
N ie wàt pli wà atrak cjà przy do mo -
we go ogro du mo ̋ e byç wo lie ra

dla pta ków. Wa run kiem jest od po -
wied nie wkom po no wa nie jej w kra jo -
braz. O ja kich spra wach na le ̋ y po my -
Êleç, ja kie pro ble my roz wià zaç przed
jej bu do wà i ja kie aspek ty wziàç pod
uwa g´? Wy pisz my kil ka punk tów:

1. Ga tun ki i ra sy pta ków dla któ rych
wo lie ra ma zo staç zbu do wa na.

2. Lo ka li za cja wo lie ry.
3. Wy glàd ze wn´trz ny wo lie ry.
4. Wy bór ma te ria ∏ów bu dow la -

nych.
Wa˝ ne jest ro ze zna nie, czy nie po -

trze ba na bu do w´ wy bra nej przez nas
kon struk cji od po wied nie go ze zwo le -
nia. Nie na le ̋ y umiesz czaç wo lie ry
w miej scach ru chli wych, w bli skiej
od le g∏o Êci od uli cy czy te˝, np. pla cu
za baw dla dzie ci. Z dru giej stro ny po -
win na ona cie szyç bli skim kon tak tem
z do mow ni ka mi, do któ rych pta ki na
pew no si´ przy zwy cza jà. Ze wzgl´ du
na to ja kie pta ki za mie rza my w niej
trzy maç, mu si my do braç wiel koÊç
wo lie ry. Cza sem le piej mieç kil ka
wo lier mniej szych ni˝ jed nà du ̋ à.
Mu si my pa mi´ taç, ˝e nie wszyst kie
ga tun ki pta ków si´ to le ru jà. Pro ble -
mu nie ma przy ho dow li jed nej ra sy
i za cho wa niu od po wied nich pro por -
cji ilo Êcio wych. 

Na st´p nà spra wà jest de cy zja, czy
pta ki ma jà w niej prze by waç ca ∏y rok,
czy tyl ko let nià po rà. Ma to za sad ni -
cze zna cze nie przy pro jek to wa niu wo -
lie ry, zwa ̋ yw szy na aspekt fi nan so wy.

Ty po wa ama tor ska wo lie ra let nia
po sia da tyl ko jed nà cz´Êç o kszta∏ cie
czwo ro kà ta al bo np. sze Êcio kà ta,
wy ko na nà z ram drew nia nych lub
alu mi nio wych po wle czo nych siat kà.
Ta ka wo lie ra nie ma za zwy czaj pod -
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Wo lie ry dla drob nych
pta ków eg zo tycz nych

Kupujàc gotowe panele, mo˝emy zestawiaç ró˝ne kszta∏ty wolier. Zdj´cie wykonane w Bad Salzuflen w
2005 r. Fot. A. Jenczura

W Niemczech mo˝na kupiç gotowe woliery z p∏yt metalowo-piankowych. Fot. A. Jenczura



∏o gi be to no wej, za to wo ko ∏o za bez -
pie czo na jest kra w´˝ ni ka mi be to no -
wy mi, wko pa ny mi w zie mi´ na g∏´ -
bo koÊç oko ∏o 30 cm, za bez pie cza jà -
cy mi pta ki przed gry zo nia mi. Dach
mo ̋ e byç drew nia ny, ale cz´ sto po -
kry wa si´ go ró˝ ne go ro dza ju p∏y ta -
mi wy ko na ny mi z two rzy wa sztucz -
ne go. W cza sach „pta siej gry py” nie
do po my Êle nia jest dach wy ko na ny
z siat ki! Od cho dy dzi ko ˝y jà cych
pta ków nie ma jà pra wa prze do staç
si´ bo wiem do wn´ trza wo lie ry.
W Êrod ku ta kiej bu dow li mo˝ na za -
wie siç tzw. bu d´, czy li po miesz cze -
nie, gdzie pta ki b´ dà mo g∏y scho waç
si´ przed desz czem czy zim nem.

„Praw dzi wa” wo lie ra zbu do wa na
jest na fun da men cie, a na to po -
trzeb ne ju˝ jest ze zwo le nie sto sow -
nych in sty tu cji. War to jed nak po wal -
czyç i zbu do waç coÊ, z cze go przez
d∏u gi czas b´ dzie my mo gli si´ cie -
szyç. Fun da ment po wi nien byç wy ko -
na ny pod ca ∏à wo lie rà zbu do wa nà
z trzech cz´ Êci: za mkni´ tej, wo lie ry
ze wn´trz nej – w∏a Êci wej i tzw. stre fy
bez pie czeƒ stwa, unie mo˝ li wia jà cej
uciecz k´ pta kom. Ta ostat nia jest wy -
dzie lo nà cz´ Êcià wo lie ry ze wn´trz nej

z drzwia mi do wo lie ry w∏a Êci wej
i drzwia mi na ze wnàtrz. 

