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Nie mal ̋ e ca ∏a fa cho wa li te ra tu ra, któ -
rà prze stu dio wa ∏em, przy go to wu -
jàc si´ do na pi sa nia ma te ria ∏u o ka ni ba li -

zmie i wy dzio by wa niu piór, b´ dà cych zmo -
rà ho dow ców kur, ba ̋ an tów, pa pug i ka -
czek, po da je, ˝e „przy czy ny te go scho rze -
nia nie sà zna ne”. Mo je oso bi ste do Êwiad cze -
nia z tym pro ble mem da jà mi po wo -

dy do twier dze nia, ˝e przy czy ny te mo˝ na ∏a -
two okre Êliç, choç jest ich wie le. Któ˝ bo -
wiem wi´ cej mo ̋ e wie dzieç na te mat cho ro -
by, ni˝ ten, kto jej do Êwiad czy∏ na w∏a -
snej skó rze. Nic bar dziej nie „uczy” jak po -
ra˝ ka. 

Od pew ne go cza su z co raz wi´k szà uwa -
gà przy s∏u chu j´ si´ ra dom in nych ho dow -

ców, gdy mó wià, w ja ki spo sób ra dzà so -
bie „do mo wym spo so bem” z cho ro ba -
mi. Na uka na ukà, cz´ sto jed nak „zna chor -
skie za bie gi”, ro dem z no tat ni ka ba bu -
ni, sà naj bar dziej sku tecz ne.

Pod sta w´ do ta kiej opi nii da ∏a mi mo˝ li -
woÊç ob ser wo wa nia dwóch grup kur z w∏a -
snej ho dow li. Pierw szy przy chó wek, w ilo -
Êci oko ∏o 200 sztuk, by∏ wy ĺ  ga ny sztucz -
nie w in ku ba to rze. Od chów m∏o dych (li li pu -
ty, zie lo no nó˝ ki i czu bat ki pol skie) do czwar te -
go ty go dnia ˝y cia od by wa∏ si´ w mniej -
szych lub wí k szych od cho wal niach, o wy mia -
rach od 2 do 4 me trów. Pta ki ˝y wio ne by ∏y go -
to wym gra nu la tem, uzu pe∏ nia nym zie lon -
kà w po sta ci g∏ó wek ka pu sty lub cu ki nii. Dru -
ga gru pa kur czàt, ilo Êcio wo znacz nie mniej -
sza (zie lo no nó˝ ki mi nia tu ro we), wo dzo na by -
∏a przez kwo ki (li li pu ty pol skie) prze by wa jà -
ce w du ̋ ym ogro dzie i ma jà ce przez ca -
∏y dzieƒ nie ogra ni czo ny do st´p do „owo -
ców” te go ogro du. Wnio ski oka za ∏y sí  ∏a -
twe do prze wi dze nia. Pte ro fa gia wy stà pi ∏a wy -
∏àcz nie w pierw szej gru pie. Wy star czy po rów -
naç wa run ki wy cho wu oraz spo sób ˝y wie -
nia jed nej i dru giej gru py, a wszyst ko b´ dzie ja -
sne.

Przy czy ny zja da nia piór, w pew -
nym uprosz cze niu, po dzie -
l´ na trzy gru py.

1. Psy chi ka
Cz´ sto po da je si´, ˝e przy czy nà pte ro fa -

gii sà sk∏on no Êci ge ne tycz -
ne. Jest w tym twier dze niu trosz k´ praw -
dy, ale je dy nie trosz k´. Do ka ni ba li zmu i pte -
ro fa gii wi´k sze sk∏on no Êci ma jà ra sy bar -
dziej ru chli we, ˝yw sze. Zie lo no nó˝ ki to pol -
skie ˝y we sre bro, jak si´ je okre Êla. Sà cie -
kaw skie, wsz´ dzie ich pe∏ no, ma jà wro dzo -
nà sk∏on noÊç do zja da nia piór. Po dob -
nie jest i z in ny mi, na zwij my to „pier wot ny -
mi”, ra sa mi. Naj le piej czu jà si´ one na nie -
ogra ni czo nych wy bie gach, gdzie ˝e ru -
jà przez ca ∏y dzieƒ, po wra ca jàc tyl -
ko na noc do cie p∏e go kur ni ka i uzu pe∏ nia -
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jàc swój ja d∏o spis je dy nie garst kà zia ren.
Czu bat ki na to miast ma jà zu pe∏ nie in -

