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PRZE PIÓ RY
z rodzaju Callipepla

cz.1

By∏ rok 1974. Ho do wa ∏em wów czas pa pu˝ ki fa li ste. Zbli ̋ a ∏a si´ gwiazd ka i mo je dwu na ste uro -
dzi ny. To wte dy w pre zen cie otrzy ma ∏em ksià˝ k´ „Pta ki po ko jo we” prze t∏u ma czo nà z j´ zy ka
cze skie go. Od ra zu rzu ci ∏em si´ do stu dio wa nia opi sów ró˝ nych ga tun ków pa pug, o któ rych
w tam tych cza sach mo g∏em tyl ko ma rzyç. Po kil ku dniach roz po czà ∏em prze glà da nie po zo sta -
∏ych ga tun ków opi sa nych w ksià˝ ce i na stro nie 58 zna la z∏em opis prze pió ra ka li for nij skie go, 
któ ry sta∏ si´ mo im ma rze niem. Po d∏u gich la tach, kie dy w koƒ cu uda ∏o mi si´ go zdo byç, za jà∏
wio dà ce miej sce w mo jej ho dow li.

Portret samca przepióra czubatego. Fot. A. Zganiacz

Adam Zga niacz
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KIL KA S¸ÓW O SYS TE MA TY CE
Spo Êród trzy dzie stu dwóch, czte ry ga -

tun ki prze pió rów zo sta ∏y za li czo ne do ro -
dza ju Cal li pe pla. Ro dzaj Cal li pe pla jest jed -
nym z dzie wi´ ciu wcho dzà cych w sk∏ad ro -
dzi ny Odon to pho ri dae (prze pió ry). Ro dzi na
ra zem z pi´ cio ma in ny mi two rzy rzàd Gal -
li for mes (ku ra ki). Na to miast 35 rz´ dów da -
je nam gro ma d´ Aves, czy li pta ki.

Sko ro ma my ju˝ za so bà mo˝ li wie
uprosz czo nà, choç wiem, ˝e nie zbyt lu bia -
nà przez cz´Êç ho dow ców sys te ma ty k´,
to wie my, ˝e prze pió ry sà ku ra ka mi, a co
za tym idzie, pta ka mi. Dla nas naj wa˝ niej -
sze jest jed nak to, ̋ e zna jàc na zw´ ∏a ciƒ skà
oraz miej sce w sys te ma ty ce, b´ dzie my
w sta nie do trzeç do ma te ria ∏ów do ty czà -
cych tych pta ków w pu bli ka cjach ksià˝ ko -
wych oraz In ter ne cie, i to nie ko niecz nie
w j´ zy ku pol skim. 

PRZE PIÓR KA LI FOR NIJ SKI
(Cal li pe lla ca li for ni ca)

By∏ pierw szym ga tun kiem z ro dza ju Cal -
li pe pla, któ ry ze wzgl´ du na swój ory gi nal -
ny wy glàd za go Êci∏ na sta ∏e w eu ro pej skich
ho dow lach, a mia ∏o to miej sce oko ∏o 170
lat te mu. Od te go cza su jest naj cz´ Êciej
ho do wa nym przed sta wi cie lem te go ro dza -
ju. Rów nie˝ w na szych kra jo wych ho dow -
lach jest bar dzo po pu lar ny. 

Osiem pod ga tun ków: C. ca li for ni ca ca -
li for ni ca, C. c. ca ta li nen sis, C. c. plum bea,
C. c. achru ste ra, C. c. can fiel dae, C. c. orec -
ta, C. c. de co lo ra tus oraz C. c. brun ne scens
za miesz ki wa ∏o pier wot nie ob szar wzd∏u˝
za chod nie go wy brze ̋ a Ame ry ki Pó∏ noc -
nej, od po ∏u dnio we go Ore go nu przez za -
chod nià Ka li for ni´ po po ∏u dnio wy kra niec
Pó∏ wy spu Ka li for nij skie go, ale, g∏ów nie
wsku tek dzia ∏aƒ cz∏o wie ka, je go ob szar
wy st´ po wa nia roz cià gnà∏ si´ w kie run ku
pó∏ noc nym – przez stan Wa szyng ton do
po ∏u dnio wych kraƒ ców Ko lum bii bry tyj -
skiej w Ka na dzie oraz na wschód a˝ po
sta ny Ida ho, Ne wa da, Utah, Ari zo n´
i No wy Mek syk. Na tym nie ko niec, bo
pta ki te zo sta ∏y rów nie˝ z po wo dze niem
osie dlo ne na Ha wa jach, No wej Ze lan dii
i w Chi le. Po dob ne pró by czy nio ne w Eu -
ro pie koƒ czy ∏y si´ nie po wo dze nia mi.

