
Ki Êciec ne pal ski
(Lo phu ra leu co me la nos)

Ang.: Ka lij Phe asant 
Niem.: Ne pal fa san

Ki Êciec ne pal ski na le ̋ y do ba ̋ an tów z ro dza ju Lo phu ra. Nie cie szy si´ du ̋ à po pu lar no Êcià
wÊród ho dow ców. Ten stan rze czy upa try waç mo˝ na w tym, i˝ sza ta do ro s∏ych osob ni ków
nie jest eks tra wa ganc ko ko lo ro wa oraz w tym, ˝e sà to pta ki doÊç p∏o che i ner wo we. Nie -
któ re pod ga tun ki sà doÊç cz´ sto spo ty ka ne w ho dow lach, in ne sà rzad ko Êcià, a nie któ re
w ogó le nie wy st´ pu jà.
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Ro bert Bie sa ga

Jed no rocz ny sa miec ki Êç ca ne pal skie go bia ∏o czu be go.  



WW ob r´ bie ga tun ku Lo phu ra leu co -
me la nos, wy ró˝ nia si´ dzie wi´ç
pod ga tun ków:

Lo phu ra leu co me la nos leu co me la nos –
ki Êciec ne pal ski no mi nal ny, czar no czu by,
ciem no czu by,

Lo phu ra leu co me la nos ha mil to ni
– k. ne pal ski bia ∏o czu by,
Lo phu ra leu co me la nos me la no ta
– k. ne pal ski czar no grz bie ty,
Lo phu ra leu co me la nos mof fit ti – k. ne -
pal ski czar ny, 
Lo phu ra leu co me la nos li ne ata – k. ne -
pal ski prà˝ ko wa ny,
Lo phu ra leu co me la nos wil liam si
– k. ne pal ski Wil liam sa,
Lo phu ra leu co me la nos oate si – k. ne -
pal ski d´ bo wy,
Lo phu ra leu co me la nos craw fur dii
– k. ne pal ski Craw fur da,
Lo phu ra leu co me la nos la tha mi – k. ne -
pal ski Hors fiel da, k. ne pal ski czar no -
pier Êny.

W ho dow lach naj cz´ Êciej spo ty ka ne sà
L. l. ha mil to ni, L. l. leu co me la nos oraz L. l.
li ne ata. Rza dziej wy st´ pu je L. l. la tha mi,
po dob nie jak L. l. mof fit ti – tu w wi´k szo -
Êci w ho dow lach sà hy bry dy. Czy sty L. l.
craw fur dii w wo lie rach to te˝ rzad koÊç.
Na to miast L. l. wil liam si i L. l. oate si naj -
praw do po dob niej ni gdy nie by ∏y utrzy my -
wa ne w pry wat nych ba ̋ an ciar niach. Za -
chod ni ho dow cy do dat ko wo dzie là pod -
ga tun ki kiÊç ca ne pal skie go na 2 gru py: ki -
Êç ce ne pal skie za chod nie – na zy wa ne

przez nich nie bie ski mi i ki Êçce ne pal skie
wschod nie  – na zy wa ne sza ry mi. Pod ga -
tun ki za li cza ne do gru py „sza rych” swo jà
bu do wà przy po mi na jà kiÊç ce sre brzy ste.
Do gru py ki Ê çców za chod nich (nie bie -
skich) za li cza ne sà kiÊç ce n epal skie no mi -
nal ne i bia ∏o czu be, a do gru py wschod -
nich – ki Êciec ne pal ski prà˝ ko wa ny.

Wy glàd po szcze gól nych pod ga tun ków
ró˝ ni si´ doÊç znacz nie mi´ dzy so bà. Wy -
st´ pu je rów nie˝ znacz na zmien noÊç
osob ni cza w wy glà dzie sam ców te go sa -
me go pod ga tun ku, po prze sta n´ wi´c na
opi sie pod ga tun ku no mi nal ne go L. l. leu -
co me la nos.

