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Czy ̋ yk na le ̋ y do ro dzi ny ∏usz -
cza ków (Car du eli nae), ro dza -
ju Car du elis, któ ry li czy 29 ga -
tun ków, z cze go 19 to w∏a -
Ênie czy ̋ y ki, w tym je den je -
go przed sta wi ciel w Pol -
sce – Car du elis spi nus. 

Hodowla czy˝yka
europejskiego w niewoli

Piotr Kokoszka

Samica czy˝a. Fot. A. Kruszewicz
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W na tu rze
Czy ̋ yk jest chy ba je dy nym ga tun -

kiem, u któ re go nie wy ró˝ nio no form geo -
gra ficz nych. Pod czas gdy u in nych m´ czy -
my si´ z iden ty fi ka cjà pod ga tun ku, nie ja sno -
Êcia mi w na zew nic twie i w ogó le z roz ró˝ -
nia niem p∏ci, u czy ̋ y ka pro ble my te nie wy -
st´ pu jà.

D∏u goÊç te go pta ka wy no si 11,5 cm, 
wa ga 13 gr. W ubar wie niu sam ca prze wa -
˝a ko lor zie lo ny. Sa micz ka jest skrom -
niej ubar wio na, sza ra wa, nie ma te˝ czar -
nej cza pecz ki na g∏o wie i pod bród ku. M∏o -
de po dob ne sà do sa micz ki, ale ob fi ciej kre -
sko wa ne. Pta ki te za miesz ku -
jà przede wszyst kim la sy igla ste i mie sza -
ne, bar dzo lu bià la sy Êwier ko we. Czy ̋ y -
ki w na tu rze bu du jà gniaz da bar dzo wy so -
ko, nie rzad ko na wet 20 me trów nad zie -
mià, z te go te˝ wzgl´ du o ich na tu ral nych l´ -
gach wie my sto sun ko wo nie wie le.

Gniaz do bu du je sa micz ka, ona te˝ wy sia -
du je przez 13 dni jaj ka, któ rych w gniazd -
ku jest prze ci´t nie od 4 do 6 sztuk. Ko lo -
rem nie od bie ga jà one od in nych jaj ma -
∏ych pta ków wró blo wych. Prze wa˝ -
nie sà nie bie ska we i ob fi cie na kra pia ne drob -
ny mi rdza wy mi i brà zo wy mi plam ka mi.

L´g przy pa da na mie sià ce let nie (maj
–li piec). Pi skl´ ta prze by wa jà w gnieê -
dzie praw do po dob nie oko ∏o 14 dni i kar mio -
ne sà w tym okre sie przez oboje ro dzi -
ców mszy ca mi i ma ∏y mi bez kr´ gow ca -
mi oraz na sio na mi ol chy i brzo zy.

Po karm w nie wo li 
Stan dar do wa mie szan ka dla czy ̋ y ka po -

win na sk∏a daç si´ z na st´ pu jà cych ga tun -
ków zia ren:
– na sio na traw 25%
– pe ril la 15%
– mu rzy nek 15%
– na sio na sa ∏a ty  10%
– na sio na cy ko rii  5%
– na sio na ostu  5%
– na sio na chwa stów 4%
– czer wo ny rze pik  4%
– na sio na wie sio∏ ka  4%
– ka nar  3%
– na sio na Êwier ku  3%
– pro so se ne gal skie  3%
– pro so Pla ta  2%
– sie mi´ lnia ne 2%

Mo im czy ̋ y kom po da j´ jesz cze mie szan -
k´ dla szczy g∏a i czy ̋ y ka fir my „De li na tu -
re”, su che mie szan ki ja jecz ne z firm „Or -

lux” oraz „De li na tu re”, za su szo ne lar -
wy owa dów w go to wej mie szan ce ra -
zem z ja ja mi mrów czy mi fir my „Or -
lux”, tzw. „In sect pa tee”. Oczy wi -
Êcie nie mo ̋ e rów nie˝ za brak nàç skie∏ ko wa -
nych na sion mu rzyn ka, ko no pi i na sion skie∏ -
ko wa nych wy ̋ ej wy mie nio nej mie szan -
ki dla czy ̋ y ka i szczy g∏a. My Êl´, ˝e ogrom -
ne zna cze nie ma w∏a Ênie te go ty pu po -
karm, gdy˝, jak wia do mo, wszyst kie pta -
ki w na tu rze od ̋ y wia jà si´ wpó∏doj rza ∏y -
mi na sio na mi, a w∏a Ênie na sio na skie∏ ko wa -
ne za wie ra jà ogrom ne ilo Êci wi ta min, pro te -
in i ami no kwa sów. Su che mie szan ki ja jecz -
ne oraz „In sect pa tee” mie szam z go to wa -
nym przez 10 mi nut ja jem ku rzym. Z la -
su przy no sz´ li Êcie mnisz ka le kar skie -
go, tzw. mle czu oraz ku pu j´ sa ∏a t´ ogro do -
wà, za któ rà te pta ki prze pa da jà. Po -
za tym do wo dy do da j´ pre pa rat wi ta mi no -
wy „Fer ti -vit”. Nie po da j´ ty po we go ˝y we -
go po kar mu, gdy˝ brak cza su nie po zwa -
la mi na to. Wzo ru j´ si´ na przy k∏a dzie szczy -
g∏a, któ re go uda ∏o mi si´ roz mno ̋ yç i od cho -
waç, nie sto su jàc ˝ad nych larw. W li te ra tu -
rze opi su je si´ cz´ sto, ˝e bez larw i ˝y we -
go po kar mu nie mo˝ na roz mno ̋ yç dzi -
kich pta ków, a jed nak …

