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Ba ̋ ant kasz ta no wa ty

Karol Sepielak

Portret samca

Po do bieƒ stwo do ba ̋ an tów w∏a Êci wych spra wia, ˝e od wie lu ju˝ lat ba -
˝ant kasz ta no wa ty jest ch´t nie i licz nie utrzy my wa ny w ama tor skich ho dow -
lach, choç ni gdy nie do rów na∏ po pu lar no Êcià swe mu ku zy no wi, ba ̋ an to -
wi kró lew skie mu.
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BBa ̋ ant kasz ta no wa ty (Syr ma ti cus el lio -
ti), któ re go ∏a ciƒ ska na zwa po cho -
dzi od na zwi ska ame ry kaƒ skie go or ni to -

lo ga Da nie la Gi rau da El lio ta, jest jed -
nym z pi´ ciu ga tun ków two rzà cych ro -
dzaj Syr ma ti cus. Prócz nie go do ro dza ju Syr -
ma ti cus na le ̋ à: ogól nie zna ny ba ̋ ant kró lew -
ski (Syr ma ti cus re eve sii), ba ̋ ant bir maƒ -
ski (Syr ma ti cus hu miae), ba ̋ ant taj waƒ -
ski (Syr ma ti cus mi ka do) i ba ̋ ant ja poƒ -
ski (Syr ma ti cus so em mer rin gii). Ro dzaj Syr -
ma ti cus jest bli sko spo krew nio ny z ro dza -
jem Pha sia nus, czy li z ba ̋ an ta mi w∏a Êci wy -
mi. Ga tun ki z oby dwu ro dza jów ∏à czy wie -
le cech wspól nych za rów no w bu do -
wie, jak i za cho wa niu.

Ba ̋ ant kasz ta no wa ty w na tu rze wy st´ pu -
je w po ∏u dnio wo -wschod nich Chi -
nach, gdzie za miesz ku je li Êcia ste oraz mie -
sza ne la sy po ∏o ̋ o ne do wy so ko Êci 1900 m
n. p. m. Przez de gra da cj´ na tu ral ne go Êro do -
wi ska oraz po lo wa nia i od∏o wy li czeb noÊç te -
go ga tun ku ule g∏a dra stycz ne mu zmniej sze -
niu. Jest on obec nie uzna ny za za gro ̋ o ny wy -
mar ciem. 

Pierw sze pta ki te go ga tun ku zo sta ∏y spro -
wa dzo ne do Eu ro py w ro ku 1874. Przez sto -
sun ko wo nie du ̋ e wy ma ga nia i ∏a twoÊç ho -
dow li szyb ko roz prze strze ni ∏y si´ po eu ro -
pej skich ogro dach zoo lo gicz nych oraz pry -
wat nych pta szar niach.

Ko gut osià ga d∏u goÊç 80 cm. W sza cie do -
ro s∏e go sam ca do mi nu je bar wa kasz ta no -
wa, stàd pol ska na zwa ba ̋ ant kasz ta no wa -
ty. G∏o wa ko lo ru sza re go, z wy jàt kiem pod -
gar dla, któ re jest czar ne. Gór na oraz dol -
na cz´Êç grzbie tu ma jà ko lor ja sno brà zo -
wy po prze pla ta ny czar ny mi krop ka mi. Dru -
ga po ∏o wa jest bia ∏a. Po kry wy skrzy d∏o -
we rów nie˝ sà ja sno brà zo we z bia ∏ym pa -
skiem, któ ry bie gnie wzd∏u˝ skrzy d∏a. Pió -
ra na py go sty lu czar no -bia ∏e. Ogon jest brà -
zo wy w sza re pa ski i osià ga d∏u -
goÊç 40 do 45 cm. Dziób i no gi sza re, ró -
˝e ko ∏o oczu czer wo ne. U m∏o dych pta -
ków sà one bled sze oraz mniej sze.

W upie rze niu sa mi cy do mi nu je na to -
miast ko lor sza ry, z wy jàt kiem pod gar -
dla, któ re po dob nie jak u sam ca jest czar -
ne. Dol na cz´Êç grzbie tu – bia ∏a. Sa mi ca osià -
ga d∏u goÊç oko ∏o 55 cm.

Pta ki te go ga tun ku, je ̋ e li nie sà z póê -
nych l´ gów, cz´ sto przy st´ pu jà do l´ -
gów w pierw szym ro ku ˝y cia, nie mniej jed -
nak cz´Êç jed no rocz nych ko gu tów, mi mo po -
sia da nia do ro s∏ej sza ty, nie jest jesz cze p∏od -

