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Papużki faliste
kontynuacja z poprzedniej strony

jak mniszek, babka, gwiazdnica, 
pokrzywa, tasznik i inne są cennym 
uzupełnieniem pokarmu w okresie 
wiosenno-letnim. Podawać można 
również warzywa liściowe, takie jak: 
szpinak, sałatę, cykorie oraz inne 
warzywa w tym marchewkę, ogórka, 
a także owoce jak jabłka czy gruszki. 
Nie mają one tak dużej wartości 
odżywczej jak ziarn, ale są natomiast 
ważnym źródłem witamin oraz 
mikro- i makroelementów, które 
zapewniają ptakom zdrowie oraz 
witalność. W okresie lęgów ważne 
jest podanie ptakom wapienka lub 
sepi, które oprócz tego, że pomagają 
w ścieraniu dzioba, są także źródłem 
wapnia niezbędnego do prawidło-
wego uformowania skorupek jaj. W 
okresie karmienia młodych należy 
nieco zmodyfi kować dietę ptaków. 
Młode w okresie intensywnego 
wzrostu wymagają większych ilości 
białka, którego źródłem w naturze 
są owady. Można ptakom podawać 
larwy mączlika (uprzednio pozba-
wione twardej, chitynowej główki) 
choć są niechętnie pobierane przez 
ptaki. Można również kupić spe-
cjalny pokarm jajeczny dostępny w 
sklepach. Można go także przygoto-
wać we własnym zakresie na bazie 
ugotowanego jaja wymieszanego z 
biszkoptem oraz tartą marchewką 
oraz z larwami mącznika, które 
w tej postaci są chętniej zjadane. 
Oprócz podstawowych pokarmów 
stosowanych w żywieniu papużek 
dostępne są także tzw. smakołyki w 
postaci serduszek lub dzwoneczków, 
które składają się z posklejanego sło-
dem ziarna. Takie przysmaki mają 
wysoką wartość kaloryczną, dlatego 
nie należy ich podawać zbyt często. 
Mogą spowodować otłuszczenie 
ptaków, co negatywnie odbije się na 
ich zdrowiu i chęci do przystąpienia 
do lęgów. Ze względu, że znaczącą 
część pokarmu papużek stanowi 
suche ziarno, należy zapewnić 
ptakom stały dostęp do wody. Musi 
ona być czysta. Najlepiej aby to była 
chłodna przegotowana woda lub 
woda mineralna. Do wody można 
podawać preparaty mineralne i 
witaminowe, chociaż jeśli dieta jest 
odpowiednio zróżnicowana nie ma 
takiej konieczności. Częsty brak 
wody w naturze sprawił, że ptaki te 
przystosowały się do częściowych 
okresów bez wody. Często przy 
podawaniu zielonych części roślin, 
owoców oraz warzyw bogatych w 
wodę papużki piją jej mniej bądź w 
ogóle. Nie należy się tym martwić i 
brać tego za objaw choroby.

Rozmnażanie papużek falistych 
nie należy do trudnych, jednak 
przed przystąpieniem do lęgów 
należy stworzyć ku temu odpo-
wiednie warunki. Przede wszystkim 
musimy posiadać parę (samca i 
samicę) bądź grupę ptaków, które 
uzyskały dojrzałość płciową. Pod-
stawową cechą pozwalającą na 
rozpoznanie płci danego osobnika 
jest kolor woskówki. U dorosłego 
samca jest ona intensywnie niebie-
ska, natomiast u dorosłej samiczki 
biała lub lekko beżowa, rzadziej 
jasnoniebieski. U samca woskówka 
jest gładka, u samiczki zaś matowa 
i jakby pomarszczona. Po kreśleniu 
płci jeśli posiadamy dobraną parę 
ptaków w odpowiedniej kondycji 
należy w klatce umieścić budkę 
lęgową. Można ją zakupić w skle-

Redakcja f&f: Karolu, jak naro-
dził się pomysł utworzenia fi lii 
WPA w Polsce oraz jaki miałeś w 
tym udział?

