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PPod sta wo wa spra wa: w ja ki spo sób trak to -
waç okres póê no je sien no -zi mo wy w ho -
dow li? Z jed nej stro ny jest to okres wy po -

czyn ku za rów no dla pta ków b´ dà cych w roz -
p∏o dzie (choç nie któ rzy ho dow cy sà zwo len -
ni ka mi stycz nio wych l´ gów), jak i dla lot ni -
ków. Z dru giej stro ny jed nak jest to se zon wy -
sta wo wy, czy li okres co ty go dnio wej m´ czar -
ni pta ków (tym ra zem mam na my Êli ra -
sy „ozdob ne”), ja kà sà dla nich wy sta wy. Wy -
sta wy, ja ko sil ny bo dziec stre so wy dla pta -
ków, cz´ sto sta jà si´ przy czy nà prze ∏a ma -
nia od por no Êci i wy st´ po wa nia cho rób wy -
wo ∏y wa nych przez bak te rie opor tu ni stycz -
ne, np. ko li bak te rio zy, jak rów nie˝ sprzy ja -
jà sze rze niu si´ wie lu cho rób za kaê -
nych o ró˝ nej etio lo gii. Przy gn´ bia jà cy, a na -
wet znie ch´ ca jà cy ho dow c´ o zdro wo roz -
sàd ko wym po dej Êciu do spra -
wy jest fakt, ˝e opie ka we te ry na ryj na nad wy -
sta wa mi pta ków w na szym kra ju po zo sta -
wia so bie wie le do ˝y cze nia. Cz´ sto spo ty ka -
nym zja wi skiem jest przyj mo wa nie pta -

ków bez Êwia dectw szcze pieƒ, ewi dent -
nie cho rych („bo w∏a Êci ciel si´ ob ra -
zi”), jak rów nie˝ w przy pad ku po ja wie -
nia si´ ob ja wów cho ro by w trak cie wy sta -
wy nie usu wa nie de li kwen tów do izo la tek. Ta -
kie po st´ po wa nie zde cy do wa nie êle Êwiad -
czy za rów no o or ga ni za to rach wy sta -
wy, jak i o le ka rzach we te ry na rii spra wu jà -
cych nad ni mi opie k´. Smut ne, ale praw dzi -
we.

Ka˝ dy po rzàd ny ho dow ca wie, ˝e ˝ad -
nej po ry ro ku nie wol no trak to waç ulgo -
wo i trze ba jà mak sy mal nie wy ko rzy staç. Zi -
ma jest okre sem, w któ rym pta ki z jed -
nej stro ny po win ny od po czàç od wio sen no -
-let nich obo wiàz ków, ja ki mi jest kar mie -
nie m∏o dych oraz lo ty kon kur so we, a z dru -
giej stro ny to okres, w któ rym mu szà na -
braç si∏ do ko lej nych l´ gów oraz uod por -
niç si´ przed cho ro ba mi. Po móc w tym mu -
si ho dow ca.

Pod sta wo wà spra wà jest ˝y wie nie. Wie -
lu ho dow ców prak ty ku je zi mà oszcz´d ny ro -

dzaj kar mie nia pta ków, któ ry po le ga na sta -
∏ym po da wa niu zia ren zbó˝ (g∏ów nie j´cz -
mie nia i psze ni cy) z mi ni mal nym do dat -
kiem na sion ro Êlin stràcz ko wych i ole -
istych, a cza sem na wet bez ta kich do dat -
ków. Po st´ po wa nie ta kie cz´ sto sta -
je si´ przy czy nà wy st´ po wa nia nie do bo -
rów, co zde cy do wa nie êle wp∏y wa na po czà -
tek se zo nu l´ go we go. Spa dek pro cen tu za -
p∏od nie nia, za mie ra nie za rod ków w pierw -
szych l´ gach oraz s∏a ba ja koÊç sko rup jaj bar -
dzo cz´ sto sà spo wo do wa ne za nie dba nia -
mi ˝y wie nio wy mi w okre sie zi mo wym!

