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ABC hodowcy

Ro dza je zbior ni ków – za le ty i wa dy
Pod sta wà w ho dow li pta ków wod nych

jest od po wied ni zbior nik. Mniej sze zna -
cze nie ma on w przy pad ku g´ si, ale i dla
nich mu si spe∏ niaç pod sta wo we wy mo gi.

To, ja ki to b´ dzie zbior nik, za le ̋ y od je -
go prze zna cze nia. Nie du ̋ y zbior nik z two -
rzy wa sztucz ne go mo ̋ e w zu pe∏ no Êci wy -
star czyç, gdy chce my mieç par k´ ka czek
dla ozdo by i nie za le ̋ y nam na ich roz mna -
˝a niu. Je Êli za mie rza my ho do waç, i to
wi´k szà iloÊç pta ków, to do brze jest po -
oglà daç, jak ma jà za pro jek to wa ne i wy ko -
na ne zbior ni ki in ni ho dow cy, i ja kie roz wià -
za nie b´ dzie nam od po wia daç naj bar dziej. 

Zbior ni ki za sad ni czo mo ̋ e my po dzie -
liç na na tu ral ne i sztucz ne. Ka˝ dy z nich
ma swo je plu sy i mi nu sy. Zbior ni ki na tu -
ral ne nie sà do st´p ne dla ka˝ de go, bo
mu szà byç do te go od po wied nie wa run ki
te re no we. Od po wied nio wy so ki po ziom
wód po zwa la na wy ko pa nie zbior ni ka, ale
b´ dzie rów nie˝ stwa rza∏ pro ble my, gdy˝
w okre sie in ten syw nych opa dów wy bieg
wo kó∏ zbior ni ka mo ̋ e zmie niç si´ w ba -
gno i ko niecz ne b´ dzie je go od po wied nie
przy go to wa nie. Je Êli zbior nik na tu ral ny
nie b´ dzie prze p∏y wo wy, to bar dzo trud -
no b´ dzie za pew niç hi gie n´ ˝y jà cym na
ta kim wy bie gu pta kom. Wbrew krà ̋ à -
cym opi niom, ˝e pta kom wod nym b∏o to
nie prze szka dza, gdy˝ w na tu rze ˝y jà
w ta kich wa run kach, chcia∏ bym tyl ko
wska zaç, ˝e jest ko lo sal na ró˝ ni ca mi´ dzy
mu ∏em rzecz nym, a pta si mi od cho da mi
wy mie sza ny mi z wo dà i zie mià. W zbior -
ni kach bez od p∏y wo wych ko niecz ne jest
wi´c in sta lo wa nie fil trów i dba nie o to, by
ob sad nie by∏ za du ̋ y. Prze g´sz cze nie
mo ̋ e w krót kim cza sie do pro wa dziç do
sil ne go za nie czysz cze nia wo dy i do wy bu -
chu ró˝ nych cho rób. Na wet je Êli b´ dzie
si´ prze strze gaç wspo mnia nych za le ceƒ,

Zbior nik wod ny – pod sta wa
ho dow li blasz ko dzio bych

Mi cha∏ „Lo bo” Bu gaj ski

¸agodnie opadajàce brzegi betonowego zbiornika u∏atwiajà ptakom wychodzenie z wody.