Karol Sepielak: W styczniu tego 
roku wstąpiłem do WPA. Pomogła 

mi w tym organizacja Aviornis Inter-
national, do której magazynu piszę 
artykuły. W lutym dostałem mail 
od pana Keitha Chalmersa-Watsona 
(prezesa WPA) z zaproszeniem na 
spotkanie członków organizacji w 
czeskim mieście Pilzno, organizo-
wane przez czesko-słowacki oddział 
WPA. Oczywiście z radością skorzy-
stałem z zaproszenia. Na spotkanie 
przybyło dwóch członków rady WPA 
i to od nich otrzymałem pierwsze 
wskazówki dotyczące kryteriów, 
jakie należy spełnić, by móc otwo-
rzyć kolejną fi lię WPA. Polecono mi 
przede wszystkim zebrać zespół ludzi, 
którzy będą zainteresowani hodowlą 
ptaków w czystości gatunkowej. 
Wróciłem do Polski i zrealizowałem 
wytyczne. Trzy tygodnie później 
odbył się kolejny zjazd WPA. Tym 
razem gospodarzami byli członkowi 
austriackiego oddziału WPA. To na 
tym spotkaniu poznałem panów 
Keitha Chalmersa-Watsona i Johna 
Cordera, prezesów WPA. Stało się to 
podczas rady WPA, na którą zostałem 
zaproszony. Zdałem tam raport z 
realizacji poszczególnych punktów 
planu, którego realizację zalecono mi 
w Pilznie. Ponadto opowiedziałem o 

polskich hodowlach oraz ogrodach 
zoologicznych. Tam też uzgodniłem 
wizytacje, którą mieli odbyć w Polsce 
panowie Chalmers-Watson i Corder. 
Uzgodniliśmy termin wizytacji na 
14-17 czerwca. Ustaliłem plan naszej 
wycieczki w taki sposób, by zapre-

zentować jak najwięcej prywatnych 
hodowli, oraz ująłem w nim zwiedza-
nie dwóch ogrodów zoologicznych 
– krakowskiego i warszawskiego. 

Jak przebiegła wizytacja?

Moi goście przylecieli do Krakowa 
14 czerwca. Wizytację rozpoczęliśmy 
już tego samego dnia – przedstawiłem 
gościom swoją skromną hodowlę. 

Następnego dnia udaliśmy się do 
Krakowa i zwiedzaliśmy krakowskie 
zoo w towarzystwie pracownika 
ogrodu, który oprowadził nas po 
bażantarni, opowiadając o bażan-
tach utrzymywanych w ogrodzie. Z 
krakowskiego zoo udaliśmy się do 
kilku prywatnych hodowli, które 
zrobiły wielkie wrażenie na gościach. 
Po zakończeniu zaplanowanych na 
ten dzień odwiedzin powróciliśmy 
do mojego domu. We wtorek uda-
liśmy się do Warszawy, wizytując 
po drodze liczne hodowle. W środę 
odwiedziliśmy warszawskie zoo. W 
Warszawie zostaliśmy bardzo ciepło 
powitani przez dyrekcję oraz pra-
cowników. Podobnie jak w Krakowie 
oprowadzono nas po całej ptaszarni, 
pokazując wszystkie utrzymywane 

pach zoologicznych lub zrobić samo-
dzielnie. Wymiary budki powinny 
wynosić 15x15 cm przy wysokości 
20-25 cm, otwór wejściowy o śred-
nicy 5 cm. Wyściółkę mogą stanowić 
niezbyt gruba warstwa trocin gdyż 
papugi same nie znoszą do gniazda 
żadnego materiału. W przypadku 
hodowli wolierowej w dużej grupie 
ptaków należy umieścić odpowied-
nią ilość budek, najlepiej więcej niż 
par co zapobiegnie walkom między 
ptakami. Po dobraniu się pary ptaki 
rozpoczynają zaloty. Obserwa-
cja zalotów samczyka jest bardzo 
interesująca. Starając się zrobić 
wrażenie na partnerce świergocze, 
bulgocze opukuje dziób samiczki 
nieustannie kiwa głową w jej stronę. 
Gdy samiczka ulegnie zaczynają 
razem wykonywać rytualny taniec. 
Podczas zalotów samczyk karmi 
samiczkę zwracając pokarm z wola 
tak jak to dzieje się także później 
gdy samiczka wysiaduje jaja. Samiec 
regularnie karmi ją przesiadując 
przed wejściem do budki lęgowej. 
Stała obecność samicy po zajęciu 
budki zapobiega zajęciu jej przez 
inna parę. Samica składa jaja jedno 
jajo co drugi dzień. W sumie w jed-
nym lęgu może ich być około 4-6 a 
nawet i więcej (nawet 8-9). Po znie-
sieniu pierwszego jaja rozpoczyna 
się wysiadywanie, dlatego młode 
wykluwają się nierównomiernie. Od 
zniesienia jaja po 18 dniach wysia-