Ga tu nek ten pre fe ru je g∏ów nie su che
ob sza ry po ro Êni´ te tra wà i krze wa mi oraz
la sy mie sza ne. Cz´ sto mo˝ na go rów nie˝
spo tkaç w ogro dach i win ni cach. Od ̋ y wia
si´ g∏ów nie drob ny mi na sio na mi oraz

mi´k ki mi cz´ Êcia mi ro Êlin, ale nie po gar dzi
upo lo wa nym ma ∏ym owa dem.

G∏o w´ ko gu ta zdo bi czub z∏o ̋ o ny
z czar nych piór (wà ski u pod sta wy i roz -
sze rza jà cy si´ ku gó rze), skie ro wa ny do
przo du. Wy ra sta z miej sca, gdzie ˝ó∏ to -
p∏o we czo ∏o ∏à czy si´ z czap kà ko lo ru brà -
zo we go z czar nym na lo tem. Czo ∏o od
czap ki od dzie la bia ∏y pa sek, któ ry prze -
cho dzi nad okiem i koƒ czy si´ na kar ku.
Pió ra kar ku sà sza ro nie bie skie z czar ny mi
ob wód ka mi i two rzà de li kat ny ∏u sko wa ty
wzór. Oko ciem ne, po dob nie jak dziób,
z cha rak te ry stycz ny mi dla wszyst kich
prze pió rów zàb ka mi na je go dol nej cz´ -
Êci. Cz´Êç twa rzo wa czar na, oto czo na
pó∏ ko li Êcie bia ∏ym pa skiem. In ten syw ny
ko lor sza ro nie bie ski szyi za cho dzi a˝ na
pierÊ. Po ni ̋ ej za czy na si´ ∏u sko wa ty wzór.
Pió ra sà oto czo ne wy raê nà brà zo wà ob -
wód kà. Wzd∏u˝ most ka pió ra ˝ó∏ ta we,
co raz in ten syw niej szej bar wy, do cho dzà
a˝ do brà zo wej pla my, po bo kach ja sno -
sza re. Pió ra na dol nej stro nie ogo na brà -
zo wo -kre mo we z czar ny mi pa ska mi
przez Êro dek. Bo ki brà zo wa we ze wzo -
rem bia ∏ych pa sków. Ja sne pa ski utwo rzo -
ne przez ob wód ki lo tek dru gie go rz´ du
od dzie la jà barw ny ry su nek pier si, brzu cha
i bo ków od sza ro nie bie skie go z brà zo -
wym na lo tem ko lo ru piór po kry wo wych
ogo na i ple ców. Ca∏ ko wi ta d∏u goÊç osob -
ni ka do ro s∏e go wy no si oko ∏o 26 cm.

Ku ra jest nie co drob niej sza, czu bek ma
wy raê nie mniej szy, brak ko lo ro we go czo -
∏a, czap ki, czar nej ma ski i bia ∏ych pa sków
na g∏o wie. Nie bie sko sza ry ko lor na szyi
i pier si zo sta∏ za stà pio ny pió ra mi w ko lo -
rze sza ro brà zo wym, ¸u ko wa nie na pier si
i brzu chu jed no li cie ja sno sza re, bez brà zo -
wej pla my. Ogól nie ko lo ry bar dziej sza re
i mniej kon tra sto we.

Z po czàt kiem kwiet nia roz po czy na si´
okres go do wy. Ko gut wy da je do no Êne
okrzy ki, po trzà sa jàc szy jà i g∏o wà, ad o ru je
ku r´. Prze pió ry ∏à czà si´ w pa ry i szu ka jà
od po wied nie go miej sca na za ∏o ̋ e nie
gniaz da. Jest to do ∏ek wy grze ba ny w zie mi
i wy Êcie lo ny su chy mi frag men ta mi ro Êlin,
naj cz´ Êciej pod g´ sty mi krze wa mi. Do tak
przy go to wa ne go gniaz da kur ka zno si oko -
∏o 13 kre mo wych jaj z wy raê nie kon tra sto -
wym, brà zo wym na kra pia niem, któ re na -
st´p nie wy sia du je przez 22-23 dni.

