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Sezon l´gowy w hodowli ba˝antów

Praktyczne wskazówki doÊwiadczonego hodowcy

Gniazdo pod koszem.

Andrzej Kowina

Zbli ̋ a si´ okres l´ go wy ba ̋ an tów. Jest to naj wa˝ niej szy okres za rów no dla ho dow ców, jak i ich pta -
ków. Za zwy czaj jest tak, ˝e ile my w tym cza sie zro bi my dla na szych pod opiecz nych, ty le one da -
dzà nam póêniej, i ta kie te˝ b´ dzie my mieç wy ni ki i efek ty. Cza sem by wa tak, ˝e nie je ste Êmy za do -
wo le ni z osià ga nych wy ni ków, ale prze wa˝ nie nie jest to wi nà na szych pta ków, lecz nas sa -
mych – po pro stu gdzieÊ po pe∏ ni li Êmy b∏àd, np. w ˝y wie niu, lub coÊ umkn´ ∏o na szej uwa dze.
Mu si my pa mi´ taç o tym, ˝e za mkni´ te w wo lie rze pta ki zda ne sà je dy nie na nas. Nie ma jà mo˝ li wo -
Êci sa mo dziel ne go zdo by cia po kar mu ani swo bod ne go je go wy bo ru. Je dzà tyl ko to, co my im po da my. 
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ABC hodowcy

PPa mi´ taj my, ˝e w okre sie po prze dza jà -
cym l´ gi mu si my wy ko naç pa r´ nie -
zb´d nych czyn no Êci oraz po Êwi´ -

ciç znacz nie wi´ cej cza su i uwa gi na -
szym pta kom.

Pierw szym za bie giem, ja ki mu si my wy ko -
naç przed se zo nem l´ go wym, jest od ro ba -
cze nie pta ków.

Do brze by ∏o by po prze dziç to ba da nia -
mi od cho dów, któ re po twier dzi ∏y by ta kà ko -
niecz noÊç. Jest to o ty le wa˝ ne, ˝e ˝a -
den lek nie po zo sta je obo j´t ny dla zdro -
wia na szych pod opiecz nych i w mniej -
szym lub wi´k szym stop niu ma ujem -
ny wp∏yw na ich kon dy cj´ i sa mo po czu cie.

Je ̋ e li z ja kie goÊ po wo du nie prze pro wa -
dzi li Êmy ba daƒ, a ma my choç by cieƒ po dej -
rzeƒ, ˝e pta ki sà za ro ba czo ne, lep szym roz -
wià za niem jest po da nie le ku, ni˝ po zo sta wie -
nie ich bez od ro ba cze nia. Na ryn -
ku w tej chwi li jest spo ro ró˝ nych Êrod -
ków. Ja do tych czas sto so wa ∏em Le va mi -
sol w pa styl kach i uwa ̋ am, ˝e jest sku tecz -
ny. Gdy upo ra my si´ z pa so ̋ y ta mi we wn´trz -
ny mi, mu si my rów nie˝ po zba wiç pta ki pa so -
˝y tów ze wn´trz nych oraz roz to czy krwio pij -
nych. Sà one rów nie groê ne jak te we wn´trz -
ne, cho cia˝ wie lo krot nie nie zda je my so -
bie z te go spra wy. W cià gu jed nej no cy po tra -
fià one do s∏ow nie wy ssaç ca ∏à krew z pta -
ka, pro wa dzàc do je go Êmier ci. Zda -
rza si´ to naj cz´ Êciej w okre sie sil nych upa -
∏ów, bo wte dy roz mna ̋ a jà si´ w b∏y ska wicz -
nym tem pie. Je Êli nie po zb´ dzie my si´ pa so -
˝y tów ze wn´trz nych, to sa mi ca, wy sia du -
jàc ja ja, b´ dzie bar dzo nie spo koj na i do dat ko -
wo po bu dzo na, a w mo men cie wy klu cia pi -
skl´ ta b´ dà rów nie˝ na ra ̋ o -
ne na ich atak, co nie wró ̋ y nic do bre -
go w dal szym ich od cho wie. Ja ta kie za bie -
gi prze pro wa dza ∏em roz two rem Pu ra ry -
lu, opry sku jàc pta ki ogro do wym opry ski wa -
czem ci Ênie nio wym. Mo˝ na te˝ sto so waç za -
syp ki na pta ki i do gniazd.

