
Ber ni kla rdza wo szy ja
(Bran ta ru fi col lis)

Ja cek Za bo row ski
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DRÓB ozdobny

Te bar dzo ∏ad ne g´ si za miesz ku jà pó∏ noc no -za chod nià Sy be ri´. Za sie dla jà te re ny po ro Êni´ te ni skà ro -
Êlin no Êcià w po bli ̋ u oczek wod nych, je zior i rzek. Ber ni kle bar dzo lu bià prze by waç na là dzie, gdzie
˝y wià si´ ro Êlin no Êcià, któ ra jest g∏ów nym sk∏ad ni kiem ich po ̋ y wie nia.

Fot. M. Matysiak (www.mateuszmatysiak.pl)
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NNa swo je miej sca l´ go we przy la tu jà pod
ko niec ma ja i w czerw cu, zi mu jà zaÊ,
w za le˝ no Êci od grup pta ków i tras ich

prze lo tów, w Wiel kiej Bry ta nii, del cie Du na -
ju i na wy brze ̋ ach Bu∏ ga rii oraz Afry ki. Le cà
prze wa˝ nie w du ̋ ych, zwar tych, jed no ga -
tun ko wych gru pach.

Po przy lo cie na miej sce l´ gów, pa ry szyb -
ko przy st´ pu jà do ko pu la cji i od cho wu m∏o -
dych, gdy˝ ma jà na to bar dzo ma ∏o cza su. Po
utra cie l´ gu rzad ko de cy du jà si´ na po no -
wie nie go. Gniaz da swo je za k∏a da jà w ko lo -
niach, w po bli ̋ u wo dy, nie opo dal gniazd
pta ków dra pie˝ nych, któ re da jà im pew ne
po czu cie bez pie czeƒ stwa przed ich naj groê -
niej szym wro giem – li sem po lar nym. Ich
gniaz do to ma ∏y do ∏ek wy grze ba ny w zie mi,
za zwy czaj nie os∏o ni´ ty, wy Êcie lo ny ro Êlin no -
Êcià i pu chem. Sa micz ka sk∏a da w nim 3-7 jaj
ko lo ru kre mo we go, któ re wy sia du je przez
23-25 dni. Przez ca ∏y okres wy sia dy wa nia jaj
przez sa mi c´ part ner pra wie wca le si´ nie
od da la, pil nu jàc jej i gniaz da.

Ber ni kla rdza wo szy ja, tak jak wszyst kie
g´ si, opusz cza jàc gniaz do, przy kry wa ja ja
pu chem, aby je za ma sko waç. Ju˝ pa r´ go -
dzin po wy klu ciu ro dzi ce pro wa dzà m∏o de
w bez piecz ne miej sce – na wo d´. M∏o de ro -
snà bar dzo szyb ko i ju˝ po 35-40 dniach sà

Fot. M. Matysiak (www.mateuszmatysiak.pl).



ca∏ ko wi cie wy ro Êni´ te. Pie rze nie si´ od by -
wa jà w 3-4 mie sià cu i za raz po nim szy ku jà
si´ do od lo tu.

W na szych ho dow lach pie l´ gna cja tych
g´ si nie jest trud na, jed nak ̋ e pew ne pro ble -
my spra wia sam roz ród. Mi mo te go i˝ ber -
ni kle rdza wo szy je uzy sku jà go to woÊç do
roz ro du w trze cim, a nie kie dy w czwar tym
ro ku ˝y cia, to jed nak nie u ka˝ de go si´ one
roz mna ̋ a jà, a jesz cze cz´ Êciej nie wy sia du jà
swo ich jaj. Cz´ sto ho dow cy wy ko rzy stu jà
do te go ce lu in ne pta ki lub in ku ba tor.

Utrzy mu jàc ber ni kle rdza wo szy je w ho -
dow li, po win ni Êmy im za pew niç cho cia˝ ma -
∏e oczko wod ne i jak naj le piej za dba ny traw -
nik, na któ rym b´ dà mo g∏y sí  paÊç do wo li.
Pta ki do kar mia my zbo ̋ em i in ny mi ro Êli na mi
zie lo ny mi i oko po wy mi, po da je my im to
rów nie˝ zi mà. 

Aby do pro wa dziç je do l´ gów, po win ni -
Êmy mieç do bra nà pa r´ oraz kil ka miejsc do
gniaz do wa nia. Cho cia˝ sà to ma ∏e pta ki, to
pod czas okre su l´ go we go sam ce sta jà si´
za czep ne i po tra fià prze go niç na wet wi´k -
sze od sie bie g´ si. Co naj mniej mie siàc
przed zno sze niem jaj, co naj cz´ Êciej w na -
szej stre fie kli ma tycz nej zda rza si´ oko ∏o po -
∏o wy ma ja, po win ni Êmy pta kom jak naj bar -
dziej uroz ma iciç po karm. 

Sam ca od sa mi cy mo ̋ e my od ró˝ niç po
bar dziej kr´ pej bu do wie cia ∏a oraz po za -
cho wa niu pod czas okre su go do we go. Gà -
sior sta je si´ wów czas za dzior ny, pil nu jàc
swo je go re wi ru, na to miast gà ska jest spo -
koj niej sza. W tym cza sie cz´ sto do cho dzi
do ko pu la cji, a pod brzu sze u sa mi cy ro bi
si´ moc no uwy pu klo ne. Po pew nym cza sie
za czy na ona, w wy bra nym przez sie bie
ustron nym miej scu, zno siç jaj ka. Wów czas
sa mi ca zgar nia wszel kie mo˝ li we ka wa∏ ki
ro Êlin, ja kie znaj du jà si´ w po bli ̋ u gniaz da
i na da jà si´ do je go bu do wy. Kie dy za czy na
wy sia dy waç ja ja, to wy ry wa so bie puch,
któ rym wy Êcie ∏a gniaz do, s∏u ̋ y on te˝ póê -
niej do za s∏a nia nia jaj w gnieê dzie pod czas
jej nie obec no Êci. Ber ni kle rdza wo szy je sà
do bry mi ro dzi ca mi i dziel nie wo dzà m∏o de
po oko li cy, bro niàc je w ra zie po trze by.

Od chów m∏o dych nie spra wia pro ble -
mów. Po da je my im pa sz´ dla m∏o dych ka -
czàt lub kur czàt oraz rz´ s´, a w mia r´
up∏y wu cza su do da je my zbo ̋ a.

Sà to bar dzo ∏ad ne g´ si i po le cam je ka˝ -
de mu mi ∏o Êni ko wi pta ków blasz ko dzio bych.
Mu si my jed nak pa mi´ taç, ˝e sà wra˝ li we na
pta sià ma la ri´, dla te go nie na le ̋ y ich osie dlaç
w miej scach ob fi tu jà cych w ko ma ry.
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Ber ni kle po trze bu jà traw ni ka, na któ rym mo gà prze by waç z in ny mi blasz ko dzio by mi po za okresem
l´gowym. Fot. J. Zaborowski


