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DRÓB ozdobny

U∏ar himalajski
– wielka kuropatwa

Mi cha∏ Bu gaj ski

M∏ody u∏ar himalajski.
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WWEu ra zji, w Êro do wi sku nie go Êcin -
nym i ubo gim, ˝y jà du ̋ e ku ro pa twy
– u∏a ry. Na le ̋ à one do ro dza ju Te -

tra ogal lus, two rzàc 5 ga tun ków:
Te tra ogal lus cau ca si cus – u∏ar kau ka ski;
Te tra ogal lus ca spius – u∏ar ka spij ski;
Te tra ogal lus al ta icus – u∏ar a∏ taj ski;
Te tra ogal lus ti be ta nus – u∏ar ty be taƒ ski;
Te tra ogal lus hi ma lay en sis – u∏ar hi ma laj ski.
U∏ar hi ma laj ski za miesz ku je wy so kie

par tie gór po ∏o ̋ o ne po wy ̋ ej 3500 m n.p.m.
Are a∏ wy st´ po wa nia cià gnie si´ od Êrod ko -
we go i pó∏ noc ne go Afga ni sta nu przez pó∏ -
noc ny Pa ki stan, Ta d˝y ki stan, Uz be ki stan,
Kir gi stan, Ka zach stan, pó∏ noc no -za chod -
nie In die do Ne pa lu i za chod nich Chin. Zo -
sta∏ in tro du ko wa ny rów nie˝ w USA,
w pó∏ noc nym re jo nie Gór Ska li stych.

We wnàtrz ga tun ku Te tra ogal lus hi ma lay -
en sis wy od r´b nia si´ pi´ç pod ga tun ków: 
T. h. hi ma lay en sis, T. h. se we rzo wi, T. h. in co -
gni tus, T. h. ko slo wi i T. h. gromb czew skii.

U∏a ry hi ma laj skie sà du ̋ y mi pta ka mi
o wiel ko Êci od pi´ç dzie si´ ciu kil ku do po -
nad sie dem dzie si´ ciu cen ty me trów. Ich
syl wet ka jest wy pro sto wa na, przy po mi na -
jà ca nie co po sta w´ olÊnia ka hi ma laj skie go.
Upie rze nie ob fi te, w dol nych par tiach cia -
∏a spra wia wra ̋ e nie luê ne go. Nie zbyt d∏u -
gi ogon i krót kie no gi do pe∏ nia jà wra ̋ e nie
kr´ pej i ma syw nej bu do wy cia ∏a.

Upie rze nie u∏a rów hi ma laj skich utrzy -
ma ne jest g∏ów nie w ró˝ nych od cie niach
sza ro Êci. G∏o wa w cz´ Êci twa rzo wej bia ∏o -
-sza ro -nie bie ska. U sa mic be ̋ o wo -bia ∏a.
Wo kó∏ oka i za nim wy st´ pu je ob szar na -
giej, ˝ó∏ tej skó ry. Od na sa dy dzio ba, przez
czo ∏o, czu bek g∏o wy i da lej na szy j´ bie gnie
pas w bar wie sza ro -nie bie skiej. Od dzio ba
do miej sca nad okiem ciem niej szy ob szar
gór nej cz´ Êci g∏o wy od dzie lo ny jest od
cz´ Êci twa rzo wej be ̋ o wym pa sem. Za
okiem pas ten przy bie ra bar w´ cze ko la do -
wo -brà zo wà i scho dzi na gór nà cz´Êç szyi,
od dzie la jàc ciem nosza rà tyl nà cz´Êç od
bia ∏ej przed niej. Bia ∏y „Êli niak” na pod gar -
dlu oto czo ny jest cze ko la do wo -brà zo -
wym pa sem, w dol nej cz´ Êci ∏à czà cym si´
z pa sem bie gnà cym z tyl nej cz´ Êci szyi.
Dol na par tia szyi be ̋ o wa, z przo du z czar -
ny mi zna cze nia mi. Brzuch i bo ki sza re
z bie gnà cy mi wzd∏u˝ cia ∏a rów no le g∏y mi,
po ma raƒ czo wo -kasz ta no wy mi pa sa mi.
Pa sy te two rzo ne sà przez cha rak te ry -
stycz ne ubar wie nie po je dyn cze go pió ra,
któ re w cz´ Êci Êrod ko wej jest sza re, na

Doros∏y samiec.

Para u∏arów w ogrodzie.