ne uspo so bie nie. Ich tem pe ra ment jest o wie -
le mniej szy. Nie od da la jà si´ zbyt nio od za -
gród. Ko gu ty to czà mi´ dzy so bà o wie -
le mniej sze po tycz ki. Mam cza sa mi trud no -
Êci z za pro sze niem czu ba tek wie czo -
rem do kur ni ka. Sà go to -
we spaç tam, gdzie je za sta nie zmierzch. Na -
wet w cià gu dnia mo˝ na je zna -
leêç tam, gdzie by ∏y go dzi n´ wcze Êniej. Pod -
czas desz czu nie ucie ka jà. Sto -
jà tam, gdzie je za sta ∏a bu rza. W ich przy pad -
ku traf ne jest okre Êle nie – wy glà da jak „zmo -
k∏a ku ra”. 

W tych w∏a Ênie ró˝ ni cach cha rak te ro lo -
gicz nych tkwi przy czy na, dla cze go jed ne ra -
sy ma jà wi´k szà sk∏on noÊç do pte ro fa -
gii ni˝ in ne. Czu bat ki, w od ró˝ nie niu od zie lo -
no nó ̋ ek, sà w mniej szym stop niu za in te re so -
wa ne ko le ̋ an ka mi i ko le ga mi obok i wy dzio -
by wa niem im piór. Te raz ju˝ wiem, ˝e nie po -
win no si´ trzy maç na tym sa mym wy bie -
gu kur z du ̋ ym tem pe ra men tem i spo koj -
nych. Czu bat ki w ta kim ze sta wie niu za -
wsze b´ dà na stra co nej po zy -
cji. Nie doÊç, ˝e ma jà ogra ni czo ny do -
st´p do kar my i pi cia, to jesz cze zie lo no nó˝ -
ki, wi dzàc ∏a twy ∏up, wy dzio bu jà im pió -
ra. I tak by ∏o w przy pad ku mo ich kur. Za rów -
no czu bat ki, jak i zie lo no nó˝ ki Êwie ci ∏y go ∏y -
mi ku pra mi, a spraw ca mi spu sto sze nia by -
∏y wy ∏àcz nie zie lo no nó˝ ki.

Mi cha∏ Bu gaj ski na fo rum in ter ne to -
wym PK po da je ta ki przy k∏ad: 

„Mia ∏em te˝ przy pa dek z elio tem – ko gu -
tem. Ku pi ∏em go ja ko pi skl´ ra zem z dwój -
kà ro dzeƒ stwa. Te 2 to by ∏y kur ki i by -

∏y przez nie go bar dzo wy sku ba ne. Od dzie li -
∏em ko gu ta na ja kiÊ czas, ale po po now -
nym po ∏à cze niu z ku ra mi je go za cho wa nie po -
wró ci ∏o i znów je osku ba∏. 

Ku pi ∏em jesz cze pa r´ elio tów i te go ko gu -
ta po ∏à czy ∏em z no wà ku rà, jà te˝ osku -
ba∏. Od dzie li ∏em go po now nie. By ∏a ju˝ zi -
ma. Ca ∏à zi m´ sie dzia∏ sam. Na wio sn´ (po -
czà tek mar ca) po ∏à czy ∏em go z ku rà i po kil -
ku dniach za uwa ̋ y ∏em, ˝e jest wy sku by wa -
na. Ko gu ta od da ∏em zna jo me mu za po ∏o -
w´ war to Êci. Ma go do dziÊ ja ko eks po -
nat w swo jej ko lek cji tro fe ów my Êliw skich”.

