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OlÊniak hi ma laj ski na le ̋ y do ro -
dzi ny ba ̋ an to wa tych (Pha sia ni dae)
w ob r´ bie rz´ du ku ra ków (Gal li for -
mes). 

O pi su na uko we go do ko na∏
w 1790 ro ku La tham. Dru gi

cz∏on ∏a ciƒ skiej na zwy ga tun ko wej
po cho dzi od Pa ni Im pey, któ ra za po -
czàt ko wa ∏a ho dow l´ tych ba ̋ an tów.
W koƒ cu lat pi´ç dzie sià tych XIX wie -
ku Lord Har ding spro wa dzi∏ olÊnia ki
hi ma laj skie do An glii, gdzie wie le
z nich zna la z∏o si´ w po sia da niu Ksi´ -
cia Al ber ta. Po raz pierw szy zo sta ∏y
roz mno ̋ o ne w lon dyƒ skim ogro dzie
zoo lo gicz nym w 1854 ro ku. 

Sà du ̋ y mi pta ka mi o kr´ pej bu do -
wie cia ∏a. Wy ró˝ nia jà si´ wy d∏u ̋ o nym
i lek ko za gi´ tym, sza rym dzio bem,
sto sun ko wo krót kim i rów no za koƒ -
czo nym ogo nem oraz doÊç krót ki mi
i sil ny mi, zie lo no – ˝ó∏ ty mi no ga mi.
U sam ca sko ki za opa trzo ne sà
w ostro gi. Obie p∏ci ma jà ciem no brà -
zo we t´ czów ki oto czo ne b∏´ kit ny mi
ob ràcz ka mi oczny mi. 

Do ro s∏y ko gut osià ga 65 – 72 cm d∏u -
go Êci cia ∏a, w tym na ogon przy pa da 21
– 24 cm. Ma sa cia ∏a wy no si 2 – 2,5 kg.
Upie rze nie mie ni si´ w s∏oƒ cu ró˝ ny mi
bar wa mi t´ czy o wy jàt ko wo moc nym
po ∏y sku. In ten syw noÊç ko lo rów uza le˝ -
nio na jest od kà ta pa da nia Êwia t∏a.
Wierzch me ta licz nie zie lo nej g∏o wy
sam ca zdo bi wy smu k∏y i unie sio ny
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czub. Utwo rzo ny jest on z kil ku na stu
zie lo no b∏ysz czà cych piór o na giej sto -
si nie, któ re sà za koƒ czo ne ∏o pat ko wa -
to. Bo ki szyi i kark lÊnià z∏o tem i ja snà
czer wie nià. Pod bró dek, gar d∏o, pierÊ
i brzuch ma jà czar nà bar w´ z zie lo no –
nie bie skim od cie niem. Lot ki, ku per,
po kry wy skrzy d∏o we i na do go no we po -
∏y sku jà fio le to wo i ja sno nie bie sko.
Gór na cz´Êç grzbie tu mie ni si´ ja sno -
zie lo no, a dol na jest bia ∏a. Ogon jest
rdza wo – po ma raƒ czo wy. Barw nà sza -
t´ uzy sku je je sie nià w dru gim ro ku ˝y -
cia. Do te go cza su jest bar dzo po dob ny
do sa mi cy. Roz po zna wa nie p∏ci u m∏o -
dych osob ni ków zo sta nie przed sta wio -
ne w na st´p nym nu me rze „Wo lie ry”.

Nie co mniej sza ku ra mie rzy 55 –
65 cm, z cze go na ogon przy pa da 18 –
20 cm. Ci´ ̋ ar cia ∏a wy no si 1,8 –
2,1 kg. Jest upie rzo na w to na cji ja sno -

brà zo wo – bia ∏o – czar nej. Gór na
cz´Êç cia ∏a wy ró˝ nia si´ czar nym ry -
sun kiem, a dol na bia ∏y mi smu ga mi.
Na g∏o wie po sia da nie wiel ki czu bek
sta wia ny w cza sie za nie po ko je nia.
Pod bró dek, gar d∏o i cz´Êç bo ku szyi
sà bia ∏e. Ogon jest prà˝ ko wa ny ja sno -
i ciem no brà zo wo. Ka˝ da ste rów ka
ma bia ∏e za koƒ cze nie.