W czasie odchowu m∏odych hodowca instaluje dodatkowo plastikowà siatk´, która u∏atwia
wychodzenie z wody.
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to ko niecz ne jest okre so we osu sze nie
zbior ni ka i czysz cze nie je go dna. Nie na -
le ̋ y to do przy jem nych za j´ç, a je Êli
zbior nik jest spo ry i nie by∏ czysz czo ny
doÊç d∏u go, a wo kó∏ nie go ro snà drze wa
li Êcia ste, to jest to na praw d´ ˝mud na
i Êmier dzà ca ro bo ta. Ko lej ny pro blem to
od po wied nie za bez pie cze nie pta ków, bo
nie bez pie czeƒ stwo nie tyl ko przy cho dzi
z là du, ale i z po wie trza. Przy du ̋ ych
zbior ni kach za bez pie cze nie ich od gó ry
sie cià nie jest ∏a twe, a im zbior nik wi´k szy,
tym ta kie roz wià za nie kosz tow niej sze
i trud niej sze do wy ko na nia. Wiel koÊç
zbior ni ka b´ dzie mia ∏a tak ̋ e wp∏yw na za -
cho wa nie pta ków, mo˝ li woÊç ich kon tro li
i pro wa dze nie ra cjo nal nej po li ty ki ho dow -
la nej. Mo ̋ e si´ oka zaç, ˝e je dy nym spo so -
bem na od∏o wie nie pta ków b´ dzie sieç
ry bac ka, co wià ̋ e si´ z du ̋ ym nie bez pie -
czeƒ stwem utra ty ˝y cia przez pta ki
w trak cie ta kich ope ra cji. Nie wàt pli wà za -
le tà zbior ni ków na tu ral nych jest mo˝ li -
woÊç stwo rze nia eko sys te mu z od po -
wied nià ob sa dà ro Êlin nà i zwie rz´ ca, co
b´ dzie rzu to wa ∏o na suk ce sy ho dow la ne
zw∏asz cza w przy pad ku ga tun ków za li cza -
nych do trud nych w ho dow li. Jed nak pta -
ki z ta kich du ̋ ych, na tu ral nych zbior ni -
ków b´ dà trud ne do utrzy ma nia w wa -
run kach, ja kie mo gà za pew niç zwy czaj ni
ho dow cy, czy li wy bieg + oczko wod ne.

Sztucz ne zbior ni ki mo˝ na po dzie liç na
2 ty py: na tu ra li zo wa ne oczka wod ne i ba -
se ny. Te pierw sze sà wy ko na ne we d∏ug
za sad bu do wy oczek ogro do wych, czy li
po sia da jà ró˝ ne stre fy g∏´ bo ko Êci. Cz´ sto
dno jest wy ∏o ̋ o ne ka mie nia mi lub gru bym
˝wi rem i ro snà w nich ró˝ ne ro Êli ny. Ta kie

zbior ni ki wy da jà si´ ide al ne do ho dow li,
ale to tyl ko po zo ry, bo utrzy ma nie w nich
od po wied niej hi gie ny jest bar dzo trud ne,
zw∏asz cza gdy dno wy ∏o ̋ o ne jest ka mie -
nia mi. Te go ty pu oczka wod ne sto so wa ne
sà za zwy czaj w przy pad ku ho dow li ga tun -
ków uzna wa nych za trud ne. Naj cz´st -
szym roz wià za niem w ho dow lach sà jed -
nak ba se ny. Zbior ni ki ta kie bu do wa ne sà
we d∏ug za sad, któ re za pew nia jà mak sy -
mal nà czy stoÊç wo dy. Ma jà Êcia ny wy ko -
na ne z g∏ad kie go ma te ria ∏u, u∏a twia jà ce go
usu wa nie glo nów i in nych za nie czysz czeƒ,
a kszta∏t dna wy pro fi lo wa ny jest w ta ki
spo sób, ˝e za nie czysz cze nia zbie ra jà si´
w jed nym miej scu i nie sà wzno szo ne
przez p∏y wa jà ce pta ki. Ma te ria∏, z ja kie go
wy ko na ne sà ba se ny, mo ̋ e byç prze ró˝ -
ny, tak jak ich kszta∏t. Wszyst ko za le ̋ y od
mo˝ li wo Êci fi nan so wych i te re no wych
oraz po my s∏o wo Êci, cho cia˝ nie któ re roz -
wià za nia sà lep sze, je Êli cho dzi o kszta∏t,
a in ne gor sze. Pro jek tu jàc sztucz ne zbior -
ni ki, na le ̋ y rów nie˝ za sta no wiç si´ nad
tym, czy wo da w nich b´ dzie fil tro wa na
(ta kie roz wià za nie spraw dza si´ przy du -
˝ych po wierzch nio wo zbior ni kach i ma ∏ej
ob sa dzie), czy wy mie nia na. Ten aspekt na -
le ̋ y roz wa ̋ yç w od nie sie niu do w∏a snych
wa run ków te re no wych (do st´p noÊç
zbior ni ków wod nych, stud ni itp., z któ -
rych mo˝ na za opa try waç si´ w wo d´)
oraz kosz tow no Êci da ne go roz wià za nia.
Du ̋ e zna cze nie ma tu ska la ho dow li.

