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B∏yszczak rudobrzuchy
(Lam pro tor nis su per bus)

Tomasz Kuziemkowski

Para b∏yszczaków rudobrzuchych. Fot. Tomasz Kuziemkowski

Cz´ sto ho dow cy ama to rzy, któ rzy przez pa r´ lat ho do wa li pta ki z ro dzi ny ∏usz cza ków (od ̋ y -
wia jà ce si´ ziar nem) i na by li zwià za ne z tym do Êwiad cze nie, pra gnà spró bo waç swo ich si∏ w ho -
dow li pta ków spo ̋ y wa jà cych owo ce i owa dy, czy li mi´k ko ja dów. 
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PPta ki te, a zw∏asz cza b∏ysz czak ob ro˝ ny,
zwa ny tak ̋ e trój barw nym lub ru do -
brzu chym, oraz ca ∏a ro dzi na szpa ków

sà doÊç trud ne w ho dow li i cza sem ci´˝ ko
spro staç ich wy ma ga niom. Dla te go te˝ na
po czàt ku war to za in te re so waç si´ ho dow -
là ziar no ja dów, przy któ rych mo ̋ e my na -
byç pew nych na wy ków i umie j´t no Êci, aby
póê niej ∏a twiej spro staç wy ma ga niom ga -
tun ków trud niej szych. Ob ser wa cja pta -
ków od ̋ y wia jà cych si´ po kar mem mi´k -
kim i miesz ka jà cych w wo lie rach to mo ja
co dzien noÊç, bo pra cu j´ w Ogro dzie Zoo -
bo ta nicz nym w To ru niu, gdzie opie ku j´ si´
Eg zo ta rium. 

B∏ysz czak ob ro˝ ny, któ re go na tu ral nym
bio to pem jest wschod nia Afry ka, osià ga
d∏u goÊç cia ∏a do 22 cm. Na sa mym po czàt -
ku, gdy zde cy du je my si´ na ho dow l´ te go
barw nie mie nià ce go si´ szpa ka, mu si my
wziàç pod uwa g´ jed nà za sad ni czà spra -
w´: je go od cho dy, ze wzgl´ du na ro dzaj
po bie ra ne go po kar mu, sà za wsze luê ne.
Unie mo˝ li wia to wy pusz cza nie pta ków na
po kój w ce lu roz pro sto wa nia skrzy de∏.
Dla te go b∏ysz cza ki po win ny byç trzy ma ne,
w mia r´ na szych mo˝ li wo Êci, w wo lie rach,
gdzie na dno trze ba wysy paç ko r´ lub gru -
bà war stw´ su chych igie∏ so sno wych, któ -
re nie tyl ko wià ̋ à kle iste od cho dy (co
umo˝ li wia ∏a twe sprzà ta nie), ale rów nie˝
neu tra li zu jà nie mi ∏y za pach. Ko lej nym ele -
men tem wy stro ju klat ki lub wo lie ry jest
od po wied nia ka ska da al bo ba se nik, któ re
majà klu czo we zna cze nie dla za cho wa nia
od po wied niej czy sto Êci piór, a za ra zem
utrzy ma nia od po wied nie go sta nu kon dy cji
pta ka. Roz ró˝ nie nie p∏ci na pod sta wie wy -
glà du ze wn´trz ne go jest trud ne, a nie kie -
dy na wet nie mo˝ li we, po nie wa˝ u sa mic,
jak i sam ców, nie wy st´ pu jà prak tycz nie
˝ad ne ró˝ ni ce w ko lo ry sty ce czy in ten -
syw no Êci ubar wie nia. Sà dwie pew ne ce -
chy, któ re po zwa la jà na od ró˝ nie nie p∏ci:
Êpiew sam ca oraz ba da nie DNA ze Êwie ̋ o
wy rwa nych piór. B∏ysz czak ob ro˝ ny jest
pta kiem o bar dzo ∏a god nym uspo so bie niu
i nie czy ni ˝ad nych szkód pta kom swe go
ga tun ku ani in nym, na wet drob niej szym,
z któ ry mi wspól nie za miesz ku je. Wa˝ ne
jest za pew nie nie b∏ysz cza kom od po wied -
nio du ̋ ej ilo Êci ro Êlin no Êci, bo da je im ona
po czu cie bez pie czeƒ stwa oraz od gry wa
za sad ni czà ro l´ w ich akli ma ty za cji. Tem -
pe ra tu ra oto cze nia nie od gry wa zna czà cej
ro li, gdy˝ szpa ki te sà wy trzy ma ∏e na ni skie

Dziupla, 
w której b∏yszczaki odby∏y
pomyÊlne l´gi w Ogrodzie
Zoologicznym w Toruniu. 

Fot. Tomasz Kuziemkowski

Fot. Tomasz Kuziemkowski

Fot. George Reclos
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tem pe ra tu ry. Je Êli pta ki prze by wa jà w wo -
lier ce ze wn´trz nej, to trze ba im za pew niç
cie p∏e schro nie nie, któ re uchro ni je przed
nie prze wi dzia ny mi wa run ka mi at mos fe -
rycz ny mi (ni ska tem pe ra tu ra, gwa∏ tow ny
ch∏ód, prze cià gi, deszcz). B∏ysz czak ob ro˝ -
ny, tak jak ca ∏a ro dzi na szpa ków, jest pta -
kiem bar dzo in te li gent nym oraz cie ka wym
wszyst kie go, co go ota cza. Swe mu opie -
ku no wi da je si´ oswo iç na ty le, ˝e po tra fi
bez wi´k szych pro ble mów jeÊç mu z przy -
s∏o wio wej r´ ki. Jest to po wo dem atrak cyj -
no Êci te go pta kach w tro pi kal nych ha lach
wie lu ogro dów zoo lo gicz nych. 

