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DRÓB ozdobny

Przepiórki
– po˝yteczne hobby
Józef Zajàc

Hobby to dla wielu ludzi
„witamina” ˝ycia. Pozwala
na odskoczni´ od szarej
i m´czàcej codziennoÊci,
dostarcza sporej porcji
wiedzy i poszerza 
horyzonty. Ma jednak 
jeden zasadniczy 
mankament – najcz´Êciej
sporo kosztuje, wi´c
czym g∏´biej anga˝ujemy
si´ w swà pasj´, tym 
wi´cej p∏acimy.
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NNie chodzi tutaj oczywiÊcie o prac´
czy czas poÊwi´cony obiektowi na-
szego zainteresowania, bo prawdzi-

wy hobbysta tylko poÊwi´cajàc si´ swoim za-
interesowaniom naprawd´ wypoczywa. Spra-
wa dotyczy zwyczajnie pieni´dzy, gdy˝ hob-
byÊci to zwykle emeryci, renciÊci i m∏odzie˝,
a wi´c ludzie niezbyt zamo˝ni. Dlatego, z pe∏-
nà ÊwiadomoÊcià, polecam przepiórki japoƒ-
skie. O zaletach tego ptaka przekona∏y si´ ju˝
przed stuleciami praktyczne ludy Wschodu.
Od szeÊciu lat zajmuj´ si´ hodowlà tego ga-
tunku i musz´ przyznaç, ˝e ciàgle czegoÊ si´
ucz´, coÊ nowego poznaj´ i wcià˝ nie mam
doÊç. Wyliczmy zalety tego fascynujàcego pta-
ka. Dla prawdziwych mi∏oÊników barw, kolo-
rów i wyglàdu istniejà przepiórki bia∏e, czarne,
z∏ote, jarz´biate, czerwone, pingwinie (Tuxe-
do). Mo˝na si´ zajàç hodowlà odmian du˝ych,
jak faraon czy brojlery, które osiàgajà wag´ do
500 gr, a tak˝e typowych przepiórek japoƒ-
skich wa˝àcych do 200 gr. Mo˝na te˝ pokusiç
si´ o wyhodowanie w∏asnych ptaków o indy-
widualnych cechach. Przepiórki japoƒskie do-
skonale nadajà si´ dla ludzi, którzy nie chcà
czekaç latami na efekty swoich zamierzeƒ,
poniewa˝ ptaki te w ciàgu roku mogà daç
4 lub wi´cej pokoleƒ. Pozwala na to ich niesa-
mowicie szybki rozwój. Policzmy – inkubacja
jaja to 17 dni, okres odchowu, od piskl´cia do
pierwszego zniesionego jaja, trwa 40–42 dni –
a wi´c w ciàgu dwóch miesi´cy zamyka si´ ich
cykl rozwojowy. W praktyce okresy te sà nie-
co d∏u˝sze, ale nie bàdêmy zbyt drobiazgowi,
bo prosz´ mi wskazaç innego ptaka o tak im-
ponujàcym tempie rozwoju. Wspomnia∏em
o korzyÊciach pozaestetycznych wynikajàcych
z hodowli tych ptaków. W klateczce o wymia-
rach 50 na 70 cm mo˝emy z powodzeniem
trzymaç 10 ptaków, co zapewni nam Êrednio
8 jajeczek dziennie. Je˝eli b´dzie to przepiór-
ka np. rasy faraon, to jajeczko b´dzie wa˝y∏o
ok. 15 gramów, czyli trzy jajeczka przepiórki
równajà si´ jednemu jajku kurzemu. To jednak
nie wszystko – cz´sto jajka przepiórek nazy-
wano „bombami witaminowymi”. OkreÊlenie
to nie powsta∏o przypadkowo, zw∏aszcza jeÊli
chodzi o „trudne” witaminy rozpuszczalne
w t∏uszczach. W kilku opracowaniach spotka-
∏em zalecenia spo˝ywania tych jajek 
jako „lekarstwa” a˝ na kilkanaÊcie chorób. Po-
mijajàc to wiadomo jednak, ˝e jest to 
doskona∏y produkt spo˝ywczy, szczególnie
zalecany ludziom uczulonym na bia∏ko, 
rekonwalescentom, dzieciom itp. Poza tym
jajka gotowane w zio∏ach, marynowane w za-