Czy ̋ y ki uwiel bia jà mszy ce. Ze sk∏ad ni -
ków mi ne ral nych mo je czy ̋ y ki otrzy mu -
jà po t∏u czo ne sko rup ki jaj ku rzych, se -
pi´, ka mieƒ mi ne ral ny „Vit te mo len”, „Na -
tMin” i grit.

Ho dow la w nie wo li
Mo je czy ̋ y ki zaj mu jà wo lie r´ ze wn´trz -

nà o d∏. 250 cm, wys. 220 cm i szer. 100 cm. 
Mo˝ li wa jest te˝ ho dow la te go pta -
ka w 120 cm klat kach, ale naj lep sze wy ni -
ki osià ga si´ w∏a Ênie w wo lie rach. Mo˝ -
na pró bo waç roz mna ̋ aç je w mniej -
szych klat kach, jed nak nie by ∏o mi da ne te -
go do ko naç. W po ko ju dla pta ków mam klat -
ki ró˝ nych wiel ko Êci i wo lier k´ o d∏. 80 cm,

wys. 170 cm i szer. 100 cm. Czy ̋ y ki prze by -
wa ∏y w niej pra wie ca ∏à zi m´, a˝ do koƒ -
ca ma ja, jed nak coÊ im nie pa so wa ∏o. Pa -
ra mia ∏a do dys po zy cji 3 ko szycz ki gniaz do -
we dla ka nar ków scho wa ne wÊród ga ∏à -
zek sosny. Sa micz ka jed nak nie chcia -
∏a ich przy jàç. Sy tu acja po wtó rzy ∏a si´ w wo -
lier ce ze wn´trz nej. Tu, ma jàc do dys po zy -
cji 4 ko szycz ki gniaz do we dla ka nar ków, wy -
bra ∏a in ne miej sce, w∏a sne, scho wa -
ne wÊród ga ∏à zek sztucz ne go Êwier ka i so -
sny. Bu do wa gniazd ka trwa ∏a 8 dni. Sa micz -
ka za cz´ ∏a od su chych igie∏ so sno wych. My -
Êla ∏em, ˝e ni gdy te go gniazd ka nie zbu du -
je, bo na po czàt ku wszyst ko spa da -
∏o jej na zie mi´. Póê niej za cz´ ∏a wy ko rzy sty -
waç pa ku ∏y ko nop ne, si zal i su che êdêb∏a tra -
wy ze skrzyn ki na kwiat ki znaj du jà cej si´ we -
wnàtrz wo lier ki. Zdzi wi ∏o mnie to, ˝e chy -
ba wi´k szà przy jem noÊç spra wia∏o jej rwa -
nie su chych êdêbe∏ ze skrzyn ki, ni˝ po zbie ra -
nie le ̋ à cych luê no na pod ∏o dze. Âmie szy -
∏o mnie, jak tru dzi ∏a si´ z tym wy ry wa -
niem. Po dob na sy tu acja mia ∏a miej sce, kie -
dy koƒ czy ∏a gniazd ko. Do wy Êcie le -
nia gniazd ka zwy kle u˝y wa si´ wa ty i mi´k -
kich sztucz nych tka nin, ale sa micz -
ka nie przyj mo wa ∏a te go i pró bo wa ∏a wy ry -
waç swo je piór ka z pier si. Wi dzàc to, roz -
pru ∏em w koƒ cu pu cho wà po dusz -
k´. W prze ci wieƒ stwie do szczy g∏ów, sa -
micz ka czy ̋ y ka skà po wy mo Êci ∏a wn´ -
trze swo je go gniazd ka piór ka mi i wa tà.