Je Êli upo ra li Êmy si´ z ty mi dwo ma pro ble -
ma mi, przy st´ pu je my do sprzà ta nia wo lie -
ry. Po okre sie zi mo wym jest to wa˝ ne, po -
nie wa˝ na sze pta ki wi´k szà cz´Êç cza su sp´ -
dza ∏y w za mkni´ ciu, rzad ko ko rzy sta -
jàc z wy bie gów i na gro ma dzi -
∏a si´ w tam spo ra iloÊç od cho dów i in -
nych nie czy sto Êci. Naj le piej b´ dzie, je Êli do -
k∏ad nie usu nie my ca ∏e pod ∏o ̋ e. Czyn no -
Êci tych ni gdy nie wy ko nuj my w obec no -
Êci pta ków. Prze no si my je na ten czas do in -
nej wo lie ry, by do dat ko wo ich nie stre so -

waç. Wy stra szo ny ptak móg∏ by roz -
biç si´ np. o Êcia n´ wo lie ry, a wte dy nie po -
trzeb nie go stra ci my.

Do bie ra jàc sk∏ad ni ki pod ∏o ̋ a (zie mia, pia -
sek i torf) na le ̋ y pa mi´ taç, aby mia -
∏o ono kwa Êny od czyn, bo wte dy naj -
mniej roz wi ja jà si´ bak te rie i in ne za raz ki cho -
ro bo twór cze.

Po wy mia nie pod ∏o ̋ a w wo lie -
rze oraz ewen tu al nym po ma lo wa niu jej roz -
cieƒ czo nym wap nem, prze pro wa dza my de -
zyn fek cj´ ca ∏e go po miesz cze nia. Mo˝ -
na to zro biç np. roz two rem Vir ko nu.

Za nim wpro wa dzi my do wo lie ry pta -
ki, mu si my jesz cze przy go to waç im od po -

wied nie miej sca do sk∏a da nia jaj. W za le˝ no -
Êci od ga tun ku, dla jed nych b´ dzie to za wie -
szo ny do syç wy so ko kosz wi kli no wy, a dla in -
nych zwy k∏a bud ka drew nia na lub skrzy necz -
ka wy Êcie lo na od po wied nià Êció∏ kà. Pa mi´ -
taç jed nak na le ̋ y, ˝e nie za wsze ba ̋ an ty b´ -
dà sk∏a daç ja ja w miej scach, któ re im przy go -
to wa li Êmy. Cza sem wy bio rà ja kieÊ ukry -
cie lub zro bià zwy k∏y do ∏ek w pod ∏o ̋ u. W ta -
kim przy pad ku nie mo ̋ e my do pu Êciç do te -
go, aby ja ja by ∏y po roz rzu ca ne po ca ∏ej wo lie -
rze. Trze ba je zbie raç w jed no miej -
sce lub w ogó le za braç. Cza sem ku ry za czy -
na jà nieÊç ja ja zbyt wcze Ênie, gdy no ca mi wy -
st´ pu jà jesz cze przy mroz ki. Wów czas sa -

KiÊciec ognisty.
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68marzec/kwiecieƒ 2008

mo okry cie jaj na noc i po zo sta wie -
nie ich w gnieê dzie, mo ̋ e nie wy star -
czyç. Cz´ sto si´ zda rza, ˝e ba ̋ an ci ca je od -
kry je, a wte dy sà na ra ̋ o ne na prze mar z ni´ -
cie. Za bie ra nie jaj w tym okre sie jest rów -
nie˝ wska za ne wte dy, gdy chce my uzy -
skaç wi´ cej jaj od ba ̋ an ci cy. Je Êli je zo sta wi -
my, to ku ra za sià dzie na ja jach, a od chów na -
tu ral ny tak wcze Ênie wy klu tych pi sklàt mo -
˝e nam spra wiç spo ro k∏o po tów, z po wo -
du zbyt ni skich tem pe ra tur i za krót kie -
go dnia Êwietl ne go.