Zi mà go ∏´ bie po win ny spo ̋ y waç pe∏ no -
war to Êcio wà kar m´ prze zna czo nà w∏a -
Ênie na t´ po r´ ro ku. Po da wa nie jej sk∏a -
du w tym ar ty ku le mi ja si´ z ce lem, bo skom -
po no wa ne na kon kret nà po r´ ro ku mie szan -
ki pa szo we sà ogól nie do st´p ne. Przej -
Êcie z pa szy pie rze nio wej na kar m´ zi mo -
wà po win no na st´ po waç stop nio wo, po za -
koƒ cze niu okre su pie rze nia. Ca∏ ko wi cie za -
koƒ czo ne pie rze nie jest szcze gól nie wa˝ -

Zi ma to okres w ro ku ho dow la nym, któ ry przez wie lu ho dow ców trak to wa ny jest do syç ulgo wo. 
Licz ni w∏a Êci cie le stad uwa ̋ a jà, ˝e w tym cza sie go ∏´ bie nie po trze bu jà tak sa mo bo ga tej kar my jak w po -
zo sta ∏ych okre sach ro ku, to sa mo ty czy si´ su ple men ta cji pre pa ra tów wi ta mi no wo -mi ne ral nych. Jest to 
nie ste ty bar dzo du ̋ ym b∏´ dem! Po st´ po wa nie w przed sta wio ny wy ̋ ej spo sób przy czy nia si´ do za nie -
dba nia pta ków przez ho dow c´ oraz cz´ sto ma ne ga tyw ny wp∏yw na po czà tek se zo nu l´ go we go. 
Dla cze go tak si´ dzie je i jak pra wi d∏o wo pro wa dziç pta ki zi mà? – to po sta ram si´ przed sta wiç w ni niej -
szym ar ty ku le.
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Zi mo we obo wiàz ki
ho dow cy go ∏´ bi
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ne w przy pad ku go ∏´ bi spor to wych – tu -
taj zmia n´ kar my mo˝ na roz po czàç do pie -
ro po ca∏ ko wi tej wy mia nie wszyst kich lo tek!

Kar ma po win na byç po da wa na 2 ra -
zy na do b´ – w go dzi nach przed po ∏u dnio -
wych oraz go dzi n´ przed noc nym wy po -
czyn kiem go ∏´ bi. Nie któ rzy ho dow -
cy o tej po rze ro ku po da jà kar m´ tyl -
ko raz na do b´, z re gu ∏y w go dzi nach po po -
∏u dnio wych. Ta kie po st´ po wa nie jest ca∏ ko -
wi cie pra wi d∏o we, pod wa run kiem ˝e pta -
ki otrzy mu jà kar m´ nie tyl ko pra wi d∏o -
wo zbi lan so wa nà, ale rów nie˝ od po wied -
nio wy daw ko wa nà. Po po ∏u dnio we po da wa -
nie kar my na le ̋ y tak roz pla no waç w cza -
sie, aby nie by ∏o ko niecz no Êci prze d∏u ̋ a -
nia sztucz nie dnia – za bu rza to rytm bio lo -
gicz ny pta ków i sprzy ja zno sze niu nie po -
trzeb nych jaj.

Dzien na por cja kar my dla 1 go ∏´ -
bia o Êred niej ma sie cia ∏a 350-400 g (choç zi -
mà cz´ sto si´ zda rza, ˝e pta ki wa ̋ à wi´ -
cej) wy no si 40 g. W przy pad ku ni skich tem -
pe ra tur dzien nà por cj´ kar my mo˝ na zwi´k -
szyç o 20-30 g, jed nak ̋ e mu -
si byç ona tak wy dat ko wa na, ˝e by zja da -
na by ∏a przez pta ki od ra zu – nie mo ̋ e za le -
gaç w kar mi d∏ach. Po dob nie nie jest za le ca -
ne po da wa nie kar my ad li bi tum, ze wzgl´ -
du na ten den cje go ∏´ bi (szcze gól nie spor to -
wych) do za tu cza nia si´. 

Po za zwy k∏à kar mà by to wà pa mi´ taç na le -
˝y o sys te ma tycz nym po da wa niu su ple men -
tów go ∏´ biej die ty, ta kich jak pre pa ra ty mi ne -
ral ne oraz gri ty, któ re po win ny byç ca -
∏y czas w za si´ gu dzio ba na szych pod opiecz -
nych oraz po da wa niu 2 ra zy w ty go dniu su -
ple men tów ami no kwa so wo-wi ta mi no -
wych na kar m´ skro pio nà ole jem z wi no -
gron lub lnia nym, ewen tu al nie jo gur tem na -
tu ral nym. 