Pies i ptaki w ogrodzie, taki uk∏ad niecz´sto si´ zdarza, pies musi mieç odpowiedni charakter, ptaki równie˝.



bo kach cho rà gie wek po ma raƒ czo wo -brà -
zo we, a na obrze ̋ e niu kasz ta no wo -brà zo -
we. Pió ra, uk∏a da jà ce si´ jed no na dru gim,
two rzà w∏a Ênie wzór pa sów. Gór ne par tie
cia ∏a ciem no sza re. Po kry wy skrzy d∏o we
po ro Êni´ te sà pió ra mi z po ma raƒ czo wy mi
brze ga mi oraz ma jà du ̋ à sza rà cz´Êç Êrod -
ko wà, co na cie le spra wia wra ̋ e nie po ma -
raƒ czo wych smug na sza rym tle. Pod ogo -
nie bia ∏e. Dziób ma syw ny, bar wy sza ro -
czar nej. No gi krót kie, ˝ó∏ to -sza re. Sam ce
po sia da jà ostro gi.

Osob ni ki m∏o do cia ne po dob ne sà do
do ro s∏ych, ma jà jed nak bar dziej ma to we
i nie na sy co ne ko lo ry. 

Pi skl´ ta po kry te sà sza ro -be ̋ o wym pu -
chem z ma sku jà cym, czar nym, na kra pia -
nym wzo rem. No gi sza ro -czer wo ne.

Âro do wi skiem ˝y cia u∏a rów sà wy so ko -
gór skie ha le i tur nie po ro Êni´ te kar ∏o wa ty mi
ja ∏ow ca mi i ro do den dro na mi oraz mcha mi,
po ro sta mi, ni ski mi tra wa mi, by li na mi i krze -
win ka mi. Pta ki no ce sp´ dza jà w wy˝ szych
par tiach, a ran kiem zla tu jà ni ̋ ej na ˝er.
W cià gu dnia prze miesz cza jà si´ stop nio wo
ku gó rze, w kie run ku miejsc noc le go wych.

Od ̋ y wia jà si´ zie lo ny mi cz´ Êcia mi ro Êlin,
na sio na mi, ko rze nia mi oraz owa da mi.

Zwy cza je te go ga tun ku w Êro do wi sku
na tu ral nym nie zo sta ∏y do brze po zna ne.
Na wet osob ni ki in tro du ko wa ne w USA sà
trud ne do ob ser wa cji i nie ma jed no -
znacz nych wy ni ków, czy ta po pu la cja ma
si´ do brze.

Ho dow la u∏a rów na le ̋ y do trud nych.
Je Êli pla nu je my po sia da nie te go ga tun ku,
mu si my w pierw szej ko lej no Êci przy go to -
waç im od po wied nie po miesz cze nia ho -
dow la ne. Pol skie zi my nie sà dla tych pta -
ków pro ble mem, go rzej z let ni mi upa ∏a mi,
któ re sà dla nich ucià˝ li we i w nie od po -
wied nich wa run kach mo ̋ e do cho dziç do
upad ków z po wo du prze grza nia. 

Naj lep szà lo ka li za cjà dla wo lie ry u∏a rów
jest miej sce przy pó∏ noc nej lub za chod niej
Êcia nie doÊç wy so kie go bu dyn ku. Za pew ni
to pta kom cieƒ i b´ dzie mia ∏o po zy tyw ny
wp∏yw na l´ gi, ale o tym póê niej. In nym
roz wià za niem mo ̋ e byç umiesz cze nie ich
wÊród wy so kich, rzu ca jà cych cieƒ drzew.
Wa˝ ne jest rów nie˝, aby miej sce by ∏o
prze wiew ne. Ocie nie nie jest rów nie wa˝ -

