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GGdy jed no si´ spe∏ ni, po ja wia jà si´ na -
st´p ne, i aby ma rze nia si´ spe∏ nia ∏y,
trze ba po dà ̋ aç krok po kro ku w ich

kie run ku.
Mo im ma rze niem by ∏o po sia da nie du ̋ ej

ho dow li ró˝ nych ga tun ków pta ków
i w pew nym sen sie ma rze nie to si´ spe∏ ni -
∏o. Po czàt ko wo chcia ∏em mieç cho cia˝
ma ∏à ho dow l´ z ró˝ ny mi ga tun ka mi.

Pta ka mi i zwie rz´ ta mi zaj mo wa ∏em si´
od wcze sne go dzie ciƒ stwa. Ta kie za in te re -
so wa nia za zwy czaj sà prze ka zy wa ne z po -
ko le nia na po ko le nie. Ja swo je odzie dzi -
czy ∏em po oj cu, któ ry z ko lei przejà∏ je po
swo im. Obaj by li mi ∏o Êni ka mi pta ków
i zwie rzàt. Ta kie hob by jest bar dzo pra co -
ch∏on ne i kosz tow ne. Utrzy ma nie nie wiel -
kiej ho dow li wy ma ga spo ro wy rze czeƒ
i na uki oraz po Êwi´ ce nia du ̋ ej ilo Êci wol -
ne go cza su.

Czas po Êwi´ co ny pta kom i zwie rz´ tom
nie uwa ̋ am za stra co ny. Jest to na uka i do -
Êwiad cze nie, a za ra zem re laks i od po czy -
nek. Za nim za czy na si´ ho dow l´ ja kie go kol -
wiek pta ka, po win no si´ wie dzieç kil -
ka   pod sta wo wych rze czy na je go te mat,
a mia no wi cie: ja kie za pew niç mu wa run ki
ho dow la ne, ja ki po karm, ile i kie dy go po da -
waç. Ka˝ dy ga tu nek ma in ne wy ma ga nia ho -
dow la ne. Po czà tek przy go dy z pta ka mi jest
bar dzo trud ny, dla te go po win no si´ za czy -
naç od ga tun ków ∏a twiej szych w utrzy ma -
niu. Wie le m∏o dych ho dow ców po pierw -
szych nie po wo dze niach pod da je si´ i re zy -
gnu je. Uwa ̋ am, ̋ e jest to b∏àd i po win no si´
pró bo waç da lej. Trze ba zdo byç wi´ cej in for -
ma cji o da nym ga tun ku i nie re zy gno waç.

Ja swo jà przy go d´ z pta ka mi roz po czà -
∏em 30 lat te mu. Pierw szym mo im pta -
kiem by ∏a  pa pu˝ ka fa li sta, któ ra przy le cia -
∏a do go ∏´b ni ka mo je go oj ca. Pta szek by∏
bar dzo ko lo ro wy, wi´c od ra zu mi si´
spodo ba∏. Po sta no wi ∏em, ˝e b´ dzie mój
i b´ d´ si´ nim opie ko wa∏. Po krót kiej
chwi li jed nak zre zy gno wa ∏em, bo ptak na
przy wi ta nie ugryz∏ mnie w r´ k´. Na st´p -

ne go dnia znów pró bo wa ∏em si´ z nim za -
przy jaê niç, jed nak bez skut ku i nie mo g∏em
zro zu mieç, dla cze go mnie kà sa. 

Po wiel kich tru dach uda ∏o mi si´ zdo byç
tro ch´ in for ma cji. Do wie dzia ∏em si´, czym
kar miç pa pu g´ i dla cze go jest ta ka agre -
syw na. W tam tych cza sach trud no by ∏o
co kol wiek ku piç al bo zdo byç ja kie kol -
wiek in for ma cje na te mat ho dow li. Cza so -
pi sma i ksià˝ ki o pta kach by ∏y nie do st´p ne,
ho dow ców by ∏o bar dzo ma ∏o, a nie któ rzy