Po twier dzam ob ser wa cje Mi cha ∏a w∏a -
snym do Êwiad cze niem. Kie dyÊ po Êwi´ ci -
∏em pa r´ go dzin na ob ser wa cj´ sta -
da. Ze zdu mie niem od kry ∏em, ˝e tyl ko kil -
ka osob ni ków z pre me dy ta cjà od da je si´ te -
mu ka ni ba li stycz ne mu pro ce de ro wi, pod -
czas gdy zde cy do wa na wi´k szoÊç to wa rzy -
stwa drze ma ∏a, czy Êci ∏a so bie piór ka, od cza -
su do cza su prze gry za jàc coÊ z karm ni -
ka. Dwie kur ki i ko gut bez u stan nie krà ̋ y -
∏o po wy bie gu, cza tu jàc, co i gdzie by tu skub -
nàç. Za wsze mar szru ta wy glà da ∏a tak sa -
mo – kil ka na Êcie kro ków, skub ni´ cie w oko li -

cach ogo na, od skok, zno wu kil ka na Êcie kro -
ków da lej, skub ni´ cie i od skok. Szcze gól -
nie ak tyw na by ∏a jed na z ku rek, któ ra w cià -
gu mi nu ty (li czy ∏em) wy dzio ba ∏a pió ra z ogo -
na 18 ra zy. ¸a two po li czyç, ile ta kich dziob -
ni´ç po tra fi ∏a zro biç w cià gu dnia.

Oczy wi Êcie usu nà ∏em te trzy „pió ro ja -
dy”. Od te go cza su za uwa ̋ y ∏em jak -
by mniej wy sku ba nych ku prów. Ca ∏y pro ce -
der jed nak nie usta∏ ca∏ ko wi cie. Naj wi docz -
niej po zo sta ∏y w sta dzie in dy wi dua, któ re po -
tra fi ∏y si´ za ka mu flo waç. 

Po ja wia si´ wi´c py ta nie, czy ta kie za cho -
wa nie jest w przy pad ku in dy wi du al -
nych osob ni ków dzie dzicz ne, bo na pew -
no (o czym by ∏a ju˝ mo wa wy ̋ ej) w ob r´ -
bie po szcze gól nych ras sk∏on no Êci do pte ro -
fa gii ta kie sà? Za cy tuj my tu zno wu Mi cha -
∏a Bu gaj skie go:

„Dzio ba nie i wy sku by wa nie piór mo -
˝e byç spo wo do wa ne ró˝ ny mi czyn ni ka mi. 

Je Êli sà to czyn ni ki ˝y wie nio we i zwià za -
ne z wa run ka mi utrzy ma nia, czy li ta -
kie, w przy pad ku któ rych po wy eli mi no wa -
niu przy czy ny za cho wa nie za ni ka, wów -
czas, mo im zda niem, nie ma to wp∏y -
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wu na za cho wa nie pta ków w przy sz∏o -
Êci i na dzie dzicz noÊç te go za cho wa nia. 

Co in ne go, gdy agre sja ma in ne pod ∏o -
˝e i na wet przy opty mal nych wa run kach by -
to wo -˝y wie nio wych wy st´ pu je, wów czas ta -
kie osob ni ki – cho ro bli wie agre syw ne – na le -
˝y eli mi no waç. Sam by ∏em zmu szo ny do usu -
ni´ cia kil ku m∏o dych ba ̋ an tów w∏a Ênie z po -
wo du agre sji. By ∏y to ba ̋ an ty dia men to -
we, ∏ow ne i usza ki si we. We d∏ug mnie to roz -
sàd ne po su ni´ cie, bo co zro biç, gdy w gru -
pie pi´ ciu sztuk 4-ty go dnio wych ba ̋ an -
tów, utrzy my wa nych na 2 me trach kwa dra -
to wych z pod ∏o ̋ em pia sko wym, ga ∏´ zia -
mi i in ny mi kry jów ka mi, je den osob nik nie -
ustan nie n´ ka po zo sta ∏à czwór k´. Na po czàt -
ku ho dow li od se pa ro wy wa ∏em ta kie sztu -
ki, ale ich za cho wa nie nie mi ja ∏o i nie mo -
g∏y nor mal nie funk cjo no waç w sta -
dzie, czy na wet w pa rze, bo n´ ka ∏y in ne pta -
ki. 

Pi sz´ to na pod sta wie w∏a sne go 10-let nie -
go do Êwiad cze nia. Przez ten okres od cho wa -
∏em po nad 1500 m∏o dych ba ̋ an tów ró˝ -
nych ga tun ków (naj wi´ cej ∏ow nych dla zna jo -
mych my Êli wych) i zmu szo ny by ∏em do eli mi -
na cji z po wo du agre sji nie wi´ cej jak 20 osob -
ni ków”.