ne jak ma te ria ∏y, z któ rych wy ko na na b´ -
dzie wo lie ra. Wo lie ry dla te go ga tun ku 
po win ny mieç po wierzch ni´ oko ∏o 20-
-30 me trów kwa dra to wych i ma jà byç 
w wi´k szej cz´ Êci lub ca∏ ko wi cie za da szo -
ne. Dach mu si byç wy ko na ny w ta kiej
tech no lo gii, by nie po wo do wa∏ na grze wa -
nia si´ wn´ trza wo lie ry. Naj lep szym ro -
dza jem pod ∏o ̋ a jest pod ∏o ̋ e mi ne ral ne,
wy ko na ne z pia sku i ˝wi ru. U∏a twia ono
utrzy ma nie czy sto Êci i po wo du je na tu ral ne
Êcie ra nie si´ pa zu rów. Kru szy wo u˝y te na
pod ∏o ̋ e po win no po cho dziç ze ˝wi row ni,
w któ rej prze sz∏o pro ces p∏u ka nia. Ta ki
ma te ria∏, gdy wy schnie, py li w ma ∏ym
stop niu, w prze ci wieƒ stwie do zwy k∏e go
pia sku. Za py le nie po wie trza jest bar dzo
nie wska za ne dla wszyst kich pta ków gór -
skich. Do wy stro ju wo lie ry naj le piej u˝yç
pni, k∏ód i du ̋ ych ka mie ni, mo˝ na rów nie˝
po sa dziç krze wy zi mo zie lo ne, ale b´ dà
k∏o po ty z ich utrzy ma niem w za da szo nej
wo lie rze. U∏a ry Êpià na zie mi, wi´c ˝er dzie
nie sà im po trzeb ne. Je Êli wo lie ra jest cz´ -
Êcio wo od kry ta, mo˝ na w miej scu nie za -
da szo nym po siaç tra w´ i in ne ro Êli ny pa -
stwi sko we, któ re b´ dà êró d∏em zie lo nek.
Aby traw nik nie uleg∏ szyb kie mu znisz cze -
niu, na le ̋ y za bez pie czyç go, usta wia jàc
nad nim ste la˝ po kry ty zgrze wa nà siat kà.
Od le g∏oÊç po mi´ dzy grun tem a siat kà po -
win na mieç oko ∏o 5 cm, w ten spo sób pta -
ki b´ dà mo g∏y zja daç d∏u˝ sze êdêb∏a i nie
nisz czyç dar ni. 

Spo tka ∏em si´ rów nie˝ z utrzy ma niem
u∏a rów w wo lie rach od kry tych, któ re po -
sia da ∏y tyl ko nie wiel kie dasz ki, gdzie wy -
k∏a da na by ∏a kar ma i pod któ ry mi pta ki
mo g∏y si´ schro niç w cza sie opa dów. Wo -
lie ry te by ∏y doÊç du ̋ e, po nad 100 me trów
kwa dra to wych na pa r´ pta ków, z tra wia -
stym pod ∏o ̋ em i krze wa mi, umiej sco wio -
ne w cie niu drzew.

U∏a ry sà pta ka mi o doÊç spe cy ficz nym
za cho wa niu. Je Êli na ich dro dze znaj du je
si´ ja kaÊ prze szko da, wo là jà obejÊç, ni˝
nad nià prze fru nàç. Pta ki te spra wia jà wra -
˝e nie ma ∏o roz gar ni´ tych, nie uf nych i trud -
no ak cep tu jà cych wszel kie zmia ny. W no -
wym dla sie bie miej scu doÊç d∏u go b´ dà
czu ∏y si´ nie swo jo, mo gà wy stà piç na wet
pro ble my z po bie ra niem kar my. Zmia na
ro dza ju kar my te˝ mo ̋ e po wo do waç pro -
ble my. Pró by po da wa nia no wych ro dza -
jów po ̋ y wie nia mo gà na po czàt ku byç ca∏ -
ko wi cie igno ro wa ne, dla te go no we sk∏ad -

Piskl´ta posiadajà maskujàcy wzór upierzenia.

Porównanie wielkoÊci i barwy jaja u∏ara himalajskiego z jajami innych gatunków; Ciemnozielone - u∏ar
himalajski, pomaraƒczowe - tragopan modrolicy, jasnozielone - kura araukana, czarne - tracz kapturnik,
kremowe - równie˝ tracz kapturnik.
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ni ki na le ̋ y do da waç do die ty zna nej ju˝
pta kom. Pod sta wà po ̋ y wie nia u∏a rów po -
win ny byç zie lon ki, wa rzy wa i owo ce po -
da wa ne w for mie wie lo sk∏ad ni ko wych su -
ró wek, uzu pe∏ nia nych skie∏ ko wa ny mi lub
na mo czo ny mi na sio na mi. W okre sie zi mo -
wym na sio na po da je si´ od dziel nie, w for -
mie su chej. Kar m´ naj le piej, ze wzgl´ du na
jej ro dzaj, po da waç w ma ∏ych por cjach,
któ re zo sta nà zje dzo ne od ra zu, wy k∏a da -
jàc jà 2-3 ra zy dzien nie. Na le ̋ y rów nie˝
udo st´p niç pta kom grit, naj le piej z musz la -
mi i w´ glem drzew nym oraz okre so wo
wzbo ga caç ich po ̋ y wie nie o wapƒ i wi ta -
mi n´ C. W okre sie l´ go wym do die ty na -
le ̋ y wpro wa dziç bia∏ ko po cho dze nia
zwie rz´ ce go, np. w for mie owa dów, czy
wy so ko ga tun ko wej gra nu lo wa nej kar my
nie Ênej dla ba ̋ an tów.

