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SSrebr no dzio bek afry kaƒ ski (Eu odi ce
can tans) jest drob nym ∏usz cza kiem
po cho dzà cym, jak pod po wia da je go

na zwa, z Afry ki. W zwiàz ku z tym, ̋ e are -
a∏ je go wy st´ po wa nia roz prze strze nia si´
od Se ne ga lu a˝ po wy brze ̋ a Mo rza Czer -
wo ne go, ma wie le od mian geo gra ficz -
nych, z któ rych cz´Êç nie zo sta ∏a jesz cze
zba da na i opi sa na. Pierw sze osob ni ki te go
ga tun ku spro wa dzo no do Eu ro py pod
ko niec XIX wie ku i od tej chwi li za wsze
cie szy ∏y si´ doÊç du ̋ ym za in te re so wa -
niem za rów no wÊród po czàt ku jà cych, jak
i za awan so wa nych ho dow ców. Ten nie -
wiel ki pta szek (11 cm) po pu lar noÊç oraz
uzna nie wÊród mi ∏o Êni ków drob nej eg zo -
ty ki za wdzi´ cza te mu, ˝e jest bar dzo to -
le ran cyj ny wo bec osob ni ków swe go ga -
tun ku oraz in nych po dob nie od ̋ y wia jà -
cych si´ ∏usz cza ków. Srebr no dziob ki sà
pta ka mi bar dzo ru chli wy mi, b∏y ska wicz -
nie przy zwy cza ja jà si´ do no we go opie -
ku na i z na tu ry sà bar dzo uf ne. Je Êli ma my
mo˝ li woÊç trzy ma nia tych pta ków w wo -
lie rze, to za le ca∏ bym ho dow l´ kil ku par
ra zem, po nie wa˝ wte dy mo˝ na ob ser -
wo waç ich na tu ral ne za cho wa nie. Srebr -
no dziob ki nie czy nià so bie wza jem nie
˝ad nych szkód ani kom pli ka cji pod czas
l´ gów. 

Sreb rno dzio bek
afry kaƒ ski
Tomasz
Ku ziem kow ski
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Je Êli zde cy du je my si´ na ho dow l´ tych
nie po zor nych przed sta wi cie li afry kaƒ skiej
awi fau ny, to mo ̋ e my je pie l´ gno waç
w klat ce lub wo lie rze we wn´trz nej al bo
ze wn´trz nej. Jed nak ich opie kun za wsze
po wi nien pa mi´ taç, by ich prze strzeƒ ˝y -
cio wa by ∏a jak naj wi´k sza, bo to ona de cy -
du je o do brej kon dy cji fi zycz nej i od gry wa
bar dzo istot nà ro l´ przy od cho wie po tom -
stwa. War to te˝, by pta ki by ∏y trzy ma ne
w pa rach. Nie ste ty je dy nà pew nà ce chà
od ró˝ nia jà cà sam ca od sa micz ki jest Êpiew,
ale doÊç cz´ sto si´ zda rza, ˝e i sa micz ki
pod Êpie wu jà so bie. Ich Êpiew jest jed nak

o wie le cich szy i mniej uroz ma ico ny. Do -
Êwiad czo ny ho dow ca po tra fi te˝ stwier -
dziç po bu do wie pta ka, czy jest on sam -
cem, czy sa micz kà. Ce chy, na któ re zwra -
ca si´ uwa g´, to smu k∏a bu do wa syl wet ki,
a zw∏asz cza g∏o wy u sa mic. U sam ców g∏o -
wa jest pe∏ niej sza i bar dziej za okrà glo na,
zw∏asz cza u na sa dy dzio ba. Ma jà one te˝
bar dziej kr´ pà bu do w´ ca ∏e go cia ∏a. 