Ko gut osià ga d∏u goÊç 65-73 cm i wa g´

910-1080 g. Upie rze nie jest lÊnià ce, nie -
bie ska wo -czar ne. W s∏oƒ cu mo˝ na do -
strzec zie lon ka wy i nie bie ski po ∏ysk piór.
G∏o wa i szy ja gra na to wo-czar ne. Na g∏o -
wie nie zbyt d∏u gi czar ny czub. Po bo kach
g∏o wy krwi sto czer wo ne ró ̋ e, w okre sie
go do wym na brzmie wa jà ce i po wi´k sza jà -
ce si´. T́  czów ka oka brà zo wo-˝ó∏ ta.
Pod bró dek i gar d∏o czar ne. PierÊ sza ra,
pió ra sà d∏u gie i wà skie, spra wia jà wra ̋ e -
nie luê nej struk tu ry. Pió ra na grzbie cie
po sia da jà ja Êniej sze koƒ ców ki. Na ku prze
pió ra czar ne z wà skà ja snobia ∏à, wy ra zi -
stà ob wód kà sze ro ko Êci 5 mm, za cho -
dzà ce na czar ny ogon. No gi bla dosza re.

Ku ra jest mniej sza od sam ca. Jej wy -
mia ry to: d∏u go Êç – 50-60 cm, wa ga 
– 560-1000 g.

Upie rze nie sa mi cy ma ko lo r p∏o wo -
-brà zo wy. Pió ra nie lÊnià w pro mie niach
s∏oƒ ca, tak jak ma to miej sce w przy pad -
ku sam ca. Ka˝ de pió ro prze dzie lo ne jest
na pó∏ bla dej bar wy sto si nà i za koƒ czo ne
ja Êniej szà, sza ra wà ob wód kà. Szcze gól nie
in ten syw ne i bar dziej za uwa ̋ al ne jest to
w oko li cach pier si. Na g∏o wie brà zo wa -
wy, ma to wy czub. Pod bró dek, gar d∏o,
przed nia cz´Êç szyi sza ra wo-bia ∏e. Na ga
czer wo na skó ra na g∏o wie po kry wa
mniej szy ob szar ni˝ u sam ca. Skraj ne ste -
rów ki czar ne, Êrod ko we brà zo we.

Na tu ral nym Êro do wi skiem kiÊ çców ne -
pal skich sà gó rzy ste la sy Hi ma la jów, gdzie
pro wa dzà osia d∏y tryb ˝y cia. Nie stro nià
te˝ od krze wia stych, bam bu so wych za ro -
Êli, a tak ̋ e pól. Prze by wa jà rów nie˝
w po bli ̋ u dróg, a przede wszyst kim
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Pa ra ki Ê çców ne pal skich bia ∏o czu bych.

Pa ra ki Ê çców ne pal skich ciem no czu bych.



zbior ni ków wod nych, któ re co dzien nie
od wie dza jà. No ce sp´ dza jà wy so ko
w ko ro nach drzew.

Roz miesz cze nie po szcze gól nych pod ga -
tun ków przed sta wia si´ na st´ pu jà co: 

L. l. Leu co me la na – Ne pal, ga tu nek
en de micz ny dla Ne pa lu.
L. l. ha mil to ni – za chod nie Hi ma la je,
a˝ do za chod nie go Ty be tu.
L. l. me la no ta – pó∏ noc no -za chod nie
In die i za chod ni Bhu tan.
L. l. mof fit ti – cen tral ny Bhu tan.
L. l. la tha mi – wschod ni Bhu tan i pó∏ -
noc no -wschod nie In die.
L. l. Wil liam si – za chod nia Bir ma.
L. l. oate si – po ∏u dnio wa Bir ma.
L. l. Li ne ata – wschod nia Bir ma, pó∏ -
noc no -za chod nia Taj lan dia.
L. l. craw fur dii – po ∏u dnio wo -wschod -
nia Bir ma, po ∏u dnio wo -za chod nia
Taj lan dia. 

Ba ̋ an ty te przy sto so wa ne sà do skraj nie
trud nych wa run ków kli ma tycz nych, jakie
pa nu jà  na tych te re nach. W okre sie zi mo -
wym prze miesz cza jà si´ jednak w ni˝ szej
po ∏o ̋ o ne par tie gór. Od paê dzier ni ka do
grud nia ki Ê çce ne pal skie gru pu jà si´ w sta -
da li czà ce 10-12 osob ni ków, za rów no
m∏o dych jak i do ro s∏ych.

W na tu rze sà pta ka mi wszyst ko ̋ er ny -
mi. Na ich die t´ sk∏a da jà si´ na sio na, bam -
bus, ja go dy, tra wy, zio ∏a, li Êcie krze wów,
owa dy, lar wy, ma ∏e w´ ̋ e oraz jasz czur ki.