Zbior ni ki dla ka czek 
Naj taƒ szym roz wià za niem jest bu do wa

ba se nu w opar ciu o drew nia nà ra m´ i fo li´
ba se no wà. Fo lia mu si mieç mi ni mum

0,5 mm i po win na byç ja sna, np. nie bie ska
lub zie lo na (czar na jest gor sza, bo sprzy ja
na grze wa niu wo dy, co nie jest ko rzyst ne).
Mo˝ na te˝ zbior nik wy ko naç z be to nu, ale
roz wià za nie pierw sze b´ dzie nam spo koj -
nie s∏u ̋ yç przez kil ka lat, a re mont, ra zem
z wy mia nà ste la ̋ a, zaj mie naj wy ̋ ej kil ka
go dzin. Za le tà ta kie go roz wià za nia jest
rów nie˝ to, ˝e w krót kim cza sie mo ̋ e my
zmie niç po ∏o ̋ e nie ba se nu, co w przy pad ku

Pro sty zbior nik wy ko na ny z fo lii i drew nia nej ra -
my. Obrze ̋ e wy ko na ne z drew na i za cho dzà ce
kil ka cen ty me trów nad wo d´ za po bie ga jej roz -
chla py wa niu.

Betonowy zbiornik o pionowych Êcianach, nie
nadaje si´ dla wszystkich gatunków, wymaga
kontrolowania poziomu wody, gdy˝ przy niskim
jej stanie ptaki majà trudnoÊci z opuszczeniem
oczka.

Naturalny staw, niestety, nie ka˝dy mo˝e taki mieç.
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zbior ni ków be to no wych ra czej nie wcho -
dzi w gr´. Bu do w´ za czy na my od usta le nia
miej sca zbior ni ka na wy bie gu. Te ren pod
bu do w´ nie mo ̋ e byç po ∏o ̋ o ny naj ni ̋ ej,
bo b´ dzie si´ wo kó∏ zbior ni ka two rzyç b∏o -
to. Naj le piej jest wy ko rzy staç wznie sie nie,
a je Êli wy bieg jest p∏a ski, to na le ̋ y tak wy -
ko naç zbior nik, aby lu stro wo dy znaj do wa -
∏o si´ kil ka cen ty me trów po wy ̋ ej po zio mu
grun tu na wy bie gu. W umiej sco wie niu
zbior ni ka na le ̋ y rów nie˝ braç pod uwa g´
to, w ja ki spo sób po dzie li on wy bieg. Za le -
ca si´ ta kie umiej sco wie nie zbior ni ka, by
od Êcia ny wo lie ry lub wy bie gu do je go
brze gu po zo sta ∏o oko ∏o 5 me trów (choç
im wi´ cej, tym le piej). Na ta kiej po -
wierzch ni b´ dzie wy star cza jà ca iloÊç miej -
sca na krze wy i in ne ro Êli ny oraz miej sca l´ -
go we dla ka czek i po jem ni ki z kar mà. Je Êli
ob szar wy bie gu lub wo lie ry unie mo˝ li wia
cen tral ne umiej sco wie nie zbior ni ka, wów -
czas na le ̋ y zbu do waç go przy jed nej ze