Co cie ka we, szcze gól nie za pal czy wie ata -
ko wa ne by ∏y te sztu ki, u któ rych po ja wi -
∏y si´ choç by naj mniej sze Êla dy krwi. Dzia ∏a -
∏a ona wte dy o˝yw czo i na in ne, wy da -
waç by si´ mo g∏o, spo koj ne pta ki. Wst´ po -
wa∏ w nie ja kiÊ amok. Kie dyÊ zlek ce wa ̋ y -
∏em ma ∏à ran k´ na skrzy dle bar dzo cen ne -
go czte ro ty go dnio we go kur cza ka sha -
mo, któ ry wy klu∏ mi si´ z ja jek przy wie zio -
nych z Ja po nii. Po go dzi nie nie szcz´ -
Ênik ju˝ nie ˝y∏. Mia∏ za krwa wio -
ny grzbiet, ogrom nà dziu r´ w oko li cach od -
by tu i brak po ∏o wy wn´trz no Êci, a na je -
go grzbie cie sie dzia ∏o ca ∏e sta do ka ni ba li i wa -
li ∏o dzio ba mi z wiel kim za pa mi´ ta niem. 

2. Wa run ki by to we
Co ma jà do ro bo ty kur cza ki za mkni´ -

te w koj cu o wy mia rach metr na metr?

Sà ska za ne na za in te re so wa nie si´ so bà na -
wza jem. Jak d∏u go mo˝ na dzio baç kar -
m´ i piç wo d´? Je dy nie chwi l´. Z po zo sta -
∏ym cza sem trze ba jed nak coÊ zro biç. Stad -
ko kur cza ków w ogro dzie jest na to miast bez -
u stan nie w ru chu, za czymÊ go ni, cià -
gle si´ prze miesz cza. Pew nym wyj -
Êciem sà od cho wal ni ki prze no Êne, któ -
re co pe wien czas mo˝ na prze nieÊç z jed ne -
go koƒ ca traw ni ka na dru gi, ale i one sà je dy -
nie za st´p czym roz wià za niem, bo i tak kur -
cza ki ma jà prze cie˝ ogra ni czo nà mo˝ li -
woÊç prze miesz cza nia.

Za in te re so wa nie sa mym so bà mo˝ -
na ogra ni czyç, da jàc pta kom ja kieÊ za j´ -
cie. Zna ko mi cie spraw dza si´ tu twar -
da g∏ów ka ka pu sty, cu ki nia, ka ba czek lub ja ka -
kol wiek in na „za baw ka” na da jà ca si´ do je -
dze nia, któ ra je za ab sor bu je. 

Istot nym ele men tem przy pte ro fa -
gii jest te˝ oÊwie tle nie. Sztucz ne, po cho dzà -
ce ze Êwie tló wek, „m´ czy” oczy. Do bre re -
zul ta ty da je sto so wa nie lamp o czer wo -
nym Êwie tle lub ma lo wa nie Êwie tló -
wek na zie lo no al bo nie bie sko. Oso bi Êcie jed -
nak nie wy da je mi si´ to w∏a Êci we. Od cho -
wal nik to prze cie˝ nie grób. 

3. Przy czy ny ˝y wie nio we. 
Oso by, któ re ma jà go spo dar -

stwa na wsiach, mo gà za pew ne za uwa -
˝yç, ˝e drób z du ̋ ym za pa mi´ ta niem roz -
grze bu je od cho dy zwie rzàt ro Êli no ̋ er -
nych, a zw∏asz cza prze ̋ u wa czy. Bar dzo cz´ -
sto wiej skie ku ry, za miast czy stych i prze -
stron nych kur ni ków, wy bie ra jà obo -
ry dla krów, staj nie dla ko ni, ale pra wie ni -
gdy chle wy. Kie dy od wie dza ∏em Lu belsz czy -
zn´, w po szu ki wa niu czu ba tek sta ro pol -
skich, ze zdzi wie niem za uwa ̋ y∏em, ˝e stad -
ka ku rek naj cz´ Êciej mo˝ na by ∏o spo -
tkaç na… pry zmach obor ni ka. Na uka da -
∏a wy ja Ênie nie te go zja wi ska. Po mi ja -
jàc ju˝ to, ˝e wiej skie kro wie plac ki pe∏ -
ne sà sma ko wi tych ro ba ków, to za wie ra -
jà te˝ du ̋ e ilo Êci wi ta mi ny B12, zwa nej ko ba -
la mi nà, któ ra po da na w kar mie po wo du -