Zi ma to rów nie˝ czas, w któ rym na le -
˝y za sta no wiç si´ nad prze bie giem mi nio ne -
go se zo nu i na pra wiç ewen tu al ne uster -
ki w pro fi lak ty ce. Je ̋ e li w mi nio nym se zo -
nie stwier dza ne by ∏y przy pad ki cho rób, na le -
˝y prze ba daç wy bra ne ze sta da pta ki, w ce -
lu okre Êle nia ich obec ne go sta nu zdro wot ne -
go. W okre sie zi mo wym obo wià zu -
jà dwa ter mi ny ba daƒ. Pierw szy po za koƒ -
cze niu pie rze nia, dru gi przed ∏à cze -
niem w pa ry.

Do ru ty no wych ba daƒ wy ko ny wa -
nych o tej po rze ro ku na le ̋ à ba da nia pa ra zy -
to lo gicz ne wy ma zów z wo la oraz klo -
aki (ten dru gi wy maz mo˝ na za stà piç ba da -

niem Êwie ̋ ej por cji po mio tu), ba da nie pa ra -
zy to lo gicz ne ka ∏o mo czu oraz ba da nia bak te -
rio lo gicz ne. Ba da nia bak te rio lo gicz ne na le -
˝y do sto so waç do za raz ków, któ re sta no wi -
∏y w ostat nim cza sie pro blem. Pró by po win -
ny byç po bie ra ne przez le ka rza we te ry na -
rii oraz ba da ne w akre dy to wa nych la bo ra to -
riach wy ko nu jà cych dia gno sty k´ we te ry na -
ryj nà (pra wi d∏o woÊç wy ko na nia ba da -
nia, przy dat noÊç uzy ska ne go wy ni ku, np. an -
ty bio gram wy ko na ny w szpi ta lu, nie na wie -
le si´ przy da).

Je ̋ e li wy ni ki ta kich ba daƒ wy ka ̋ à nie wiel -
kie in wa zje, np. rz´ sist ków czy kok cy -
diów, nie na le ̋ y po da waç ˝ad nych le -
ków. Do ro s∏e pta ki sà w sta nie sa me zwal -
czaç za raz ki, przy oka zji tre nu -
jàc swój uk∏ad im mu no lo gicz ny. Ho dow -
ca mo ̋ e im w tym ewen tu al nie po móc, sto -
su jàc im mu no mo du la to ry pod kie row nic -
twem le ka rza we te ry na rii zaj mu jà ce -
go si´ pta ka mi. Im mu no sty mu la cja wy ma -
ga fa cho wo Êci, po nie wa˝ b∏´ dy w sto so wa -
niu ta kich pre pa ra tów cz´ sto przy no -
szà efekt od wrot ny – za miast sty mu lo -
waç uk∏ad od por no Êcio wy, os∏a bia jà go.

W przy pad ku wy izo lo wa nia w okre sie zi -
mo wym bak te rii pa to gen nych, np. Sal mo nel -
la ty phi mu rium z ka ∏u lub wy ma zów klo acz -
nych, czy gron kow ców z uk∏a du od de cho -
we go le karz po wi nien po moc ho dow cy pod -
daç pta ki sto sow nym ku ra cjom do bra -
nym na pod sta wie uzy ska ne go wy ni ku ba da -
nia.

Je ̋ e li ho dow ca pla nu je pre zen to waç swo -
je pta ki na wy sta wach, po wi nien bez wzgl´d -
nie pa mi´ taç o tym, ˝e wszyst kie pta ki mu -
szà od byç kom plet szcze pieƒ lub przy naj -
mniej ich mi ni mum (pa ra myk so wi ro za, sal -
mo nel lo za) naj póê niej na 3 tyg. przed roz po -
cz´ ciem se zo nu wy sta wo we -
go oraz ˝e nie na le ̋ y ze wzgl´ dów hu ma ni -
tar nych pre zen to waç pta ków na wy sta -
wach co ty dzieƒ. Dla cze go? Oto od po -
wiedê – go ∏´ bie prze by wa jà 4 dni na wy sta -
wie (t∏ok, ha ∏as, cz´ sto brak wo dy i kiep -
ska kar ma), po tem 3 dni w go ∏´b ni -
ku, nie wli cza jàc m´ czà ce go kil ku go dzin ne -
go trans por tu. Jak wi daç, wy sta wa jest fraj -
dà tyl ko dla ho dow ców, dla go ∏´ bi na to -
miast m´ czar nià, któ ra mo ̋ e mieç tra gicz -
ne skut ki dla po szcze gól nych osob ni -
ków, a na wet ca ∏e go sta da!

