
W o lie ra to spe cy ficz na bu dow -
la, któ ra ma za bez pie czaç

pta ki przed in tru za mi, ta ki mi jak:
kot, pies, tchórz, ku na lub ja strzàb.
Po nad to wo lie ry mo gà s∏u ̋ yç ja ko
po miesz cze nia do ho dow li pta ków.
Ich wiel koÊç jest uza le˝ nio na od ro -
dza ju ho do wa nych zwie rzàt, po nie -
wa˝ mo˝ na ho do waç w nich nie tyl -
ko pta ki, ale rów nie˝ wie wiór ki, ko -
ty ra so we i in ne czwo ro no gi. Do -
brym przy k∏a dem wy st´ po wa nia ta -
kich bu dow li sà wo lie ry w ogro dach
zoo lo gicz nych. Trud no wy obra ziç
so bie pta ki eg zo tycz ne, po za my ka ne
w po miesz cze niach bez do st´ pu
Êwie ̋ e go po wie trza i s∏oƒ ca. Na dru -
gim miej scu wy mie ni∏ bym ho dow l´
pta ków ozdob nych, np. ba ̋ a nów,
któ re wy st´ pu jà w ró˝ nych ga tun -
kach oraz kur ozdob nych, gdzie cz´ -
sto spo ty ka si´ u jed ne go ho dow cy
wie le ras, któ re po win ny byç od sie -
bie od izo lo wa ne. W tym dru gim
przy pad ku wo lie ra jest bar dzo po -

trzeb na dla za pew nie nia pta kom mi -
ni mum kom for tu. Ta ka kon struk cja
po win na byç za da szo na przed nad -
mia rem s∏oƒ ca i wo dy desz czo wej
oraz os∏o ni´ ta przed gwa∏ tow ny mi
ru cha mi po wie trza. Wo lie ry za wsze

do sto so wu je my do wy mo gów ho do -
wa nych zwie rzàt. W przy pad ku ma -
∏ych pta ków eg zo tycz nych, gdzie wy -
ma ga na jest sta ∏a tem pe ra tu ra oto -
cze nia, bu du je si´ je we wnàtrz po -
miesz czeƒ, z mo˝ li wo Êcià wyj Êcia

Wo lie ry dla go ∏´ bi
i in nych pta ków
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Go∏´bnik ogrodowy z wolierà. Fot. St. Sejmicki

Gar∏acze w wolierze. Fot. St. Sejmicki



pta ków, w po rze let niej, na ze -
wnàtrz. Dla nie któ rych ga tun ków
pta ków eg zo tycz nych, któ re przez
wi´k szà cz´Êç ro ku mo gà prze by waç
na dwo rze, bu du je my wo lie ry ogro -
do we. Do ta kich pta ków na le ̋ à nie -
któ re ga tun ki pa pug. Wo lie ry ogro -
do we mo gà byç po je dyn cze lub ze -
spo lo ne, w za le˝ no Êci od te go, czy
ho du je my je den, czy wie le ga tun ków
od dzie lo nych od sie bie. Ta kie bu -
dow le po win ny mieç os∏o ni´ tà przy -
naj mniej jed nà Êcia n´. Naj le piej, by
by ∏a to naj d∏u˝ sza Êcia na tyl na. Mo -
˝e my wów czas umie Êciç tam bud ki
l´ go we, któ re mo gà byç rów nie˝ wy -
ko rzy sta ne przez pta ki ja ko noc le -
gow nie. Gór na cz´Êç wo lie ry po win -
na byç za da szo na, co chro ni nie tyl -
ko przed ulew ny mi desz cza mi, ale
te˝ przed nie po ̋ à da ny mi go Êç mi, ja -
ki mi sà dzi ko la ta jà ce pta ki, któ re
swo imi od cho da mi mo gà spro wa -
dziç ró˝ ne go ro dza ju cho ro by. Od -
s∏o ni´ ta wo lie ra sta no wi du ̋ e za gro -
˝e nie dla prze by wa jà cych w niej
miesz kaƒ ców, a to dla te go, ˝e bie ga -
jà ce w dzieƒ lub w no cy ko ty, tchó -
rze czy ku ny nie po ko i∏y by na szych
ulu bieƒ ców. W tych ogro do wych po -
miesz cze niach po wi nien byç od po -
wied ni wy strój. Mi le wi dzia nym ele -
men tem jest sta ry pieƒ Êli wy wraz
z ko na ra mi, na któ rych pta ki ch´t nie
sia da jà na od po czy nek lub od by wa jà
pta sie sej mi ki. Do bre sà rów nie˝ tak
zwa ne ∏a wecz ki, zro bio ne z dwóch

