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Sà pta ki, któ re po tra fià za uro czyç swym wy glà dem i za cho wa niem przy pierw szym kon tak cie. Emo -
cje sà tym wi´k sze, im rzad szy i trud niej szy pod wzgl´ dem utrzy ma nia jest to ga tu nek. Tak w∏a Ênie
by ∏o ze mnà i par dwa mi szkoc ki mi. Wpraw dzie je stem ho dow cà ka czek, ale g∏usz co wa te fa scy no -
wa ∏y mnie od za wsze i wy star czy∏ tyl ko bli˝ szy kon takt z ty mi nie zwy k∏y mi pta ka mi, by staç si´ ich
wiel bi cie lem, a po pew nym cza sie i ho dow cà.

Ang.: Red gro use
Niem.: Schot ti sches Mo or sch ne ehuhn
¸ac.: La go pus sco ti cus lub La go pus 
la go pus sco ti cus

Mi cha∏ Bu gaj ski

Par dwa szkoc ka
– ptak z wrzosowisk
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PPar dwy szkoc kie pod wzgl´ dem sys te -
ma ty ki trak to wa ne sà dwo ja ko. Przez
nie któ rych ba da czy uzna wa ne sà za je -

den z 17 pod ga tun ków par dwy mszar nej 
– La go pus la go pus sco ti cus, in ni na to miast
na da jà im ran g´ sa mo dziel ne go ga tun ku
La go pus sco ti cus, z dwo ma pod ga tun ka -
mi: La go pus sco ti cus sco ti cus i La go pus
sco ti cus hi ber ni ca. 

Par dwa szkoc ka jest Êred niej wiel ko Êci
pta kiem, o d∏u go Êci od 33 do 43 cm i roz -
pi´ to Êci skrzy de∏ 60-65 cm, przy wa dze
od 550 do 700 g u do rod nych sam ców. Ja -
ko je dy na par dwa nie przy wdzie wa na
okres zi mo wy bia ∏ej sza ty. Upie rze nie zi -
mo we utrzy ma ne jest w ró˝ nych od cie -
niach brà zu. Sa miec ma g∏o w´ i szy j´ bar -
wy kasz ta no wej, wo kó∏ oka wy st´ pu je
wà ska ob wód ka z bia ∏ych piór, bia ∏e piór -
ka ma rów nie˝ pod dzio bem. Nad okiem
w cza sie to ków in ten syw nie czer wo na ró -
˝a. Dol na cz´Êç szyi i pierÊ sà brà zo wo -
-czar ne z me ta licz nym po ∏y skiem. Na
brzu chu nie wiel ka bia ∏a pla ma. Bo ki ciem -
no brà zo we z kil ko ma pió ra mi o bia ∏ych
koƒ ców kach. Grzbiet i po kry wy ogo no we
ciem no brà zo we z brà zo wo -psze nicz nym
ry sun kiem. Po kry wy skrzy d∏o we brà zo -
we. Lot ki i ste rów ki czar ne. No gi oraz pal -
ce i po de szwy stóp po ro Êni´ te krót ki mi,
czy sto bia ∏y mi pió ra mi. Dziób krót ki i ma -
syw ny, w ko lo rze czar nym.

Zi mo we upie rze nie sa mi cy ró˝ ni si´ od
upie rze nia sam ca tym, i˝ w dol nej cz´ Êci
szyi, na pier si i brzu chu brà zo we pió ra ma -
jà od cieƒ cze ko la do wo brà zo wy. Po za tym
na gór nej cz´ Êci cia ∏a ciem no brà zo wa bar -
wa ma ja Êniej szy od cieƒ, ja Êniej sze sà rów -
nie˝ psze nicz no -brà zo we, ma sku jà ce
wzo ry. Znacz nie wi´k sza jest te˝ bia ∏a pla -
ma na brzu chu i wy st´ pu je wi´ cej bia ∏ych
koƒ có wek piór na bo kach cia ∏a. Sà one
zde cy do wa nie szer sze, choç iloÊç bia ∏ych
piór w dol nych par tiach cia ∏a jest ce chà
o du ̋ ej zmien no Êci. W okre sie wio sen nym
nad okiem sa mi cy wi daç nie zbyt sze ro ki,
ale in ten syw nie czer wo ny pas na giej skó ry.
Pas ten uwi dacz nia si´ rów nie˝, gdy sa mi ca
jest czymÊ pod eks cy to wa na. Przy wdzie -
wa nie sza ty zi mo wej roz po czy na si´
w sierp niu i trwa do paê dzier ni ka/li sto pa -
da. Wio sen na zmia na sza ty na st´ pu je u ko -
gu ta z chwi là, gdy sa mi ca za sià dzie na 
ja jach, na to miast u sa mi cy po wy l´ gu 
m∏o dych. Sza ta let nia jest dla oby dwu p∏ci
jed na ko wa i jest utrzy ma na w ko lo rze