W zwiàz ku z fak tem, ˝e go ∏´ bie cz´ -
sto nie sà kar mio ne przez ob s∏u g´ wy -
staw na czas oce ny s´ dziow skiej (wi´c g∏od -

ne sà de fac to 2 dni – co wpraw ne oko po -
zna po ja ko Êci ka ∏o mo czu obec ne go w klat -
ce wy sta wo wej), przed ka˝ dà wy sta wà pta -
ki po win ny do staç wy so ko ener ge tycz nà kar -
m´ oraz pre pa ra ty pro bio tycz ne po da -
ne na kar m´ lub w za kwa szo nej wo -
dzie. Po po wro cie z wy sta wy na le ̋ y pta ki na -
po iç roz two rem elek tro li tu i na wszel ki wy -
pa dek umie Êciç w izo lat kach lub od dziel -
nym go ∏´b ni ku, za pew nia jàc im spo -
kój – ochro na resz ty sta da przed za wle cze -
niem ewen tu al nych cho rób.

Pod ko niec okre su zi mo we go na le ̋ y wy ko -
naç ko lej ne ba da nia pa ra zy to lo gicz ne i bak te -
rio lo gicz ne (w przy pad ku kiep skiej kon dy -
cji pta ków rów nie˝ ba da nie bio che micz ne su -
ro wi cy krwi) i je ̋ e li wy stà pi ta ka ko niecz -
noÊç, na le ̋ y prze pro wa dziç od po wied nie ku -
ra cje. Pta ki, któ re bra ∏y udzia∏ w wy sta -
wach, na le ̋ y obo wiàz ko wo prze ba daç. Na -
st´p nym eta pem jest szcze pie nie pta ków roz -
p∏o do wych (my ko pla zmo za, sal mo nel lo za, pa -
ra myk so wi ro za, w przy pad ku go ∏´ bi spor to -
wych rów nie˝ ospa). Pro gram po st´ po wa -
nia z go ∏´ bia mi w okre sie oko ∏osz cze pie nio -
wym zo sta∏ za pre zen to wa ny w „Wo lie -
rze” nr 2/2008.

Pod ko niec okre su zi mo we go mo˝ -
na przy zwy cza jaç pta ki do zja da nia sie ka -
nych wa rzyw, twa ro gu (nie zb´d ne go szcze -
gól nie wio snà – po da wa nie go za po bie ga ˝e -
ro wa niu pta ków na po lach, a tym sa mym za -
tru ciom) oraz p∏at ków owsia nych. Nie któ -
rzy ho dow cy prak ty ku jà w tym okre sie sto -
so wa nie wa rzyw nych ku ra cji oczysz cza jà -
cych (np. ku ra cja mar chwio wa) po le ga jà -
cych na po da wa niu przez oko ∏o ty dzieƒ tyl -
ko i wy ∏àcz nie kro jo nych drob no wa -
rzyw jed ne go ga tun ku. Ta kie po st´ po wa -
nie ma pe wien sens, po nie wa˝ spra -
wia, ˝e w sta dzie po zo sta jà tyl ko naj sil niej -
sze osob ni ki, a wia do mym jest, ˝e w po rzàd -
nej ho dow li nie ma miej sca dla s∏a be uszy!

Jak wi daç w przed sta wio nym wy ̋ ej ol -
brzy mim skró cie, okres zi mo wy nie jest zu -
pe∏ nie okre sem „wa ka cyj nym” dla go ∏´ -
bi i ka˝ dy ho dow ca ma w tym cza -
sie nie mniej pra cy ni˝ w la to.

Po czà tek se zo nu l´ go we go roz po czy na jà -
cy si´ jesz cze zi mà koƒ czy okres spo czyn ko -
wy w ho dow li, ale to ju˝ te mat na in ny ar ty -
ku∏.

Za k∏ad Cho rób Pta ków 
Wy dzia∏ Me dy cy ny We te ry na ryj nej

Uni wer sy tet War miƒ sko -Ma zur -
ski w Olsz ty nie