Êcian wy bie gu, po zo sta wia jàc po mi´ dzy
Êcia nà a brze giem zbior ni ka wà ski pas
grun tu, któ ry b´ dzie wy ko rzy sty wa ny do
wy k∏a da nia tam kar my oraz do prze miesz -
cza nia si´ w trak cie czyn no Êci „ob s∏u go -
wych”. Jesz cze jed nym czyn ni kiem, któ ry
po wi nien byç uwzgl´d nia ny przy umiej sco -
wie niu zbior ni ka, jest za cie nie nie. Po win no
si´ bu do waç zbior ni ki w miej scach, któ re
choç przez cz´Êç dnia sà za cie nio ne. Za cie -
nie nie, jak i ja sna bar wa fo lii u˝y tej do bu -
do wy zbior ni ka, ogra ni cza jà na grze wa nie
si´ wo dy w cza sie let nich upa ∏ów. Aby
zbior ni ki bu do wa ne z fo lii s∏u ̋ y ∏y d∏u go,
wska za ne jest wy ∏o ̋ e nie prze strze ni mi´ -
dzy fo lià a grun tem ma te ria ∏em, któ ry za -
po bie gnie prze bi ciu fo lii przez ka mie nie.
Pod ci´ ̋ a rem wo dy zie mia pod oczkiem
osia da i mo ̋ e si´ zda rzyç, ˝e ka mie nie,
któ rych w trak cie ko pa nia nie by ∏o wi daç,
prze bi jà fo li´. Ja ko ma te ria ∏u izo la cyj ne go
mo˝ na z po wo dze niem u˝yç sta rych dy wa -

nów i wy k∏a dzin, spe cjal nej pian ki k∏a dzio -
nej pod pa ne le pod ∏o go we, p∏yt cien kie go
sty ro pia nu czy pa py da cho wej. Grunt przy -
le ga jà cy bez po Êred nio do brze gów zbior ni -
ka te˝ wy ma ga od po wied nie go przy go to -
wa nia. Na wet je Êli lu stro wo dy jest wy ̋ ej
ni˝ po ziom grun tu, to roz chla pa na ze
zbior ni ka wo da za ch´ ca kacz ki do ko pa nia
w mo krej zie mi. Mo˝ na oczy wi Êcie ob ∏o -
˝yç brze gi dar nià, któ rà ze rwa ∏o si´ w trak -
cie ko pa nia dziu ry pod oczko, ale to roz -
wià za nie krót ko trwa ∏e, gdy˝ pr´ dzej czy
póê niej po ja wià si´ w niej dziu ry i b∏o to.
W za le˝ no Êci od prze pusz czal no Êci pod ∏o -
˝a, mo˝ na te ren wo kó∏ oczka wy ∏o ̋ yç oto -
cza ka mi lub war stwà pia sku. Je Êli zde cy du -
je my si´ na ka mie nie, to nie mo gà one mieç
po ro wa tej po wierzch ni, bo w krót kim cza -
sie ta kie pod ∏o ̋ e przy czy ni si´ do uszko -
dze nia ka czych ∏ap. Pia sek to do bre roz -
wià za nie, ale je go war stwa po win na mieç
kil ka cen ty me trów. Oprócz osu sza nia te re -
nu wo kó∏ oczka, b´ dzie on te˝ êró d∏em ga -
stro li tów. Jed nak za sto so wa nie pia sku te˝
ma pew ne ogra ni cze nia, bo mo˝ na go u˝yç
tyl ko wo kó∏ zbior ni ków opró˝ nia nych za
po mo cà pomp za nu rze nio wych. Pia sek zo -
sta nie suk ce syw nie na no szo ny do oczka na
mo krych ka czych ∏a pach i b´ dzie osia da∏ na
dnie zbior ni ka. Pom pa so bie z nim po ra dzi,
ale je Êli zbior nik ma ka na li za cj´, to pia sek
mo ̋ e do pro wa dziç do za pcha nia rur od -
pro wa dza jà cych wo d´. B´ dzie on rów nie˝
wy ma ga∏ uzu pe∏ nia nia co pe wien czas. 