wko pa nych pio no wo s∏up ków
z umo co wa ny mi po przecz ka mi,
gdzie pta ki sia da jà w cza sie prze lo -
tów. W za le˝ no Êci od ro dza ju ho do -
wa nych pta ków, mo ̋ e my po sa dziç
ró˝ ne krze wy li Êcia ste lub igla ste,
aby stwo rzyç miesz ka jà cym w niej
zwie rz´ tom „ma ∏y raj”. W wo lie rze
sie je my tra w´, któ rà na le ̋ y utrzy my -
waç tak, jak traw nik. Po przez Êci na -
nie tra wy ∏a twiej jest nam utrzy maç
czy stoÊç. Jed nym z naj wa˝ niej szych
ele men tów wn´ trza jest miej sce,
gdzie b´ dzie my po da waç na szym
zwie rz´ tom kar m´, oraz usta wia my
poj nik. Ka˝ dy z ho dow ców ma w∏a -
sny po mys∏, jak to urzà dziç. We d∏ug

mo jej opi nii, naj lep szym roz wià za -
niem by∏ by stó∏, któ ry mia∏ by okrà -
g∏y blat, w cz´ Êci Êrod ko wej pod par -
ty od spodu jed nà no gà. Na tym sto -
le usta wio ny by∏ by po jem nik z kar -
mà, a dla uatrak cyj nie nia mo˝ na do
bla tu przy mo co waç ja kàÊ wy myÊl nà
ga ∏àz k´ z su che go, twar de go drew na
i tam wie szaç ró˝ ne sma ko ∏y ki, jak
np.: ga ∏àz ki pro sa, Êwie ̋ e, m∏o de,
zie lo ne ga ∏àz ki lub owo ce. Na sto le
po wi nien staç te˝ poj nik z wo dà. Je -
Êli ho dow ca jest w mia r´ za mo˝ ny,
to pro po nu j´, aby w wo lie rze by ∏a
wy bu do wa na fon tan na, naj le piej
z bie ̋ à cà wo dà lub z pew nà ilo Êcià
wo dy, któ ra by∏a by prze pom po wy -

wa na przez oczysz czal nik
(ma ∏y filtr). By∏ by to ma ∏y
raj, gdzie pta ki oprócz po -
sia da nia wo dy do pi cia,
mo g∏y by kà paç si´ do wo -
li. Na ze wnàtrz wo lie r´
ob sa dza my ró˝ ny mi krze -
wa mi, we d∏ug upodo baƒ
ho dow cy, co b´ dzie mi ∏e
dla oka w∏a Êci cie la
i uprzy jem ni ˝y cie miesz -
kaƒ com bu dow li.

Pod ko niec XX wie ku
ho dow cy go ∏´ bi ra so wych
za cz´ li bu do waç wo lie ry,
ja ko prze d∏u ̋ e nie swo ich
go ∏´b ni ków. Bar dzo szyb -
ko prze ko na li si´, ˝e jest

ABC hodowcyABC

56 6, 7/2006

Woliery zaaran˝owane z siatki rozpostartej na podpórkach w Parku Dzikich Zwierzàt w Kadzid∏owie.
Fot. A. Kruszewicz

Woliery z domkami dla kuraków w Warszawskim Ogrodzie Zoologicznym.



to po trzeb ne i wy god ne uspraw nie -
nie pra cy ho dow la nej. W ho dow lach
go ∏´ bi ra so wych wy st´ pu je bar dzo
du ̋ e zró˝ ni co wa nie pod wzgl´ dem
spraw no Êci po szcze gól nych ras go -
∏´ bi. Go ∏´ bie mo˝ na po dzie liç na
s∏a bo fru wa jà ce, z ogra ni czo nym
po lem wi dze nia lub po ru sza nia si´,
np. pa wi ki, pe ru ka rze, nie któ re ra sy
tur ko tów i gar ∏a czy ∏ap cia tych. Pta -
ki te mo˝ na uznaç za ty po wo wo lie -
ro we. Prze wa ̋ a jà ca cz´Êç go ∏´ bi ra -
so wych nie wy ma ga cho wu wo lie ro -
we go. Jed nak za le ca si´, aby przy
ka˝ dym go ∏´b ni ku bu do wa ne by ∏y
wo lie ry, ko niecz nie cz´ Êcio wo za da -
szo ne. Go ∏´ bie po win ny mieç bez -
po Êred ni wy lot z go ∏´b ni ka na te ren