lewie octowej czy po prostu ugotowane i po-
dawane w sosie tatarskim lub majonezie sà
doskona∏ym urozmaiceniem ka˝dego sto∏u.
Czas ju˝ te˝, aby Polacy, wzorem innych naro-
dów Europy, przekonali si´ o walorach mi´sa
tego gatunku. OsobiÊcie uwa˝am, ˝e smako-
wo i dietetycznie przewy˝sza ono mi´so re-
klamowanych i drogich strusi. Na wst´pie wy-
liczy∏em szereg niezaprzeczalnych zalet tego
ptaka. Powstaje wi´c pytanie – gdzie i jak go
hodowaç? Najlepiej hodowaç te ptaki w za-
grodach z systemem pod∏ogowym, wolierach
oraz klatkach. W systemie pod∏ogowym nale-
˝y zadbaç o to, aby wydzielone dla przepiórki
kwatery by∏y nakryte siatkà, poniewa˝, pomi-
mo wieloletniej hodowli w niewoli, ptaki te
nie zatraci∏y umiej´tnoÊci fruwania. Drugi spo-
sób – hodowla w wolierach – jest ma∏o k∏opo-
tliwy, bo ptaki te nie sà agresywne w stosun-
ku do innych gatunków. Zajmujà w wolierze
„dolne pi´tro” i nie przeszkadzajà innym jej
mieszkaƒcom. Nale˝y jednak pami´taç, aby
woliera by∏a wyposa˝ona w cz´Êciowe zada-
szenie i posiada∏a pomieszczenie do zimowa-
nia ptaków. Wa˝nym szczegó∏em w tego typu
hodowli jest termin zasiedlenia woliery. Po-
winna to byç póêna wiosna lub wczesne lato,
aby ptaki zdà˝y∏y przed zimà przystosowaç
si´ do warunków panujàcych na otwartych

przestrzeniach. W zimie nie b´dziemy mogli
cieszyç si´ jajeczkami, ale nie zawsze to jest
najwa˝niejsze. Najcz´Êciej spotykanym syste-
mem trzymania przepiórek sà obecnie klatki.
Pozwalajà one na najlepsze wykorzystanie po-
wierzchni (do 200 ptaków na jeden metr
kwadratowy), stosunkowo dobrze zabezpie-
czajà przed przenoszeniem si´ chorób oraz
u∏atwiajà utrzymanie higieny. Odpowiednio
skonstruowana klatka pozwala prowadziç ho-
dowl´ w ka˝dym pomieszczeniu z doprowa-
dzonà energià elektrycznà, jak równie˝ na bal-
konach, tarasach, a nawet pod Êcianami bu-
dynków. Klatki takie powinny jednak spe∏niaç
okreÊlone warunki, a mianowicie: ruszt powi-
nien byç wykonany z plastiku. Nale˝y zazna-
czyç, ˝e nie nadajà si´ do tego ruszty metalo-
we (spróbujmy zimà usiàÊç na takiej p∏ycie),
nie powinny byç to te˝ siatki metalowo-plasti-
kowe, jakie sà dost´pne obecnie w supermar-
ketach. Siatki te majà zbyt cienkà Êrednic´
drutu, co powoduje tworzenie odcisków,
a nast´pnie ran na nogach ptaków. Trzeba po-
szukaç siatek produkcji w∏oskiej lub hiszpaƒ-
skiej. Sà one wykonane z drutu o wi´kszej
Êrednicy, jak równie˝ majà grubszà pow∏ok´
PCV. Nale˝y przyjàç, ̋ e Êrednica drutu nie po-
winna byç mniejsza ni˝ 1,3 mm, a oczko ma
mieç wymiar 12–13 mm. Je˝eli chcemy trzy-
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maç przepiórki w pomieszczeniach ogrzewa-
nych, to ca∏a klatka mo˝e byç wykonana
z siatki lub drutu. Je˝eli natomiast ptaki majà
byç trzymane w pomieszczeniach nieogrze-
wanych lub na zewnàtrz, a do tego chcieliby-
Êmy mieç jajka, to klatki takie powinny byç
wykonane z materia∏u litego. Jedynie przednia
Êciana powinna byç a˝urowa. Utrzymywanie
w takiej klatce kilkunastu ptaków powoduje,
i˝ ciep∏otà w∏asnego cia∏a potrafià podnieÊç
temperatur´ w klatce o kilka stopni. Dodat-
kowo klatk´ takà mo˝emy ociepliç, poprzez
umieszczenie w niej na okres zimowy ˝arów-
ki. Nale˝y uwa˝aç, aby moc ˝arówki nie po-
wodowa∏a zagro˝enia po˝arowego (nie po-
winna przekraczaç 40 wat). Przednià Êciank´
mo˝emy te˝ przys∏oniç jasnà tkaninà. W po-
mieszczeniach ogrzewanych te zabiegi sà
oczywiÊcie zb´dne. Planujàc klatki i pomiesz-
czenia dla przepiórek, nale˝y zwróciç uwag´
na jeszcze jeden wa˝ny szczegó∏. Przepiórki
sà mistrzami w rozgrzebywaniu karmy. U˝y-
wane powszechnie naczynia sà w tym przy-
padku ma∏o przydatne. Najlepsze karmid∏o to
rurka PCV o Êrednicy 40–50 mm z nawierco-
nymi wzd∏u˝ otworami o Êrednicy 25 mm.
Najlepiej zamocowaç jà na zewnàtrz klatki.
Umo˝liwia to, wykonana z pionowych pr´-
tów metalowych, przednia Êcianka klatki.
Druty powinny byç umieszczone w rozstawie
30 mm dla ras du˝ych i 25 mm dla przepiórek
japoƒskich. Wa˝nym czynnikiem Êrodowisko-
wym przy chowie przepiórek jest te˝ Êwiat∏o.
Przepiórki wymagajà go stosunkowo du˝o.
Istotna jest nie tylko jego intensywnoÊç, ale
tak˝e d∏ugoÊç dnia Êwietlnego. Nale˝y przyjàç,
˝e nie powinna byç ona krótsza ni˝ 14 godzin
na dob´. Optymalnie powinna wynosiç 16–18
godzin. JeÊli dzieƒ jest krótszy ni˝ 14 godzin,
przepiórki przestajà si´ nieÊç. Do problemu
Êwiat∏a w chowie przepiórek powrócimy