ciem no brà zo wym z ja sno brà zo wym do
psze nicz no- brà zo we go prà˝ ko wa nym ry -
sun kiem. Na grzbie cie prze wa g´ ma ko lor
ciem no brà zo wy, w dol nych par tiach 
do mi nu je bar wa psze nicz na. W okre sie
let nim upie rze nie nóg bar dzo si´ prze rze -
dza i jest sza re.

Pi skl´ ta ma jà ˝ó∏ ta wy puch z nie re gu lar -
nym, brà zo wym, ma sku jà cym wzo rem.
Upie rze nie m∏o do cia ne zbli ̋ o ne jest do
sza ty let niej osob ni ków do ro s∏ych i jest
bar wy ciem no brà zo wej z ˝ó∏ to -brà zo -

wym ry sun kiem. Jest jed nak znacz nie ja -
Êniej sze, mniej na sy co ne i mniej wy raê ne.

Upie rze nie pod ga tun ku hi ber ni ca, wy -
st´ pu jà ce go na te re nie Ir lan dii, jest ogól nie
bled sze, a w sza cie let niej do mi nu je bar wa
psze nicz no z∏o ta. Ró˝ ni ca w ubar wie niu t∏u -
ma czo na jest do sto so wa niem si´ do od -
mien nych wa run ków Êro do wi sko wych 
– do te re nów, na któ rych na wrzo so wi skach
wy st´ pu jà wy˝ sze tra wy i tu rzy ce. Ja sne
upie rze nie, zbli ̋ o ne ko lo rem do su chych
traw, u∏a twia pta kom ma sko wa nie si´.

Jaja pardwy szkockiej

Jednodniowe piskl´ z l´gu sztucznego
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Roz ró˝ nie nie p∏ci osob ni ków w sza cie
zi mo wej nie jest trud ne, na to miast w sza -
cie let niej mo˝ li we jest na pod sta wie wy -
da wa nych od g∏o sów. Sa mi ce ma jà wy so ki
g∏os i wy da jà dêwi´ ki, któ re An gli cy opi su -
jà ja ko: chut! chut! chut! chut! chut! chuttt,
na to miast sam ce od zy wa jà si´ ni skim gar -
d∏o wym g∏o sem, opi sy wa nym ja ko: go -
back, go back, go back.

Bio to pem par dwy szkoc kiej sà bez -
drzew ne wrzo so wi ska po ∏o ̋ o ne na wy ̋ y -
nach, rza dziej ni sko po ∏o ̋ o ne tor fo wi ska.
Pta ki w cza sie trud nych wa run ków po go -
do wych od wie dza jà rów nie˝ po la upraw ne.
Par dwa szkoc ka jest ga tun kiem wy st´ pu jà -
cym je dy nie na Wy spach Bry tyj skich, gdzie
jest pta kiem ra czej po spo li tym i na le ̋ y do
zwie rzàt ∏ow nych. Wy st´ pu je, miej sca mi
licz nie, na wi´k szo Êci ob sza ru Szko cji,
rów nie˝ na Or ka dach, Sze tlan dach i He -
bry dach, w pó∏ noc nej An glii, w Wa lii i w Ir -
lan dii. Po dej mo wa no pró by in tro duk cji 
te go ga tun ku na te re nie Bel gii, lecz po pu -
la cja wy mar ∏a we wcze snych la tach 70.
XX wie ku.