by li nie zbyt ch´t ni do po mo cy i dzie le nia
si´ wie dzà i do Êwiad cze niem. Bar dzo cz´ -
sto ta kie po ra dy by ∏y sprzecz ne z rze czy -
wi sto Êcià. Kie dyÊ za zwy czaj naj pierw ku -
po wa ∏o si´ pta ka ja ko tak zwa nà oka zj´,
a póê niej szu ka ∏o si´ in for ma cji na je go te -
mat. By∏ to naj wi´k szy b∏àd, ja ki mo ̋ e po -
pe∏ niç  przy sz∏y ho dow ca. Roz po cz´ cie 
ja kiej kol wiek ho dow li to by ∏a trud na i ci´˝ -
ka dro ga. Na uka i zdo by wa nie do Êwiad -
cze nia na w∏a snych b∏´ dach.
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Obec nie m∏o dzi ho dow cy mo gà uwa ̋ aç
si´ za szcz´ Êcia rzy. Nie mo˝ na po wie -
dzieç, ˝e po czà tek  ho dow li jest trud ny,
ma jàc po da ne  wszyst ko na ta cy. Nie ma
pro ble mów z cza so pi sma mi, wo kó∏ spo ro
ho dow ców z wiel kim do Êwiad cze niem
i ch´t nych do po mo cy.

Po pew nym cza sie zbu do wa ∏em ma ∏à
wo lie r´, w któ rej mia ∏em dwie pa ry pa pu -
˝ek fa li stych. Tak wów czas my Êla ∏em. Nie
za wsze dwa pta ki to pa ra, a od ró˝ nia nie
p∏ci stwa rza ∏o mi wie le pro ble mów. Po
pew nym cza sie, zdo by wa jàc z wiel kim tru -
dem ja kieÊ in for ma cje, do sze d∏em do
wnio sku, ˝e nie mam par. Uda ∏o mi si´ pta -
ki wy mie niç i sko ja rzy ∏em dwie pa ry. Nie -
ba wem do ho dow li do ∏à czy ∏a pa ra wi´k -
szych pa pug. By ∏y to nim fy, któ ry mi cie szy -
∏em si´ dwa dni. Póê niej pa d∏y z nie wia do -
mych przy czyn. Po pierw szej lek cji pod da -
∏em si´  i zre zy gno wa ∏em z ho dow li pa -
pug. Za jà ∏em si´ go ∏´ bia mi, któ re odzie dzi -
czy ∏em po oj cu. By ∏o to sto sun ko wo ∏a twe,
ma jàc ko goÊ u bo ku, kto po ma ga i do ra dza.
Pta ki eg zo tycz ne nie da wa ∏y mi jed nak spo -
ko ju. W póê niej szym cza sie na wià za ∏em
kon takt z pew nym ho dow cà, od któ re go
otrzy ma ∏em kil ka wska zó wek. Jak si´ póê -
niej oka za ∏o, by ∏y w∏a Êci we i przy czy ni ∏y si´
do roz po cz´ cia ho dow li.

Na by ∏em no we pta ki od zna jo me go,
a po ro ku na stà pi∏ prze ∏om, gdy po ja wi ∏o
si´ pierw sze ja jo. By ∏a ra doÊç i du ma nie
do opi sa nia, ˝e coÊ si´ osià gn´ ∏o. Ho dow -
la bar dzo do brze si´ roz mna ̋ a ∏a i po wi´k -
sza ∏a. Z ro ku na rok by ∏o co raz le piej. Pta -
ki, któ re uda ∏o si´ wy ho do waç, wy mie nia -
∏em na in ne od mia ny barw ne. Ale oczy wi -
Êcie nie mo g∏o wszyst ko iÊç tak wspa nia le
i g∏ad ko. Pew ne go dnia przy szed∏ ko niec
na go ∏´ bie. W jed nà noc 120 pta ków coÊ
za du si ∏o. By ∏a to to tal na kl´ ska i za ∏a ma nie
ner wo we, p∏acz i wstr´t do ja kiej kol wiek
ho dow li. Ten tra gicz ny dzieƒ prze isto czy∏
si´ w noc ne kosz ma ry.