jeszcze przy odchowie pisklàt. Teraz spróbu-
jemy omówiç ˝ywienie tych ptaków. Wi´k-
szoÊç hodowców u˝ywa karmy stosowanej
do ˝ywienia ró˝nego rodzaju ptaków, w tym
egzotycznych. Jest to podstawowy b∏àd. Ptaki
egzotyczne i ozdobne potrzebujà (w uprosz-
czeniu) karmy g∏ównie na zaspokojenie swo-
ich potrzeb bytowych. My zaÊ od przepiórki
oczekujemy znacznie wi´cej. Chcemy, aby
ten ptak prawie codziennie znosi∏ nam dobre
jajko. Jest to bardzo du˝y wysi∏ek dla ma∏ego
organizmu. Trzeba zaznaczyç, ̋ e jajka znoszo-
ne przez przepiórki stanowià ok. 8% wagi ich
cia∏a. GdybyÊmy tego samego wymagali, np.
od kur, to takie jajko wa˝y∏oby ok. 150 gra-
mów, a strusia ok. 10 kg. Dlatego te˝ karma
dla przepiórek powinna byç bardziej zasobna
w bia∏ko, t∏uszcze i energi´. W praktyce najle-
piej u˝ywaç gotowych mieszanek dla przepió-
rek. Kilka wytwórni w kraju ju˝ takie przygo-
towuje. Wi´kszoÊç hodowców jest zmuszona
jednak radziç sobie we w∏asnym zakresie. Po-
radniki chowu przepiórek podajà cz´sto re-
ceptury pasz sk∏adajàcych si´ niekiedy z kilku-
nastu komponentów. Zgromadzenie takiej
iloÊci sk∏adników, a nast´pnie ich przygotowa-
nie (np. mielenie), jest cz´sto k∏opotliwe. Dla-
tego te˝ proponuj´ wykorzystaç dost´pne
mieszanki paszowe dla drobiu. I tak, np. pi-
skl´ta, ˝ywimy dost´pnymi mieszankami dla
pisklàt indyczych, ba˝ancich, w ostatecznoÊci
kurzych, dodajàc do nich màczk´ rybnà, twa-
róg, mleko w proszku lub siekane, gotowane
jajko. Trzeba pami´taç, aby do mieszanek dla
indyków i ba˝antów dodatków tych sypaç
mniej (sà one prawie zbilansowane dla po-
trzeb przepiórek), natomiast do mieszanek
dla kurczaków dodaç ich nieco wi´cej. Wy-
magany udzia∏ bia∏ka w paszy dla przepiórek
powinien wynosiç 28%, a w paszy dla indy-
ków i ba˝antów jest go 24–26%, dla kurcza-