Do mi nu jà cym po kar mem w die cie te go
ga tun ku jest wrzos, z tym ˝e ró˝ ne cz´ Êci
ro Êlin (cz´ Êci zie lo ne, kwia ty, na sio na) po -
bie ra ne sà o ró˝ nych po rach ro ku. W sk∏ad
die ty wcho dzà rów nie˝ owo ce ja go do we,
pàcz ki i ko ra wierzb i brzóz, na sio na traw
oraz zie lo ne cz´ Êci in nych wy st´ pu jà cych
na da nym te re nie ro Êlin, a tak ̋ e zbo ̋ a ozi -
me. Zja da ne sà rów nie˝ mchy i po ro sty
oraz w okre sie wio sen no -let nim pew na
iloÊç owa dów. Pta ki do ro s∏e sà zde cy do -
wa nie ro Êli no ̋ er ne, na to miast pi skl´ ta ˝y -
wià si´ w pierw szym okre sie ̋ y cia g∏ów nie
owa da mi, któ rych udzia∏ w die cie za czy na
stop nio wo spa daç od oko ∏o 3 ty go dnia 
˝y cia.

Se zon l´ go wy przy pa da na wcze snà
wio sn´, jed nak sam ce za czy na jà to ko waç
ju˝ póê nà je sie nià i z bie giem cza su sta jà si´
co raz bar dziej te ry to rial ne. Ga tu nek ten
jest mo no ga micz ny i two rzy trwa ∏e pa ry,
któ rych wst´p ne for mo wa nie za czy na si´
ju˝ je sie nià. Gniaz do za zwy czaj usy tu owa -
ne jest pod os∏o nà wy˝ szych k´p wrzo su
lub traw, w po bli ̋ u du ̋ ych ka mie ni i ma
for m´ p∏yt kie go do∏ ka o Êred ni cy oko ∏o
20 cm. Wy Êció∏ k´ sta no wià su che ro Êli ny.
Ja ja, w licz bie od 6 do 9, a na wet po wy ̋ ej
10, zno szo ne sà w od st´ pach 24-go dzin -
nych. Nie ÊnoÊç roz po czy na si´ w kwiet niu,
rza dziej w ma ju. Ja ja ma jà kszta∏t sto˝ ko -

wa ty. Ich sko rup ka ma bar w´ kre mo wo -
˝ó∏ tà z brà zo wym na kra pia nym wzo rem.
Wy sia dy wa niem zaj mu je si´ tyl ko sa mi ca.
Sa miec w tym cza sie prze by wa w po bli ̋ u
gniaz da i pil nu je te ry to rium. In ku ba cja jaj
trwa od 23 do 25 dni. M∏o dy mi opie ku jà
si´ obo je ro dzi ce. Pi skl´ ta za czy na jà pod -
fru waç po ukoƒ cze niu oko ∏o dwóch ty go -
dni, w wie ku 4 mie si´ cy sà wiel ko Êci osob -
ni ków do ro s∏ych, a pi´ cio mie si´cz ne pta ki
po sia da jà ju˝ sza t´ zi mo wà.

Li czeb noÊç po pu la cji no tu je okre so we
wa ha nia. Jej spa dek zwià za ny jest g∏ów nie
z pre sjà dra pie˝ ni ków, nie wy star cza jà cà ba -
zà po kar mo wà oraz in fek cja mi ni cie ni je li to -
wych Tri cho stron gy lus te nu is. Par dwa
szkoc ka jest ga tun kiem ∏ow nym, stàd za -
rzàd cy te re nów ∏o wiec kich pro wa dzà
dzia ∏a nia ho dow la ne ma jà ce na ce lu utrzy -
ma nie wy so kiej li czeb no Êci pta ków. Ob -
sza ry wrzo so wisk pod da wa ne sà kon tro -
lo wa nym wy pa le niom, w ce lu od no wie nia

