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ABC hodowcy

Im prin ting a sztucz ne l´ gi
u blasz ko dzio bych

Mi cha∏ Bu gaj ski

Ty po wym spo so bem utrzy ma -
nia pta ków wod nych w ho -
dow lach ama tor skich jest wie -
lo ga tun ko we sta do za kwa te ro -
wa ne na wspól nym wy bie -
gu. W prze ci wieƒ stwie do ku ra -
ków, du ̋ a cz´Êç ka czek i g´ -
si ak cep tu je to wa rzy stwo in -
nych ga tun ków oraz nie prze ja -
wia w okre sie go do wym za in -
te re so wa nia osob ni ka mi in ne -
go ga tun ku. Nie mniej jed -
nak przy ta kim utrzy ma niu pta -
ków do cho dzi cza sem do two rze nia par mi´ dzy ga tun ko wych, a co gor sza, z ta kich zwiàz ków ro -
dzà si´ mie szaƒ ce. Nie któ re ga tun ki sà szcze gól nie po dat ne na two rze nie hy bryd. Nie wàt pli wie naj bar -
dziej po dat nym na hy bry dy za cj´ ga tun kiem jest po spo li ta kacz ka krzy ̋ ów ka. Od no to wa no mie szaƒ -
ce krzy ̋ ów ki z oko ∏o 45 ga tun ka mi. Hy bry dy w ho dow lach po wsta jà za zwy czaj z udzia ∏em ga tun -
ków bli sko ze so bà spo krew nio nych, na le ̋ à cych do te go sa me go ro dza ju i od zna cza jà cych si´ po dob -
ny mi zwy cza ja mi. Tak jest w przy pad ku drze wic, tra czy, ka za rek czy ster ni czek. 

Kapturniki, he∏miatka i bielaczki. Fot. M. Bu gaj ski
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JJed nak wi´k szoÊç pro ble mów zwià za -
nych z hy bry dy za cjà, któ re wy st´ pu -
jà w ama tor skich ho dow lach pta ków wod -

nych, ma swo je pod ∏o ̋ e w sztucz nym od cho -
wie, a nie w na tu ral nej po dat no Êci da ne go ga -
tun ku. Sk∏on noÊç do po wta rza nia l´ -
gów przez wi´k szoÊç ga tun ków, mo ̋ e po -
za ga tun ka mi roz mna ̋ a jà cy mi si´ w Ark ty -
ce, po wo du je, i˝ od jed nej sa mi cy mo˝ -
na uzy skaç 2, a na wet 3 ra zy wi´ cej jaj, ni˝ li -
czy ∏o by stan dar do we znie sie nie. Ta ka per -
spek ty wa, w po ∏à cze niu z ∏a two Êcià od cho -
wu wi´k szo Êci blasz ko dzio bych, po za ga tun -
ka mi wy so ce wy spe cja li zo wa ny mi po kar mo -
wo, sk∏a nia nie któ rych ho dow ców do prze -
pro wa dza nia sztucz nych l´ gów. W wie lo ga -
tun ko wym sta dzie sk∏a da jà cym si´ z po je dyn -
czych par ró˝ nych ga tun ków mo ̋ e do cho -
dziç do two rze nia par mie sza nych, jak i kry -
cia sa mic przez sam ce in ne go ga tun ku. Ta -
kie zda rze nia za cho dzà g∏ów nie z udzia -
∏em pta ków po cho dzà cych ze sztucz nych od -
cho wów. Na tu ra stwo rzy ∏a me cha nizm, któ -
ry te mu za po bie ga, ale in ge ren cja lu -
dzi w pro ces roz mna ̋ a nia pta ków do pro wa -
dzi ∏a do je go za chwia nia.

