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USZAK si wy
(Cros sop tlion au ri tum) 

Z trzech ga tun ków usza ków naj wi´k szà po pu lar noÊç wÊród ho dow ców zy ska∏ 
si wy, gdy˝ ∏a two si´ oswa ja i bez pro ble mo wo (w po rów na niu np. z usza ka mi
bia ∏y mi) roz mna ̋ a. W wa run kach na tu ral nych usza ki si we za miesz ku jà Êrod ko -
we i pó∏ noc ne re gio ny Chin, gdzie za sie dla jà igla ste i mie sza ne bo ry, la tem si´ ga -
jàc w gó rach na wet po wy ̋ ej gór nej gra ni cy la su. 

Karol Sapielak
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JJest to spo ry ba ̋ ant o doÊç cha rak te ry stycz -
nym wy glà dzie. Ma sza ro -si wà bar w´ upie -
rze nia. Ró ̋ e ko ∏o oczu i no gi sà czer wo -

ne. Do ty czy to jed nak tyl ko pta ków do ro -
s∏ych. U m∏o dych ró ̋ e sà o wie le mniej -
sze i bled sze. Ogon przy po mi na trzy ma ny pio -
no wo, lek ko roz ∏o ̋ o ny wa chlarz. Pta -
ki te sà mo no ga micz ne. Sa miec od sa mi cy ró˝ -
ni si´ d∏u go Êcià cia ∏a (ko gut 95 cm, ku ra nie -
co mniej) i jest ci´ ̋ y (wa ̋ y 1,7 do 2,1 kg, a sa -
mi ca 1,45 do 1,80 kg). Ku ra ma te˝ w´˝ szà g∏o -
w´, tro ch´ mniej szy i w´˝ szy dziób oraz mniej -
sze ostro gi, a je ̋ e li jest m∏o da, to mo -
˝e ich nie mieç wca le. 

W wa run kach ho dow la nych po win ni -
Êmy trzy maç te pta ki w ob szer nych ogro do -
wych wo lie rach, któ re mu szà byç g´ sto ob -
sa dzo ne ro Êli na mi. Mo gà to byç so -
sny, Êwier ki, ja ∏ow ce lub po rzecz ki. Na pod -
∏o ̋ e naj le piej na da je si´ ko ra z drzew igla -
stych, któ ra po wo du je sil nie kwa Êny od -
czyn, dzi´ ki cze mu nie ku mu lu jà si´ pa to -
gen ne bak te rie i nie gro ma dzà si´ d˝d˝ow ni -
ce. Usza ki bar dzo lu bià dzio baç w drew -
nie, wi´c mo ̋ e my uroz ma iciç ich wo lie -
ry pnia ka mi, ko rze nia mi itp. W tak urzà dzo -
nej wo lie rze pta ki b´ dà si´ ∏ad nie pre zen to -
waç i bez pro ble mów przy stà pià do l´ -
gów. Ich l´ gi przy pa da jà na okres od kwiet -
nia do ma ja. W tym cza sie sa miec za czy -
na to ko waç. To ostat ni mo ment, by za pew -
niç sa mi cy od po wied nie miej sce do za ∏o ̋ e -
nia gniaz da, np. za cisz nà ni sz´ os∏o ni´ -
tà krze wa mi. Sa mi ca sk∏a -
da od 5 do 12 jaj. Sà one ko lo ru oliw ko we -
go lub sza re go. Po z∏o ̋ e niu wszyst kich jaj sa -
mi ca roz po czy na wy sia dy wa nie, któ -
re trwa zwy kle od 26 do 28 dni. W tym cza -
sie sa miec znaj du je si´ w po bli ̋ u gniaz -
da. W kil ka go dzin po wy klu ciu i wy schni´ -
ciu pi skl´ ta opusz cza jà gniaz do i sà tro skli -
wie wo dzo ne przez ro dzi ców. Pi skl´ -
ta sà ˝ó∏ to -czar ne, no gi i dziób ma jà ja sno -
˝ó∏ te. Wie lu ho dow ców uwa ̋ a, ˝e m∏o -
de usza ki sà za trud ne w od cho wie, po nie -
wa˝ po tra fià wy ry waç so bie pió ra i ra -
niç si´. Nie po wi nni Êmy wi´c trzy -
maç ich na ma ∏ej prze strze ni, bo ich sk∏on -
noÊç do ka ni ba li zmu wy ni ka ze z∏ych wa run -
ków, cia sno ty i zbyt ubo gie go ˝y wie -
nia. Aby w na szej ho dow li nie spo -
tkaç si´ z ta kim zja wi skiem, m∏o dym po da je -
my kar m´ dla ba ̋ an tów, a die t´ co dzien -
nie uroz ma ica my zie lon kà. Do ro s∏ym usza -
kom naj le piej po da waç mie szan k´ zbó˝, wa -
rzy wa, owo ce. Mo ̋ e my te˝ udo st´p -

niç im pa stwi sko g´ sto ob sia ne zie lon -
kà, z któ re go sko rzy sta jà z wiel kà ch´ cià.

Usza ki na le ̋ à do pta ków spo koj -
nych, wi´c wie lu ho dow ców trzy -
ma je w ogro dzie. Mu si my jed nak li -
czyç si´ ze szko-   da mi, ja kie wy rzà -
dzà, zw∏asz cza gdy upodo ba jà so bie m∏o -
dà ko r´ z owo co wych drzew i krze -
wów. W po szu ki wa niu ga stro li tów nisz -
czà ko rze nie ro Êlin. Mo gà tak ̋ e, je ̋ e li sà bar -
dzo oswo jo ne, w okre sie to ków rzu -
ciç si´ na cz∏o wie ka, któ re go nie zna jà.

Jest to d∏u go wiecz ny i od por ny na na -
sze wa run ki kli ma tycz ne ga tu nek ba ̋ an -
tów, wi´c je Êli stwo rzy my im od po wied -
nie wa run ki, b´ dà urze kaç nas swo im wdzi´ -
kiem przez wie le lat. Du ̋ o sa tys fak cji przy -
nie sie nam te˝ oglà da nie na tu ral nych l´ -
gów te go ga tun ku w wo lie rach, zw∏asz -
cza gdy pa ra b´ dzie mo g∏a wo dziç swo je pi -
skl´ ta w ogro dzie, spa ce ru jàc wÊród ozdob -
nych ro Êlin. 

Fot. M. Kopeç

Fot. A. Kruszewicz


