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Ba ̋ an ty w hodowli

Ho dow là tych po spo li tych i jak ̋ e pi´k nych pta ków za jà ∏em si´ dwa la ta te mu. Mo ja uwa ga skie ro wa ∏a si´
w∏a Ênie na ten ga tu nek, po nie wa˝ jest ∏a twy w utrzy ma niu i pie l´ gna cji oraz ide al ny dla po czàt ku jà cych
ho dow ców – ptaki te ∏atwo si´ oswajajà z nowym otoczeniem i opiekunem. Poza tym, roz po czy na jàc
przy go d´ z tym ga tun kiem, mo g∏em li czyç na po moc i ra d´ mo ich star szych ko le gów.

Sa miec w se zo nie l´ go wym: po licz ki i dzwon ki sà bar wy ja skra wo czer wo nej, a na g∏o wie po ja wia jà si´ „uszy” 
z p´cz ków piór. Fot. G. Rec los.

Ma te usz Plu ta
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BBa ̋ an ty Pha sia nus col hi cus, ze wzgl´ du
na ∏a twoÊç akli ma ty za cji w no wym 
Êro do wi sku, zo sta ∏y in tro du ko wa ne 

w ró˝ nych re jo nach Êwia ta, mi´ dzy in ny mi
w USA, Ja po nii i Afry ce. Nie po wio d∏y si´
pró by za sie dle nia te go ga tun ku je dy nie
w Au stra lii. Na zwà ba ̋ ant ∏ow ny okre Êla -
nych jest ogól nie po nad 30 pod ga tun ków.

Naj cz´ Êciej spo ty ka ne w na szym kra ju sà
mie szaƒ ce ba ̋ an ta mon gol skie go, ob ro˝ ne -
go i mie dzia ne go. WÊród te go ga tun ku wy -
st´ pu je du ̋ a ró˝ no rod noÊç mu ta cji barw -
nych. Mo˝ na spo tkaç pta ki o ubar wie niu bia -
∏ym, czar nym, zie lo nym, gra na to wym, czer -
wo nym, cy try no wym, ce gla nym i ∏a cia tym.
Ba ̋ an ty ∏ow ne w na szym kra ju po tocz nie
na zy wa ne sà zwy czaj ny mi lub kau ka ski mi.
Naj cz´ Êciej mo˝ na na na szych po lach spo -
tkaç osob ni ki przy po mi na jà ce swo im wy glà -
dem ba ̋ an ta mon gol skie go o me ta licz nie
zie lo nej g∏o wie z czer wo ny mi po licz ka mi
i dzwon ka mi.

Dzi kie ba ̋ an ty ce chu je szyb ki, wy so ki lot,
któ rym ra tu jà si´ w mo men cie, gdy uciecz -
ka là dem jest nie mo˝ li wa. W trak cie to ków
je den ko gut przyj mu je za swo je te ry to rium
oko ∏o 5 km kwa dra to wych, któ rych za cie kle
bro ni i prze p´ dza z nich wszyst kich swo ich
ry wa li. Pa no wa nie na da nym te re nie sa miec
ob wiesz cza cz´ stym i g∏o Ênym pia niem, po
któ rym mo˝ na roz po znaç po szcze gól ne
osob ni ki. W tym okre sie zmie nia si´ tro ch´
wy glàd sam ca: po licz ki i dzwon ki na bie ra jà
bar wy ja skra wo czer wo nej, na g∏o wie po ja -
wia jà si´ uszy (sà to dwa p´cz ki piór, które
swo im kszta∏ tem przy po mi na jà ro gi). Ko gut
ba ̋ an ta w tym cza sie wspó∏ ̋ y je ze wszyst -
ki mi ku ra mi, któ re po ja wia jà si´ na je go te -
ry to rium. Po od by ciu ko pu la cji ku ra szu ka
za cisz ne go miej sca, naj cz´ Êciej pod ja kimÊ
krze wem, i tam w p∏yt kim do∏ ku zno si oko -
∏o 15 sza ro -oliw ko wych jaj, któ re sa ma wy -
sia du je przez ok. 24 dni. Ko gut nie po ma ga
sa mi cy w wy cho wy wa niu m∏o dych. 