je lep sze wy ko rzy sta nie bia ∏ek. Kie dy nio -
ski po zba wio ne sà do sta tecz nej ilo Êci tej wi ta -
mi ny, to nio sà jaj ka, w któ rych za rod ki za mie -
ra jà w 17 dniu in ku ba cji. Wi ta mi ny, o czym ni -
ko go nie trze ba prze ko ny waç, pe∏ nià ogrom -
nà ro l´ w ˝y wie niu. Jak do wie dli ame ry kaƒ -
scy ba da cze, w przy pad ku pte ro fa gii to w∏a -
Ênie nie do bór wi ta mi ny B12 ma za sad ni -
cze zna cze nie. Wie le wska zu je na to, ̋ e istot -
nà ro l´ przy tym scho rze niu od gry wa rów -
nie˝ wi ta mi na K, dla któ rej g∏ów nym êró -
d∏em sà zie lo ne ro Êli ny, któ re za wie ra jà chlo -
ro fil, szcze gól nie te na Êwie tla ne s∏oƒ -
cem, choç by li Êcie lu cer ny, ko ni czy ny, ka pu -
sty, szpi na ku lub mnisz ka le kar skie go. 

War to cza sa mi po ob ser wo waç bacz -
nie na sze kur ki, cze go szu ka jà na wol -
nych wy bie gach. B´ dzie to dla nas do sko na -
∏a wska zów ka, czym uzu pe∏ niaç die t´ sta -
da trzy ma ne go w sztucz nych wa run -
kach. Lu bi´ pod glà daç stad ko kur cza -
ków wy pusz czo nych ra no z kur ni ka, któ -
re z wiel kim im pe tem gna  przed sie -
bie, aby skub nàç tro ch´ „zie lo ne go”. Wy -
bór ro Êlin nie jest jed nak przy pad ko wy. Je ̋ e -
li kur cza ki wo dzi kwo ka, od pierw -
szych dni ˝y cia uczy je, co jest dla nich do -
bre do je dze nia, a co nie. Li te ra tu ra po da -
je, ˝e do bry mi zie lon ka mi sà po krzy -
wy. W na tu rze nie za uwa ̋ y ∏em jed -
nak, aby ku ry wy ka zy wa ∏y ja kie kol wiek za in -
te re so wa nie tym chwa stem. Wy bie ra jà ra -
czej zie lon ki mi´k kie, a prze pa da -
jà wr´cz za gwiazd ni cà. Bar dzo lu -
bià te˝ sku baç na sio na chwa -
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stów, traw, a zw∏asz cza po pu lar ne -
go perzu. Co cie ka we, gdy ma jà do wy bo -
ru w jed nym karm ni ku Êru t´ zbo ̋ o wà, ziar -
no, a w dru gim gra nu lat – z ca ∏à pew no -
Êcià sku szà si´ na ten pierw szy ze staw.

No i rzecz naj wa˝ niej sza – ku ry wi´k -
szoÊç cza su po Êwi´ ca jà na wy szu ki wa nie ro -
ba ków. Bar dzo po ciesz ny jest wi dok kil ku na -
stu pi skla ków gna jà cych za czymÊ, co si´ ru -
sza – mu chà, çmà, mo ty lem. Mó wiàc j´ zy -
kiem fa cho wym – prze pa da jà za bia∏ -
kiem zwie rz´ cym.