Pardwa w wieku dziesi´ciu tygodni

Pardwa w wieku trzech tygodni
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sza ty ro Êlin nej, gdy˝ na m∏o dych ro Êli nach
wy st´ pu je wi´ cej ele men tów zie lo nych,
sta no wià cych po karm pta ków. Wy k∏a da ny
jest rów nie˝ pia sek z do dat kiem Êrod ków
pa so ̋ y to bój czych w ce lu zwal cza nia ni -
cie ni. Dra pie˝ ni ki za gra ̋ a jà ce par dwom sà
re du ko wa ne, nie kie dy na wet nie zgod nie
z pra wem, co wy wo ∏u je kon flik ty po mi´ -
dzy lob by ∏o wiec kim a eko lo gicz nym.
Tak du ̋ e za an ga ̋ o wa nie w ochro n´ i ho -
dow l´ par dwy ma pod ∏o ̋ e w go spo dar -
czym i spo ∏ecz nym zna cze niu te go ga tun -
ku. Par dwa szkoc ka jest na ro do wym pta -
kiem Szko cji. W przy pad ku sam ców
spraw dza si´ w stu pro cen tach po wie dze -
nie: „Ma ∏y cia ∏em, wiel ki du chem”, gdy˝
nie rzad kie sà przy pad ki prze ga nia nia przez
ko gu ta, bro nià ce go swo je go te ry to rium,
na wet lu dzi. Dziel noÊç tych ma ∏ych ptasz -
ków od wie ków za chwy ca ∏a rów nie wa -
lecz nych szkoc kich gó ra li. Nie dzi wi rów -
nie˝ fakt, ˝e par dwa szkoc ka sta ∏a si´ lo go
jed nej z ma rek szkoc kiej whi sky (Fa mo us
gro use), a jej ani mo wa na po staç jest bo ha -
te rem cy klu dow cip nych re klam tej ̋ e
mar ki.

Ho dow la
De cy du jàc si´ na ho dow l´ g∏usz co wa -

tych, trze ba uÊwia do miç so bie dwie pod -
sta wo we rze czy.

Po pierw sze, sà to pta ki po dat ne na
cho ro by i stres. Po dru gie, po karm na tu -
ral ny to pod sta wa po wo dze nia ho dow li. 

Par dwa szkoc ka uzna wa na jest przez
ho dow ców g∏usz co wa tych za je den z naj -
∏a twiej szych ga tun ków w utrzy ma niu i po -
le ca na jest po czàt ku jà cym. Jest znacz nie
bar dziej od por na na cho ro by i le piej zno si
wy so kie tem pe ra tu ry ni˝ ga tun ki le Êne
i z da le kiej pó∏ no cy. Trud no Êci ho dow la ne
zwià za ne z tym ga tun kiem sta wia ne sà na
rów ni z ho dow là cie trze wia, pre rio ku ra
dwu czu be go i par dwy mszar nej.

Spo tka ∏em si´ z ró˝ ny mi spo so ba mi
utrzy ma nia te go ga tun ku. By ∏y to nie du ̋ e,
za da szo ne wo lie ry z pia sko wo -˝wi ro wym
pod ∏o ̋ em, o po wierzch ni 10-15 m2 al bo
Êred niej wiel ko Êci, 30-40 me tro we wo lie ry,
w wi´k szo Êci od kry te, rów nie˝ z pia sko wo-
-˝wi ro wym pod ∏o ̋ em. Wi dzia ∏em te˝ du -
˝e, po nad stu me tro we wo lie ry z na tu ral -
nà ro Êlin no Êcià oraz kil ku me tro we wo lie -
ry -klat ki z pod ∏o gà rusz to wà. Ka˝ de z tych
roz wià zaƒ ma swo je za le ty, ale i wa dy. 

Naj bar dziej hi gie nicz ne wa run ki pta ki
ma jà za pew nio ne na pod ∏o dze rusz to wej,
ale we d∏ug mnie ta kie utrzy ma nie ma nie -
wie le wspól ne go z do bro sta nem zwie rzàt.
Po za tym pta ki z ta kich ho dow li sà de li kat -
niej sze i mi mo ˝e mo˝li wy jest do uzy ska -
nia wy so ki od se tek od cho wa nych m∏o -
dych, to jed nak ta ki ma te ria∏ ho dow la ny
ma ni skà war toÊç. Wie lu za chod nich ho -
dow ców ca∏ ko wi cie re zy gnu je z cho wu
„na rusz cie”, i s∏usz nie. 