Ku ry te go ga tun ku na wet w mo men cie
za gro ̋ e nia ˝y cia nie scho dzà z gniaz da, dla -
te go wie le z nich gi nie, gdy wy ko ny wa ne sà
pra ce po lo we. Zda rza jà si´ jed nak przy pad -
ki, naj cz´ Êciej u m∏o dych sa mic, kie dy to
sp∏o szo ne po rzu ca jà swo je znie sie nie. Ma lu -
chy, kie dy si´ wy klu jà, ma jà puch w ochron -
ne ˝ó∏ to -brà zo we pa ski. Pi skl´ ta szyb ko ro -
snà i ju˝ po 14 dniach ma jà wy kszta∏ co ne
lot ki, co umo˝ li wia im uciecz k´ przed dra -
pie˝ ni ka mi. Kie dy osià gnà wiek ok. 16 ty go -
dni, sà ju˝ pra wie do ro s∏e i wy pie rzo ne. Dzi - Per dzia – oswo jo na sa mi ca ba ̋ an ta ∏ow ne go. Fot. M. Plu ta.

Ba ̋ ant ∏ow ny, sa miec i sa mi ca. Fot. C. Kor kosz (galeria autora – http://www.cezarykorkosz.pl).
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kie ba ̋ an ty noc sp´ dza jà na drze wie (jest to
naj cz´ Êciej so sna). Przez ca ∏y rok ˝y jà sa -
mot nie i nie two rzà wi´k szych grup, oprócz
se zo nu roz rod cze go, kie dy to sa miec zbie ra
przy so bie ma ∏y ha rem i w trak cie zi my, gdy
two rzà sta da, któ re naj cz´ Êciej sk∏a da jà si´
z oko ∏o 20–30 osob ni ków.

Uzbro jo ny w wie dz´ z li te ra tu ry i szcze -
re ch´ ci przy wio z∏em do do mu, od mo je go
ko le gi, pierw sze jaj ka, któ re pod ∏o ̋ y ∏em
pod dwie zwy k∏e ku ry. Kwo ki te oka za ∏y si´
kiep ski mi mat ka mi, po nie wa˝ jed na ze sz∏a
po ty go dniu wy sia dy wa nia, a dru ga wy trzy -
ma ∏a ca ∏y okres in ku ba cji i na wet do brze si´
trosz czy ∏a o jaj ka, ale po wy klu ciu za dep ta ∏a
wszyst kie ma lu chy. Trosz k´ za wie dzio ny
zde cy do wa ∏em si´ na ko lej nà par ti´ ja jek.
Jaj ka te pod∏ o ̋ y∏em pod 3 li li put ki i jed nà sil -
k´. Tym ra zem te˝ by ∏o nie naj le piej, wy l´ g∏y
si´ tyl ko dwa pi skl´ ta, z któ rych je den pad∏
na dru gi dzieƒ. Jak si´ póê niej do wie dzia ∏em
od ko le gi, tak s∏a ba wy l´ go woÊç by ∏a spo -
wo do wa na ma ∏ym za p∏od nie niem, bo wte -
dy, gdy by ∏em po jaj ka, ko gut by∏ w z∏ej for -
mie z po wo du cho ro by. Wojt ko wi te˝ nic
nie wy l´ g∏o si´ z ja jek z tam te go okre su. Tak
wi´c, w mo jej ho dow li, mia ∏em ma ∏e go ba -

˝an ci ka, któ rym si´ tro skli wie opie ko wa ∏a
przy bra na mat ka. Ma ∏y rós∏ szyb ko. Do je -
dze nia po da wa ∏em mu Êru t´ pszen nà, ku ku -
ry dzia nà oraz mnó stwo zie lo nek i larw mró -
wek. Kie dy pta szek mia∏ 3 ty go dnie, za czà -
∏em mu po da waç ca ∏à ku ku ry dz´ i do dat ko -
wo die t´ uroz ma ici ∏em o ry˝. Po nie wa˝ pi -
skl´ by ∏o sa mot ne, po sta no wi ∏em je oswo iç.
Za sto so wa ∏em me to d´ ki ja i mar chew ki.
Uda ∏o mi si´ oswo iç ptasz ka do te go stop -
nia, ˝e wy pusz cza ∏em go wraz z czu bat ka mi
na po dwó rze. Ba ̋ an cik, a ra czej ba ̋ an ci ca,
jak si´ póê niej oka za ∏o, mu sia∏a do staç ja kieÊ
imi´, ˝e bym móg∏ jà swo bod nie przy wo ∏y -
waç, bo na gwiz da nie przy bie ga ∏o ca ∏e cho -
dzà ce po po dwó rzu stad ko. Po usil nych pró -
bach wy my Êle nia ja kie goÊ ory gi nal ne go imie -
nia, skoƒ czy ∏o si´ na tym, ˝e wo ∏a ∏em na nià
ku ro pa twa, ale po ∏a ci nie. Mo ja Per dzia cho -
dzi ∏a wsz´ dzie jak pies, a jak jej si´ nu dzi ∏o,
to star to wa ∏a i sia da ∏a mi na ra mie niu jak pa -
pu ga. Jej lo kum na zi m´ sta ∏a si´ du ̋ a, wy -
Êcie lo na s∏o mà klat ka po kró li kach. 