M∏o de sà sto sun ko wo ma ∏e, w ty po -
wym ko lo rze ochron nym – sza ro brà zo -
wym, któ ry sta no wi zbiór ciap ków, pa -
sków i kro pek, czy li wszyst kie go, co za -
pew nia bez pie czeƒ stwo ma ∏ym prze pió -
rom. Prak tycz nie od pierw sze go dnia wi -
docz ny jest cha rak te ry stycz ny za là ̋ ek
czub ka utwo rzo ne go z piór pu cho wych.
M∏o de sà wszyst ko ̋ er ne, wi´c zja da jà
drob ne owa dy, ich lar wy i ja ja, ale rów nie˝
na sion ka i cz´ Êci ro Êlin. Ogól nie wszyst ko,
co znaj dzie dla nich mat ka, a one sà w sta -

Para przepiórów kalifornijskich. Fot. A. Ochojska
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nie prze ∏knàç. Po oko ∏o 20 dniach m∏o de
ma jà na ty le ukszta∏ to wa ne lot ki, ˝e no ce
mo gà ju˝ sp´ dzaç ra zem z mat kà na ga ∏´ -
ziach. Po oko ∏o sze Êciu -sied miu ty go -
dniach mo˝ na do strzec ró˝ ni ce w upie rze -
niu, któ re po zwa la jà okre Êliç p∏eç. Po oko -
∏o trzech mie sià cach m∏o de uzy sku jà wiel -
koÊç pta ków do ro s∏ych. Je sieƒ i zi m´, a˝
do wio sny na st´p ne go ro ku, sp´ dza jà
w ma ∏ych stad kach. Kie dy za czy na si´
okres go do wy, ∏à czà si´ w pa ry i szu ka jà
w∏a sne go te re nu na za ∏o ̋ e nie gniaz da.

HO DOW LA
Prze piór ka li for nij ski jest sto sun ko wo

od por ny na na sze wa run ki kli ma tycz ne
i w tym na le ̋ y upa try waç je go sta le ro snà -
cà po pu lar noÊç w ho dow lach, cho cia˝
wi´k szo Êci ho dow ców zna ny jest po glàd
mó wià cy o trud no Êciach z utrzy ma niem
tych pta ków oraz ich po dat no Êcià na cho -
ro by. Za sta nów my si´, ja kie stwo rzyç wa -
run ki do ho dow li prze pió rów, aby od nieÊç
suk ces.

Po miesz cze nia ho dow la ne. Ho -
dow l´ mo ̋ e my pro wa dziç za rów no w du -
˝ych klat kach, jak i w wo lie rach. Urzà dza -
jàc dla nich po miesz cze nie, mu si my pa -
mi´ taç o spe∏ nie niu kil ku wa run ków. Po
pierw sze: na le ̋ y przy go to waç ga ∏´ zie, ko -
rze nie oraz ka mie nie, któ re b´ dà sta no wi -
∏y wy po sa ̋ e nie wo lie ry. Prze pió ry bar dzo
ch´t nie wy ko rzy stu jà te ele men ty w swo -
im oto cze niu, i to nie tyl ko ja ko miej sce do
no co wa nia, ale rów nie˝ w cià gu dnia, ja ko
punkt ob ser wa cyj ny lub miej sce do od po -
czyn ku, ewen tu al nie uciecz ki. Do ro s∏e,
zdro we pta ki mo gà ca ∏y rok prze by waç
w wo lie rach ze wn´trz nych. Pod ∏o ̋ e ta kiej
wo lie ry po win no byç ˝wi ro wo -pia sko we,
a ca ∏oÊç za da szo na. Na okres zi mo wy za -
bez pie cza my wo lie r´ przed na wie wa niem
Ênie gu do wn´ trza. W przy pad ku nie -
ogrze wa nych po miesz czeƒ we wn´trz -
nych nie ma my pro ble mu z desz czem
i Ênie giem, na to miast wa˝ nà spra wà jest
za pew nie nie pra wi d∏o wej wen ty la cji, aby
nie do puÊciç do wy stà pie nia nad mier nej
wil got no Êci oraz kon cen tra cji czyn ni ków
szko dli wych dla zdro wia pta ków. 