Wa run ki naj bar dziej zbli ̋ o ne do na tu ral -
nych mo˝ na za pew niç pta kom w bar dzo

du ̋ ych wo lie rach z na tu ral nà ro Êlin no Êcià,
jed nak wa dà ta kie go utrzy ma nia jest brak
mo˝ li wo Êci kon tro li kon dy cji pta ków. ¸a -
two prze oczyç pierw sze symp to my cho -
ro by, a po za tym nie mo˝ na utrzy maç 
w∏a Êci wej hi gie ny i ko niecz ne jest okre so -
we prze sie dla nie pta ków do no wych 
wo lier, aby u˝yt ko wa ne do tej po ry mo g∏y
ulec sa mo oczysz cze niu.

Âred nie, od kry te wo lie ry ma jà wie le za -
let. Mo˝ na ob ser wo waç pta ki, mo˝ na
umie Êciç w nich ˝y we ro Êli ny, ale ich pod -
sta wo wa wa da uwi dacz nia si´ zi mà
i wcze snà wio snà, gdy w cza sie od wil ̋ y na
wy bie gu two rzy si´ b∏o to. Aby pta ki nie
bro dzi ∏y w b∏o cie, ho dow cy na okres zi -
mo wy wy k∏a da jà pod ∏o ̋ e Êwier ko wy mi
i so sno wy mi ga ∏´ zia mi. Ta kie wo lie ry trze -
ba rów nie˝ lo ko waç w cie niu drzew, by
w cza sie na szych let nich upa ∏ów pa no wa ∏a
w nich zno Êna dla pardw tem pe ra tu ra. In -
nym mo˝ li wym spo so bem za pew nie nia
cie nia jest u˝y cie ogrod ni czych sia tek cie -
niu jà cych, któ re sà sto so wa ne w upra wie
igla ków. W du ̋ ych wo lie rach ho dow cy
sto su jà te˝ mo co wa ne do su fi tu, zwi sa jà ce,
ci´˝ kie sie ci o drob nych oczkach lub du ̋ e
ka wa∏ ki p∏ót na. Ele men ty te s∏u ̋ à do wy ∏a -
py wa nia le cà cych pta ków, któ re, ze wzgl´ -
du na szyb ki, doÊç ni ski lot, po tra fià na
krót kim dy stan sie osià gnàç znacz nà pr´d -
koÊç, a ude rze nie w Êcia n´ wo lie ry mo ̋ e
byç Êmier tel ne w skut kach. Wo kó∏ Êcian
z siat ki sa dzo ne sà igla ki al bo na siat ce mo -
co wa ne sà ma ty z trzci ny, wierz by, bam -
bu sa lub ciem no zie lo ne ogrod ni cze siat ki
cie niu jà ce. Tak za bez pie czo ne Êcia ny sà dla
pta ków wi docz nà prze szko dà i nie roz bi ja -
jà si´ o nie.

Oso bi Êcie utrzy mu j´ par dwy w ma ∏ych,
kil ku na sto me tro wych, za da szo nych wo lie -
rach. Za le tà ca∏ ko wi cie za da szo nej wo lie ry
jest mo˝ li woÊç utrzy ma nia wy so kiej hi gie -
ny, ochro na przed opa da mi at mos fe rycz -
ny mi i za pew nie nie za cie nie nia. Wa dà jest
prze su sza nie pod ∏o ̋ a, któ re mo ̋ e py liç
oraz sta je si´ zbyt syp kie i pta ki nie Êcie ra -
jà so bie pa zu rów. W ta kiej wo lie rze nie
mo˝ na u˝yç ˝y wych ro Êlin ja ko wy stro ju.
Dach wo lie ry wy ko na ny jest w tech no lo -
gii, któ ra ogra ni cza na grze wa nie si´ wn´ -
trza. Do dat ko wo w cza sie let nich upa ∏ów
Êcia ny za cie nio ne sà ma ta mi z trzci ny. Ja ko
pod ∏o ̋ e sto su j´ 10-cen ty me tro wà war -
stw´ pia sku wy mie sza ne go ze ˝wi rem.
Par dwy nie ko pià w pod ∏o ̋ u, wi´c nie