Na wio sn´ znów za mie rzam na byç od
ko le gi kil ka dzie siàt jaj i oko ∏o 20 pi sklàt z fer -
my ba ̋ an ciej znaj du jà cej si´ w sà sied niej
gmi nie. Z tych pta ków, któ re uda mi si´ 

od cho waç, za ∏o ̋ ´
stad ko ro dzi ciel -
skie, a po zo sta ∏e
wy pusz cz´ na wol -
noÊç. Z ta kà ilo Êcià
ba ̋ an tów b´ dzie
si´ wià za ∏a bu do -
wa ob szer nej wo -
lie ry (przy naj mniej
1,5 me tra kwa dra -
to we go na jed ne -
go pta ka). 
Przy utrzy my wa -

niu wi´k szej ilo Êci
pi sklàt w jed nym
po miesz cze n iu,
ujaw nia si´ u nich
ka ni ba lizm, któ ry
mo ̋ e byç wy wo ∏a -
ny na przy k∏ad b∏´ -
da mi w ˝y wie niu,
nie od po wied nim
ko lo rem pro mien -
ni ka, zbyt du ̋ ym
za  g´sz  cze  n i em
pta ków na 1 me -
trze kwa dra to -
wym. Aby te mu
za po biec, na le ̋ y

pta kom za ∏o ̋ yç os∏on ki na dziób, a w ˝y wie -
niu za sto so waç pa sze dla pi sklàt ba ̋ an cich
lub in dy czych z do miesz kà Êrut zbo ̋ o wych
i ry ̋ u oraz po da waç wi ta mi ny do wo dy.
Oprócz wcze Êniej wy mie nio nych sk∏ad ni -
ków po kar mo wych, w póê niej szym ter mi -
nie, m∏o dym pta kom na le ̋ y udo st´p niç du -
˝e ilo Êci Êwie ̋ ych zie lo nek i tar tych wa rzyw.
W ˝y wie niu do ro s∏ych ju˝ pta ków mo˝ na
zmniej szyç lub ca∏ kiem wy eli mi no waç pa sze
prze my s∏o we, za st´ pu jàc je wie lo ziar ni stà
mie szan kà, któ rej pod sta wà b´ dzie psze ni ca
i ku ku ry dza.

Urzà dza jàc wo lie r´ dla ba ̋ an tów, na le ̋ y
pa mi´ taç o tym, aby na jed ne go ko gu ta
przy pa da ∏o kil ka kur (2 -12), po nie wa˝ jest
to ga tu nek po li ga micz ny. Sa miec w okre sie
go dów po tra fi na pa stli wie m´ czyç swo je
to wa rzysz ki, dla te go te˝ po miesz cze nie dla
nich mu si byç tak urzà dzo ne, aby ucie ka jà ce
ku ry mo g∏y si´ ukryç przed swo im ad o ra to -
rem. W wo lie rze po win na znaj do waç si´,
za wie szo na w po bli ̋ u da chu, bel ka lub ga -
∏àê so sno wa, na któ rej pta ki b´ dà od po czy -
waç i sp´ dzaç noc. Pla nu jàc po miesz cze nie
dla tych pta ków, trze ba pa mi´ taç o pia -
skow ni cy, w któ rej z ch´ cià b´ dà si´ kà paç
i wy bie raç ga stro li ty. Przy naj mniej raz w ro -
ku na le ̋ y je od ro ba czyç, aby za po biec
w przy sz∏o Êci za ka ̋ e niu ni cie nia mi, któ re
mo gà roz wi jaç si´ w prze ∏y ku.

Szcze rze za ch´ cam do zwró ce nia uwa gi
na ten uro dzi wy i nie zwy kle in te re su jà cy ga -
tu nek. 

Pi skl´ ba ̋ an ta ∏ow ne go ma ma sku jà ce ubar wie -
nie. Fot. A. Kru sze wicz.


