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ZZ wra cam si´ z uprzej mà proÊ bà i za -
py ta niem. Je stem ho dow cà ka czek
krzy ̋ ó wek i per lic. Mam nie du ̋ y

ogród, któ ry jest ogro dzo ny, do brych i wy -
ro zu mia ∏ych sà sia dów (pta ki czy nià szko -
dy). Pro blem po le ga na tym, ˝e cz´ sto
prze fru wa jà one na po se sje sà sia dów,
a cza sem da lej i wra ca jà po pa ru dniach, al -
bo gi nà bez pow rot nie. Chcia∏ bym si´ do -
wie dzieç, jak na le ̋ y po zba wiç m∏o de kacz -
ki i per licz ki lot no Êci (kur ty zo wa nie).
Zwra ca ∏em si´ do kil ku le ka rzy we te ry na -
rii, ale bez skut ku i za in te re so wa nia pro ble -
mem. T∏u ma cz´ to tym, ̋ e ta kie us∏u gi we -
te ry na ryj ne sà dla nich nie op∏a cal ne. Gdy -
bym mia∏ in struk cj´ wy ko na nia tej czyn no -
Êci we te ry na ryj nej, to wy ko na∏ bym jà sam,
za cho wu jàc wszyst kie war to Êci hu ma ni tar -
ne dla zwie rzàt prze wi dzia ne. Je stem d∏u -
go let nim pre nu me ra to rem Wa sze go cza -
so pi sma, a proÊ b´ mam tyl ko jed nà. 

Czy tel nik z Li ma no wej

Wbie ̋ à cym nu me rze po ru sza my te -
ma ty k´ ucie ki nie rów z ho dow li na
przy k∏a dzie blasz ko dzio bych i przy

tej oka zji pi sze my rów nie˝ o ko pio wa niu.
Ko pio wa nie, na zy wa ne rów nie˝ kur ty za cjà,
jest chi rur gicz nym za bie giem po le ga jà cym
na am pu ta cji cz´ Êci skrzy d∏a, z któ rej wy ra -
sta jà lot ki pierw szo rz´ do we. Za bieg ten
jest sze ro ko sto so wa ny u pta ków blasz ko -
dzio bych w ho dow lach ca ∏ej Eu ro py, na to -
miast w przy pad ku pta ków grze bià cych jest
rzad ko wy ko ny wa ny. 

Nie b´ d´ za g∏´ bia∏ si´ w kwe stie etycz no -
-mo ral ne za sad no Êci ko pio wa nia, a sku pi´
si´ je dy nie na spra wach „tech nicz nych”.
Dla cze go u ka czek i g´ si ko pio wa nie jest po -
wszech ne, na to miast u ku ra ków jest bar dzo
rzad kie? Wy ni ka to z ró˝ nic w roz wo ju tych
dwóch grup. Za bieg ten za zwy czaj wy ko ny -
wa ny jest u pi sklàt w dru gim dniu ˝y cia. Cia -
∏o ma ∏ej kacz ki roz wi ja si´ zu pe∏ nie ina czej
ni˝ kur cza ka. Lot ki u ka czek za czy na jà wy ra -
staç, gdy du ̋ a cz´Êç cia ∏a po kry ta jest ju˝
pió ra mi, na to miast u ku ra ków pierw szy mi
roz wi ja jà cy mi si´ pió ra mi sà w∏a Ênie lot ki.
Nie któ re ba ̋ an ty wy k∏u wa jà si´ ju˝ z roz wi -
ni´ ty mi lot ka mi. W tym w∏a Ênie tkwi pod -
sta wo wa ró˝ ni ca. Skrzy de∏ ko jed no dnio wej
kacz ki jest na ty le s∏a bo roz wi ni´ te, ˝e am -

pu ta cja je go koƒ ców ki nie po wo du je na wet
krwa wie nia. Nie któ rzy po rów nu jà to do
ob ci na nia zro go wa cia ∏e go na skór ka u lu dzi.
Wy star czy je dy nie zde zyn fe ko waç miej sce
am pu ta cji. U ku ra ków na to miast spra wa ma
si´ zu pe∏ nie ina czej. Gdyby si´ do ko na ∏o
am pu ta cji, ra na moc no by krwa wi ∏a. Z te go
wzgl´ du, w przy pad ku ku ra ków, le piej po -
prze staç na przy ci na niu lo tek. 

Jak ju˝ wspo mnia ∏em, naj cz´ Êciej kur ty -
za cji do ko nu je si´ u pi sklàt w dru giej do bie
po wy klu ciu. Im wcze Êniej, tym le piej, ale
nie póê niej ni˝ po 48 go dzi nach od wy klu -
cia. Ja ko na rz´ dzia mo˝ na u˝yç ma ∏ych,
ostrych no ̋ y czek. Im mniej sze ostrze, tym
pre cy zyj niej sze ci´ cie. Miej sce ci´ cia po -
win no znaj do waç si´ jak naj bli ̋ ej sta wu ∏à -
czà ce go ko Êci ∏ok cio wà i pro mie nio wà

z ko Êç mi nad garst ka, ale nie mo˝ na uszko -
dziç sta wu. Ko niecz na jest wi´c pod sta wo -
wa zna jo moÊç ana to mii. Wy znacz ni kiem
pra wi d∏o wo wy ko na ne go za bie gu jest brak
krwa wie nia. Teo re tycz ne opi sy jed nak
w tym przy pad ku nie sà wy star cza jà ce i za -
nim ktoÊ zde cy du je si´ na sa mo dziel ne ko -
pio wa nie, po wi nien zo ba czyç, jak ten za -
bieg wy ko nu je oso ba z prak ty kà. 

Od pi su jàc na ten list na ∏a mach Wo lie ry,
mia ∏em spo ro obiek cji, co do for my mo jej
od po wie dzi. Chcia ∏em po ka zaç, ˝e 
ko pio wa nie to pro sty za bieg, jed nak z dru -
giej stro ny prze ra ̋ a mnie myÊl, ˝e ktoÊ
móg∏ by, po prze czy ta niu mo ich s∏ów, za -
czàç „eks pe ry men to waç”. Sa dz´ jed nak, ˝e
czy tel ni cy to roz sàd ni lu dzie. 

Mi cha∏ Bu gaj ski
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