ków zaledwie 15%. ˚ywimy przepiórki sys-
temem „do woli”, przy czym lepsza jest pasza
w postaci sypkiej. Ptaki wówczas po prostu
wi´cej czasu poÊwi´cajà na jedzenie, a wi´c
majà go znacznie mniej na ró˝nego rodzaju
zatargi mi´dzy sobà. Tym bardziej, ̋ e paszy tej
musimy gromadziç znaczne iloÊci. Doros∏y
ptak potrafi w ciàgu doby zjeÊç ok. 30 gram
paszy i wypiç oko∏o 50 ml wody. Na odcho-
wanie jednego piskl´cia do czasu nieÊnoÊci,
musimy przygotowaç ok. 1 kg paszy. Ale
w sumie, przy cenie proponowanych do wy-
korzystania mieszanek, nie jest to wydatek
zbyt wielki. W chwili obecnej ceny mieszanek
wahajà si´ od 1 z∏ do 1,15 za 1 kg. Pewien
problem przy hodowli przepiórek stanowi ich
rozród i odchowanie pisklàt. Ptaki te w nie-
woli zatraci∏y w zasadzie instynkt gniazdowa-
nia i odchowu m∏odych. Owszem znam kilka
przypadków, ̋ e przepiórki chowane w wolie-
rach wysiadujà i wodzà m∏ode, ale sà to poje-
dyncze przypadki i powinniÊmy za∏o˝yç raczej
sztuczne odchowy. Bardzo dobre wyniki mo-
˝emy osiàgnàç, wykorzystujàc do wysiadywa-
nia kurki typu liliputka. Kurki te, ze wzgl´du na
swojà niewielkà wag´, nie gniotà wysiadywa-
nych jaj i sà naprawd´ dobrymi wodzicielkami
m∏odych pisklàt. Pod jednà nasiadkà zmieÊci-
my do 20 jaj przepiórczych. Takiej „miesza-
nej” rodzince trzeba zapewniç odpowiedni
kojec, gdy˝ ma∏e przepiórki sà bardzo ˝ywe
i ch´tnie korzystajà z ka˝dej okazji do scho-
wania si´ albo ucieczki. Mia∏em przypadek,
kiedy trzydniowy malec wypad∏ z klatki, z wy-
sokoÊci ok. 1,5 metra, pokona∏ progi odcho-
walni i pomieszczeƒ gospodarczych, i zanim
zosta∏ zauwa˝ony na koƒcu podwórka, prze-
bieg∏ ok. 150 metrów. Maleƒstwo to (wiel-
koÊç trzmiela), aby pokonaç ten odcinek, mu-
sia∏o wykonaç ok. 10 tys. kroczków. Skàd ty-
le energii? Wracajàc do odchowu pisklàt prze-
piórek japoƒskich, najlepiej czynnoÊç takà wy-
konaç w dost´pnych ju˝ na naszym rynku au-
tomatycznych odchowalniach pisklàt. Urzà-
dzenie to zapewni nam optymalne tempera-
tury, niezale˝ne od temperatur zewn´trz-
nych, oÊwietlenie i bezpieczeƒstwo dla pta-
ków. Dolny system ogrzewania zapobiega
cz´stym u przepiórek schorzeniom nóg.
Przepiórki zaraz po wyj´ciu z inkubatora wy-
kazujà nies∏ychanà ˝ywotnoÊç, dlatego od
pierwszej chwili powinny mieç zapewniony
pokarm i wod´ do picia. W pierwszych dniach
karm´ najlepiej rozsypaç na szorstkim (nie Êli-
skim) papierze. Wod´ musimy umieÊciç w na-
czyniu umo˝liwiajàcym ∏atwy dost´p, ale bez
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mo˝liwoÊci utopienia si´ pisklàt. M∏ode, za-
moczone piskl´ nie ma si∏y, aby samodzielnie
wyjÊç z p∏askiego nawet spodeczka. Dlatego
te˝ szpara w naczyniu, przez którà piskl´ta