Pierw sze jaj o zna la z∏o si´ w gniazd -
ku 27 ma ja, a w su mie by ∏o ich 5. Sa micz -
ka za cz´ ∏a wy sia dy wa nie po z∏o ̋ e niu 3 jaj -
a. W trak cie wy sia dy wa nia bar dzo rzad -
ko scho dzi ∏a z gniazd ka, a po karm przy no -
si∏ jej sam czyk. Zdzi wi ∏em si´, kie dy sam -
czyk pew ne go bar dzo go rà ce go dnia po le -
wa∏ wo dà z wo la sa micz k´ sie dzà cà na jaj -
ach. Ni gdy bym w to nie uwie rzy∏, gdy -
bym nie zo ba czy∏ te go na w∏a sne oczy. Te -
go dnia tem pe ra tu ra w wo lier ce prze kra cza -
∏a 45 stop ni. Jej dach i 30 cm bo ku os∏o ni´ -
te sà plek si w ce lu ochro ny pta -
ków przed desz czem, co po wo du je pod wy˝ -
sze nie tem pe ra tu ry we wnàtrz. Po tym zda -
rze niu za czà ∏em os∏a niaç dach wo lier ki, za -
pew nia jàc sa micz ce cieƒ i ni˝ szà tem pe ra tu -
r´. Po 12 dniach wy sia dy wa nia (10 czerw -
ca o go dzi nie 18) przy szed∏ na Êwiat pierw -
szy ma ∏y czy ̋ yk, któ ry wy klu -
wa∏ si´ przez 4 go dzi ny, a 11 czerw ca wy -
klu∏ si´ dru gi pi sklak czy ̋ y ka. Nie ste -
ty 3 z 5 ja j oka za ∏y si´ byç nie za p∏od nio ne. Sa -
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micz ka by ∏a bar dzo moc no przy wià za -
na do swo je go gniazd ka. Gdy chcia -
∏em spraw dziç stan m∏o dych, za -
wsze mnie moc no dzio ba ∏a. In stynkt na ka zy -
wa∏ jej nie opusz czaç gniazd ka na wet w trak -
cie nie bez pie czeƒ stwa, ja kim prze -
cie˝ jest cz∏o wiek. Kar mie nie m∏o dych te˝ na -
stà pi ∏o bez wi´k szych pro ble mów. Sa micz -
ka od pierw szych go dzin tro skli wie za opa try -
wa ∏a ma leƒ stwa w po ̋ y wie nie. Sam -
czyk rów nie˝ bra∏ czyn ny udzia∏ w kar mie -
niu, przy no szàc po karm w swo im wo lu i po -
da jàc go najpierw sa micz ce.

15 czerw ca, w pià tym dniu ˝y cia, ma -
∏e czy ̋ y ki zo sta ∏y za ob ràcz ko wa ne. Sa micz -
ka z cie ka wo Êcià pa trzy ∏a na nó˝ ki swo ich pi -
sklàt. Ba ∏em si´, ˝e nie b´ dzie chcia -
∏a ich ogrze waç, ale mój strach szyb ko mi -
nà∏. Mo je po czàt ko we oba wy spo wo do wa -
ne by ∏y tym, ˝e w jed nym z nu me rów mie -
si´cz ni ka „No wa Exo ta”, w ar ty ku le au tor -
stwa pa na Sta ni s∏a wa Kaw czyƒ skie go, o ho -
dow li dzwoƒ ca, prze czy ta ∏em, ˝e sa micz -
ka pa nicz nie ba ∏a si´ alu mi nio wych ob rà -
czek i nie chcia ∏a po wró ciç na gniazd -
ko po za ob ràcz ko wa niu pi sklàt. 

Po 10 dniach kar mie nia ma ∏ych czy ̋ y -
ków w gnieê dzie, sa micz ka po Êwi´ ca -
∏a im co raz mniej cza su, za cz´ ∏a bo wiem bu -
do w´ no we go gniazd ka. Jej ro l´ prze jà∏ sam -
czyk i te raz on pil nie kar mi∏ m∏o de. Na bu do -
w´ dru gie go gniazd ka sa micz ka u˝y wa ∏a po -
dob ne go ma te ria ∏u. Ko lej nà dziw nà i tro -
ch´ Êmiesz nà, a za ra zem nie po ko jà -
cà mnie sy tu acjà by ∏a roz biór ka sta re -
go gniazd ka. My Êla ∏em, ˝e ma ∏e nie b´ -
dà w sta nie utrzy maç si´ na ga ∏àz kach Êwier -
ka, gdy˝ w∏a Ênie ty le zo sta wi ∏a im sa micz -
ka ze sta re go gniazd ka. Bu do wa dru gie -
go gniazd ka trwa ∏a po dob nie 6-7 dni.