Na szym pod opiecz nym w okre sie zi -
mo wym mo ̋ e my za pew niç ogrze wa nie
z tem pe ra tu rà na po zio mie 10 -15oC. W ta -
kim po miesz cze niu pta ki prze by wa jà sta le
lub wio snà zo sta jà wy pusz czo ne do wo lier
ze wn´trz nych. Ro bi my to w mo men cie,

Kogut przepióra kalifornijskiego. Fot. A. Ochojska

Przepióry kalifornijskie. Fot. A. Ochojska

Przepiór kalifornijski. Fot. A. Ochojska
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kie dy tem pe ra tu ra w no cy nie spa da po -
ni ̋ ej tej, ja ka pa no wa ∏a w po miesz cze niu
zi mo wym. 

No wo spro wa dzo ne pta ki mu si my
pod daç kwa ran tan nie, dla te go wska za ne
jest po sia da nie od po wied niej klat ki, któ ra
mo ̋ e s∏u ̋ yç rów nie˝ do od osob nie nia
pta ków cho rych w okre sie le cze nia. Klat -
ka ta ka po win na byç wy po sa ̋ o na w ele -
men ty ∏a twe do de mon ta ̋ u i de zyn fek cji,
z mo˝ li wo Êcià za bu do wa nia siat ko wej
pod ∏o gi.

˚y wie nie. Pod sta w´ po ̋ y wie nia, po -
dob nie jak na wol no Êci, sta no wià na sio na,
g∏ów nie pro so (ró˝ ne je go od mia ny),
psze ni ca, ∏u ska ny owies. Do dat ko wo mie -
szan k´ mo ̋ e my wzbo ga ciç o wszel kie in -
ne drob ne zia ren ka sto so wa ne w ˝y wie niu
pta ków ho do wa nych w klat kach i wo lie -
rach. Ogól nie po win ni Êmy dbaç o po da -
wa nie po kar mu za wie ra jà ce go ró˝ ne ga -
tun ki zia ren. Po da je my rów nie˝ zie lon ki
oraz bia∏ ko zwie rz´ ce.

W okre sie roz rod czym mo ̋ e my die t´
prze pió rów wzbo ga ciç nie wiel ki mi do dat -
ka mi mie szan ki pa szo wej, sto so wa ny mi
w ho dow li dro biu, lub co raz cz´ Êciej do -
st´p nym gra nu la tem dla ba ̋ an tów. 

Nie za po mi naj my rów nie˝ o sta ∏ym do -
st´ pie do czy ste go pia sku, gri tu oraz do -
dat kach mi ne ral no -wi ta mi no wych, i to od
pierw szych dni ˝y cia.

Roz mna ̋ a nie. Po okre sie spo czyn ku
zi mo we go pa ra przy st´ pu je do go dów.
Kur ki roz po czy na jà zno sze nie jaj do wy -
grze ba ne go do∏ ka, wy Êcie lo ne go przez
sie bie sia nem lub s∏o mà. Do ∏ek jest zlo ka -
li zo wa ny w os∏o ni´ tym miej scu wo lie ry.
Cza sa mi wy ko rzy stu jà go to we gniaz do
(ko szy czek lub skrzyn ka) przy go to wa ne
przez ho dow c´ i wsta wio ne do wo lie ry.
JeÊli ja ja sà zno szo ne do jed ne go gniaz da,
to jest na dzie ja, ˝e sa micz ka ze chce sa ma
wy sie dzieç i od cho waç swo je m∏o de. Po -
zo sta je nam je dy nie dys kret nie kon tro lo -
waç gniaz do, po nie wa˝ w nie wo li prze pió -
ry zno szà znacz nie wi´ cej jaj, ni˝ sà w sta -
nie wy sie dzieç. Kur ce po zo sta wia my tyl ko
12-15 jaj, bo tyl ko ta kà iloÊç jest w sta nie
pra wi d∏o wo ogrzaç, na to miast po zo sta ∏e
ja ja mu si my za braç. Mo ̋ e my umie Êciç je
w in ku ba to rze lub pod drob nà i de li kat nà
kur kà li li put kà.