Pod ∏o ga pod cz´ Êcià za mkni´ tà
po win na byç be to no wa, a pod cz´ -
Êcià otwar tà nie ko niecz nie, acz kol -
wiek ta kie roz wià za nie ma swo je
za lety. Jed nà z nich jest ∏a twoÊç
w utrzy ma niu czy sto Êci. W tej cz´ Êci
wo lie ry wska za na jest ro Êlin noÊç,
nie jed no krot nie po ma ga jà ca i u∏a -
twia jà ca otrzy ma nie przy chów ku od
ho do wa nych pta ków. Ro Êlin ki mo˝ -
na trzy maç, np. w do nicz kach. Wo -
lie ra ze wn´trz na, ze wzgl´ du na
wspo mnia ne ju˝ wy ̋ ej za gro ̋ e nia,
po win na mieç za kry ty dach. Ma te -
ria∏ nie ma tu zna cze nia. Wa˝ na jest
funk cjo nal noÊç i es te ty ka. Szkie let
Êcian wo lie ry ze wn´trz nej co raz
cz´ Êciej wy ko nu je si´ z pro fi li alu -
mi nio wych, któ re sà co praw da dro -
gie, ale nie wy ma ga jà kon ser wa cji
i jest to ich du ̋ a za le ta. Wiel koÊç
oczek siat ki do pa so wa na po win na
byç do ho do wa nych pta ków. Dla
ma ∏ych pta ków (∏usz cza ki, ka nar ki)
po win na ona wy no siç 1,25 cm. Ta
wiel koÊç sku tecz nie za bez pie cza
przed gry zo nia mi. Obec nie na pol -
skim ryn ku jest wie le sia tek nie -

rdzew nych czy te˝ po wle ka nych
(choç by Bec kert), nie ma wi´c
z tym ma te ria ∏em pro ble mu. Na
gie∏ dzie pta ków, w cze skim Pre ro -
wie, wi dzia ∏em ele men ty ∏à czà ce
pro fi le alu mi nio we, tak ̋ e ci´ te na
mia r´. Cze ski ry nek jest pod tym
wzgl´ dem do brze za opa trzo ny.
W Pol sce nie uda ∏o mi si´ spo tkaç
z ty mi wy ro ba mi. Byç mo ̋ e jed nak
ktoÊ je pro du ku je. 

Do wy ko na nia po miesz cze nia za -
mkni´ te go mo ̋ e my u˝yç drew na czy
te˝ p∏yt wió ro wych od por nych na
dzia ∏a nie mro zu i wo dy. Wi dzia ∏em
te˝ na Mi strzo stwach Nie miec bu d´
wy ko na nà z p∏yt bla sza no -pian ko -
wych. Ca ∏oÊç, w po ∏à cze niu z alu mi -
nio wy mi pro fi la mi wo lie ry ze -
wn´trz nej, wy glà da ∏a bar dzo cie ka -
wie. W Êrod ku bu dy po sta wiç mo˝ -
na re ga ∏y ho dow la ne lub sio de∏ ka
dla pta ków. Cz´Êç po miesz cze nia
trze ba ko niecz nie prze zna czyç na
ar ty ku ∏y ho dow la ne, ziar no i in ne
ak ce so ria. 

W Za chod niej Eu ro pie sto so wa ne
sà pew ne stan dar dy wiel ko Êci wo lier
dla po szcze gól nych pta ków. Wra ca -
jàc do ho dow li w wo lie rach: wi´k -
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tzw. „bu da“, czy li schro nie nie dla pta ków

zadaszenie drewniane albo z p∏yt
z tworzywa sztucznego, które mogà byç
przezroczyste.

siat ka o oczkach do pa so -
wa nych wiel ko Êcià do
trzy ma nych pta ków

ramy drewniane lub metalowe

woliera w∏aÊciwa dla ptaków

strefa bezpieczeƒstwa

Ty po wa wo lie ra let nia. Nie po sia da be to no wej pod ∏o gi, ale za bez pie czo na jest be to no wy mi kra w´˝ ni ka mi wko pa ny mi na ok. 30 cm lub fun da men tem. Za bez -
pie cza to miesz kaƒ ców przed gry zo nia mi.



szoÊç pa pug i pta ków eg zo tycz nych
na da je si´ do prze by wa nia w tych bu -
dow lach. Od mien ne zda nie mam
o ka nar kach. Je ̋ e li wo lie ra ma mieç
tyl ko ozdob ny cha rak ter, to nie wi -
dz´ pro ble mu. Trzy ma nie w wo lie rze

ka nar ków, któ re sà prze zna czo ne do
po ka zy wa nia ich na wy sta wach, nie
ma sen su. Po wo dem g∏ów nym sà cz´ -
ste bi twy i utra ta cz´ Êci upie rze nia,
co przy ka nar kach z ko ron ka mi mo -
˝e daç op∏a ka ne re zul ta ty. Rów nie˝

ka nar ki k´ dzie rza we (któ rych je stem
ho dow cà) nie po win ny miesz kaç
w wo lie rach, po nie wa˝ ich fry zu ry
tra cà na war to Êci.

An drzej Jen czu ra
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Specjalistyczne klatki dla ptaków
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Przyk∏ady du˝ych wolier z ogrodów zoologicznych. Fot. A. Kruszewicz