Samiec
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trze ba sto so waç grub szej war stwy. Je dy -
nie w cza sie upa ∏ów wy grze bu jà p∏yt kie
do∏ ki, by móc och∏o dziç si´ w ch∏od nej zie -
mi. Wo lie ry sprzà ta ne sà co kil ka dni, usu -
wa ne sà wów czas su che ka wa∏ ki po ̋ y wie -
nia oraz od cho dy. Do utrzy ma nia czy sto Êci
wy star czà gra bie do li Êci. Co 2–3 ty go dnie
uzu pe∏ niam war stw´ pia sku, a dwa ra zy
w ro ku wy mie niam ca∏ ko wi cie pod ∏o ̋ e.
Wy strój wo lie ry sta no wià pnia ki, spo re ka -
mie nie i ko na ry po ∏o ̋ o ne bez po Êred nio na
zie mi. ˚er dzie nie sà ko niecz ne, gdy˝ pta -
ki no cu jà na zie mi, ale po win ny rów nie˝
zna leêç si´ w wy po sa ̋ e niu, bo w ra zie
zbyt na tar czy wych za lo tów sa mi ce szu ka -
jà na nich chwi li spo ko ju. W okre sie l´ go -
wym w wo lie rach umiesz czam sza ∏a sy
z ga ∏´ zi so sno wych, pod któ ry mi sa mi ce
za k∏a da jà gniaz da.

Par dwy kar mi´ w spo sób na tu ral ny.
Uni kam sto so wa nia karm gra nu lo wa nych,
a po za tym pta ki, ma jàc mo˝ li woÊç wy bo -
ru, na wet nie spoj rzà na gra nu la ty dla
g∏usz co wa tych. Przez ca ∏y rok pod sta wo -
wym po kar mem, tak jak i w na tu rze, jest
wrzos. In ne ro Êli ny to wierz ba iwa i wierz -
ba bia ∏a, brzo za, lesz czy na, to po la i osi ka.
W za le˝ no Êci od po ry ro ku zja da ne sà
z nich li Êcie, ko ra, pàcz ki li Êcio we i kot ki.
Z zie lo nek naj ch´t niej zja da ny jest mni szek
le kar ski, ko ni czy na, lu cer na, nie zbyt ch´t -
nie krwaw nik. W okre sie let nio -je sien nym
po da j´ wszel kie do st´p ne owo ce ja go do -
we: bo rów ki brusz ni ce, bo rów ki ba gien -
ne, bo rów ki czar ne, ma li ny, je ̋ y ny, po -
rzecz ki. W cza sie zi my skar miam ze bra ne
je sie nià i za mro ̋ o ne bo rów ki brusz ni ce.
Na sio na sta no wià uzu pe∏ nie nie die ty i cho -
cia˝ sà cià gle do st´p ne dla pta ków, nie sà
po bie ra ne zbyt ch´t nie. Mie szan ka, ja kà
kar mi´ par dwy, sk∏a da si´ z psze ni cy, 
pro sa, sor ga, na sion traw, ka na ru oraz nie -
wiel kiej ilo Êci in nych drob nych na sion do -
st´p nych w mie szan kach dla pta ków.
W okre sie zi mo wym do mie szan ki do da j´
owies na go na sien ny i nie wiel kà iloÊç drob -
nej ku ku ry dzy, w okre sie l´ go wym do da j´
ko no pie, a w cza sie pie rze nia drob ny
groch. Na sio na sta no wià la tem nie ca ∏e
10%, a zi mà oko ∏o 25% ob j´ to Êci spo ̋ y -
wa nej kar my. Pta ki g∏usz co wa te po trze bu -
jà kar my ni sko bia∏ ko wej z du ̋ à za war to -
Êcià w∏ók na. Prze glà da jàc spis zja da nych
ro Êlin, nietrud no za uwa ̋ yç, ˝e du ̋ a cz´Êç
ro Êlin ma w∏a Êci wo Êci lecz ni cze i jest u˝y -
wa na w zie lar stwie. Sk∏ad ni ków w nich za -