Po ty go dniu po ja wi ∏y si´ 4 go ∏´ bie, któ -
re ja kimÊ cu dem oca la ∏y. Pta ki przy la ty wa -
∏y tyl ko na krót kà chwi l´ i od la ty wa ∏y. By -
∏y bar dzo wy p∏o szo ne, ale z ka˝ dym
dniem sp´ dza ∏y wi´ cej cza su na da chu bu -
dyn ku. Pew ne go dnia za uwa ̋ y ∏em, ̋ e wy -
cho dzà z go ∏´b ni ka. Wte dy za pa li ∏a si´ ja -
kaÊ iskier ka na dziei i ch´ç kon ty nu owa nia
ho dow li.

Na stà pi ∏a bu do wa no we go go ∏´b ni ka
i roz po cz´ cie ho dow li w za sa dzie od po -
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czàt ku. Po ja kimÊ okre sie do ho dow li do -
∏à czy ∏y jesz cze ku ry, któ re mnie za uro czy -
∏y swoim Êmiesz nym i cie ka wym wy glà -
dem. Po sia da nie kil ku pa pug, go ∏´ bi i kur
bu dzi ∏o po dziw i za zdroÊç nie któ rych ko -
le gów. Mnie to jed nak nie wy star cza ∏o
i cià gle cze goÊ mi bra ko wa ∏o. Po sta no wi -
∏em zbu do waç no wà wo lie r´ dla drob nej
eg zo ty ki. Wów czas to by ∏y ma ∏e ptasz ki,
po j´ cie eg zo ty ka przy sz∏o znacz nie póê -
niej. B´ dàc u zna jo me go, pierw szy raz na
w∏a sne oczy wi dzia ∏em ma ∏e ko lo ro we
ptasz ki. By ∏y to ka nar ki i ze ber ki, któ re
tak ̋ e mnie za uro czy ∏y. Mia ∏em jed nak
oba wy, ˝e ro dzi ce b´ dà prze ciw ni po -
wi´k sze niu i roz bu do wa niu ho dow li. Po
pew nym cza sie oka za ∏o si´, ˝e pod pew -
ny mi wa run ka mi dosta∏em zgo d´ na ma ∏à
wo lie r´ i dwie par ki pta ków, któ re otrzy -
ma ∏em ja ko przed wcze sny  pre zent uro -
dzi no wy.

Ka nar ki do sko na le si´ cho wa ∏y, ale w ˝a -
den spo sób nie mo g∏em ich roz mno ̋ yç.
Pró bo wa ∏em zdo by waç wi´ cej in for ma cji
na ich te mat, jed nak ̋ e bez efek tów. Ka˝ da
zdo by ta in for ma cja by ∏a in na i nie po kry -
wa ∏a si´ z po zo sta ∏y mi. B´ dàc obe zna ny
tro ch´ z go ∏´ bia mi i pa pu ga mi, sà dzi ∏em,
˝e mam ja kieÊ wia do mo Êci o ho dow li pta -
ków. Nie przy pusz cza ∏em, ˝e ka˝ dy no wo
na by ty ga tu nek  to roz po cz´ cie na uki od
no wa. 

B´ dàc pe∏ no let ni, pod sze d∏em tro ch´
ina czej do wszyst kie go. Ma jàc wie lu zna jo -
mych ho dow ców i w∏a sne Êrod ki fi nan so -
we, mo g∏em so bie po zwo liç na wi´ cej. Co
ro ku na by wa ∏em no we ga tun ki. By ∏a to
no wa na uka i no we do Êwiad cze nia, ale
i po ra˝ ki. Ka˝ dy ptak ma in ne wy ma ga nia
i przy zwy cza je nia, a gdy na by wa ∏em no we
pta ki w okre sie zi mo wym, bar dzo cz´ sto
koƒ czy ∏o si´ to dla nich tra ge dià. Nie mia -
∏em wów czas jesz cze po j´ cia, ˝e pta ki
z wo lier ogrze wa nych nie na da jà si´
w okre sie zi mo wym do tych nie ogrze wa -
nych. W jed nej wo lie rze chcia ∏em mieç
wi´ cej pta ków i ga tun ków, i nie by ∏em
Êwia do my te go, ˝e nie któ rych pta ków, na -
wet te go sa me go ga tun ku, nie da si´ po ∏à -
czyç. Ska zy wa ∏em pta ki na bój ki. Gdy po -
wsta wa ∏y wal ki mi´ dzy ni mi, sà dzi ∏em, ˝e
to aku rat ten ptak jest ta ki agre syw ny.
Cza sa mi koƒ czy ∏o si´ to oka le cze niem,
a na wet Êmier cià.

