
J e Êli cho dzi o wo lie r´, du ̋ e zna cze nie
ma wy bór te re nu. Pod gle bie po win -

no byç lek kie i prze pusz czal ne, zie mia
cie p∏a. Je ̋ e li z ko niecz no Êci mu sisz wy -
bu do waç wo lie r´ na ci´˝ kiej, nie prze -
pusz czal nej gle bie, te ren mu si byç wy dre -
no wa ny i trze ba na wieêç gru bà war stw´
pia sku. Wil goç i brak s∏oƒ ca sà g∏ów ny mi
przy czy na mi po wo du jà cy mi za ha mo wa -
nia w roz wo ju pta ków i u∏a twia jà cy mi od -
wie dze nie ca ∏ej ho dow li przez epi de mie!
Wo lie ra po win na byç os∏o ni´ ta od zim -
nych wia trów i mieç wy sta w´ po ∏u dnio -
wo -wschod nià oraz za pew niaç tro ch´ cie -
nia. Do ogro dze nia jej naj le piej u˝yç siat -
ki o gru bo Êci dru tu 1,4 mm i wiel ko Êci
2,5x2,5 cm. Siat ka o ta kich wy mia rach za -
bez pie cza przed do sta wa niem si´ do po -
miesz cze nia szczu rów, ∏a sic, kun oraz
wró bli wy ja da jà cych po karm. Oczy wi Êcie
mo ̋ esz u˝yç siat ki o mniej szych oczkach
1,5x1,5 cm. Le piej za bez pie cza ona po -
miesz cze nia, chro ni cza sa mi tak ̋ e od
my szy. Oprócz te go do brze jest wko paç
siat k´ w zie mi´ na g∏´ bo koÊç ok. 50 cm
(ja tak zro bi ∏em), za bez pie cza to przed
pod ko pa mi in tru zów. Przyj mu je si´ 3m2

na jed ne go ba ̋ an ta. Mo ja wo lie ra, w któ -
rej sà 3 kur ki i 1 ko gut ba ̋ an ta z∏o te go,
ma wy mia ry 4 m x 3 m i wy so koÊç 1,8 m,
jest za da szo na w ok. 40%. MI ̧ E GO
BU DO WA NIA.

ma xi musss

C hcia∏ bym wszyst kim u˝yt kow ni -
kom POL SKIE GO KUR NI KA

krót ko opi saç in sta la cj´ ogro dze nia elek -
trycz ne go wo kó∏ do mu. Za in sta lo wa ∏em
ta kie 2 la ta te mu, gdy ku na i dzi ki kot
po ̋ y wia ∏y si´ mo imi pta ka mi i ja koÊ od
te go cza su za po mnia ∏em o fu trza stych
dra pie˝ ni kach. Ogro dze nie nie mo ̋ e
sta no wiç za gro ̋ e nia dla lu dzi – dla te go
do brze jest po wia do miç sà sia dów, ˝e ta -
kie zo sta ∏o za in sta lo wa ne, oraz po wie siç
ta blicz ki (ma ∏e pla sty ko we sà w wy po sa -
˝e niu). Ogro dze nie ma sil ny im puls
(0,4 J), ale nie sta no wi za gro ̋ e nia, je Êli
zwie rz´ mo ̋ e si´ cof nàç (nie mo ̋ e si´
za plà taç wo kó∏ prze wo du, nie po win no

byç krza ków itp.). Sam pa r´ ra zy zo sta -
∏em po bu dzo ny ta kim im pul sem do ak -
tyw niej sze go ob ser wo wa nia oto cze nia,
mo je psy i kot rów nie˝ – wszy scy ˝y je my,
ale do prze wo du ju˝ si´ nie zbli ̋ a my.
D∏u goÊç dru tu, w przy pad ku mo je go
elek try za to ra, mo ̋ e mieç max. 15 km
d∏u go Êci (dla mnie star czy – jesz cze nie
do ro bi ∏em si´ po sia d∏o Êci, wi´c na
0,25 ha ogro du star czy). W wy po sa ̋ e niu
za sto so wa ∏em elek try za tor uni wer sal ny
(na pràd sta ∏y i zmien ny oraz na ba te rie),
ale sà te˝ i in ne. War to obej rzeç ka ta log:
www.po me lac .p l /ka  ta  lo  g i /UNTI -
TLED_1.PDF 

Po bór mo cy 0,5 kW/h – bar dzo ma ∏o
mo im zda niem (mój elek try za tor pod ∏à -
czo ny jest do sie ci 230 V – naj taƒ szy
chy ba spo sób). 

Ogro dze nie w∏à czam tyl ko w no cy,
lub w dzieƒ, gdy ni ko go nie ma w do mu
i kie dy pies nie bie ga, no i gdy ktoÊ mi
po wie, ˝e wi dzia∏ bli sko do mu li sa, ku n´
lub ∏a si c´. 

