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JJe sieƒ i zi ma sà tra dy cyj nie uzna wa ne za naj -
lep szy okres na za kup pta ków. W paê dzier -
ni ku, li sto pa dzie i grud niu wszel kie go ro -

dza ju gie∏ dy p´ ka jà w szwach. Ja na to -
miast uwa ̋ am, ˝e ani ten okres, ani ta kie miej -
sca nie sà do brym wy bo rem. 

Naj do god niej szym okre sem na za -
kup jest la to oraz wcze sna je sieƒ. Wy -
bór jest wów czas du ̋ y, ce ny przy st´p ne, a d∏u -
gi dzieƒ i ∏ad na po go da za ch´ ca jà do wy cie -
czek. Wa run ki po go do we sà rów nie˝ ide al -
ne, by pta ki bez pro ble mo wo przy sto so wa -

∏y si´ do no we go do mu. Nad mie niç na le -
˝y rów nie˝, i˝ u cz´ Êci ga tun ków ju˝ na je sie -
ni roz po czy na si´ wst´p ne for mo wa nie par.

Pta ki na le ̋ y ku po waç bez po Êred nio w ho -
dow lach! Przed za ku pem trze ba do k∏ad -
nie obej rzeç wa run ki, w ja kich one ˝y -
jà, czym sà ˝y wio ne i ja kie jest na sta wie -
nie oraz wie dza ho dow cy. Mi mo ˝e wszy -
scy zna jà te oczy wi ste za sa dy, to jed nak wie -
lu je igno ru je. Te in for ma cje sà bar dzo cen -
ne i w nie któ rych przy pad kach mo gà uchro -
niç przed nie przy jem ny mi kon se kwen cja -

mi w po sta ci za wle cze nia ja kiejÊ cho ro by. De -
cy du jàc si´ na za kup na gie∏ dzie, wi dzi my tyl -
ko to, co chce nam po ka zaç sprze da jà -
cy. Gdy ptak prze by wa w klat ce, nie je ste -
Êmy w sta nie okre Êliç, jak ˝y∏ do tej po -
ry, ani zo ba czyç, jak si´ po ru sza, a to ko lej -
ne bar dzo wa˝ ne in for ma cje. Na to miast za -
ku py wy sy∏ ko we – to ju˝ tyl ko i wy ∏àcz -
nie zda nie si´ na uczci woÊç sprze da jà ce go.

Ku pu jàc no we osob ni ki do ho dow li, zwra -
cam uwa g´ na kil ka istot nych rze czy, któ -
re po sta ram si´ opi saç po ni ̋ ej.

Mi cha∏ Bu gaj ski

Cyranka bajkalska

Blasz ko dzio be
– oce na kon dy cji oraz kil ka

in nych wska zó wek przy za ku pie
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Wa run ki by to we
Oglà da jàc wy bie gi i wo lie ry, w pierw -

szej ko lej no Êci na le ̋ y zwró ciç uwa g´ na ja -
koÊç wo dy w zbior ni kach. Brud na wo -
da to naj cz´st szy po wód pro ble mów w ho -
dow li blasz ko dzio bych. Wo da m´t na, cuch -
nà ca czy po kry ta war stwà glo nów dys kwa li -
fi ku je da ne miej sce. 

Wy glàd wy bie gów rów nie˝ do star cza wie -
lu in for ma cji. Go ∏a zie mia, ob sku ba ne krze -
wy i drzew ka, za le ga jà ce od cho dy i b∏o -
to bar dzo êle Êwiad czà o wa run kach by to -
wych. Mo˝ na na tej pod sta wie wnio sko -
waç znacz ne prze g´sz cze -
nie, a co za tym idzie, z∏e wa run ki hi gie nicz -
ne.

Za nie czysz czo na kar ma, roz rzu co -
ne po wy bie gu, psu jà ce si´ nie do ja dy wa -
rzyw i owo ców oraz wszel kie sk∏ad ni ki uzna -
wa ne za nie wska za ne w ˝y wie niu to ko lej -
ny po wód, by do g∏´b nie za sta no -
wiç si´ nad za ku pem.

