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TRAGOPAN
czer wo ny

Tra go pan czer wo ny, 
po pu lar nie zwa ny sa ty -
rem (Tra go pan sa ty ra),

jest nie co wi´k szy
od tra go pa na mo dro li ce -

go (T. tem minc kii)
i pla mi ste go (T. ca bo ti).

D∏u goÊç cia ∏a sam ca
do cho dzi do 70 cm,

a ci´ ̋ ar mo ̋ e
prze kro czyç 2 kg.

Tra go pa ny czer wo -
ne sà naj mniej agre syw ny -

mi i bar dzo spo koj ny mi
ba ̋ an ta mi, ∏a two

przy zwy cza ja -
jà si´ do cz∏o wie ka 
i po tra fià po bie raç 

po karm z r´ ki.

Jacek Kiciƒski

Tokujàcy samiec. Fot. A. Kruszewicz
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Szyja sam ca jest ciem no czer wo -
na, pierÊ w bia ∏e plam ki z czar nà ob wód -

kà. Na grzbiecie i skrzy d∏ach wy st´ pu jà bia -
∏e, czar ne, szkar ∏at ne i brà zo we kó∏ ka lub plam -
ki ró˝ nej wiel ko Êci. No gi d∏u gie i ró ̋ o -
we, oko brà zo we. Sa mi ca wa ̋ y nie co po nad ki -
lo gram, jest ciem no brà zo wa, tro ch´ po dob -
na do sa mi cy tra go pa na mo dro li ce go, ale wy raê -
nie ciem niej sza, zw∏asz cza na spo dzie. No -
gi ma ja sno sza re, oko ja sno brà zo we, lecz ciem -
niej sze ni˝ u sa mi cy tra go pa na mo dro li ce go.

M∏o de w pierw szym ro ku sà po dob ne do sa -
mi cy. Póê niej m∏o dym sam com wy ra sta jà czer -
wo ne pió ra na szyi. Sam ce sà po za tym wi´k -
sze od sa mic i wy raê nie wy˝ sze. 

Pod ga tun ki nie wy st´ pu jà, ró˝ ni ce w wy glà -
dzie mo gà byç spo wo do wa ne krzy ̋ o wa -
niem z in ny mi tra go pa na mi, co nie ste ty zda rza -
∏o si´ w prze sz∏o Êci.

Tra go pan czer wo ny za miesz ku je cen tral -
ne i wschod nie Hi ma la je, wschod nie In die, 
Ne pal, Bu tan, Sik kim i po ∏u dnio wo -wschod -
ni Ty bet. ˚y je w pa rach lub ma ∏ych ro dzin -
nych stad kach, ale pro wa dzi bar dzo skry -
ty tryb ˝y cia i jest trud ny do ob ser wo wa -
nia. Zwy kle prze by wa w gàsz czu za ro Êli ro do -
den dro no wych, na wy so ko -
Êci od 2400 do 4200 m n.p.m. 

Zi mo wà po rà scho dzi w ni˝ sze par -
tie gór, na wet do 1800 m n.p.m. G∏ów -

nym za gro ̋ e niem dla nie go jest k∏u sow nic -
two oraz prze kszta∏ ca nie pier wot nych, gór -
skich la sów przez lu dzi, zw∏asz cza wy cin -
ka drzew. W po rze l´ go wej, po za dra pie˝ ni -
ka mi, naj bar dziej za gra ̋ a mu cz∏o wiek wy -
pa sa jà cy zwie rz´ ta i po zy sku jà cy drew -
no z la su. 

Po ̋ y wie nie tra go pa nów to ró˝ ne na sio -
na, Êwie ̋ e li Êcie, p´ dy bam bu sa, ja go dy i owa -
dy, za rów no lar wy, jak i ima go. Okres go do -
wy przy pa da na ko niec mar ca i trwa do czerw -
ca. Tak jak po zo sta ∏e ga tun ki tra go pa nów, pta -
ki ˝y jà w mo no ga micz nych pa rach. Doj rza -
∏oÊç p∏cio wà osià ga jà ju˝ w dru gim ro ku ˝y -
cia, ale sam ce pe∏ nà sza t´ do ro s∏à uzy sku jà do -
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Samice troskliwie opiekujà si´ piskl´tami. Fot. W∏. KwiatkowskiPiskl´ tragopana. Fot. J. Kiciƒski
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pie ro w wie ku dwóch lat. Na gniaz do wy ko rzy -
stu jà opusz czo ne, na drzew ne gniaz da in -
nych du ̋ ych pta ków. W na tu ral nym Êro do wi -
sku sa mi ca sk∏a da od 2 do 4 jaj i wy sia du -
je je 28 dni. 