Naj le piej na tu ral ny l´g pro wa dziç póê -
niej i prze zna czyç na to ostat nià par -
ti´ jaj – o ile oczy wi Êcie ba ̋ an ci ca ze -
chce na nich za siàÊç, bo by wa ró˝ nie. Je ̋ e -
li nie za sià dzie, naj le piej pod ∏o ̋ yç ja ja pod na -
siad k´, czy li kur k´. Do sko na le do te go na da -
jà si´ np. sil ki. Âwiet nie wy sia du jà ja -

ja oraz tro skli wie opie ku jà si´ pi skl´ ta -
mi. W osta tecz no Êci, je ̋ e li nie ma my aku -
rat kwo ki, mo ̋ e my sko rzy staç z in ku ba to -
ra, ale zde cy do wa nie lep sze sà l´ gi na tu ral ne.

Wcze Êniej wspo mnia ∏em, ˝e nie mo ̋ e -
my do pu Êciç do te go, aby po pod ∏o ̋ u wo lie -
ry by ∏y po roz rzu ca ne ja ja. Mo ̋ e -
my w ten spo sób spro wo ko waç ba ̋ an -
ty do ich roz dzio by wa nia, a od zwy cza -
iç je od te go na wy ku jest bar dzo trud no. Roz -
bi ja jàc na wet przy pad ko wo ja jo, ba ̋ an ty mo -
gà za sma ko waç w nich i b´ dà trak to -
waç je od te go mo men tu ja ko do dat ko -
wy po karm. Je ̋ e li ju˝ z ja kie goÊ po wo du na -
sze ba ̋ an ty roz dzio bu jà ja ja, spró buj -
my do wo lie ry w∏o ̋ yç ja ja sztucz ne. Mo -
˝e to jed nak oka zaç si´ nie wy star cza jà -
ce. Wte dy mu si my za ob ser wo waç, któ -
ry ptak to ro bi. Zda rza si´, ˝e jest to ko -

gut lub tyl ko ku ra, ale mo gà to byç rów -
nie˝ oba pta ki. W przy pad ku ko gu ta pro -
blem jest sto sun ko wo naj ∏a twiej szy do roz -
wià za nia. Trze ba po pro stu prze -
nieÊç go do od r´b nej wo lie ry. Je Êli ku -
ra ju˝ nie sie ja ja, to ca ∏a ich par tia po win -
na byç za l´ ̋ o na i ko gut, przy naj mniej na ra -
zie, nie jest nam po trzeb ny. Po now nie do ∏à -
czy my go do ku ry, kie dy ta za prze sta nie nie -
sie nia jaj, przed roz po cz´ ciem ko lej ne go cy -
klu nie sie nia. IloÊç jaj w jed nym cy klu, w za -
le˝ no Êci od ga tun ku, wa ha si´ od kil ku do kil -
ku na stu sztuk, a mi´ dzy cy kla mi wy st´ pu -
je kil ku dnio wa prze rwa. 

Ina czej wy glà da pro blem, gdy ja ja roz dzio -
bu je ku ra za raz po ich znie sie niu. Mu si -
my wte dy jà ∏a paç i prze no siç do mniej sze -
go, za ciem nio ne go po miesz cze nia, al -
bo w wo lie rze stwo rzyç za ciem nio ne miej -
sce i za my kaç tam ku r´ na czas znie sie nia ja -
ja. Nie jest to naj lep sze roz wià za nie, po nie -
wa˝ na ra ̋ a my pta ka na do dat ko -
wy stres, ale nie ma my in ne go wyj Êcia. Trze -
ba pa mi´ taç o tym, ˝e ku ry zno szà ja ja prze -
wa˝ nie co dru gi dzieƒ, póê nym po po ∏u -
dniem i nie na le ̋ y prze trzy my -
waç ich zbyt d∏u go w za mkni´ ciu.