OlÊniak hi ma laj ski wy st´ pu je
w naj wy˝ szych gó rach Êwia ta – Hi ma -
la jach, od wschod nie go Afga ni sta nu
po wschod nià gra ni c´ Bhu ta nu. W le -
cie prze by wa na wy so ko Êci do
5000 m n. p. m., do cho dzàc do gra ni -
cy wiecz nych Ênie gów. W wy jàt ko wo
ostre zi my scho dzi sta da mi w do li ny
po ∏o ̋ o ne na wy so ko Êci 2000 –
3200 m n. p. m., za cho dzàc nie kie dy
w po bli ̋ e osie dli. Âro do wi skiem sà
rzad kie la sy mie sza ne, w któ rych do -

mi nu jà ce dry, d´ by, brzo zy, ró ̋ a necz -
ni ki i bam bu sy. Za sie dla rów nie˝
skra je la sów, ska li ste zbo cza i al pej -
skie ∏à ki. 

Jest pta kiem ostro˝ nym i p∏o chli -
wym. Za nie po ko jo ny zry wa si´ do lo -
tu z g∏o Ênym krzy kiem. Po ru sza si´
nie zgrab nie du ̋ y mi i mar szo wy mi
kro ka mi, na to miast ch´t nie, Êwiet nie
i szyb ko la ta na du ̋ e od le g∏o Êci. ˚y je
po je dyn czo lub w gru pach sk∏a da jà -
cych si´ z sam ca w to wa rzy stwie jed -
nej, dwóch lub trzech sa mic. W cza sie
zi my two rzy nie wiel kie stad ka z∏o ̋ o -
ne wy ∏àcz nie z ko gu tów lub kur wraz
z m∏o dy mi. Nie mal cià gle prze ko pu je
pod ∏o ̋ e, po szu ku jàc od po wied nie go
po kar mu. 

Wio snà i la tem ˝y wi si´ na sio na mi
traw i ro Êlin ziel nych, pà ka mi, p´ da mi,
ja go da mi, zie lo ny mi cz´ Êcia mi ro Êlin,

252/2006

Drób ozdobny

Kura posiada charakterystyczny bia∏y podbrudek, gard∏o i cz´Êç szyi. Fot. A Zajàc



grzy ba mi, owa da mi i ich lar wa mi oraz
d˝d˝ow ni ca mi. Z koƒ cem la ta za zwy -
czaj prze no si si´ w wy˝ sze par tie gór
w po szu ki wa niu larw owa dów. W okre -
sie zi my za po mo cà sil ne go dzio ba wy -
grze bu je na wet z g∏´b szych warstw
prze mar z ni´ tej zie mi ko rzon ki, bul wy
i ce bul ki, sta no wià ce w tym cza sie je go
pod sta wo we po ̋ y wie nie.

Okres l´ go wy naj cz´ Êciej przy pa da
po mi´ dzy kwiet niem a czerw cem.
Cz´Êç ko gu tów ˝y je w zwiàz kach po -
li ga micz nych i ∏à czy si´ z 2 – 4 ku ra -
mi. Mo no ga mia wy st´ pu je rów nie
cz´ sto i wów czas pta ki two rzà pa ry.
Bu do wà gniaz da i wy sia dy wa niem jaj
zaj mu je si´ wy ∏àcz nie sa mi ca.
W przy pad ku zwiàz ków mo no ga -
micz nych opie k´ nad po tom stwem
mo ̋ e spra wo waç rów nie˝ sa miec.
Gniaz do to nie wiel ki do ∏ek w zie mi,
wy Êcie lo ny tra wà, li Êç mi, igli wiem
i pió ra mi. Jest ono ukry te z re gu ∏y
pod g´ stym krze wem, ko rze nia mi
wia tro ∏o mu lub oka pem wy sta jà cej
pó∏ ki skal nej. Mo ̋ e znaj do waç si´
rów nie˝ u pod sta wy pnia drze wa czy
w szcze li nach mi´ dzy g∏a za mi. W ce -
lu ochro ny przed dra pie˝ ni ka mi za -
k∏a da ne jest zwy kle na stro mym zbo -
czu i os∏o ni´ te tra wà. Ku ry przy st´ -
pu jà do l´ gów w dru gim ro ku ˝y cia.
Zno szà 4 – 8 kre mo wo – bia ∏ych jaj,
g´ sto na kra pia nych drob ny mi, bru -
nat ny mi plam ka mi. In ku ba cja trwa
27 – 28 dni. Pi skl´ ta l´ gnà si´ z do -
brze wy kszta∏ co ny mi lot ka mi.
W pierw szych ty go dniach ˝y cia sà
nie zwy kle wra˝ li we na wil goç i ch∏ód.
Przy mat ce po zo sta jà do wio sny na -
st´p ne go ro ku. Doj rza ∏oÊç p∏cio wà
osià ga jà w wie ku dwóch lat. 