wo lie ry. We wnàtrz ma jà otrzy my -
waç kar m´ oraz wo d´ do pi cia i kà -
pa nia. Jak wcze Êniej opi sa ∏em, kar -
ma i wo da po win ny byç umiesz czo -
ne na sto li ku, ˝e by nie mia ∏y do niej
do st´ pu gry zo nie. Sto lik po wi nien
byç usy tu owa ny w za da szo nej cz´ Êci
po miesz cze nia, aby dzi kie pta ki nie
za nie czysz cza ∏y od cho da mi kar my
czy wo dy. Przy ho dow li go ∏´ bi, któ -
re przez ca ∏y dzieƒ la ta jà na wol no -
Êci, wo lie ra nie tyl ko spe∏ nia za da -
nie za bez pie cze nia po ̋ y wie nia, ale
tak ̋ e bez stre su mo˝ na w niej trzy -
maç pta ki pod czas krót kie go wy jaz -
du, w po rze ulew nych desz czy lub
w zi mie pod czas du ̋ ych opa dów
Ênie gu. Go ∏´ bie ma jà ce bez po Êred -

ni kon takt z oto cze niem, nie prze ̋ y -
wa jà wi´c du ̋ e go stre su z po wo du
za mkni´ cia. W ostat nim cza sie ho -
dow cy, na ucze ni przy krym do Êwiad -
cze niem wy st´ po wa nia wi ru sa pta -
siej gry py, z po wo dze niem mo gà
trzy maç za mkni´ te go ∏´ bie w wo lie -
rze, bez oba wy za ka ̋ e nia wi ru sem
roz no szo nym przez dzi kie pta ki,
pod wa run kiem, ˝e ca ∏a gór na cz´Êç
b´ dzie za da szo na, choç by fo lià. Po -
miesz cze nia dla go ∏´ bi ma jà byç ob -
szer ne, da jà ce mo˝ li woÊç swo bod -
ne go fru wa nia oraz po win ny po sia -
daç miej sce do sia da nia. W wy po sa -
˝e niu wo lier po win ny znaj do waç si´
grz´ dy, wy ko na ne z li stew oraz pó∏ -
ki bocz ne, gdzie pta ki lu bià prze sia -
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Woliery Zbigniewa Hordeckiego z Nowej Soli. Woliery wykonane z siatki, przykryte folià rozpi´tà na belkach sosnowych. Ty∏ wolier, zrobiony z desek, jest
os∏onà od wiatru. Domki dla kur zosta∏y wykonane z nieokorowanych desek brzozowych i sosnowych (tzw. odpad tartaczny). W Êrodku domki sà ocieplone,
obite p∏ytà pilÊniowà. Na dnie wysypano ˝wir i drobny piasek. Budowle dla ptaków wykonane z drewna sà dobrym rozwiàzaniem: kury nie chorujà, ch´tnie
wysiadujà jaja. Fot. A. Bartkowiak

Wo lie ra dla ba ̋ an tów, do -
dat ko wo za bez pie czo na u
do ∏u drob nà siat kà. Fot.
A. Kru sze wicz



dy waç gro mad nie. Ja ko pod ∏o ̋ e za -
le ca si´ wy strzy ̋ o ny traw nik. Mi le
wi dzia na i lu bia na przez go ∏´ bie jest
ma ∏a fon tan na. W du ̋ ych wo lie rach
mo˝ na ob sie waç grzàd ki pie trusz kà,
bu racz ka mi czer wo ny mi, sa ∏a tà, ob -
sa dzaç ka pu stà lub wy dzie liç pew nà
cz´Êç na mni szek le kar ski (mlecz).
Go ∏´ bie ch´t nie z tych przy sma ków
ko rzy sta jà, a wp∏y wa to na ich zdro -
wot noÊç i do bre sa mo po czu cie. 