Brak wa run ków do ho dow li mo ̋ e Êwiad -
czyç rów nie˝ o tym, i˝ tra fi li Êmy do po Êred ni -
ka, a nie ho dow cy.

Wra ̋ e nie ogól ne, ja kie 
spra wia da ny osob nik

Apa tia, sen noÊç, ma ∏a ru chli woÊç – pta -
ki wy ka zu jà ce ta kie ob ja wy po win ny bu -
dziç za strze ̋ e nia, gdy˝ osob ni kom je prze ja -
wia jà cym naj cz´ Êciej coÊ do le ga. 

Ner wo woÊç, p∏o chli woÊç – to za cho wa -
nie ra czej na tu ral ne, je Êli pta ki sà w ob -
cych dla sie bie wa run kach oraz gdy na ich te -
ry to rium wcho dzà nie zna ne im oso by. Pta -
ki oswo jo ne z ludê mi po krót kim cza sie za -
czy na jà igno ro waç obec noÊç no -
wych osób. Cià g∏a ner wo woÊç mo ̋ e Êwiad -
czyç o ni k∏ym kon tak cie z ludê mi, a ta kie pta -
ki b´ dà w no wym miej scu stwa rzaç pro ble -
my, szu ka jàc dróg uciecz ki lub kry -
jàc si´ wÊród ro Êlin no Êci. No we mu w∏a Êci -

cie lo wi zaj mie du ̋ o cza su ich oswo je -
nie, cho cia˝ nie ma gwa ran cji, i˝ pró by oswa -
ja nia b´ dà zwieƒ czo ne suk ce sem.

Po ru sza nie si´ 
Ku la wi zna – mo ̋ e byç wy ni kiem ura -

zu lub cho ro by, a tak ̋ e nad wa gi. 
Ruch po wol ny, na sztyw nych no gach – ta -

ki spo sób po ru sza nia mo ̋ e Êwiad czyç o cho -
ro bie pta ka, ale rów nie˝ o du ̋ ej nad wa dze. 

Czo∏ ga nie si´ po zie mi – ta kie za cho wa -
nie mo˝ na za ob ser wo waç g∏ów nie u ster ni -
czek i grà ̋ yc. Naj cz´ Êciej w ten spo sób po -
ru sza si´ ptak, któ ry jest zm´ czo ny lub rzad -
ko wy cho dzi na làd, ale rów nie˝ w ten spo -
sób po là dzie po ru sza jà si´ pta ki wy cieƒ czo -
ne.

Stan upie rze nia 
Upie rze nie ma to we, bez po ∏y sku – mo -

˝e wy ni kaç z nie w∏a Êci we go ̋ y wie nia (nie do -
bo rów sk∏ad ni ków od ̋ yw czych i wi ta -
min), bra ku mo˝ li wo Êci kà pie li, pa so ̋ y -

tów, cho rób czy te˝ utrzy my wa nia w po -
miesz cze niu bez do st´ pu do Êwia t∏a s∏o necz -
ne go.
Bra ki w upie rze niu: 

– po ∏a ma ne pió ra w ogo nie – za zwy -
czaj win ne te mu sà in ne osob ni ki prze by -
wa jà ce ra zem na wy bie gu, cz´ sto mo˝ -
na to za ob ser wo waç u m∏o dych pta -
ków, któ re utrzy my wa ne sà na wspól -
nym wy bie gu z osob ni ka mi in ne -
go, wi´k sze go ga tun ku; 

– po strz´ pio ne obrze ̋ a piór – je Êli wy st´ -
pu jà na lot kach i w ogo nie, to 
mo gà byç wy ni kiem walk, a w po zo sta -
∏ych przy pad kach pa so ̋ y tów lub nie w∏a -
Êci we go utrzy ma nia; 

– bra ki w upie rze niu (pió ra po ∏a ma ne, wi -
daç pió ra pu cho we) – mo gà byç wy ni -
kiem walk, przy mar z ni´ cia oraz obec -
no Êci pa so ̋ y tów ze wn´trz nych, cz´ -
sto ob ser wo wa ne sà rów nie˝ u m∏o -
dych pta ków uszko dze nia upie rze nia te -
go ty pu wy ni ka jà ce z wy cie ra -

CynamonkiCyraneczki zwyczajne
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nia piór o szorst kie po wierzch -
nie, czy to be to no we oczka, czy in -
ne szorst kie ele men ty wy bie gu. 