W cza sie to ków zda rza si´ bar dzo cz´ -
sto, ˝e ko gu ty sà bar dzo agre syw ne w sto -
sun ku do kur i cià gle je prze Êla du jà, nie da -
jàc im na wet po braç po kar mu. Wi docz -
ne to jest szcze gól nie u ba ̋ an tów po li ga micz -
nych. Do brze jest wów czas do wo lie ry wpu -
Êciç do dat ko wo jed nà lub dwie ba ̋ an ci -
ce. Spra wi to, ˝e ko gut nie b´ dzie ju˝ go -
ni∏ za jed nà, ale za trze ma ku ra mi, i b´ -
dzie mia∏ do dat ko we za j´ cie. W wy pad ku do -
∏à cze nia kur in ne go ga tun ku, np. ∏ow -
nych (co te˝ jest prak ty ko wa ne, je Êli nie mo˝ -
na zdo byç sa mic da ne go ga tun ku), mu si -
my pa mi´taç o tym, by jaj tych kur nie prze -
zna czaç do wy l´ gu, aby nie roz mna ̋ aç w ho -
dow li mie szaƒ ców. Ja ja ku ry ∏ow nej bar dzo ∏a -
two mo˝ na roz ró˝ niç po ko lo rze sko rup ki.

Je ̋ e li w cza sie to ków zda rzy si´, ˝e ko -
gut zra ni sa mi c´ (a naj cz´ Êciej by wa to g∏o -
wa), mu si my jà od nie go od sta wiç i w ra -
zie po trze by zszyç skó r´. W prze ciw nym wy -
pad ku b´ dzie ona ska za na na nie chyb -
nà Êmierç. Po wy le cze niu mo ̋ e -
my mieç z niej po tom stwo w przy sz∏ym ro -
ku. W tej chwi li na ryn ku sà te˝ do st´p ne go -
to we opa trun ki w ae ro zo lu.

Cza sem przed se zo nem l´ go wym mu si -
my jesz cze kom ple to waç pa ry. W przy pad -
ku ba ̋ an tów nie po win no nam to spra -

Tragopan.
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wiç spe cjal nych trud no Êci, w prze ci wieƒ -
stwie do in nych ga tun ków pta ków, gdzie ta -
kie po ∏à cze nie wio snà jest pra wie nie mo˝ li -
we. Mu si my jed nak pa mi´ taç, aby na by te -
go pta ka ni gdy nie wpusz czaç bez po Êred -
nio do dru gie go. Naj le piej umie Êciç go w wo -
lie rze obok, tak aby pta ki te mia ∏y ze so -
bà kon takt. Po zwo li to na ich cz´ Êcio we po -
zna nie, a na by ty ba˝ant przej dzie do dat ko -
wo kwa ran tan n´. B´ dzie my te˝ mo -
gli w tym cza sie ob ser wo waç je go za cho wa -
nie, obej rzeç od cho dy oraz spraw -
dziç stan zdro wia. Choç by czas na gli∏, to mu -
si my jed nak ta kà kwa ran tan n´ prze pro wa -
dziç. Do pie ro po jej za koƒ cze niu mo ̋ e -
my po ∏à czyç pta ki. Naj le piej by ∏o by prze -
nieÊç ko gu ta do ku ry. Ko gut w no wej wo lie -
rze b´ dzie si´ czu∏ trosz k´ mniej pew -
nie, bo mu si po znaç to miej sce, wi´c b´ -
dzie mniej szym za gro ̋ e niem dla ba ̋ an ci -
cy, któ ra, b´ dàc d∏u ̋ ej w tej wo lie rze, b´ -
dzie czuç si´ pew niej. Po dob nie spra wy wy -
glà da jà, gdy chce my po ∏à czyç wi´ cej ni˝ jed -
nà ku r´ z ko gu tem po wszech nie uwa ̋ a -
nym za mo no ga micz ne go. Cz´ -
sto da si´ to zro biç, ale nie mo ̋ e my do ko -
naç te go tu˝ przed se zo nem l´ go wym. Ta -
kie eks pe ry men ty na le ̋ y prze pro wa -
dzaç ju˝ po tym se zo nie, a naj le piej póê nà je -
sie nià. Na le ̋ y pa mi´ taç o tym, ˝e ko gut prze -
wa˝ nie ak cep tu je wi´ cej kur, na to miast po zo -
sta ∏e ku ry b´ dà praw do po dob nie prze Êla do -
wa ne przez ku r´ sto jà cà naj wy ̋ ej w hie rar -
chii. Aby te go unik nàç, trze ba braç pta -
ki w rów nym wie ku, a naj le piej wspól -
nie od ma ∏e go pi skl´ cia wy cho wa ne. Za zwy -
czaj ta kie ku ry naj bar dziej si´ ze so bà zga dza -
jà. Pa mi´ taj my rów nie˝ o tym, ˝e za cho wa -
nie pta ków nie jest sta le jed na ko we i nie b´ -
dzie ta kie sa me do koƒ ca. Zda rza si´ nie -
raz, ˝e ba ̋ an ty, któ re dwa bàdê trzy la ta ˝y -
∏y ze so bà zgodnie, na gle za czy na jà si´ nie ak -
cep to waç i mu si my je roz dzie liç.