Chcàc da lej roz wi jaç swo jà pa sj´ i po -
g∏´ biaç wie dz´, wy bu do wa ∏em wo lie r´
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ogrze wa nà. Po sta no wi ∏em wejÊç na wy˝ -
szà pó∏ k´, któ rà by ∏y ama dy ny. By ∏y to 
ko lej ne lek cje i ko lej ne po ra˝ ki. Cz∏o -
wiek nie Êwia do mie ska zy wa∏ pta ki na
Êmierç. Cza sem cho ro wa ∏y i nie mo g∏em
im po móc. Le karz we te ry na rii nie mia∏
po j´ cia o pta sich cho ro bach. Je dy ne le -
kar stwo, ja kie po da∏,  to ja kieÊ wi ta mi ny.
Ho dow l´ ama dyn roz po czy na ∏em kil ka -
krot nie, uczàc si´ na w∏a snych b∏´ dach.
Gdy ju˝ w mia r´ uda ∏o si´ utrzy ma nie
tych pta ków, po ja wi∏ si´ pro blem z ich
roz mna ̋ a niem. Ka˝ dy ho dow ca chce,
aby je go pta ki si´ roz mna ̋ a ∏y i je Êli to
osià gnie, to uwa ̋ a to za suk ces. Mo je
pta ki nie chcia ∏y wy sia dy waç jaj al bo nie
kar mi ∏y pi sklàt. Wszyst kie na by te ama dy -
ny – astry ldy – mia ∏y za tra co ny in stynkt
ma cie rzyƒ ski.

DziÊ mo g´ z ca ∏à pew no Êcià stwier -
dziç, ˝e pta ki po cho dzi ∏y z ho dow li za rob -
ko wej. By ∏o to dla mnie dziw ne i nie zro zu -
mia ∏e, jak ptak mo ̋ e nie wy cho wy waç
swo ich m∏o dych. Ho dow l´ mo˝ na po dzie -
liç na kil ka ka te go rii: „ho dow la hob by -
stycz na” jest to za mi ∏o wa nie do pta -
ków,  „ho dow la za rob ko wa” ma na ce lu
wy ∏àcz nie zysk za wszel kà ce n´, „ho dow -
la po ka zo wa” to tyl ko pta ki na po kaz, bez
mo˝ li wo Êci i wa run ków do roz mna ̋ a -
nia, „ho dow la na uko wa” to po sia da nie kil -
ku rzad kich ga tun ków w ce lu ich roz mna -
˝a nia i zdo by cia wie dzy na ich te mat, „ho -
dow la kon sump cyj na” – pta ki prze zna czo -
ne do kon sump cji.

Po ja kimÊ cza sie uda ∏o mi si´ na byç  te
w∏a Êci we pta ki i po wiel kich tru dach mo -
g∏em je roz mno ̋ yç. Swojà ho dow l´ roz -
wi ja ∏em i po wi´k sza ∏em. Po zna wa ∏em no -
wych, do Êwiad czo nych ho dow ców, któ rzy
za dzi wia li mnie swo imi pta ka mi i no wy mi
ga tun ka mi, za ch´ ca li do ho do wa nia i ofe -
ro wa li po moc. Ka˝ dy z nich ho do wa∏ in ne
ga tun ki. 

Za nim co kol wiek za ku pi ∏em, sta ra ∏em
si´ zdo byç jak naj wi´ cej in for ma cji od ho -
dow cy na te mat da ne go ga tun ku. Ho dow -
la tych no wo na by tych ga tun ków by ∏a
znacz nie ∏a twiej sza, gdy po sia da ∏em ju˝
tro ch´ wie dzy. Ho dow la   do sko na le si´
roz wi ja ∏a.