Ho dow la „ka na ∏o wa” 
W wi´k szych ho dow lach bar dzo po pu -

lar nym roz wià za niem, je Êli cho dzi o zbior -
ni ki, sà ka na ∏y. Ró˝ nià si´ od stan dar do -
wych oczek tym, ˝e sà wà skie i d∏u gie.
W za le˝ no Êci od po trzeb ma jà od 1 me tra
do kil ku me trów sze ro ko Êci. Mo gà to byç
na tu ral ne ka na ∏y prze p∏y wo we al bo zbior -
ni ki sztucz ne. Do ka na ∏u jest nie ustan nie
pom po wa na Êwie ̋ a wo da, a brud na z nie -
go ucho dzi do zbior ni ka, w któ rym si´
oczysz cza lub fil tru je, je Êli nie mo˝ na sko -
rzy staç z na tu ral ne go êró d∏a wo dy. Ka na∏
ta ki li czy nie kie dy kil ka dzie siàt me trów
i jest po dzie lo ny prze gro da mi z siat ki, aby
pta ki z jed ne go wy bie gu nie prze p∏y wa ∏y
na sà sied nie. Je Êli te ren jest opa da jà cy, to
mo˝ na zbu do waç kil ka zbior ni ków (je den
za dru gim), któ re b´ dà two rzyç stop nie
wod ne. Wy ko rzy stu jàc ró˝ ni c´ po zio mu
wo dy mi´ dzy ka˝ dym ze zbior ni ków,

Naturalny zbiornik z wysokim poziomem wody, otoczony ∏àkà - idealne warunki do hodowli g´si 
i ∏ab´dzi.

Wcze sna wio sna – sta do g´ si i ∏a b´ dzie. Gdy za czy na si´ se zon l´ go wy, nie jest ju˝ tak siel sko i za czy -
na jà si´ awan tu ry, nie któ re pta ki trze ba izo lo waç.
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mo˝ na mi´ dzy ni mi zbu do waç ma ∏e wo -
do spa dy. 

Ho dow la ka na ∏o wa jest bar dzo prak -
tycz nym roz wià za niem. Wy bieg i ka na∏
mo˝ na do wol nie dzie liç na kwa te ry, co
stwa rza mo˝ li woÊç od dzie le nia od sie bie
w okre sie l´ go wym ga tun ków agre syw -
nych lub mo gà cym krzy ̋ o waç si´ ze so bà.

Ho dow la kwa te ro wa
Nie któ rzy ho dow cy dys po nu jà cy du ̋ y -

mi, na tu ral ny mi zbior ni ka mi sto su jà kwa te -
ro wà me to d´ ho dow li. Ta ka me to da sto -
so wa na jest g∏ów nie w przy pad ku g´ si i ∏a -
b´ dzi. Po le ga ona na od dzie le niu przy -
brze˝ ne go pa sa wo dy od po zo sta ∏ej cz´ Êci
zbior ni ka sie cià. Sze ro koÊç od dzie lo ne go
pa sa li czy kil ka me trów i uza le˝ nio na jest
od se zo no we go wa ha nia po zio mu wo dy.
Pas ten dzie lo ny jest na st´p nie na mniej sze
kwa te ry, do któ rych przy le ga jà od dziel ne
wy bie gi zie lo ne. Wiel koÊç wy dzie lo ne go
ka wa∏ ka wo dy oraz wy bie gu uza le˝ nio na
jest od ga tun ku, któ ry b´ dzie go za miesz ki -
wa∏. Je Êli zbior nik na tu ral ny jest wy star cza -
jà co du ̋ y, a do ho dow li wy ko rzy sty wa ny
jest tyl ko je den brzeg, wów czas jest to sys -
tem sa mo oczysz cza jà cy si´. Jak ju˝ wspo -
mnia ∏em, ta kie roz wià za nia sto so wa ne sà
za zwy czaj w przy pad ku g´ si i ∏a b´ dzi, któ -
rym nie za gra ̋ a jà dra pie˝ ni ki skrzy dla te.

Fot. au to ra Pi´knie urzàdzony ogród, sztuczny strumieƒ z ciàgle pompowanà i filtrowanà wodà, z kaskadami i parà
czarnych ∏ab´dzi – czy mo˝na chcieç czegoÊ wi´cej?

G∏´boki betonowy zbiornik dla traczy i grà˝yc.