Upie rze nie prze mo czo ne – mo -
˝e byç spo wo do wa ne bra kiem do st´ pu do kà -
pie li ska wy ni ka jà ce go np. z okre so we go utrzy -
my wa nia pta ków w po miesz cze niach zi mo -
wych, mo ̋ e rów nie˝ byç efek tem in wa zji pa -
so ̋ y tów, roz wo ju grzy bów ple Ênio -
wych czy za bu rzeƒ funk cjo no wa nia gru czo -
∏u ku pro we go. Ta kich pta ków nie po win -
no sí w ˝ad nym wy pad ku na by waç. 

Bu do wa ana to micz na 
Mi´ Ênie pier sio we – u pta ków do brze od -

˝y wio nych i zdro wych sà du ̋ e i ∏a two wy -
czu wal ne, wy chu dze nie mo ̋ e byç spo wo do -
wa ne nie w∏a Êci wym ˝y wie niem, cho ro -
bà lub pa so ̋ y ta mi. 

Aniel skie skrzy d∏o – mo ̋ e byç wy ni -
kiem ura zu lub b∏´ dów ˝y wie nio -
wych, nie ma wp∏y wu na przy dat noÊç ho -

dow la nà osob ni ka, ale ob ni ̋ a wa lo ry es te -
tycz ne u pta ków ozdob nych. Mo ̋ e byç cz´ -
Êcio wo za ma sko wa ne po przez wy ci´ cie lo -
tek pierw szo rz´ do wych w uszko dzo -
nym skrzy dle.

Opa da jà ce skrzy d∏o – w wi´k szo -
Êci przy pad ków jest na st´p stwem z∏a ma -
nia lub in ne go ura zu i nie w∏a Êci we go zro Êni´ -
cia si´ ko Êci bàdê uszko dze nia sta wu. Do ty -
czy to pta ków la ta jà cych. 

Krzy wy mo stek – scho rze nie spo wo do -
wa ne jest za zwy czaj b∏´ da mi ˝y wie nio wy -
mi w okre sie wzro stu, ob ni ̋ a war toÊç ho -
dow la nà osob ni ka. 

Bra ki pa zu rów – w za le˝ no Êci od ilo -
Êci bra ku jà cych pa zu rów oraz ga tun ku (kacz -
ki gniaz du jà ce w dziu plach) wa da ta mo -
˝e mieç zna cze nie w ho dow li. 

Bra ku jà ce b∏o ny p∏aw ne – spo wo do -
wa ne sà przez od mro ̋ e nia, zw∏asz cza u ga -
tun ków ma ∏o od por nych, nie ma jà wi´k sze -
go wp∏y wu na przy dat noÊç ho dow la -

nà, choç du ̋ e ubyt ki utrud nia jà p∏y wa nie. 
Bra ku jà ce pal ce – przy czy nà sà naj cz´ -

Êciej od mro ̋ e nia, choç am pu ta cj´ pal -
ców mo ̋ e spo wo do waç za plà ta na wo -
kó∏ nich ˝y∏ ka lub sznu rek. Pta ki z du ̋ y -
mi bra ka mi ra czej nie przed sta wia jà war to -
Êci ho dow la nej, osob ni ki z ma ∏y mi ubyt ka -
mi mo gà byç wa run ko wo u˝y te do ho dow li.
Wa da ta znacz nie ob ni ̋ a przy dat noÊç ho -
dow la nà, jak i wa lo ry es te tycz ne. 