Ma jàc ju˝ ja kieÊ do Êwiad cze nie, przy -
szed∏ czas na prze pro wadz k´, czy li pój Êcie
na swo je. In ny te ren, in ne oto cze nie i bu -
do wa wo lier. Nie spe∏ na rok po prze pro -
wadz ce ho dow l´ od wie dzi∏ li sek, z któ rym
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wcze Êniej nie mia ∏em stycz no Êci. W jednà
noc opró˝ ni∏ czte ry wo lie ry z dro biem.

Jak si´ oka za ∏o, wie dza na te mat ho -
dow li nie wy star czy ∏a, aby móc ho do waç
pta ki. Po trzeb na by ∏a wie dza, jak pta ki do -
brze chro niç i za bez pie czyç. Na ka˝ dym
te re nie ˝y jà in ne dzi kie zwie rz´ ta i pta ki.
Nie ste ty trze ba si´ do nich do sto so waç,
co nie za wsze si´ uda je.  Za po zna ∏em si´
z ty mi dra pie˝ ni ka mi, zdo by ∏em in for ma -
cje na ich te mat, w mia r´ mo˝ li wo Êci za -
bez pie czy ∏em wo lie ry. W okre sie zi mo -
wym w ogrze wa nej wo lie rze drob nej 
eg zo ty ki ja kimÊ cu dem za go Êci∏ gro no staj,
o ist nie niu któ re go na wet nie s∏y sza ∏em.
Ta ki ma ∏y dra pie˝ nik pta ków. Na szcz´ Êcie
oka za∏ si´ in te li gent nym ∏ow cà, za bi ja∏ tyl -
ko ty le, ile po trze bo wa∏, nie tak jak in ne
dra pie˝ ni ki. Z po mo cà bar dziej do Êwiad -
czo nych ho dow ców uda ∏o si´ opa no waç
sy tu acj´ i za bez pie czyç  pta ki, ale strach
po zo sta∏. Mi mo ˝e jest si´ pew nym, i˝ wo -
lie ra jest do brze za bez pie czo na, to za wsze
jest ja kiÊ l´k, oba wa przed ja kimÊ 
wi ru sem i cho ro bà pta ków. Obec nie
w ho dow li po sia dam kil ka set pta ków
prze ró˝ nych ras i ga tun ków, co ro ku przy -
by wa jà no we i cie kaw sze, cià gle cz∏o wiek
si´ uczy, co dzien nie od kry wa  ja kàÊ no wà
ta jem ni c´ pta ka. Te raz roz po cz´ cie ho -
dow li no we go ga tun ku nie stwa rza ty le
k∏o po tów. Wo kó∏ spo ro cza so pism i In ter -
net, któ re sà po t´ gà wie dzy. Spo ra gru pa
ho dow ców, któ rzy ch´t nie po ma ga jà
i dzie là si´ swo jà wie dzà, i nie trze ba po -
pe∏ niaç tych sa mych b∏´ dów. 

Po la tach wy da je si´ to bar dzo pro ste,
mi mo ˝e wszyst ko stwa rza ∏o wie le pro -
ble mów i trud no Êci. Cza sem zda rza si´
po pe∏ niç b∏àd, mi mo ˝e da ne go pta ka ho -
du je si´ kil ka dzie siàt lat. Nie sà to b∏´ dy tak
tra gicz ne jak na po czàt ku ho dow li, ale si´
zda rza jà. Jest to spo wo do wa ne nie bra -
kiem wie dzy, tyl ko ja kimÊ in nym po wo -
dem. Mo ̋ e bra kiem cza su al bo za po mi na
si´ o drob nych szcze gó ∏ach.

Pod su mo wu jàc ca ∏à przy go d´ z pta ka -
mi, nie ˝a ∏u j´ po Êwi´ co ne go cza su, prze -
˝y tych stre sów i za ∏a maƒ. ˚a ∏u j´ tyl ko
stra co nych pta ków, ˝e wo kó∏ nie by ∏o ty lu
zna ko mi tych ho dow ców, ja cy sà dziÊ.

Wszyst kim ho dow com ˝y cz´ po sia da -
nia du ̋ ej wie dzy, wy trwa ∏o Êci i po wo dze -
nia w ho dow li.

Rozmow´ z Jó zefem He rudem
notowa∏ Tomasz Klima
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