mo˝ li -
we, ale war to je zle ciç w ja kimÊ warsz ta cie bla -
char skim. Bla cha nie mo ̋ e byç zbyt gru ba, wy -
star czy 0,5 mm, bo szu fla da po win na byç lek -
ka. W du ̋ ych klat kach mu si byç ich wi´ -
cej, np. dwie lub trzy. To dla na szej wy go -
dy przy wyj mo wa niu i czysz cze niu. Bla sza -
ne szu fla dy ma jà tà prze wa g´ nad drew nia ny -
mi, ˝e sà trwal sze i ∏a twiej da jà si´ czy -
Êciç, np. myç w wo dzie. Na to miast drew -
no po ze tkni´ ciu z wo dà mo ̋ e si´ roz sy -
chaç, p´ kaç, od kszta∏ caç itd.

Dno klat ki mu si my czymÊ wy ∏o ̋ yç. Mo -
im zda niem naj lep szy jest czy sty, bia ∏y, p∏u ka -
ny rzecz ny pia sek. Wy sy pu je my nim szu fla -
d´ war stwà gru bo Êci 2-3 mm (fot.2). Pia -
sek ma wie le za let, np. wsià ka jà w nie go od cho -
dy pta ków i wo da roz bry zgi wa na w cza sie kà -
pie li. Za war te sà w nim cen ne pier wiast ki i mi -
ne ra ∏y. Zia ren ka pia sku od gry wa jà te˝ bar -
dzo wa˝ nà ro l´ w tra wie niu po kar mów u pta -
ków, dla te go nie po wi nien byç za drob -
ny, ani zbyt gru bo ziar ni sty. Je dy nà wa dà u˝y wa -
nia go ja ko pod k∏a du jest kurz, ale i z tym mo -
˝e my so bie po ra dziç. Pia sek, któ ry za wie ra du -
˝o ku rzu, mo˝ na prze siaç na wie trze. Ja ro -
bi´ to w ten spo sób: bio r´ wia der ko su che -

go pia sku i dru gie pu ste. Na wol nej prze strze -
ni, gdzie wie je lek ki wiatr, prze sy pu j´ kil ka ra -
zy pia sek z jed ne go wia dra do dru gie -
go. W ten spo sób po zb´ dzie my si´ wi´k szo -
Êci ku rzu. 

Zbli ̋ a si´ zi ma, war to wi´c zro biç so bie od -
po wied ni za pas pia sku. Te raz bar dzo wa˝ -
na uwa ga! Nie na le ̋ y u˝y waç (po zy ski waç) pia -
sku z miejsc, gdzie wy pro wa dza si´ psy lub ko -
ty i pia sek móg∏ mieç stycz noÊç z od cho da -
mi tych zwie rzàt. Ta ki pia sek mo ̋ e byç groê -
ny dla zdro wia na szych ptasz ków.

Nie któ rzy ho dow cy, za miast pia sku, wy k∏a -
da jà dno klat ki ga ze ta mi lub in ny mi pa pie ra -
mi. Ro bià to chy ba dla wy go dy; ∏a -
twiej si´ sprzà ta, nie ma ku rzu, nie trze ba ci´˝ -
kie go pia sku no siç i sk∏a do waç gdzieÊ w piw ni -
cy. Wy da waç by si´ mo g∏o – sa me plu -
sy. Ale tak nie jest. Wy k∏a da jàc dno ga ze ta -
mi, na ra ̋ a my pta ki na bar dzo groê ne cho ro -
by. Wia do mo, ˝e pta ki lu bià sku baç pa -
pier, a far ba dru kar ska zwie ra ró˝ ne tru jà -
ce zwiàz ki mo gà ce za gro ziç zdro wiu, a na -
wet ˝y ciu na szych ptasz ków. Dla te go od ra -
dzam pa pier ga ze to wy. Je dy nym pa pie -
rem, któ rym mo˝ na wy ∏o ̋ yç dno klat -
ki jest – mo im zda niem – pa pier fa li sty.

Te raz kil ka s∏ów o czysz cze niu szu flad. Po win -
ni Êmy to ro biç przy naj mniej raz w ty go -
dniu, np. w so bo t´. Opi sz´, jak ja to ro -
bi´. Po wy j´ ciu szu fla dy z klat ki, do k∏ad nie czysz -
cz´ jà za po mo cà szpa chel ki, a na st´p nie spry -
sku j´ roz two rem pre pa ra tu bak te rio bój cze -
go „No bac tel” (jest to Êro dek bez piecz -
ny dla pta ków). Po kil ku mi nu tach my j´ jà go rà -
cà wo dà i od sta wiam ˝e by obe sch∏a. Po tych za -
bie gach wsy pu j´ war stw´ pia sku.

W dal szej cz´ Êci chcia∏ bym opi saç, jak za -
dbaç o hi gie n´ w po miesz cze niu, w któ rym ho -
du je my pta ki. Po win no ono po sia daç do -
brà wen ty la cj´, do st´p Êwia t∏a s∏o necz ne -
go, od po wied nià tem pe ra tu r´ i wil got noÊç. Jed -
nak nie ka˝ dy ho dow ca mo ̋ e za pew niç ta -
kie wa run ki swo im pu pi lom. Jest na to spo -
sób – z po mo cà przy cho dzi nam tech ni -
ka. Aby po pra wiç kli mat i zmniej szyç iloÊç ku -
rzu w po wie trzu, mo ̋ e my za mon to waç jo ni za -

tor po wie trza. Jest to ma ∏e urzà dze nie, po bie -
ra jà ce nie wie le ener gii elek trycz nej, a bar -
dzo przy dat ne w ho dow li. Bu do w´ oraz za sa -
d´ dzia ∏a nia jo ni za to ra znajdziemy w fa cho -
wej li te ra tu rze. Mo ̋ e my za opa trzyç si´ tak -
˝e w na wil ̋ acz po wie trza.

In nym, jesz cze lep szym urzà dze niem przy -
dat nym w ho dow li, jest oczysz czacz po wie -
trza wraz z jo ni za to rem (fot.1). Jest to urzà dze -
nie po sia da jà ce kil ku war stwo wy filtr po wie -
trza i  trój stop nio wy re gu la tor ob ro tów wir ni -
ka. Od kil ku lat po sia dam ta kie urzà dze -
nie i mu sz´ przy znaç, ˝e zna ko mi cie si´ spraw -
dza, szcze gól nie zi mà, gdy po miesz cze -
nie w wi´k szo Êci jest za mkni´ te. Po le cam
je ho dow com, bo czy ste i zdro we po wie -
trze po trzeb ne jest za rów no nam, jak i na -
szym ptasz kom.
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do klatek drobnych ptaków egzotycznych
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