Do l´ gów po win no si´ do pusz czaç pta ki
po ukoƒ cze niu pierw sze go ro ku ˝y cia,
a naj lep sze re zul ta ty uzy sku je si´, gdy da na
pa ra ma ukoƒ czo ne dwa la ta. Z mo ich ob -
ser wa cji wy ni ka, i˝ do pie ro wów czas szpa -
ki te uzy sku jà od po wied nio roz wi ni´ ty in -
stynkt ma cie rzyƒ ski. Na le ̋ y wte dy za pew -
niç na szym b∏ysz cza kom bud k´ l´ go wà
o wy mia rach 25x15x15 cm z wlo tem
o Êred ni cy 7 cm. Ta kà bud k´ mo˝ na rów -
nie˝ za stà piç sta rym, zmur sza ∏ym pniem
z od po wied nim wlo tem skie ro wa nym
w stro n´ Êwia t∏a, aby ptak bez naj mniej -
szych kom pli ka cji móg∏ swo bod nie pe ne -
tro waç wn´ trze. W chwi li, gdy pta ki upew -
nià si´, ˝e jest to bez piecz ne miej sce do od -
by cia l´ gu, od ra zu przy st´ pu jà do bu do wy
gniaz da. Zno szà wte dy ró˝ ne go ro dza ju bu -
du lec, jak: su chy mech, su che cz´ Êci ro Êlin,
su che ko rze nie, drob ne wit ki brzo zy. Koƒ -
co wy etap bu do wy gniaz da to wy mosz cze -
nie go mi´k kim pu chem oraz pió ra mi. Sa -
micz ka zno si od 2 do 4 jaj, rzad ko by wa ich
a˝ 6. Ja ja szpa ków sà ko lo ru b∏´ kit no zie lo -
ne go. Po znie sie niu ostat nie go ja ja, sa mi ca
przy st´ pu je do wy sia dy wa nia. Trwa to od
12 do 14 dni. Ja ja wy sia du je tyl ko sa mi ca,
a sa miec w tym cza sie za wsze prze by wa
w po bli ̋ u miej sca l´ go we go i pe∏ ni funk cj´
opie ku na, za zna cza jàc swój re wir l´ go wy
po przez od ga nia nie in nych miesz kaƒ ców
wo lie ry. W chwi li, gdy klu jà si´ pierw sze pi -
skl´ ta, szpa ki za cho wu jà si´ ner wo wo i szu -
ka jà po kar mu, któ ry po wi nien sk∏a daç si´
z du ̋ ych ilo Êci larw màcz ni ka (bez chi ty ny),
Êwiersz czy, ko ni ków po lnych, mie szan ki
owo co wo -wa rzyw nej. Pi skl´ ta przez
pierw szy ty dzieƒ sà kar mio ne wy ∏àcz nie
naj drob niej szy mi owa da mi oraz spe cjal nie
przy go to wa nà pa stà wy so ko bia∏ ko wà. Jej
sk∏ad ni ka mi sà: bia ∏y ser (chu dy), jaj ko (go -
to wa ne na twar do – min. 10 mi nut), su szo -

na daf nia, kre wet ka, kryl. Sk∏ad ni ki te sà wy -
mie sza ne w od po wied nim po kar mie dla
owa do ja dów – z ni skà za war to Êcià ˝e la za.
Po ty go dniu ro dzi ce uroz ma ica jà die t´ swe -
mu po tom stwu, kar miàc je su chym gra nu -
la tem owo co wym. Po mi´ dzy 21 a 24
dniem m∏o de b∏ysz cza ki opusz cza jà gniaz -
do. Od swych ro dzi ców ró˝ nià si´ ko lo rem
t´ czów ki oka, któ ra ma u nich bar w´ czar -
nà. Sa mo dziel noÊç osià ga jà po ukoƒ cze niu
sze Êciu ty go dni. Je Êli pa ra szpa ków od by ∏a

l´g w wo lie rze, to nie ma po trze by od dzie -
la nia m∏o dzie ̋ y od ro dzi ców, na to miast
w klat ce jest to ko niecz ne, bo m∏o de b´ dà
prze szka dzaç w ko lej nym l´ gu. 

M∏o de b∏ysz cza ki sà bar dzo po dat ne na
za tru cia po kar mo we i kok cy dio z´, a w ich
die cie na le ̋ y uni kaç bia∏ ka po cho dzà ce go
z kr´ gow ców, gdy˝ nad miar ˝e la za z mio -
glo bi ny i he mo glo bi ny jest za bój czy dla de -
li kat nej wà tro by tych pi´k nych pta ków.

M∏ody b∏yszczak – 2 dni 
po opuszczeniu gniazda. 

Fot. Tomasz Kuziemkowski

B∏yszczaki z Warszawskiego Ogrodu Zoologicznego. Fot. Andrzej Kruszewicz