Ga tu nek ten do nie daw na by∏ bar dzo rzad -
ko spo ty ka ny w ho dow lach pry wat nych. Bar -
dzo cz´ sto trzy ma no mie szaƒ ce, b´ dà ce hy bry -
da mi z tra go pa nem mo dro li cym. Przy spe∏ nie -
niu pod sta wo wych wa run ków pie l´ gna cyj -
nych, ga tu nek ten jest bar dzo ∏a twy w ho dow -
li i nie ma z nim ˝ad nych pro ble mów zdro wot -
nych. W m∏o do Êci jest jed nak po dat ny na asper -
gi lo z´. Wra˝ li wy jest tak ̋ e na gruê li c´. 

Tra go pa ny czer wo ne sà naj mniej agre syw ny -
mi i bar dzo spo koj ny mi ba ̋ an ta mi, ∏a two przy -
zwy cza ja jà si´ do cz∏o wie ka i po tra fià po bie -
raç po karm z r´ ki. Ga tu nek jest od por ny na na -
sze zi my, ale êle zno si upa ∏y. Wo lie ra po win -
na wi´c mieç za cie nio ne ni sze, da jà ce schro nie -
nie przed nad mia rem s∏oƒ ca. Do jedzenia
podajemy im: ziar na zbó˝ (psze ni ca, s∏o necz -
nik, ku ku ry dza, owies), bar dzo du ̋ o zie le ni ny
(mlecz, gwiazd ni ca, le bio da, sa ∏a ta, krwaw -
nik, lu cer na, tra wy mi´k kie, ko ni czy na), a tak -
˝e wszel kie owo ce i wa rzy wa.

Wo lie ra dla pa ry tra go pa nów czer wo -
nych po win na byç jak naj wi´k sza. Mo -
gà w niej ro snàç krze wy, ma ∏e drzew ka i tra -
wa z mie szan kà ro Êlin pa stew nych. Do gniaz -
do wa nia przy go to wu je my kosz wi kli no wy za -
mo co wa ny do pnia lub Êcia ny wo lie ry na wy so -
ko Êci 1-2 m. Wy Êcie ∏a my go s∏o mà. Bez pod -
bie ra nia jaj, sa mi ca w pierw szym znie sie -
niu z∏o ̋ y od 2 do 5 jaj. Sa mi ce sa me bar -
dzo tro skli wie wy cho wu jà pi skl´ -
ta. Nie ma uza sad nie nia dla pod bie ra -
nia jaj i sztucz ne go od cho wu m∏o dych. Sa -

miec bar dzo ma ∏o in te re su je si´ pi skl´ ta mi, le -
piej wi´c po zo sta wiç go z ro dzi nà. Dla m∏o -
dych pi sklàt, w pierw szych dniach ˝y cia, naj -
lep szà kar mà jest go to wa mie szan ka prze zna -
czo na do przy za gro do we go od cho wu in dy -
ków z do dat kiem odro bi ny twa ro gu, go to wa -
ne go jaj ka, drob no sie ka nej zie le ni ny i owo -
ców.

Wi´ cej

na te mat tra go pa nów

mo˝ na prze czy taç na stro nie 

in ter ne to wej au to ra: 

www.tra go pan.pl
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EURO-ELEKTRONIKEURO-ELEKTRONIK
PRODUKCJA INKUBATORÓW I KLUJNIKÓW

Strusie, kury, ba˝anty, przepiórki, kaczki, papugi i w´˝e

CENA od 900 z∏

Jerzy  Mrugasiewicz

•Wykonujemy inkubatory –
od 50 do ka˝dej iloÊci jaj

•Urzàdzeniami mo˝e
sterowaç komputer

•Mogà byç pó∏automatyczne
•Mo˝e byç obracanie jaj
r´czne

•Udzielamy gwarancji na rok
•Gwarantujemy serwis
urzàdzeƒ

EURO-ELEKTRONIK
Jerzy Mrugasiewicz, 
Przygoƒ – Przylesie 23

95-082 Dobroƒ
tel. +48 602 292 415, 
fax +48 43 677 20 33

mrugasiewicz@euro-elektronik.com.pl

UWAGA!!!
Urzàdzen i a nasze j

produkcji sà w pe∏ni

zautomatyzowane

Woliera tragopanów. Fot. J. Kiciƒski ˚erujàca para. Fot. J. Kiciƒski