W przy pad ku bia∏ ka zwie rz´ ce go wi -
dz´ jed nak pew nà nie kon se kwen cj´. Fa cho -
wa li te ra tu ra prze strze ga przed tak zwa -
nym „prze bia∏ cze niem” i zwià za nà z tym ska -
zà mo cza no wà. Wszel kie nor my ˝y wie nio -
we za le ca jà po da wa nie bia∏ ka na po zio -
mie od 19% (dla pi sklàt) do 15% (dla do ro -
s∏ych kur). Ma to si´ ni jak do mo ich ob ser wa -
cji. Mo ja bab cia opo wia da ∏a mi o ko gu -
cie, któ ry do ̋ y∏ 13 lat i w swo jej die cie z ca -
∏à pew no Êcià mia∏ wi´ cej ni˝ 20% bia∏ ka. Nie -
wie le mniej d∏u go wiecz ne sà kur ki, dla któ -
rych prze cie˝ pod sta wà w ˝y wie niu sà… ro -
ba ki. Nie sà dz´, aby wspó∏ cze sny ko gut, p´ -
dzo ny gra nu la tem, do ̋ y∏ wi´ -
cej ni˝ dwa, trzy la ta. Byç mo ̋ e ten dy so -
nans mo˝ na wy t∏u ma czyç tym, ˝e na tu ral -
ne bia∏ ko zwie rz´ ce do sko na le kom po nu -
je si´ z zio ∏a mi, mi kro ele men ta mi i mi ne ra ∏a -
mi znaj do wa ny mi na po lu lub w ogro -
dzie? Fakt to jed nak bez spor -
ny, ˝e tam, gdzie drób ma do st´p do zwi´k -
szo nej ilo Êci bia∏ ka, wy dzio by wa nie piór wy -
st´ pu je w du ̋ o mniej szym na si le -
niu lub w ogó le nie wy st´ pu je. Prze -
cie˝ w pió rach jest rów nie˝ bia∏ ko zwie rz´ ce!

Nie ste ty go to we mie szan ki pa szo -
wedla dro biu nie za wie ra jà te go ro dza ju bia∏ -

ka. Je dy nie w gra nu la tach prze zna czo -
nych dla ba ̋ an tów w pierw szym okre sie od -
cho wu spo tkaç mo˝ na nie wiel kie ilo Êci màcz -
ki ryb nej. Wy ni ka to z obo wià zu jà cych obec -
nie prze pi sów sa ni tar nych. In dy wi du al ni ho -
dow cy ma jà Êwia do moÊç zbyt ma ∏ej ilo -
Êci bia∏ ka, a zw∏asz cza zwie rz´ ce go, w pa -
szy. Ra dzà so bie w ta ki spo sób, ˝e ku rom po -
da jà mie szan ki dla ba ̋ an tów, gdzie udzia∏ bia∏ -
ka jest o kil ka pro cent wy˝ szy lub na wet sto -
su jà kar m´ dla in dy ków, któ ra za wie ra jesz -
cze wy˝ szà daw k´ bia∏ ka. Dwa la ta te mu, za -
nie po ko jo ny s∏a bym pie rze niem swo je go sta -
da, tu˝ przed se zo nem wy sta wo wym za sto -
so wa ∏em in dy czy gra nu lat. Nie by∏ to nie ste -
ty do bry po mys∏. Co z te go, ˝e czu bat ki le -
piej si´ wy pie rza ∏y, je Êli jed no cze Ênie po ro -
s∏y wi´k sze ni˝ za zwy czaj, co w przy pad -
ku mi nia tur oka za ∏o si´ pew nym pro ble -
mem. 

An drzej Kru sze wicz ra dzi, aby nie do bo -
ry bia∏ ka zwie rz´ ce go uzu pe∏ niaç twa ro -
giem, a wte dy mo ̋ e uda si´ ogra ni czyç pte -
ro fa gi´. Sa dz´, ˝e t´ ra d´ mo˝ na za sto so -
waç je dy nie w nie wiel kich przy do mo -
wych ho dow lach, ale nie w przy pad ku sta -
da li czà ce go, po wiedz my, 200 sztuk. Twa -
róg jest po pro stu kil ka krot nie dro˝ -
szy ni˝ psze ni ca. 