Me cha ni zmem tym jest im prin ting, czy -
li wdru ko wa nie. Za gad nie nie to ba da∏ lau re -
at Na gro dy No bla, Kon rad Lo renz. Je go ba -
da nia do ty czy ∏y za cho wa nia osie ro co -
nych dzi kich g´ si, któ re po sztucz nym wy l´ -
gu po dà ̋ a ∏y krok w krok za swo im ludz -
kim opie ku nem. W ko lej nych ba da niach eks -
pe ry men to wa∏ z ka cz´ ta mi i po ru sza jà cy -
mi si´ obiek ta mi, udo wad nia jàc, i˝ pi skl´ -
ta mo gà uznaç za ro dzi ca ka˝ dy po ru sza jà -
cy si´ obiekt. Efek tem pro wa dzo nych ba -
daƒ by ∏o rów nie˝ usta le nie, i˝ pro ces wdru -
ko wa nia ma Êci Êle okre Êlo ne ra my cza so -
we. Im prin ting po le ga na utrwa le niu w mó -
zgu m∏o de go osob ni ka wi ze run ku i od g∏o -
sów wy da wa nych przez mat k´ i ro dzeƒ -
stwo oraz za cho waƒ ty po wych dla swo je -
go ga tun ku. We d∏ug ba daƒ na uko -
wych utrwa lo ne wzor ce nie pod le ga jà mo dy -
fi ka cji i po zo sta jà na trwa ∏e w mó zgu pta -
ka. Tak sil ne utrwa le nie t∏u ma czo -
ne jest tym, i˝ mózg m∏o de go, do pie -
ro co wy klu te go pta ka, jest w sta nie per ma -
nent ne go po bu dze nia, a ka˝ dy ru cho -
my obiekt sku pia na so bie uwa g´ pi skla -
ka. Bodê ce do cie ra jà ce w tym okre -
sie do „pu ste go” jesz cze mó zgu za pi sy wa -
ne sà w ob sza rach o ró˝ nych w∏a Êci wo -
Êciach, stàd tak sil ne za ko rze nie nie. Pro -
ces wdru ko wa nia za czy na si´ ju˝ z chwi -

là klu cia, kie dy to m∏o de s∏y szà g∏os mat -
ki oraz swo je go ro dzeƒ stwa. Po wy l´ gu za -
pa mi´ tu jà ob raz mat ki i swo ich wspó∏ bra -
ci. Pod sta wo wym ce lem me cha ni zmu wdru -
ko wa nia jest prze trwa nie no wo na ro dzo ne -
go pta ka. M∏o de mu si szyb ko na -
uczyç si´, kim jest i za kim ma po dà -
˝aç w chwi li za gro ̋ e nia, np. ata ku dra pie˝ ni -
ka czy in ne go do ro s∏e go osob ni ka. Im prin -
ting jest wi´c nie za wod nym me cha ni -
zmem two rze nia spo ∏ecz nej wi´ zi mi´ -
dzy po tom kiem a ro dzi cem. In nym ce -
lem im prin tin gu jest rów nie˝ utrwa le nie wi -
ze run ku przy sz∏e go part ne ra sek su al ne -
go po przez za pa mi´ ta nie wi ze run -
ku i cech swo ich wspó∏ bra ci. W przy pad -
ku nie któ rych ga tun ków wdru ko wa nie wi ze -
run ku ro dzi ca i part ne ra sek su al ne go na st´ -
pu je w tym sa mym cza sie, u in nych pro ce -
sy te za cho dzà w ró˝ nych okre sach. Wdru -
ko wa nie ob ra zu part ne ra sek su al ne go na st´ -
pu je u nie któ rych ga tun ków w okre sie doj -
rze wa nia, pod wp∏y wem uak tyw nia jà -
cych si´ hor mo nów.

Je Êli w ho dow li pro wa dzo ny jest na tu ral -
ny od chów, wów czas pro ces wdru ko wa -
nia prze bie ga bez za k∏ó ceƒ i osob ni ki wy ho -
do wa ne w ten spo sób sà „Êwia do me” przy -
na le˝ no Êci ga tun ko wej. Co in ne go, gdy ja -
ja za bie ra ne sà do sztucz nej in ku ba cji. Za -
rów no wy l´g pod na siad ka mi, jak i w in ku ba -
to rze po cià ga za so bà nie ko rzyst ne kon se -
kwen cje.