Pta ki te sà nie sa mo wi ty mi, jak na ba ̋ an -
ty, Êpie wa ka mi. Oprócz te ry to rial ne go pia -
nia po sia da jà w swo im re per tu arze rów -
nie˝ in ne dêwi´ ki. Ptaki obu p∏ci w chwi li
za nie po ko je nia wy da jà d∏u gie pisz cze nie
przy po mi na jà ce gwizd, któ re cz´ sto po -
cià ga za so bà g∏o Êne i g∏´ bo kie kwo cze nie.
Wy da jà rów nie˝ krót kie, ni skie od g∏o sy
s∏u ̋ à ce do kon tak to wa nia si´ mi´ dzy
sobà.

KiÊç ce ne pal skie nie sà pta ka mi trud ny -
mi w ho dow li. De cy du jàc si´ na ich utrzy -
ma nie, na le ̋ y pa mi´ taç o kil ku pod sta wo -
wych wy mo gach i za sa dach, któ re mu si my
spe∏ niç. 

Z po wo du swo jej ner wo wo Êci, szyb kie -
go bie gu i ten den cji do na g∏e go pod ry wa -
nia si´ do lo tu po win ny mieç za pew nio ne
wo lie ry jak naj wi´k sze, prze stron ne i po -
ro Êni´ te krze wa mi, z jak naj wi´k szà ilo Êcià
kry jó wek i dróg uciecz ki. Tak urzà dzo ne
wo lie ry spra wia jà, ˝e pta ki czu jà si´ bez -

piecz nie i mo gà ukry waç si´, je Êli po czu jà
si´ za gro ̋ o ne. Kry jów ki szcze gól nie wa˝ -
ne sà pod czas okre su l´ go we go. Za pew -
nia jà sa mi cy schro nie nie przed zbyt na tar -
czy wym sam cem, cz´ sto w ten spo sób ra -
tu jàc jej ˝y cie. Wo lie ry po win ny byç rów -
nie˝ wy po sa ̋ o ne w kil ka ˝er dzi lub gru -
bych ko na rów, gdy˝ pta ki te sp´ dza jà
dzieƒ na zie mi, a na noc wy bie ra jà ˝erd k´.
Pa mi´ taç na le ̋ y, aby gru boÊç ˝er dzi, na
któ rej no cu jà ba ̋ an ty, by ∏a Êred ni cy r´ ki
do ro s∏e go cz∏o wie ka. Nie na ra zi my w ten
spo sób pta ków na mo˝ li woÊç od mro ̋ e nia
pal ców w mroê ne zi mo we no ce. W wo lie -
rze po win no znaj do waç si´ rów nie˝ miej -
sce na pia sek, w któ rym ch´t nie b´ dà za -
˝y wa ∏y kà pie li. 

Ich dieta nie od bie ga od ˝y wie nia in nych
ba ̋ an tów z ro dzi ny kiÊç ców. Pod sta wà sà
ziar na zbó˝: psze ni ca, j´cz mieƒ, owies,
któ re mo ̋ e my po da waç rów nie˝ w po sta -
ci skie∏ ko wa nej. Ch´t nie zja da ne sà ziar na
ku ku ry dzy i s∏o necz ni ka. Nie na le ̋ y jednak
prze sa dzaç z ich ilo Êcià, aby nie spo wo do -
waç za tu cze nia pta ków, co mo ̋ e mieç ne -
ga tywne skut ki pod czas l´ gów. Po da je my
wszel kie go ro dza ju zie lon ki: tra wy, po -
krzy w´, mni szek le kar ski, ko ni czy n´, lu -
cer n´, li Êcie pie trusz ki i bu ra ków oraz in ne
ja dal ne ro Êli ny ∏à ko we. W za le˝ no Êci od
po ry ro ku kar m´ mo ̋ e my wzbo ga caç
o do st´p ne w da nym okre sie owo ce i wa -
rzy wa z w∏a sne go ogro du. Do brze jest
rów nie˝ przy rzà dzaç sa ∏at ki wa rzyw ne
w po sta ci po sie ka nej lub star tej mar chwi,
bu ra ków, rze py, se le ra, pie trusz ki, czosn -