Samiec w trakcie wiosennego pierzenia

Samica w szacie zimowej

Samiec w szacie zimowej
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war tych nie mo˝ na do star czyç w in ny spo -
sób, a ma jà one do mi nu jà cy wp∏yw na
kon dy cj´ i zdro wie pta ków. Sk∏ad ni ka mi
uzu pe∏ nia jà cy mi die t´ sà: grit z musz la mi
oraz w´ glem drzew nym, okre so wo do da -
wa ny do wo dy sok z cy try ny oraz do st´p -
na na okrà g∏o syp ka mie szan ka mi ne ral no -
-wi ta mi no wa dla go ∏´ bi. W okre sie l´ go -
wym i w cza sie pie rze nia do wo dy do da j´
wi ta mi n´ c i wapƒ. W cza sie l´ gów pta -
kom po da wa ∏em rów nie˝ owa dy, ale nie
by ∏y zbyt ch´t nie zja da ne. 

W∏a Êci wy se zon l´ go wy roz po czy na si´
wcze snà wio snà, ale sam ce to ku jà ju˝ od
póê nej je sie ni. Nie któ re mo gà byç doÊç
agre syw ne i na tar czy we w sto sun ku do 
sa mic, dla te go ta kie osob ni ki mu szà byç
od se pa ro wa ne od sa mic a˝ do wio sny, ma
to miej sce w przy pad ku m∏o dych ko gu -
tów. Wzgl´ dem opie ku na wi´k szoÊç 
ko gu tów za cho wu je si´ agre syw nie i bro ni
swo je go te ry to rium. Nie wa ha jà si´ 
dzio baç i chwy taç za ubra nie, co w wy ko -
na niu tak ma ∏e go ptasz ka jest bar dzo
Êmiesz ne. Nie ste ty ma ∏o Êmiesz ne i doÊç
bo le sne jest dziob ni´ cie w po li czek lub in -
ne de li kat ne miej sce na cie le, dla te go le piej
ta kim za wa dia kom przy ciàç lot ki w jed -
nym skrzy dle, by ob szar mo˝ li we go ata ku
ogra ni czyç do dol nych cz´ Êci cia ∏a. Przy -
ci´ cie lo tek za po bie gnie rów nie˝ n´ ka niu
sa mi cy. Je Êli pta ki by ∏y od se pa ro wa ne od
sie bie w cza sie zi my, ter min ∏à cze nia w pa -
ry ∏a two po znaç po za cho wa niu sa mi cy.
Go to wa do kry cia sa mi ca na wo ∏u je sam ca
i przyj mu j´ po zy cj´ ko pu la cyj nà. Par dwy
sà pta ka mi mo no ga micz ny mi i sa mi ce nie
to le ru jà in nych sa mic w okre sie l´ go wym.
Nie któ re sam ce kry jà tyl ko swo jà sa mi c´,
choç sà te˝ ta kie, któ re mo˝ na u˝y waç do
„kry cia z r´ ki” i nie ro bi im to ró˝ ni cy.
Pierw sze ja ja po ja wia jà si´ na po czàt ku
kwiet nia. Zno szo ne sà naj pierw w jed no -
dnio wym od st´ pie, a na st´p nie co dzien -
nie. Sa mi ce bar dzo do brze wy sia du jà i nie
sà p∏o che. Mo˝ na po dejÊç bli sko gniaz da,
a w póê niej szym okre sie in ku ba cji na wet
zdjàç sa mi c´ z gniaz da, a ona po chwi li
wra ca do wy sia dy wa nia. Ta kie czyn no Êci
mo˝ na po dej mo waç jed nak tyl ko w sto -
sun ku do oswo jo nych pta ków. Sa miec
w tym cza sie prze by wa w po bli ̋ u gniaz da
i pil nu je part ner ki. Gdy jed nak w po bli ̋ u
jest dru gi sa miec i s∏y szy je go to ko wa nie,
wów czas to ku je na dal i mo ̋ e prze szka -
dzaç sa mi cy w wy sia dy wa niu. Na le ̋ y go