Ka˝ dy pew nie s∏y sza∏ lub sam ob ser wo -
wa∏ sy tu acje, w któ rych sam ce ka czek do -
mo wych lub g´ si, wy cho wa ne przez ku ry,
gdy doros∏y, nie wy ka zy wa ∏y za in te re so wa -
nia sa mi ca mi w∏a sne go ga tun ku, a pró bo wa -
∏y kryç ku ry. Ta kie sa me kon se kwen cje mo -
˝e po cià gnàç za so bà wy l´g dzi kich ga tun -
ków ka czek i g´ si pod ku ra mi, in dycz ka -
mi oraz kacz ka mi i g´ sia mi do mo wy -
mi. W przy pad ku ga tun ków, u któ -
rych wdru ko wa nie wi ze run ku ro dzi -
ca i wdru ko wa nie pro kre acyj ne na st´ pu -
je w tym sa mym cza sie, wy l´g pod na siad ka -
mi pro wa dzi do nie od wra cal -
nych zmian w za cho wa niu osob ni -

M∏ode g∏owienki odpoczywajàce na brzegu. Fot. M. Bu gaj ski

Podgorza∏ka z m∏odymi. Fot. M. Bu gaj ski
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ków w wie ku do ro s∏ym. Ta kie pta ki sà po -
wo dem nie po wo dzeƒ ho dow la nych i sa -
me stwa rza jà wie le pro ble mów. Sto so wa -
ne cza sa mi prak ty ki wy l´ gu pod na siad -
kà i wspól ne go od cho wu pi sklàt ró˝ nych ga -
tun ków wy rzà dza jà ta kie sa me szko dy rów -
nie˝ u ga tun ków, u któ rych wdru ko wa -
nie wi ze run ku ro dzi ca i part ne ra sek su al ne -
go na st´ pu je w ró˝ nym okre sie. Z po wy˝ -
szych po wo dów wy l´g ka czek i g´ si pod na -
siad ka mi nie po wi nien byç prak ty ko wa ny. 

Co zro biç jed nak, gdy z ró˝ nych przy -
czyn l´ gi na tu ral ne nie mo gà dojÊç do skut -
ku, a ho dow cy bar dzo za le ̋ y na od cho wa -
niu m∏o dych? W tym przy pad ku je dy ne roz -
sàd ne roz wià za nie to wy l´g w in ku ba to -
rze. Ta ki wy l´g mu si byç jed nak prze pro wa -
dzo ny w spo sób, któ ry za po bie gnie mo˝ li -
wo Êci uzna nia cz∏o wie ka za ro dzi ca. Szcze -
gól nie nie po ̋ à da ne jest to w przy pad ku g´ -
si, u któ rych na st´ pu je w tym sa mym cza -
sie wdru ko wa nie ob ra zu ro dzi ca i part ne -
ra sek su al ne go. Cza sa mi mo˝ na ob ser wo -
waç w ho dow lach do ro s∏e g´ si dziw nie za -
cho wu jà ce si´. Sa mi ce w okre sie go do -
wym nie in te re su jà si´ sam ca mi, a na -

wet sà wo bec nich agre syw ne, za to w sto -
sun ku do lu dzi wy ka zu jà wiel kie za in te re so -
wa nie, a nie kie dy przy bie ra jà po zy cje do ko -
pu la cji. Sam ce na to miast sà bar dzo agre syw -
ne i nie wa ha jà si´ ata ko waç lu dzi, co w przy -
pad ku wi´k szo Êci ga tun ków jest rzad ko spo -
ty ka nym na tu ral nym za cho wa niem. Ta -
kie pta ki zo sta ∏y wy cho wa ne przez cz∏o wie -
ka i sà dzà, ˝e sa me sà ludê mi. Ja ko ma te -
ria∏ ho dow la ny nie przed sta wia jà ̋ ad nej war -
to Êci, ale mo gà do sko na le spraw -
dziç si´ w ro li do mo we go pu pi la. Znam oso -
bi Êcie dwa przy pad ki sa mic ka po dzio -
bów, „z za bu rze nia mi to˝ sa mo Êci”, któ -
re utrzy my wa ne sà ja ko do mo wi pu pi le. Po -
zwa la jà si´ g∏a skaç, sta le chcà prze by -
waç w to wa rzy stwie lu dzi, na to miast w sto -
sun ku do sam ców w∏a sne go ga tun -
ku sà tak agre syw ne, ˝e gdy by mia ∏y ta -
kà mo˝ li wo Êci, za bi ∏y by je w cià gu kil ku mi -
nut. 