W ho dow li zda rza jà si´ rów nie˝ ku ry
zno szà ce ka˝ de jaj o w in nym miej scu. Nie
ma my wte dy ̋ ad nej na dziei na l´ gi na tu ral -

ne. Po zo sta je nam umiesz cze nie jaj w in -
ku ba to rze lub pod mat kà za st´p czà. 

M∏o de kar mi my go to wy mi mie szan ka mi
pa szo wy mi sto so wa ny mi w od cho wie kur -
czàt (nie broj le rów), Êru to wa nà psze ni cà
i ku ku ry dzà. Go to wa nym na twar do i roz -
drob nio nym jaj kiem z do dat kiem ma ku,
po za tym twa ro giem, go to wa nym ma ka ro -
nem, drob no po ci´ ty mi zie lon ka mi oraz
tar ty mi wa rzy wa mi. Wszyst ko po win no
byç tak przy go to wa ne, aby m∏o de bez pro -
ble mu mo g∏y prze ∏y kaç. Stop nio wo za czy -
na my do da waç ziar na, na po czà tek drob -
ne. Po oko ∏o trzech, czte rech mie sià cach
m∏o de kar mi my tak jak pta ki do ro s∏e. 

Wy ho do wa no mu ta cje barw ne te go
prze pió ra: al bi no tycz nà, bia ∏à i p∏o wà. Sà
one jed nak doÊç rzad ko spo ty ka ne. Nie -
któ rzy au to rzy wspo mi na jà o sze kach.
W wie ku oko ∏o pi´ ciu ty go dni m∏o dym
mo ̋ e my za ∏o ̋ yç ob ràcz ki o Êred ni cy we -
wn´trz nej 6 mm.

PRZE PIÓR CZU BA TY
(Callipepla gambelli)

To ko lej ny ga tu nek, któ ry zna laz∏ uzna -
nie w oczach ho dow ców. Przez nie któ -
rych my lo ny z po przed nio opi sa nym, co
wy da je si´ uspra wie dli wio ne, po nie wa˝,
pa trzàc z pew nej od le g∏o Êci, sà one do sie -
bie po dob ne. Do ho dow li eu ro pej skich
do tar∏ jed nak pra wie pi´ç dzie siàt lat póê -
niej, na to miast w kra jo wych wo lie rach na
sta ∏e za go Êci∏ oko ∏o dzie si´ç lat te mu. 

Wy st´ pu je w sta nach Ari zo na, na po ∏u -
dniu No we go Mek sy ku i w po ∏u dnio wo -
-za chod nim Tek sasie oraz w pó∏ noc no -za -
chod nim Mek sy ku a˝ do zwrot ni ka Ra ka
na po ∏u dniu. Przez cz∏o wie ka osie dlo ny na
Ha wa jach. Sys te ma ty cy dzie là go na sie -
dem pod ga tun ków: C. gam be lii gam be lii, 
C. g. sa na, C. g. igo scens, C. g. pem ber to ni, C.
g. fu lvi pec tus, C. g. ste phen si, C. g. fried man ni.

Za miesz ku je su che ob sza ry pó∏ pu styn ne,
trzy ma jàc si´ w po bli ̋ u wi´k szych sku pisk

Zaledwie tygodniowe piskl´. Fot. M. Mazela

Doros∏y kogut przepióra kalifornijskiego. Fot. A. Ochojska
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ro Êlin no Êci, z∏o ̋ o nych z ró˝ nych ga tun ków
su ku len tów, krze wów, a cza sa mi na wet
kak tu sów. Nie uni ka rów nie˝ za drze wieƒ
i te re nów prze zna czo nych pod upra wy.
Od ̋ y wia si´ g∏ów nie po kar mem ro Êlin nym,
drob ny mi na sio na mi i cz´ Êcia mi ro Êlin, bia∏ -
kiem zwie rz´ cym, ale wy ko rzy stu je rów -
nie˝ sok ro Êlin (jest to naj praw do po dob niej
spo wo do wa ne utrud nio nym do st´ pem do
wo dy w Êro do wi sku na tu ral nym).