Od ci ski i sp´ ka na skó ra na po de -
szwach – wy ni ka jà z po ru sza nia si´ pta -
ka po twar dym, chro po wa tym pod ∏o -
˝u, np. ostrym ˝wi rze, ka mie niach, be to -
nie, przy czy nà mo ̋ e byç rów nie˝ in fek -
cja bak te ryj na skó ry ∏ap, nie do bo ry wi ta -
min, po ru sza nie si´ po pod ∏o ̋ u za nie czysz -
czo nym od cho da mi czy te˝ brak mo˝ li wo -
Êci kà pie li. Uszko dze nia skó ry mo gà po wo -
do waç pro ble my z po ru sza niem (ku la wi -
zna). Cz´ sto po zmia nie pod ∏o ̋ a na mi´k -
kie i czy ste, do cho dzi do re ge ne ra cji, jed -
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nak cz´Êç przy pad ków wy ma ga le cze -
nia, a efek ty nie za wsze sà za do wa la jà ce.

„Garb” – przy czyn tej wa dy szkie le -
tu mo ̋ e byç kil ka. Jaj a o nie sy me trycz -
nym kszta∏ cie, ura zy w pierw -
szych dniach ̋ y cia (np. na dep ni´ cie przez ro -
dzi ca), wa da ta wy klu cza z ho dow li. 

De for ma cje dzio ba – skrzy wio ny, nie sy -
me trycz ny dziób – to za zwy czaj wy nik bli -
skie go po kre wieƒ stwa pta ków ho dow la -
nych, wa da ta wy klu cza z ho dow li.

Nie ty po we za cho wa nia
Dziw ne ob ja wy ze stro ny uk∏a du ner wo -

we go (po ru sza nie si´ w kó∏ ko, wy wra ca -
nie na ple cy, wy krzy wia nie szyi) – mo -
gà byç wy ni kiem me cha nicz ne go ura -
zu bàdê na st´p stwem cho ro by. Na le ̋ y uni -
kaç kon tak tu z ta ki mi pta ka mi i jak naj szyb -
ciej od da liç si´ z miej sca, w któ rym ta -
ki ptak prze by wa.

Ki cha nie, po trzà sa nie g∏o wà – ob ja wy ta -
kie mo gà to wa rzy szyç nie któ rym cho ro -
bom, ta kim jak my ko pla zma czy in fek cja ni -
cie ni, ale rów nie˝ mo gà byç spo wo do wa -
ne po bie ra niem kar my w po sta ci syp kiej, dla -
te go te˝ do brze jest do wie -
dzieç si´, czym jest ˝y wio ne da ne sta do.

Ze spó∏ szo ku trans por to we go
Z od∏a wia niem i trans por tem dzi -

kich zwie rzàt, w tym rów nie˝ po cho dzà -
cych z ho dow li, wià ̋ e si´ ry zy ko ura zów i in -
nych nie spo dzie wa nych zda rzeƒ. W przy -
pad ku pta ków mo ̋ e wy stà piç nie spo dzie wa -
ny pa ra li˝ dol nych koƒ czyn. Pta ki do tkni´ -

te pa ra li ̋ em nie mo gà ustaç, po ru sza -
jà si´ z trud no Êcià na sztyw nych no -
gach, a po kil ku kro kach sia da jà. Nie kie -
dy w ogó le nie mo gà sta nàç na no gach. Ob -
ja wy te okre Êla ne sà mia nem ze spo ∏u szo -
ku trans por to we go.

Pa ra li˝ jest naj cz´ Êciej ob ja wem cho ro -
by zwa nej mio pa tià wy si∏ ko wà. Mio pa -
tia jest wie lo po sta cio wà cho ro bà mi´ Ênio wo -
-ner wo wà spo wo do wa nà nad mier nym wy si∏ -
kiem i stre sem, a do jej wy stà pie nia przy czy -
nia si´ kwa si ca me ta bo licz na, czy li za bu rze -
nie rów no wa gi kwa so wo -za sa do -
wej we krwi. Wy stà pie nie na do strej for -
my mio pa tii wy si∏ ko wej koƒ czy si´ Êmier -
cià w wy ni ku mi go ta nia ser ca i za pa Êci na czy -
nio wej. Pa ra li˝ ca∏ ko wi ty lub cz´ Êcio wy wy -
st´ pu je przy for mie ostrej lub po do strej. 