Tem pe ra tu ra oto cze nia, ja kiej pta ki po -
trze bu jà do zdro we go funk cjo no wa nia,
nie po win na zbyt cz´ sto spa daç po ni ̋ ej
200C. Jest to wa˝ ne z dwóch wzgl´ dów,
po pierw sze – przy ni skiej tem pe ra tu rze

Afrykaƒska sawanna – srebrnodziobka naj∏atwiej spotkaç w pobli˝u zbiorników wodnych. 
Fot. A. Kruszewicz

Âwie˝o dojrza∏e proso jest idealnym pokarmem
dla pisklàt. Fot. A. Kruszewicz

Cieknàcy kran na skraju afrykaƒskiej wioski mo˝e byç centrum ˝ycia lokalnej spo∏ecznoÊci astryldów.
Fot. A. Kruszewicz

RoÊliny majàce p´ki suchych liÊci sà najch´tniej
preferowane przez srebrnodziobki na miejsca
gniazdowania. Fot. A. Kruszewicz
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do cho dzi do za le ga nia jaj u sa mic, a po
dru gie po wo du je u ptaków wy st´ po wa -
nie do le gli wo Êci ze stro ny uk∏a du od de -
cho we go i po kar mo we go. 

Ko lej nym ele men tem, któ ry na le ̋ a ∏o by
spe∏ niç, aby na si pod opiecz ni czu li si´ na
ty le bez piecz nie, ˝e by wy pro wa dziç po -
tom stwo, jest gniaz do, czy li od po wied nia
bud ka l´ go wa. Mo ̋ e to byç pó∏ otwar ta
skrzy necz ka lub ko szy czek owi ni´ ty
sztucz nà ro Êlin no Êcià, któ ra za pew ni pta -
kom po czu cie bez pie czeƒ stwa. Gdy
gniaz do jest ju˝ w po ∏o wie zbu do wa ne,
sa micz ka za czy na zno siç pierw sze ja ja.
Kon struk cja gniaz da jest nie dba ∏a, dla te go
pta kom na le ̋ y za pew niç du ̋ o ró˝ no rod -
ne go bu dul ca. W ka˝ dym znie sie niu jest
od 4 do 8 ja je czek. Sà one ko lo ru bia ∏e go,
ale by wa jà te˝ bia ∏e z nie bie skim na lo tem,
co jest spo wo do wa ne od po wied nio wy -
so ko bia∏ ko wà die tà. In ku ba cja jaj trwa 12-
-14 dni. W tym cza sie ro dzi ce zmie nia jà
si´ re gu lar nie na gnieê dzie. Na dzieƒ
przed wy klu ciem si´ pi sklàt obo je ro dzi ce
sp´ dza jà wi´ cej cza su ra zem w bud ce.
Jest to znak dla ho dow cy, ˝e nie d∏u go wy -
klu jà si´ pierw sze m∏o de. Kar ma w tym
okre sie po win na byç jak naj bar dziej uroz -
ma ico na. Nie po win no w niej za brak nàç
su chej oraz skie∏ ko wa nej mie szan ki ziar -
no wej, po kar mów ja jecz nych, na sion traw
i chwa stów, zie lo nek, wa rzyw i owo ców. 

Sreb rno dziob ki nie ma jà zbyt wy gó ro -
wa nych wy ma gaƒ po kar mo wych, ale
war to ogra ni czyç im iloÊç po da wa ne go
bia∏ ka oraz wi ta min w trak cie in ku ba cji
jaj. Ma to na ce lu wy ci sze nie pta ków,
czy li za pew nie nie spo koj ne go wy sia dy -
wa nia, bez sty mu lo wa nia ich do ko lej -
nych znie sieƒ. M∏o de wy la tu jà z bud ki
w wie ku trzech ty go dni. Ubar wie niem
nie ró˝ nià si´ od swych ro dzi ców. Ro dzi -
ce po wy lo cie do kar mia jà jesz cze pil nie
swo je po tom stwo przez dwa ty go dnie,
po czym przy st´ pu jà do od by cia ko lej -
nych l´ gów. Przy od po wied nio do pa so -
wa nej die cie, pa ra l´ go wa mo ̋ e wy pro -
wa dziç na wet pi´ç l´ gów bez ˝ad nej
szko dy dla zdro wia i kon dy cji fi zycz nej.
Do l´ gów za wsze do pusz cza my pta ki,
któ re ukoƒ czy ∏y 12 miesi´ cy ˝y cia. Nie
na le ̋ y trzy maç sreb rno dziob ków ra zem
z mew ka mi ja poƒ ski mi, mnisz ka mi
musz ka to wy mi lub trój barw ny mi, bo
bar dzo ∏a two krzy ̋ u jà si´ ze so bà.

Fot. autora