na. Okres l´ go wy u ba ̋ an tów kasz ta no wa -
tych przy pa da na kwie cieƒ–maj, cho cia˝ z po -
wo du ∏a god niej szych zim co raz cz´ Êciej no tu -
je si´ przy pad ki roz po cz´ cia nie Êno -
Êci ju˝ na po czàt ku mar ca. Wio snà sa miec za -
czy na in ten syw nie in te re so waç si´ sa mi ca -
mi. W okre sie roz rod czym ko gut efek tyw -
nie to ku je, pre zen tu jàc sa mi cy swo je wspa -
nia ∏e upie rze nie. Na jed ne go sam ca po win -
no przy pa daç od 1 do 4 sa mic. Nie któ re sam -
ce za cho wu jà si´ doÊç agre syw nie wzgl´ -
dem sa mic. Ta ki ko gut po wi nien mieç wi´ -
cej ni˝ jed nà ku r´. Do dat ko wo mo˝ na przy -
ciàç mu lot ki w jed nym skrzy dle, by ku ry mo -
g∏y schro niç si´ przed je go na tar czy wo -
Êcià na wy so ko po ∏o ̋ o nych ˝er -
dziach, do któ rych nie b´ dzie on mia∏ do st´ -
pu. Przy ta kim osob ni ku ko niecz ne jest rów -
nie˝ za pew nie nie sa mi com wie lu kry jó -
wek w wo lie rze. Samiec ba˝anta kasztanowatego

Stadko hodowlane Tokujàcy kogut
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Sa mi ca w od po wied nio urzà dzo nej wo lie -
rze znaj du je miej sce na gniaz do, w któ -
rym sk∏a da od 6 do 8 ja jek ko lo ru kre mo we -
go. Wy sia duje je przez 25 do 26 dni.
Po tym okre sie z ja jek l´ gnà si´ m∏o de. M∏o -
de swo im wy glà dem przy po mi na jà pi skl´ -
ta ba ̋ an tów z∏o tych, lecz sà bar dziej ru da -
we. Je ̋ e li b´ dzie my prze pro wa dzaç l´ -
gi w in ku ba to rze i od chów sztucz ny, mu si -
my pa mi´ taç o tym, ˝e pi skl´ ta ba ̋ an ta kasz -
ta no wa te go sà doÊç agre syw ne, tak zresz -
tà jak wszyst kie m∏o de z ro dza ju Syr ma ti -
cus. Nie wska za ne jest wi´c ∏à cze nie m∏o -
dych z pi skl´ ta mi ga tun ków spo koj niej -
szych, a tak ̋ e utrzy my wa nie w sta dzie osob -
ni ków w ró˝ nym wie ku.

Stad ko nie po win no byç zbyt licz ne i naj le -
piej, gdy trzy ma ne b´ dzie w ob szer nym od -
cho wal ni ku, któ ry mu si my uroz ma -
iciç np. ga ∏àz ka mi drzew igla stych, ko na ra -
mi i in ny mi ele men ta mi, któ re spra -
wià, ˝e m∏o de b´ dà mia ∏y wie le za j´ç. Mu si -
my rów nie˝ pa mi´ taç, aby po da waç im pe∏ -
no war to Êcio we gra nu la ty, wi ta mi -
ny oraz Êwie ̋ à zie lon k´, a w ra zie po trze -
by wpro wa dziç do dat ko we po kar my b´ dà -
ce êró d∏em bia∏ ka. Na zie lon k´ naj le piej na -
da je si´ mni szek le kar ski, krwaw nik oraz tra -
wa. Na le ̋ y jà oczy wi Êcie po sie kaç, by m∏o -
de mo g∏y prze ∏knàç. Je ̋ e li nie za pew ni -
my im od po wied nich wa run ków i po ̋ y wie -
nia, u m∏o dych elio tów mo ̋ e po ja -
wiç si´ pte ro fa gia i ka ni ba lizm, z któ ry mi bar -
dzo trud no wal czyç. 

Do ro s∏e pta ki nie sà zbyt wy ma ga jà -
ce pod wzgl´ dem wa run ków utrzy ma -
nia. Na stad ko: sa miec plus dwie sa mi ce, czy -

li naj cz´ Êciej prak ty ko wa ny uk∏ad, w zu pe∏ no -
Êci wy star czy wo lie ra o po wierzch ni 20 me -
trów kwa dra to wych. Mo ̋ e byç ona za da szo -
na lub od kry ta. Wo lie r´ od kry tà na le ̋ y ob sa -
dziç ró˝ no ra kà ro Êlin no Êcià, naj le piej zi mo zie -
lo nà, tj. kar ∏o wa te so sny, Êwier ki, ˝y wot ni -
ki, a na wet ro do den dro ny. Mo ̋ e my dla uroz -