Wy stà pie nie na g∏e go pa ra li ̋ u zwià za -
ne jest wi´c bez po Êred nio z trans por -
tem pta ków oraz z ich od∏a wia -
niem. Za g∏ów ne przy czy ny po da je si´: sil -
ny stres (w tym rów nie˝ spo wo do wa ny nie -
ostro˝ nym ob cho dze niem si´ z pta ka -
mi w cza sie trans por tu), d∏u go trwa ∏y wy si -
∏ek fi zycz ny (uciecz ka w trak cie ∏a pa nia, sza -
mo ta nie si´ i wal ka, pró by utrzy ma nia rów -
no wa gi w cza sie trans por tu, pod ska ki wa -
nie), brak mo˝ li wo Êci ru chu, brak mo˝ li wo -
Êci wy pro sto wa nia koƒ czyn, wy so kà tem pe -
ra tu r´ oto cze nia. Po dat ne na wy stà pie -
nie tej cho ro by sà pta ki o d∏u gich no -
gach, z nad wa gà oraz osob ni ki z nie do bo -
rem wi ta mi ny E i se le nu w or ga ni zmie. Nie -
mniej jed nak przy pad ki szo ku trans por to we -
go to zda rze nia in cy den tal ne, o trud -

nym do okre Êle nia pod ∏o ̋ u, gdy˝ na -
wet osob ni ki z te go sa me go l´ gu ró˝ nie re -
agu jà na te sa me bodê ce.

Nie ma sku tecz ne go spo so bu po st´ po wa -
nia w przy pad ku wy stà pie nia pa ra li ̋ u. Naj -
cz´ Êciej za le ca ne jest po zo sta wie nie pta -
ka w spo ko ju, na wo dzie, z mo˝ li wo Êcià po -
bie ra nia po kar mu bez wy cho dze nia z wo -
dy. Prze by wa jàc na wo dzie, mi´ -
Ênie nie sà ob cià ̋ o ne, a co za tym idzie, re -
ha bi li ta cja prze bie ga szyb ciej. W le cze -
niu sku tecz ne jest po da nie wo do ro w´ gla -
nu so du oraz wi ta mi ny E z se le nem i wi ta mi -
ny B kom pleks. Szyb koÊç po da nia ma du -
˝e zna cze nie. Przy szyb kim dzia ∏a -
niu, cz´Êç przy pad ków mo˝ na wy le czyç, nie -
kie dy jed nak na st´p stwem jest trwa ∏a ku la -
wi zna. Cz´ Êci przy pad ków jed nak nie uda -
je si´ wy le czyç i pa ra li˝ jest sta ∏y. 

Za po bie ga nie – to g∏ów nie za dba -
nie o to, by pta ki by ∏y oswo jo ne, gdy˝ ta -
kie le piej zno szà stres. Od∏ów po wi -
nien prze bie gaç jak naj szyb ciej i w spo -
sób naj mniej stre su jà cy. Wa˝ ne jest tak ̋ e za -
pew nie nie w∏a Êci wych wa run ków trans por -
tu, tak by pta ki mo g∏y swo bod nie sta -
nàç i nie Êli zga ∏y si´ po pod ∏o ̋ u. Pu de∏ -
ko czy trans por tów ka nie po win -
ny byç za wy so kie, by pta ki nie pod ska ki wa -
∏y. Nie jest wska za ne rów nie˝ trans por to wa -
nie wi´k szej licz by pta ków w jed nym pu de∏ -
ku czy trans por tów ce. Czas trans por -
tu nie po wi nien byç d∏u gi. Wa˝ na jest rów -
nie˝ od po wied nio ni ska tem pe ra tu ra oto cze -
nia. 

Fo t. au tora
Ânie˝yce cesarskie