ku, ce bu li itp. Sk∏ad oraz pro por cje po -
szcze gól nych wa rzyw na le ̋ y zmie niaç, aby
pta ki zbyt nio nie przy zwy cza ja ∏y si´. Co ja -
kiÊ czas po da je my ocet jab∏ ko wy, ole jek
czosn ko wy i wi ta mi ny – z wo dà do pi cia
lub w po sta ci syp kiej, wy mie sza ne z pa szà.
Na okres zi mo wy war to zro biç za pa sy
i za mro ziç ja rz´ bi n´, g∏óg oraz ta kie ra ry -
ta sy, jak: ma li ny, je ̋ y ny, ja go dy, aro ni´. Po -
da je my je po roz mro ̋ e niu w ta kiej ilo Êci,
aby by ∏y na tych miast zje dzo ne. W tym
okre sie na le ̋ y po da waç rów nie˝ ka pu st´,
jar mu˝, drob no po sie ka ne sia no, jab∏ ka,
grusz ki.

Ba ̋ an ty te doj rze wa jà w pierw szym ro -
ku ˝y cia. Ca∏ ko wi te pie rze nie koƒ czà na
po czàt ku zi my, w pierw szym ro ku ˝y cia.
Pe∏ ne pi´k no sza ty ko gu ta, któ ra lÊni
w pro mie niach s∏o necz nych, mo ̋ e my po -
dzi wiaç u pta ków po dru gim pie rze niu.
W pierw szym ro ku ˝y cia ko lo ry sà sto no -
wa ne i po zba wio ne tak wy raê ne go po ∏y -
sku jak u pta ków do ro s∏ych.

To ko wa nie to praw dzi wy po kaz. Na -
brzmia ∏a skó ra twa rzo wa, któ ra na bie ra
krwi sto czer wo ne go ko lo ru, to znak roz po -
znaw czy ka˝ dych za lo tów. Sa miec sze ro ko
roz ∏o ̋ o ne skrzy d∏a wpra wia w ruch wi bra -
cyj ny. Szyb kie po ru sza nie skrzy d∏a mi spra -
wia, ˝e s∏y chaç cha rak te ry stycz ne fur ko ta -
nie. Na st´p nie za czy na okrà ̋ aç sa mi c´, 
po ru sza jàc si´ bo kiem, w ryt mie tyl ko so bie
zna ne go taƒ ca. Po trzà sa jàc roz ∏o ̋ o nym
na kszta∏t wa chla rza ogo nem, pró bu je 
na kryç sa mi c´. Wy da je przy tym cha rak te ry -
stycz ne dêwí  ki przy po mi na jà ce kwo cze nie.
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Sa miec ki Ê çca ne pal skie go prà˝ ko wa ne go w to wa rzy stwie sa mi cy ki Ê ça sre brzy ste go.



W nie wiel kim za g∏´ bie niu w zie mi, ukry -
tym pod k´ pà tra wy lub krza ka mi, sa mi ca
sk∏a da 6-9 jaj, któ rych czas in ku ba cji w za -
le˝ no Êci od pod ga tun ku wy no si od 22 do
25 dni. Âred nie roz mia ry to 48,7 na
37,3 mm, przy wa dze Êwie ̋ e go ja ja 37,4 g.
W ho dow lach nie ÊnoÊç zwi´k sza si´ cz´ sto
dwu krot nie, choç zda rza si´, ˝e sa mi ce
w nie wo li osià ga jà nie ÊnoÊç na po zio mie
25-30 jaj. Pierw sze jaj ka po ja wia jà si´,
w za le˝ no Êci od wa run ków po go do wych
i pod ga tun ku, ju˝ w kwiet niu, ale cz´ Êciej
nie ÊnoÊç roz po czy na jà w ma ju. Pta ki te sà
z re gu ∏y mo no ga micz ne, jed nak zda rza jà
si´ wy jàt ki i ist nie je mo˝ li woÊç utrzy my wa -
nia trój ka mi, ale uk∏ad 1+2 nie spraw dza
si´ w przy pad ku wszyst kich pod ga tun ków. 

Za pew nia jàc od po wied nie wa run ki, ku -
ry bez pro ble mów wy sia du jà swo je jaj a.
Pod czas wy sia dy wa nia bro nià za cie kle
swo je go gniaz da. Sta jà si´ agre syw ne
w sto sun ku do swo je go opie ku na. W mo -
men cie wy stà pie nia po ten cjal ne go za gro -
˝e nia, wy ko nu jà nie sa mo wi ty ta niec. Sze -
ro ko roz k∏a da jà ogon, skrzy d∏a opusz cza jà
do sa mej zie mi, pod no szàc jed no cze Ênie
czub na g∏o wie. Za bie gi te ma jà na ce lu
stwo rze nie wi zu al ne go z∏u dze nia, ˝e ptak
jest o wie le wi´k szy ni˝ w rze czy wi sto Êci
i od cià gni´ cie uwa gi agre so ra od gniaz da.