Cza sem, gdy do ku pu je my no we go pta -
ka do pa ry, mo ̋ e si´ zda rzyç, ˝e nie b´ -
dà si´ one ak cep to waç i b´ dà wr´cz do sie -
bie wro go na sta wio ne. W ta kim wy pad -
ku nie ∏à czy my ich na si ∏´, tyl ko mu si my pró -
bo waç do braç im in ne go part ne ra. Co praw -
da ta kie zja wi sko nie wy st´ pu je u ba ̋ an -
tów zbyt cz´ sto, ale cza sa mi te˝ si´ zda rza.

W cza sie okre su l´ go we go nie mo ̋ e -
my pta kom zbyt nio prze szka dzaç na szà cià -
g∏à obec no Êcià. Ba ̋ an ty po trze bu -
jà w tym okre sie du ̋ o spo ko ju i in tym no -
Êci. Zga dzam si´ z tym, ˝e to ki tych pta -

ków sà prze pi´k nym wi do kiem i ró˝ -
nie one wy glà da jà u po szcze gól nych ga tun -
ków, ale cià g∏à obec no Êcià b´ dzie my im je dy -
nie prze szka dzaç i do dat ko wo je stre so -
waç. Za zwy czaj i tak nie wie le zo ba czy -
my, po nie wa˝ to ki ba ̋ an ty od by wa jà bar -
dzo wcze Ênie ra no bàdê póê nym po po ∏u -
dniem.

Nasz po byt w tym cza sie w wo lie rach mu -
si my ogra ni czyç je dy nie do po da nia kar -
my i wo dy do pi cia oraz wy ko na nia in -
nych ko niecz nych czyn no Êci, np. po da nie zie -
lon ki, ze bra nie jaj. Nie mo ̋ e my te˝ do ko ny -
waç ˝ad nych wi´k szych prac w wo lie -
rach czy w ich po bli ̋ u. Na to b´ dzie my mie -
li czas po za koƒ cze niu l´ gów.

Âwia do mie na ko niec po zo sta wi ∏em spra -
wy zwià za ne z ˝y wie niem ba ̋ an -
tów w tym okre sie. Jest to bar dzo wa˝ -

ne i od te go g∏ów nie za le ̋ y, ja kie wy ni ki osià -
gnie my w na szej ho dow li. Na czas l´ -
gów zmie nia my za sad ni czo spo sób ˝y wie -
nia. Za czy na my po da waç bar dziej war to Êcio -
we pa sze dla nio sek, gra nu lat bàdê mie szan -
k´ syp kà. Do star cza my skie∏ ko wa ne zbo -
˝e, szcze gól nie j´cz mieƒ i psze ni c´, któ re za -
wie ra jà nie zb´d ne en zy my, sze reg wi ta -
min, szcze gól nie z gru py B oraz wit. E. Trze -
ba po da waç du ̋ à iloÊç zie lo nek. Sta le mu -
szà te˝ byç do st´p ne po kru szo ne i prze pra -
˝o ne sko rup ki z jaj.

Je Êli spe∏ ni my te pod sta wo we wa run -
ki, to mo ̋ e my si´ spo dzie waç uda nych l´ -
gów, wy cho wa nia spo re go i zdro we go przy -
chów ku. B´ dzie my te˝ czuç si´ w pe∏ ni usa -
tys fak cjo no wa ni wy ni ka mi, ja kie osià gnie -
my w na szej ho dow li.
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