Dla te go przy wy l´ gu w in ku ba to rze na le -
˝y do ∏o ̋ yç sta raƒ, by pi skl´ ta w cza sie klu -
cia nie mia ∏y kon tak tu wzro ko we go z ludê -
mi, a od chów po wi nien byç pro wa dzo -
ny w spo sób ogra ni cza jà cy do mi ni mum kon -

takt z cz∏o wie kiem. Sku tecz noÊç ta kie go po -
st´ po wa nia po twier dza pro gram ho dow -
li, re in tro duk cji i na uki w´ dro wa nia g´ si ma -
∏ych w Eu ro pie oraz ˝u ra wi ka na dyj -
skich w Ame ry ce Pó∏ noc nej. W oby dwu pro -
gra mach ho dow la nych opie ku no wie u˝y wa -
li do dat ko wo ubio rów ma sku jà -
cych kszta∏t ludz kie go cia ∏a.

Wy klu te w in ku ba to rze m∏o de po win -
ny byç utrzy my wa ne w to wa rzy stwie tyl -
ko w∏a sne go ga tun ku. Je Êli ist nie je mo˝ li -
woÊç do ∏à cze nia pi sklàt z in ku ba to ra do m∏o -
dych wo dzo nych przez sa mi c´, na le ̋ y pod -
jàç ta kà pró b´. Je Êli nie ma ta kiej mo˝ li wo -
Êci, to usa mo dziel nio ne pta ki trze ba umie -
Êciç w to wa rzy stwie do ro s∏ych osob ni -
ków ga tun ku, do któ re go na le ̋ à. Ta kie po -
st´ po wa nie mo ̋ e zmi ni ma li zo waç nie ko -
rzyst ne efek ty sztucz ne go od cho wu.

Nie chc´ ni ko go na k∏a niaç do ta kich me -
tod ho dow li, gdy˝ na tu ral nych l´ -
gów nie mo˝ na ni czym za stà piç. Cz´ -
stym uspra wie dli wie niem, ja kim pod pie ra -
jà si´ ho dow cy sto su jà cy l´ gi sztucz -
ne, jest to, ˝e pta ki z ta kich od cho -
wów sà spo koj niej sze i mniej p∏o che. Fak -
tem jest, ˝e m∏o de od cho wa ne przez bio lo -
gicz nych ro dzi ców w wa run kach imi tu jà -
cych na tu ral ne Êro do wi sko b´ dà swo im za -
cho wa niem bar dziej przy po mi naç dzi -
kie pta ki ni˝ do mo wy drób, ale prze cie˝ ta -
kie ma jà byç. Po spo li te w ho dow lach man -
da ryn ki czy ka ro lin ki to na dal pta ki dzi -
kie, nie udo mo wio ne i nie mo˝ na ocze ki -
waç, ˝e b´ dà za cho wy waç si´ jak do mo -
we pi˝ mów ki. Po Êwi´ ca jàc jed nak od po -
wied nià iloÊç cza su, rów nie˝ i ta kie pta -
ki mo˝ na oswo iç i przy zwy cza iç do ˝y -
cia w bli sko Êci lu dzi.

Stado jednogatunkowe. Fot. M. Bu gaj ski

Stado wielogatunkowe. Fot. M. Bu gaj ski Wpadki hodowlane. Fot. M. Bu gaj ski