wte dy od dzie liç, bo po wy l´ gu mo ̋ e
utrud niaç wo dze nie pi sklàt. Je Êli ma my
jed nak tyl ko jed nà pa r´, wów czas obo je
ro dzi ce bar dzo do brze opie ku jà si´ m∏o -
dy mi. Od chów na tu ral ny na po zio mie
50% jest uzna wa ny za uda ny. Wi´k szy
pro cent od cho wa nych m∏o dych mo˝ na
uzy skaç przy sztucz nych l´ gach, ale ta ki
od chów jest o wie le trud niej szy. Tem pe ra -
tu ra in ku ba cji jaj po win na wy no siç
37,5 stop nia Cel sju sza, przy wil got no Êci
65-70%. Da ne te po da j´ za ho dow ca mi
ho len der ski mi i ame ry kaƒ ski mi. M∏o de
w na tu rze, w po czàt ko wym okre sie, ˝y -
wià si´ pra wie wy ∏àcz nie owa da mi i wrzo -
sem. W ho dow li mo˝ na kar miç je mrów -
ka mi i ich lar wa mi, go to wa nym ˝ó∏t kiem
z roz gnie cio ny mi na py∏ sko rup ka mi z jaj,
wrzo sem, krwaw ni kiem, sie ka nà po krzy -
wà. Po za tym ca ∏y czas po win ny mieç do -
st´p do gra nu la tu dla in dy czàt, a w póê -
niej szym okre sie dla kur czàt. Przez pierw -
sze 10 dni m∏o de sà bar dzo de li kat ne, ro -
snà wol no i w tym okre sie naj wi´ cej ich
pa da, g∏ów nie z po wo du kok cy dio zy.
W wie ku oko ∏o 3 ty go dni sà ju˝ doÊç du ̋ e
i w tym okre sie mo˝ na za czàç wpro wa -
dzaç in ne po kar my, ale owa dy na dal po -
win ny sta no wiç du ̋ y udzia∏. Mo˝ na wte dy
za czàç sto so waç màcz nia ki. Od oko ∏o
3 ty go dnia tem po wzro stu jest szyb kie
i 4-mie si´cz ne pta ki sà ju˝ wiel ko Êci do -
ro s∏ych.

Naj cz´st sze pro ble my w ho dow li
pardw to: kok cy dio za, hi sto mo na do za, in -
wa zje ni cie ni, a tak ̋ e uda ry ciepl ne oraz
sil ne re ak cje na stres. W przy pad ku kok cy -
dio zy wska za ne jest pro fi lak tycz ne, dwu -
krot ne w cià gu ro ku, na wio sn´ i przed 
je sien nym pie rze niem, po da nie kok cy dia -
sty ków, a w przy pad ku hi sto mo na do zy
wska za ne jest w okre sie let nim okre so we
pro fi lak tycz ne po da wa nie me tro ni da zo lu.
W cza sie wy so kich tem pe ra tur nie na le ̋ y
∏a paç pta ków, trans por to waç ich ani wy -
ko ny waç w ich po miesz cze niach prac,
któ re by je stre so wa ∏y. New ral gicz nym
okre sem dla pta ków jest póê na wio sna,
gdy pa nu jà wy so kie tem pe ra tu ry, a pta ki
nie zrzu ci ∏y jesz cze sza ty zi mo wej oraz
Êro dek la ta, z wy so ki mi tem pe ra tu ra mi
i bez wietrz ny mi dnia mi. 

Za wa diac ka na tu ra sam ców, cie ka we
od g∏o sy, cià g∏a zmien noÊç ubar wie nia
i wie le in nych aspek tów z bio lo gii pardw
szkoc kich spra wia jà, ˝e ich uro ko wi ule ga

co raz wi´k sze gro no ho dow ców, mi mo
wie lu wy ma gaƒ, ja kim mu szà spro staç.
Kto de cy du je si´ na ho dow l´ g∏usz co wa -
tych, mu si mieç Êwia do moÊç, ˝e mo gà
spo tkaç go nie po wo dze nia i roz cza ro wa -
nia, ale nic nie do rów na uczu ciu sa tys fak cji
i spe∏ nie nia po pierw szych suk ce sach ho -
dow la nych.

Borówki

Wierzba - iwa

Wrzos