mogà si´ napiç wody, nie mo˝e byç szersza
ni˝ 1 cm. Bardzo wa˝na jest ciàg∏oÊç karmie-
nia. Przepiórki majà tak nies∏ychanie szybkà
przemian´ materii, ˝e nawet kilkugodzinna
przerwa w ˝ywieniu koƒczy si´ ich Êmiercià.
W zwiàzku z tym najmniejsze piskl´ta nie na-
dajà si´ do d∏u˝szego transportu. Do ˝ywienia
pisklàt najlepiej wykorzystaç gotowe mieszan-
ki paszowe. Obecnie takie mieszanki w wi´k-
szoÊci nie posiadajà komponentów zawierajà-
cych bia∏ka zwierz´ce, dlatego dobrze jest do-
daç troch´ siekanego jajka, sera, màczki ryb-
nej czy mleka w proszku. Dodatki te bardzo
korzystnie wp∏ywajà na wzrost i rozwój pi-
sklàt. Przez pierwsze 10 dni odchowu oÊwie-
tlenie powinno byç ciàg∏e. Nast´pnie, zaczy-
najàc od dwóch godzin, zwi´kszamy codzien-
nie (np. o 30 min.) d∏ugoÊç nocy, a˝ do 8 go-
dzin ciemnoÊci na dob´. WczeÊniej wspo-
mnia∏em o metodzie wyl´gu przepiórki japoƒ-
skiej z wykorzystaniem nasiadki. Nie ka˝dy
hodowca ma takà mo˝liwoÊç. Trzeba wów-
czas skorzystaç z inkubatora. Wyl´g prowa-
dzimy podobnie jak innych kuraków. Tempe-
ratura podstawowa w inkubatorze powinna
wynosiç 37,80C, w czasie ca∏ego okresu inku-
bacji. WilgotnoÊç w czasie inkubacji 65%,
w czasie klucia 85%. Czas inkubacji 17 dni, ale
przez pierwsze 14 dni nale˝y jajka obracaç.
W literaturze zaleca si´ obracanie co najmniej
5 razy na dob´. W praktyce jest to prawie nie-
mo˝liwe. Z moich obserwacji wynika, ˝e
równie wa˝nà sprawà jest regularnoÊç tych
czynnoÊci. Niestety, zagadnienia obracania jaj
w inkubatorach, w naszym kraju, tak napraw-
d´ nikt dobrze nie rozwiàza∏. Ja u˝ytkuj´ dwa
inkubatory znanej firmy. W jednym z nich me-
chanizm obracania jaj ostatecznie odmówi∏
pracy po roku, a w drugim po czterech mie-
siàcach. Podobne problemy majà moi znajomi
hodowcy. Dlatego te˝ obracanie jaj musz´
wykonywaç r´cznie. Robi´ to o godz. 6.00,
14.00 i 22.00 i nie zauwa˝y∏em, aby wyniki 
l´gów by∏y gorsze ni˝ przy obracaniu jaj przez
automat. Hodowcy, którzy w ciàgu dnia prze-
bywajà d∏u˝ej poza domem, powinni to robiç
przynajmniej dwa razy na dob´, np. o godz.
7.00 i 19.00. Wa˝ne, aby obroty jaj odbywa∏y
si´ w mniej wi´cej równych odst´pach czasu. 

W kilku s∏owach przedstawi∏em swoje
uwagi o chowie tych naprawd´ po˝ytecz-
nych i wdzi´cznych ptaków. I zapewniam,
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˝e has∏o w tytule nie jest go∏os∏owne. Ho-
dowla zapewni rodzinie dodatkowe uroz-
maicenie jad∏ospisu, a nam da du˝o satys-
fakcji. A je˝eli b´dziemy mieli szcz´Êcie, to

mo˝emy us∏yszeç Êpiew przepiórki. Jest na-
prawd´ pi´kny. Ja w swoim ˝yciu s∏ysza∏em
go dwa razy.

Fot. autora 
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