Po nie wa˝ w tym ro ku wy dzio by wa -
nie piór do tkn´ ∏o mnie w stop niu ka ta stro fal -
nym (byç mo ̋ e nie b´ d´ mia∏ co po ka zy -
waç na je sien no -zi mo wych wy sta wach), zde -
ter mi no wa ny po sta no wi ∏em uzu pe∏ niç die -
t´ kur… màcz kà z pie rza. Wy sze d∏em bo -
wiem z lo gicz ne go, jak wy da je si´, za ∏o ̋ e -
nia, ˝e je ̋ e li ku ry tak lu bià zja daç pió ra, to wi -
docz nie sà im one nie zb´d ne w me nu. Sy tu -
acj´ po pra wi ∏o to jed nak nie znacz nie. Sta -
do ju˝ tak po lu bi ∏o pod sku by wa nie, i˝ bar -

dzo trud no b´ dzie je od te go od zwy cza -
iç. Obec nie je stem na eta pie wie lo go dzin ne -
go prze sia dy wa nia i wy pa try wa nia „ka ni ba -
li”, co koƒ czy si´ dla nich jed no znacz nie – ro -
só∏. 

Po da wa nie màcz ki z pie rza ∏à -
czy si´ ze znacz nà nie do god no Êcià – ku ry na -
wet nie spoj rzà na ta ki spe cja∏ w czy stej po -
sta ci. Trze ba za tem uciec si´ do pew -
nych pod st´ pów i mie szaç jà z in nà kar -
mà. Naj le piej do te go ce lu na da je si´ Êru -
ta, go rzej jest z gra nu la ta mi, na to miast do da -
wa nie màcz ki do ziar na mi ja si´ z ce -
lem, gdy˝ opa da ona na tych -
miast na dno karm ni ka. Dla te go naj -
pierw war to ziar no po laç ole jem ro Êlin -
nym, a na st´p nie ob to czyç je w màcz ce. Po -
da wa nie ole ju (naj lep szy jest do te go ce -
lu olej lnia ny lub ze s∏o necz ni ka) jest bar -
dzo wska za ne w okre sie pie rze nia, po nie -
wa˝ za wie ra on znacz ne ilo Êci wi ta mi -
ny A, bar dzo ko rzyst nie wp∏y wa jà cej na ja -
koÊç i wy glàd (po ∏ysk) piór. Sa mo ziar no s∏o -
necz ni ka po win no byç sta ∏ym ele men -
tem w ja d∏o spi sie dro biu na je sie ni i zi -
mà, gdy pta kom po trzeb na jest zwi´k szo -
na daw ka ener gii. Nie któ rzy ho dow cy do da -
jà do pa szy lub wo dy do pi cia pre pa ra ty za -
wie ra jà ce ami no kwa sy siar ko we, me tio ni -
n´ i cy sty n´, z któ rych sk∏a da jà si´ pió ra.

* * *
Na za koƒ cze nie ogól niej sza re flek sja, któ -

ra tyl ko po zor nie ma nie wie le wspól ne -
go z pte ro fa già. Ka˝ dy z ho dow -
ców ma w swo im ˝y ciu wie le eta -
pów. I, jak sàdz´, ka˝ dy z nich jest jak cho ro -
ba, któ rà trze ba przejÊç. Jest etap ilo Êcio -
wy (set ki od cho wa nych pta ków lub kil ka dzie -
siàt trzy ma nych ras). Jest te˝ etap wy -
staw, czy li wy Êci gów, gdy wy pi -
na si´ pierÊ dla me da li i pu cha rów oraz by po -
ka zaç in nym, ja kim to si´ jest wspa nia ∏ym ho -
dow cà. Z bie giem cza su przy cho dzi jed -
nak re flek sja – a mo ̋ e by tak wró ciç do „na -
tu ry”, czy li choç by na tu ral nych l´ -
gów. GdzieÊ po dro dze gu bi my to, co po win -
no byç naj wa˝ niej sze w ho dow li – przy jem -
noÊç. Nie ma nic pi´k niej sze go ni˝ kur ka li li -
put ka ze stad kiem ˝y wot nych, we so -
∏ych, no i przede wszyst kich zdro wych dzie -
ci. A pro ble my z wy dzio by wa niem piór tyl -
ko ta ki etap doj rze wa nia przy Êpie sza -
jà, o czym sta ra∏ si´ Was prze ko naç

Sta ni s∏aw Rosz kow ski
Fot. autora
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