Wo kó∏ do mu mam be to no we s∏up ki
ogro dze nio we i siat k´ sta lo wà ple cio nà
(stan dard). Na s∏up kach za ∏o ̋ o ne sà
ob jem ki zro bio ne ze sta li ocyn ko wa nej
(ze zu ̋ y tych sta rych pa ra pe tów), a do
nich przy kr´ co ne sà pla sty ko we izo la to -
ry w od le g∏o Êciach co 5 me trów (izo la -
to ry w wy po sa ̋ e niu) i tu taj zno wu pro -
po nu j´ obej rzeç ka ta log osprz´ tu:
www.po me lac .p l /ka  ta  lo  g i /UNTI -
TLED_2.PDF 

Za sto so wa ∏em izo la tor okrà g∏y
z wkr´ tem do drew na, ale ja mam izo la -
to ry na gwin to wa ne i przy kr´ co ne na na -
kr´t ki do ob jem ki (1/3 trzpie nia mo˝ na
jesz cze na gwin to waç). 

Drut ocyn ko wa ny, o prze kro ju 1 mm
(te˝ jest w wy po sa ̋ e niu), mo im zda -
niem jest lep szy od ta sie mek (taƒ szy
i do brze prze wo dzi pràd, trud no go ze -
rwaç). 

Za in sta lo wa ∏em 2 dru ty na ogro dze -
niu. Je den u gó ry siat ki, po ze wn´trz nej
stro nie ogro dze nia – dra pie˝ nik wspi -
na jàc si´ po siat ce mu si do tknàç prze -
wo du i uciec, dru gi na do le, po we -

wn´trz nej stro nie ogro dze nia – dra -
pie˝ nik ro biàc pod kop pod siat kà do -
sta nie im puls w g∏o w´ i te˝ mu si w bó lu
wy co faç si´, aby szu kaç szcz´ Êcia gdzie
in dziej. 

Elek try za tor mam na Êcia nie do mu
pod bal ko nem, prze wód idzie gó rà siat -
ki i za kr´ ca po tem na dó∏. Przy bra mie
wjaz do wej oraz furt kach do ogro du bie -
gnie prze wo dem izo lo wa nym, wko pa -
nym w zie mi´. Wa˝ ne jest uzie mie nie
ogro dze nia (wszyst ko w in struk cji in sta -
la cji, ale jak by by ∏y pro ble my, s∏u ̋ ´ ra -
dà). Pro du cent do dat ko wo za le ca od -
gro mie nie (ja te go nie zro bi ∏em – in sta -
la cja nie jest naj wy˝ szym punk tem oto -
cze nia, jak to mia ∏o by miej sce, np. na
pa stwi sku). 

A te raz kosz ty – ca ∏oÊç mnie kosz to -
wa ∏a 250 z∏ (elek try za tor, zwój 500 m
dru tu oraz 75 izo la to rów). Za ku pu do -
ko na ∏em u po Êred ni ka, ale na wy sta wie
PO LA GRA FARM w Po zna niu roz ma -
wia ∏em z przed sta wi cie lem fir my i oni
wszyst ko przy sy ∏a jà do do mu za za li cze -
niem pocz to wym. – Prze p∏a ci ∏em, ale
i tak si´ op∏a ca, mam spo kój.

prze mas

M o im zda niem wo lie ra po win na
byç wy ko na na z ma te ria ∏ów

trwa ∏ych, aby unie mo˝ li wiaç uciecz k´
na szym pod opiecz nym i za bez pie czaç
miesz kaƒ ców wo lie ry przed nie pro szo -
ny mi go Êç mi z ze wnàtrz. 

Na pew no nie spe∏ nia tych wa run ków
siat ka pla sti ko wa, po zo sta jà siat ki me -
ta lo we. Co do Êred ni cy oczka to, przy
ho dow li kur, na le ̋ y wziàç pod uwa g´
unie mo˝ li wie nie do st´ pu szkod ni ków
i dzi kich pta ków, wi´c wy da je si´, ˝e
naj od po wied niej sze by ∏o by oczko 1,8-
2 cm. 

Wy ko na nie wo lie ry z drob niej szej
siat ki, mo ̋ e pro cen to waç rów nie˝
w przy sz∏o Êci, kie dy za miast kur chcie li -
by Êmy ho do waç in ne pta ki. Za bez pie czy
te˝ kur cz´ ta przed sa mo wol nym opusz -
cze niem wo lie ry.

Adam

Rozmowy w s iec i

Po ra dy na te mat wo lier 
z fo rum in ter ne to we go „Pol ski kur nik“
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Zapraszamy równie˝ na forum internetowe
www.woliera.pl, www.czubatkapolska.pl