Po zna li Êmy prze zna cze nie i przy -
dat noÊç wo lier, nad szed∏ wi´c czas,
by Êmy po zna li spo sób ich bu do wa -
nia. Przed przy stà pie niem do bu do -
wy, po win ni Êmy o ta kim za my Êle po -
wia do miç sta ro stwo po wia to we,
urzàd za go spo da ro wa nia prze strzen -
ne go i sà sia da. Je Êli nie b´ dzie sprze -
ci wu, mo ̋ e my przy stà piç do wy ty cza -
nia pod sta wy bu dow li. Gdy obiekt
bu do wa ny jest bez po Êred nio na zie -

mi, na le ̋ y wy ko paç (we d∏ug ry sun ku
pod sta wy) ro wek o g∏´ bo ko Êci
30–40 cm, za sza lo waç de ska mi cz´Êç
po nad zie mià, na wy so ko Êci oko ∏o
20 cm (sze ro ko Êci 15 cm), i ca ∏oÊç za -
laç be to nem. B´ dzie to fun da ment,
któ ry usta bi li zu je dal szà kon struk cj´
oraz za bez pie czy przed do sta niem
si´ do wn´ trza nie po ̋ à da nych in tru -
zów, ta kich jak: szczur, lis, pies i in -
ne. Kon struk cj´ mo˝ na wy ko naç
w do wol ny spo sób, np. z kan tó wek
drew nia nych, pro fi li za m-kni´ tych,
rur czy kà tow ni ków. Na go to wym
fun da men cie sta wia my, uprzed nio
przy go to wa ne, kon struk cje bocz ne.
¸à czy my je w na ro˝ ni kach i sta wia -
my wszyst kie czte ry ele men ty bocz -
nych cz´ Êci. Je Êli wo lie ra przy le ga do
Êcia ny go ∏´b ni ka, to wy star czà tyl ko
trzy ele men ty. W jed nej ze Êcian mo -
˝e my umie Êciç drzwi wej Êcio we oraz

wy lot dla go ∏´ bi na ze wnàtrz. Jed -
nym z naj wa˝ niej szych ele men tów
jest kon struk cja gór nej cz´ Êci wo lie -
ry, ze wzgl´ du na zi mo we opa dy
Ênie gu. Kon struk cje bocz ne i gór ne
mu szà byç wy ko na ne tak, by nie do -
sz∏o ni gdy do za wa le nia si´ na szej
bu dow li. Po wy ko na niu kon struk cji
i upew nie niu si´, ˝e jest od po wied -
nia, przy st´ pu je my do moc ne go ob -
cià gni´ cia jej siat kà. Uni wer sal na
siat ka jest wy ko na na z dru tu o prze -
kro ju 2 mm, ocyn ko wa na, o oczkach
20 x 20 mm. Jest ona od por na na
czyn ni ki at mos fe rycz ne i b´ dzie nam
s∏u ̋ yç przez d∏u gie la ta. Siat k´ ta kà
sto su je my przy cho wie du ̋ ych pa -
pug, ba ̋ an tów, kur i go ∏´ bi. Przy ma -
∏ych, eg zo tycz nych ptasz kach, le piej
za sto so waç siat k´ z dru tu ocyn ko wa -
ne go o prze kro ju 1 mm, oraz
o oczkach 10 x 10 mm. Przy ho dow li
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Du˝e woliery w ogrodach zoologicznych cz´sto sà ciekawie zaaran˝owane wewnàtrz i sà nie tylko wygodnym pomieszczeniem dla mieszkaƒców, ale tak˝e
ozdobà. Fot. A. Kruszewicz

Go∏´bniki z zadaszonymi wolierami wykonane z dba∏oÊcià o szczegó∏y.



pa pug nie na le ̋ y u˝y waç sia tek ma -
lo wa nych far ba mi, gdy˝ pta ki te b´ dà
ob dzio by waç wy schni´ tà far b´, któ ra
mo ̋ e im za szko dziç. Na le ̋ y jesz cze
wie dzieç, ˝e pa pu gi miesz ka jà ce sta -
le w wo lie rach ogro do wych, cz´ sto
Êpià przy cze pio ne do siat ki, a w no cy
kot, tchórz czy ku na za kra da jà si´ do
Êpià ce go pta ka i mo gà wy rwaç mu
no g´. Aby te mu za po biec, po win no
si´ za k∏a daç siat ki po dwój ne, od da -
lo ne od sie bie oko ∏o 15 mm. Wo lie ry
mo˝ na udo sko na laç na ró˝ ny, wy my -
Êlo ny przez sie bie spo sób, ale tak,
aby ich miesz kaƒ cy czu li si´ tam bez -
piecz nie i kom for to wo. 

Sta ni s∏aw Sej mic ki
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sprzeda˝ 
wysyłkowa na cały kraj

Na pierwszym planie autor wraz z niemieckimi przyjació∏mi na tle
wolier o drewnianej konstrukcji. Fot. St. Sejmicki