Se zon l´ go wy roz po czy na si´ pod ko -
niec mar ca lub na po czàt ku kwiet nia. Sam -
ce wów czas oznaj mia jà swo jà obec noÊç na
da nym te re nie, wy da jàc wie czo rem g∏o Êne
gwiz dy. To ko wa nie i kry cie ma miej sce
wcze snym ran kiem, tu˝ po wscho dzie
s∏oƒ ca. Tak jak i w przy pad ku olÊnia ków
hi ma laj skich, ch´ç do kry cia po wià za na
jest bez po Êred nio z pa nu jà cà tem pe ra tu rà.
Do kry cia do cho dzi ∏o, gdy tem pe ra tu ra
si´ ga ∏a kil ku stop ni, a w cie p∏e po ran ki
sam ce nie sà za in te re so wa ne ko pu la cjà.
Ta kich ob ser wa cji do ko na no w ho dow li.
By nie prze szka dzaç swo jà obec no Êcià,
ho dow ca po s∏u ̋ y∏ si´ ka me rà, któ ra w∏à -
cza ∏a si´ kil ka na Êcie mi nut przed wscho -
dem s∏oƒ ca.

Nie któ re sam ce by wa jà w cza sie se zo -
nu go do we go agre syw ne i nie wa ha jà si´
ata ko waç opie ku nów, co przy pta ku
o spo rych roz mia rach i ma sie mo ̋ e byç
nie bez piecz ne. W przy pad ku ta kich osob -
ni ków wska za ne jest przy ci´ cie lo tek
w jed nym skrzy dle, aby ptak nie móg∏ za -
ata ko waç oko lic g∏o wy.

Pierw sze jaj a zno szo ne sà oko ∏o po ∏o wy
kwiet nia. Sà one bar wy ciem no zie lo nej
z po ma raƒ czo wo -brà zo wym na kra pia -
niem. Sa mi ca mo ̋ e znieÊç do kil ku na stu jaj
w dwóch cy klach, je Êli jaj a sà zbie ra ne.
Stan dar do we znie sie nie li czy od 4 do 8 jaj.
Za zwy czaj sa mi ca wy grze bu je nie wiel ki
do ∏ek w po bli ̋ u ka mie nia czy k∏o dy, któ ry
s∏u ̋ y jej za gniaz do. In ku ba cja trwa oko ∏o
28 dni. W przy pad ku sztucz nej in ku ba cji,
pa ra me try l´ gu sà ta kie sa me jak dla jaj ba -
˝an cich. M∏o de kar mi si´ go to wa nym na

twar do i sie ka nym jaj kiem wy mie sza nym
z zie lon ka mi. W póê niej szym okre sie mo˝ -
na za czàç po da waç po czwar ki mró wek
i in ne owa dy sto so wa ne przy od cho wie pi -
sklàt. Zie lon ki sà jed nak nie odzow nym
ele men tem die ty. Pod ro Êni´ tym pta kom
mo˝ na wpro wa dziç do die ty do brej ja ko -
Êci gra nu lat dla ba ̋ an tów.

M∏o de ro snà szyb ko i w wie ku 4 mie si´ -
cy sà wiel ko Êci osob ni ków do ro s∏ych.

Przy od cho wie, jak i w przy pad ku pta -
ków do ro s∏ych zda rza jà si´ nie wy ja Ênio ne
upad ki. U∏a ry sà pta ka mi po dat ny mi na
cho ro by, mi´ dzy in ny mi kok cy dio z´ i hi sto -
mo na do z´. Z te go wzgl´ du ko niecz na jest

wy so ka hi gie na ho dow li oraz pro fi lak ty ka.
Ja ko obiekt ho dow li, u∏ar hi ma laj ski jest

wy zwa niem dla ho dow cy ama to ra. W kra -
ju od cho wu je si´ nie wiel kà iloÊç tych pta -
ków. Ich od chów jest nie re gu lar ny. By wa jà
la ta bez przy chów ku, na wet po pta kach,
któ re wcze Êniej do brze si´ roz mna ̋ a ∏y.
Wi´k szoÊç znaj du jà cych si´ w pol skich wo -
lie rach pta ków jest im por to wa na. Eu ro pej -
ska po pu la cja u∏a rów hi ma laj skich jest
w znacz nym stop niu zim bre do wa na i bez
na p∏y wu Êwie ̋ ej krwi w ho dow lach b´ dà
wy st´ po waç co raz wi´k sze pro ble my.
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Niespe∏na roczny kogut.
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