26 czerw ca, w 16 dniu ˝y cia pi -
sklàt z pierw sze go l´ gu, sa micz ka znio -
s∏a pierw sze jaj ko z dru gie go l´ -
gu. W 21 dniu za uwa ̋ y ∏em, ˝e m∏o de czy ̋ y -
ki sa me za cz´ ∏y po bie raç po karm. Wkrót -
ce zo sta ∏y od dzie lo ne od do ro s∏ych pta -
ków, aby nie prze szka dza ∏y im w wy cho wy -
wa niu na st´p nej ge ne ra cji czy ̋ y ków. 

Czy ̋ y ki to bar dzo ˝y wot ne, Êmia ∏e i naj -
bar dziej na da jà ce si´ do ho dow li w nie wo -
li pta ki. Na sze pra wo i prze pi sy nie po zwa la -
jà nie ste ty na ho dow l´ te go pi´k ne go pta -
ka na szych la sów w wa run kach sztucz -
nych. Mam na dzie j´, ˝e wkrót ce ure gu lo wa -
nia te zo sta nà zmie nio ne na ko rzyÊç pta -
ków. Obec nie ho dow la ro dzi mych ∏usz cza -
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ków sta ∏a si´ w wie lu kra jach Eu ro py Za -
chod niej tak po wszech na, ˝e nie ist nie -
je tam pro blem k∏u sow nic twa. Dla cze -
go nie mo ̋ e tak byç w na szym kra ju? Dzi´ -
ki ho dow li w nie wo li po wsta ∏y te˝ ró˝ ne mu -
ta cje barw ne eu ro pej skich ∏usz cza ków. (Ho -
dow la ro dzi mych ga tun ków pta ków wy ma ga

ze zwo le nia Mi ni ster stwa Âro do wi ska, a pta ki
mu szà mieç ob ràcz ki ho dow la ne. Przyp.
red.).

Ju˝ naj zna ko mit szy pol ski or ni to -
log XX wie ku pi sa∏, ˝e w naj bli˝ szej przy sz∏o -
Êci to w∏a Ênie hob by Êci oka ̋ à si´ ostat nià de -
skà ra tun ku. Sy tu acja pta ków na ca ∏ym Êwie -

cie szyb ko zmie nia si´ na nie ko rzyÊç, my -
Êl´ wi´c, ˝e na le ̋ a ∏o by wr´cz za ch´ -
caç do ho dow li na szej ro dzi mej fau -
ny, a nie za ka zy waç i ka raç. Po dam tu przy -
k∏ad ary mo drej, jed ne go z naj bar dziej bez -
cen nych ga tun ków pa pug, któ ry w swej oj -
czyê nie, Bra zy lii, ofi cjal nie okre Êla -
ny jest od paê dzier ni ka 2000 r. ja ko ga tu -
nek wy mar ∏y w na tu rze, po wi -
nien to byç moc ny ar gu ment. Urz´ dy bra zy -
lij skie re je stru jà obec nie na ca ∏ym Êwie cie za -
le d wie dzie si´ç pta ków te go ga tun -
ku. Pi´ç ˝y je w zoo w Sao Pau lo, pi´ç w Lo -
ro Pa rque na Te ne ry fie, a jed na pa ra znaj du -
je si´ w pry wat nej ho dow li w Bra zy lii. W∏a -
Ênie na Te ne ry fie po wsta∏ pro jekt ochro ny te -
go ga tun ku w nie wo li, a na st´p nie wy pusz -
cza nie go do Êro do wi ska na tu ral ne go w pó∏ -
noc no-wscho dniej Bra zy lii. Od wcze sne -
go dzie ciƒ stwa, z uwa gi na to, i˝ ho du j´ rów -
nie˝ ka nar ki, chcia ∏em zo ba czyç Wy spy Ka na -
ryj skie i dzi kie go przed sta wi cie la te go ga tun -
ku w na tu rze. W 2004 r. wy bra -
∏em si´ tam i mia ∏em wiel kie szcz´ Êcie zwie -
dziç Lo ro Pa rque. To praw dzi wy raj na zie -
mi nie tyl ko dla zwie rzàt.

Je stem pe ∏en na dziei, ˝e wkrót ce ktoÊ do -
strze ̋ e pro blem i ˝e nie ba wem ka˝ -
dy z nas b´ dzie móg∏ le gal nie ho do waç ta -
ki ga tu nek pta ka, ja ki ko cha oraz ˝e ten ar ty -
ku∏ przy czy ni si´ do zwi´k sze nia po pu lar no -
Êci wy ̋ ej opi sa ne go ga tun ku, a mo je spo -
strze ̋ e nia uj´ te w tym ar ty ku le ko -
muÊ si´ przy da dzà i po mo gà, po nie -
wa˝ w tym w∏a Ênie ce lu zde cy do wa -
∏em si´ go na pi saç.
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