Od chów m∏o dych kiÊç ców nie na str´ -
cza k∏o po tów. Po da je my kar m´, któ ra nie
od bie ga od tej, ja kà do star cza my pi skl´ -
tom in nych ga tun ków ba ̋ an tów. M∏o de
ro snà bar dzo szyb ko, nie zda rza jà si´ rów -
nie˝ nie wy ja Ênio ne upad ki. Po czàt ko wà
kar m´ sta no wià gra nu la ty dla pi sklàt ba -
˝an cich, ku rzych lub in dy czych, w za le˝ no -
Êci od te go, ja kà mo ̋ e my ku piç. Die t´ mu -
si my wzbo ga caç w bia∏ ko za rów no w po -
sta ci go to wa ne go na twar do jaj ka, bia ∏e go
se ra, jak i larw màcz ni ka. Nie odzow nym
ele men tem die ty sà zie lon ki. Po czàt ko wo
sie ka ne, a z bie giem cza su po da wa ne
w ca ∏o Êci. Naj bar dziej cen ny jest krwaw -
nik, po krzy wa, mlecz. Wraz z up∏y wem
cza su stop nio wo prze chodzi my na kar m´
dla pta ków do ro s∏ych.

W cia snych i prze pe∏ nio nych od cho wal -
ni kach mo ̋ e do cho dziç do wy dzio by wa -
nia piór. Aby si´ od te go ustrzec, na le ̋ y za -
pew niç od po wied nie ga ba ry ty od cho wal -
ni ka, stwo rzyç kry jów ki, usta wia jàc kil ka
ga ∏à zek, w których osob ni ki ata ko wa ne
b´ dà mo g∏y zna leêç schro nie nie oraz zli -
kwi do waç nu d´. Mo˝ na to osià gnàç po -

przez po da wa nie ka wa∏ ków dar ni. Pta ki
Êwiet nie si´ ba wià przy roz ko py wa niu sys -
te mu ko rze nio we go, za spo ka ja jà swo je
po trze by po kar mo we, pod sku bu jàc Êwie -
˝à tra w´, a osob ni ki naj sil niej sze i naj bar -
dziej agre syw ne prze sta jà prze Êla do waç
ro dzeƒ stwo.

Pta kom zak∏adamy obràczk´ o roz mia -
rze 12 mm, w wie ku, kie dy jej wsu ni´ cie
nie sta no wi pro ble mu, a m∏o dy ptak nie
zgu bi jej w trak cie ru chu.

Nie ste ty na ra sta jà cym pro ble mem
w pry wat nych pta szar niach sà du ̋ e ilo Êci
hy bryd. Pa mi´ taj my, aby w ho dow li za -
rów no ki Êçców ne pal skich, jak i in nych ga -

tun ków ba ̋ an tów bez wzgl´d nie prze -
strze gaç za ka zu krzy ̋ o wa nia pod ga tun -
ków. Prio ry te tem ka˝ de go ho dow cy po -
win no byç utrzy my wa nie pta ków w czy -
sto Êci ga tun ko wej. Dzi´ ki te mu po zo sta -
wi my dla przy sz∏ych po ko leƒ ma te ria∏ ho -
dow la ny o jak naj wi´k szej war to Êci, czy li
ta ki, ja kim zo sta∏ stwo rzo ny przez na tu r´. 

Fot. Robert Biesaga
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Jaj a trzech ga tun ków ki Êç ców. Od gó ry: ne pal skie go, taj waƒ skie go (swin hoe) i sre brzy ste go.

Sa mi ca ki Ê çca ne pal skie go ciem no czu be go.

Au tor ar ty ku ∏u jest ho dow cà pta ków. W swo -
jej ko lek cji po sia da opi sa ny po wy ̋ ej ga tu -

nek, jak i in ne ba ̋ an ty. Z au to rem mo˝ na skon -
tak to waç si´ pod nu me rem tel.: 511542730

lub dro gà elek tro nicz nà –
e-ma il: ro ber th82@wp.pl