ma ice nia umie Êciç kil ka k´p wy so ko wzro sto -
wych traw, któ re b  ́dà sí  wspa nia le pre zen to -
waç, a w okre sie l´ gów sa mi ca mo ̋ e zna -
leêç tam miejsc na gniaz do. Na pod ∏o -
˝e do wo lie ry od kry tej naj le piej na da je si´ mie -
szan ka pia sku i ˝wi ru o gru bo Êci kil ku na -
stu cen ty me trów. W wo lie rze za da szo nej pod -
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∏o ̋ e mo ̋ e sta no wiç rów nie˝ pia sek, ale trze -
ba za dbaç, by nie ule ga∏ prze su sza niu, gdy˝ py -
li. Pod ∏o ̋ e mo˝ na rów nie˝ wy sy paç ko -
rà z drzew igla stych, jed nak ta ki ma te ria∏ mo -
˝e oka zaç si´ ide al nym sie dli skiem dla krwio -
pij nych roz to czy. Ele men tem wy po sa ̋ e -
nia wo lie ry po win no byç rów nie˝ pa przy -
sko, czy li miej sce z su chym pia skiem (pia -
sek mo ̋ e byç rów nie˝ wy mie sza ny z po pio -
∏em drzew nym), w któ rym ba ̋ an ty b´ dà za -
˝y wa ∏y kà pie li. Pia sek z pa przy ska mu -
si byç co ja kiÊ czas wy mie nia ny, po nie wa˝ gro -
ma dzà si´ w nim za nie czysz cze nia usu ni´ -
te z piór w trak cie ich pie l´ gna cji. 

Pta ki te go ga tun ku sà doÊç po dat -
ne na cho ro by dróg od de cho wych. 

Sam ce elio tów sà cz´ sto bar dzo agre syw -
ne wzgl´ dem in nych pta ków, dla te -
go nie jest wska za ne umiesz cza nie w ich wo -
lie rze in nych miesz kaƒ ców, ta kich jak pa pu -
gi czy go ∏´ bie eg zo tycz ne. Sà ga tun ki, któ -
re do brze to le ru jà wspó∏ lo ka to rów, ba ̋ an -
ty kasz ta no wa te do nich nie na le ̋ à i naj le -
piej, gdy ma jà wo lie r´ tyl ko do w∏a snej dys -
po zy cji.

Zi my pa nu jà ce w na szym kra ju ba ̋ an -
ty te zno szà bar dzo do brze, je Êli miesz ka -
jà w od po wied nich wa run kach. Mniej od por -
ne sà na to miast na wy so kie tem pe ra tu ry i sil -
ne na s∏o necz nie nie. Tak jak dla in nych ga tun -
ków le Ênych, ko niecz ne sà wo lie ry do -
brze za cie nio ne.

˚y wie nie tych pta ków nie jest skom pli ko -
wa ne, tzn. na le ̋ y im po da waç gra nu lat pe∏ -
no por cjo wy wy mie sza ny z mie szan -
kà zbó˝ (w jej sk∏ad po win -
ny wejÊç m.in. psze ni ca, ku ku ry dza, j´cz -
mieƒ, s∏o necz nik itd.). Do te go co dzien -

nie na le ̋ y po da waç zie lon k´ (sa ∏a ta, mni -
szek le kar ski, krwaw nik, ko ni czy -
na). Aby pta ki by ∏y pra wi d∏o wo wy bar wio -
ne, na le ̋ y ca ∏y rok do da waç do die ty po sie -
ka nà mar chew, po nie wa˝ za wie ra ona ka ro -
ten, któ ry spra wia, ˝e pierÊ i grzbiet ko gu -
tów majà in ten syw nie kasz ta no wy ko lor. Bli -
skie po kre wieƒ stwo po mi´ dzy ga tun ka -
mi z ro dza ju Syr ma ti cus spra wia, ˝e ba -

˝ant kasz ta no wa ty mo ̋ e krzy ̋ o -
waç si´ ze wszyst ki mi swo imi ku zy na mi z te -
go ro dza ju, a tak ̋ e z ga tun ka mi z ro dza -
ju Pha sia nus, czy li ba ̋ an tem zwy czaj -
nym (Pha sia nus col chi cus) i ba ̋ an -
tem pstrym (Pha sia nus ver si co lor). Bez myÊl -
ne two rze nie hy bryd, szcze gól nie ba ̋ an -
ta kasz ta no wa te go i ba ̋ an ta bir maƒ skie -
go, któ re sà bar dzo do sie bie po dob ne, spra -
wi ∏o, ˝e cz´Êç po pu la cji jest za nie czysz czo -
na ob cy mi ge na mi. Hy bry dy u˝y wa ne by -
∏y i praw do po dob nie na dal sà u˝y wa -
ne do ko lej nych krzy ̋ o waƒ z ba ̋ an tem bir -
maƒ skim, stàd pro blem hy bry dy za cji do ty -
ka ba ̋ an ta kasz ta no wa te go w znacz -
nie mniej szym stop niu, ni˝ ba ̋ an ta bir maƒ -
skie go.

Sam ce ba ̋ an ta kasz ta no wa te go sà eks tra -
wa ganc ko ubar wio ne i przy cià ga jà uwa -
g´. Nie dzi wi wi´c fakt, ˝e wie lu ho dow -
ców chce je mieç w swo jej ko lek cji. Ho dow -
la nie jest zbyt trud na, a na tu ral ne l´ gi, któ -
re sà doÊç cz´ ste, da jà wie le sa tys fak cji. Mo -
˝e kie dyÊ ba ̋ ant kasz ta no wa ty do rów na po -
pu lar no Êcià kró lew skie mu, na co jak naj bar -
dziej za s∏u gu je. 

Fot. J. Za bo row ski
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