Czub czar ny, roz sze rza jà cy si´ ku gó rze,
skie ro wa ny do przo du. Czo ∏o ciem no sza -
re, pra wie czar ne, z brà zo wa wym na lo -
tem. Od rdza wo brà zo wej czap ki od dzie -
lo ne bia ∏ym pa skiem, po dob nie jak czar na
twarz od ja sno sta lo wo nie bie skie go ko lo ru
szyi i pier si. PierÊ, a˝ do pod ogo nia, w ko -
lo rze ˝ó∏ to p∏o wym (wy da je si´, ˝e in ten -
syw noÊç ko lo ru jest ce chà osob ni czà.
U nie któ rych pta ków ko lor jest bar dziej

˝ó∏ to kre mo wy) z brà zo wà pla mà po Êrod -
ku. Bo ki ko lo ru kasz ta no we go z bia ∏y mi
pa ska mi. Kark po kry ty pió ra mi sza ro nie -
bie ski mi z brà zo wy mi ob wód ka mi, co
two rzy ∏u sko wa ty wzór. Ple cy, lot ki i ste -
rów ki w zmien nych od cie niach ko lo ru
sza re go i brà zo we go z nie bie ska wym na -
lo tem. Po dob nie jak u prze pió ra ka li for -
nij skie go, lot ki dru gie go rz´ du z ja sny mi
ob wód ka mi (na z∏o ̋ o nym skrzy dle wi -
docz ny ja sny pa sek). Ko gut osià ga d∏u -
goÊç 26-27 cm.

Ku ra jest mniej sza, bez czar ne go ko lo ru
i bia ∏ych pa sków na g∏o wie, nie po sia da rów -
nie˝ brà zo wej czap ki, a czub ma wy raê nie
mniej szy. Brak brà zo wej pla my na brzu chu. 

Pta ki w okre sie zi my two rzà gru py sk∏a -
da jà ce si´ z kil ku dzie si´ ciu osob ni ków.
W sta nie Ari zo na ob ser wo wa no nie gdyÊ
gru p´ sk∏a da jà cà si´ z oko ∏o 200 pta ków.
Pod ko niec kwiet nia sam ce od cho dzà od
gru py i wy zna cza jà swo je te ry to rium, któ -
re go bro nià przed ry wa la mi, rów no cze -
Ênie sta ra jàc si´ zwa biç part ner k´.

W za cisz nym miej scu, os∏o ni´ tym g´ stà
ro Êlin no Êcià, za k∏a da jà gniaz do, do któ re go
sa mi ca sk∏a da 10-15 jaj w ko lo rze kre mo -
wym z ciem no brà zo wym na kra pia niem.
Pod czas gdy przez 23 dni ku ra jest za j´ ta
wy sia dy wa niem, ko gut prze by wa w po bli -
˝u i pil nu je gniaz da. M∏o dy mi, któ re bar -
dzo szyb ko ro snà, zaj mu jà si´ oby dwo je
ro dzi ce, Co cie ka we, u te go ga tun ku w na -
tu rze ob ser wo wa no pa ry gniaz du jà ce na
po czàt ku sierp nia. M∏o de po zo sta jà z ro -
dzi ca mi do je sie ni, a na st´p nie two rzà
wi´k sze gru py na okres zi mo wy.

HO DOW LA
Ogól ne in for ma cje do ty czà ce ho dow li

prze pió ra ka li for nij skie go z po wo dze niem
mo˝ na za sto so waç do ca ∏e go ro dza ju 
Cal li pe pla, dla te go nie ma sen su ich po -
wta rzaç.

Istot na wy da je si´ in for ma cja, ˝e po mi -
mo cie plej sze go kli ma tu, w ja kim ˝y jà te
prze pió ry na wol no Êci, w ho dow li nie
spra wia jà wi´k szych k∏o po tów. Do sko na le
zno szà na sze zi my. Wy da je si´ rów nie˝, ˝e
sà mniej p∏o chli we od po przed nio opi sa -
ne go ga tun ku.

Prze pió rom za k∏a da my ob ràcz k´ o Êred -
ni cy we wn´trz nej 6 mm. Nie s∏y sza ∏em
i nie zna la z∏em ˝ad nej wzmian ki, aby wy -
ho do wa no pta ki o ubar wie niu in nym ni˝
no mi nal ne. c.d.n.

Jaja przepiórów, od lewej ∏uskowanych, w Êrodku czubatych, po prawej kalifornijskich. A. Zganiacz

Porównanie jaj przepióra z jajem kurzym. Fot. A. Zganiacz