Pod czas to ków sa miec wy ko nu je ta -
niec, pre zen tu jàc sa mi cy wspa nia ∏e
bar wy upie rze nia. Ob ràcz ki oczne
po wi´k sza jà si´ a piór ka na po licz -
kach sà na stro szo ne. W kul mi na cyj -
nym mo men cie po chy la si´ w kie run -
ku part ner ki w ten spo sób, ˝e je go
dziób nie mal przy le ga do cia ∏a i pod -
∏o ̋ a. Skrzy d∏a opusz cza na bo ki, uka -
zu jàc ku per i cha rak te ry stycz ne bia ∏e
za bar wie nie dol nej cz´ Êci grzbie tu.
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M∏o de go sam ca hi ma laj skie go mo˝ na po znaç po

czar nym pod brud ku.  Fot A. Kru sze wicz

Ogon roz po Êcie ra na kszta∏t wa chla -
rza i wa chlu je nim w stro n´ ku ry.
W cza sie to ku wy da je od g∏o sy. 

W Pol sce mo˝ na go zo ba czyç
w sze Êciu ogro dach zoo lo gicz nych
(to ruƒ skim, po znaƒ skim, p∏oc kim,
war szaw skim, wro c∏aw skim i kra kow -
skim) i w wie lu pry wat nych pta szar -
niach. Przez ca ∏y rok mo ̋ e prze by -
waç w wo lie rach ze wn´trz nych, gdy˝
jest bar dzo od por ny na nie sprzy ja jà -
ce wa run ki kli ma tycz ne. Nie zno si
jed nak let nich upa ∏ów, dla te go te˝
na le ̋ y za pew niç olÊnia ko wi du ̋ o
skal nych kry jó wek, wy drà ̋ o nych pni
i krze wów, da jà cych mo˝ li woÊç
schro nie nia. Na tu ral ny na wyk prze -
ko py wa nia zie mi spra wia, ˝e cz´ sto
nisz czy ro Êlin noÊç. Za da szo na wo lie -
ra i gru ba war stwa piasz czy sto – ka -
mie ni ste go pod ∏o ̋ a za po bie ga grzy -
bi cy wor ków po wietrz nych, in wa zji
ni cie ni je li to wych i za ka ̋ e niom bak -
te ria mi prze by wa jà cy mi w pod ∏o ̋ u
(gruê li cà i sal mo nel lo zà). Ka mie nie
umo˝ li wia jà Êcie ra nie cià gle ro snà -
cych dzio bów. 

Za sad ni czo olÊnia ki ho do wa ne sà
pa ra mi. Nie któ rzy ho dow cy trzy ma jà
jed nak jed ne go ko gu ta z dwo ma,
trze ma, a na wet czte re ma ku ra mi.
W wa run kach ho dow la nych sa mi ce
zwy kle nie opie ku jà si´ l´ giem, to te˝
ja ja pod k∏a da si´ pod ku ry kar ∏o wa -
tych ras (sil ki, ko chi ny, cha bo) lub
umiesz cza w in ku ba to rze.

Pi skl´ ta ˝y wi si´ po sie ka nym jaj -
kiem, mie szan kà pa szo wà z do dat kiem
wi ta min oraz drob no po sie ka nà zie le -
ni nà. Do ro s∏ym osob ni kom na le ̋ y po -
da waç przede wszyst kim du ̋ à iloÊç zie -
lo nych cz´ Êci ro Êlin (li Êcie mnisz ka le -
kar skie go, krwaw nik, ko ni czy na,
gwiazd ni ca, ka pu sta), wa rzyw (tar ta
mar chew) i owo ców (po rzecz ki czer -
wo ne i czar ne, wi Ênie, cze re Ênie, tru -
skaw ki, ma li ny, je ̋ y ny, tar te jab∏ ko
i grusz k´). Z zia ren zbó˝ po win ny
otrzy my waç pro so i psze ni c´. Zi mà ich
die t´ mo˝ na wzbo ga caç prze mro ̋ o ny -
mi owo ca mi ja rz´ bi ny i li gu stru oraz
bar dzo nie wiel kà ilo Êcià ku ku ry dzy
i s∏o necz ni ka, po nie wa˝ pta ki te sà
sk∏on ne do ty cia, wsku tek cze go ko gu -
ty cz´ sto nie kry jà kur. 

OlÊniak hi ma laj ski jest re gu lar nie
ob ser wo wa ny na ca ∏ym ob sza rze na -
tu ral ne go za si´ gu. Po mi mo doÊç
cz´ ste go wy st´ po wa nia zo sta∏ wpi sa -
ny do za ∏àcz ni ka I CI TES. 

Ar ka diusz Za jàc
Fot. au to ra

Ku ra na zdj´ ciu po cho dzi z ho -
dow li Pa na Zdzi s∏a wa Wa chy,

na to miast ko gut z ko lek cji war -
szaw skie go zoo.
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