dywania wylęga się pisklę. Kolejne 
pisklęta wykluwają się z dwudniową 
różnica tak, że w lęgu w którym jest 
6 jaj różnica wieku pomiędzy pierw-
szym wyklutym pisklęciu a ostatnim 
wynosi 10 dni. Mimo różnicy wieku 
samiczka bardzo troskliwie zajmuje 
się pisklętami. Po okresie opierzenia 
młode opuszczają budkę i podejmują 
naukę latania, dlatego należy szcze-
gólnie uważać na nie w tym okresie, 
aby nie zrobiły sobie krzywdy.

Podstawowym kolorem upierze-
nia dzikich papużek falistych jest 
jasnozielony z licznymi czarnymi 
falami. Takie właśnie osobniki spro-
wadzano pierwotnie z ich natural-
nego środowiska. Zielony kolor bar-
dzo dobrze maskował ptaki, które 
pobierały pokarm wśród zielonych 
traw oraz odpoczywały na gałęziach 
drzew eukaliptusowych. Każdy 
odmiennie ubarwiony osobnik był 
łatwo dostrzegany przez drapieżnika 
lub jako osobnik różniący się od 
innych nie mógł znaleźć partnera 

do rozrodu i ginął bezpotomnie. 
Po sprowadzeniu do Europy oraz 
udanym pierwszym rozmnożeniu w 
niewoli, coraz więcej osób hodowało 
te egzotyczne ptaki. Spadek liczeb-
ności populacji w środowisku natu-
ralnym oraz zakaz wywozu papużek 
z Australii spowodował, że zawę-
żona została pula genetyczna tych 
ptaków, a co za tym idzie zaczęły 
pojawiać się mutacje barwne. Jak 
już wspomniano we wstępie arty-
kułu pierwsze w hodowli pojawiły 
się żółte papużki faliste. Uzyskane 
osobniki tej odmiany były bardzo 
rzadkie, a co za tym idzie drogie. 
Powstanie pierwszej mutacji wzbu-
dziło entuzjazm wielu hodowców. 
Z różnych względów ,również tych 
finansowych zaczęto rozmnażać 
papużki o tej odmianie barwnej, 
a także chciano uzyskać kolejne 
mutacje. W 1878 roku u Belgijskiego 
hodowcy udało się uzyskać pierw-
szą papużkę odmiany niebieskiej. 
Jedyny osobnik który był samcem 
został skrzyżowany ze standardową 
(zieloną) samiczką nie dając niestety 
niebieskiego potomstwa. Następnie 
we Francji w 1915 roku mieszkający 
w Tuluzji hodowca uzyskał papużki 
ciemnozielone oraz oliwkowe. W 
1920 roku pojawiła się mutacja biała 
wyhodowana jednocześnie we Fran-
cji oraz Angli. Kolejno powstające 
nowe mutacje skłaniały hodow-
ców do poznania mechanizmów 

ich powstawania. Jako pierwszy 
badaniem na dziedziczeniem barw 
upierzenia u papużek falistych zajął 
się Cremer, który zapewnił środki 
fi nansowe oraz swoją posiadłość dr 
Dunckerowi. Posłużono się przy tym 
nowo odkrytymi prawami dziedzi-
czenia Grzegorza Mendla, po czym 
Duncker opublikował pierwszy pod-
ręcznik zasad dziedziczenia u papu-
żek falistych. Następnie zasadami 
dziedziczenia barwy upierzenia u 
papużek falistych zajmował się także 
profesor Steiner. Dzięki poznaniu 
tych mechanizmów uzyskanie kon-
kretnej odmiany barwnej stało się 
łatwe, jak również obniżyło cenę 
ptaków. Dziś istnieją bardzo liczne 
odmiany barwne i powstają coraz 
nowsze. Warto aby hodowcy papu-
żek falistych chcący profesjonalnie 
zajmować się ich hodowlą zazna-
jomili się z zasadami dziedziczenia 
tych cech.                              (cdn)
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Niebieska papużka falista

ODDZIAŁ
World Pheasants 
Association
w Polsce!
World Pheasant Association 
jest największą na świecie 
organizacją skupiającą 
hodowców i miłośników 
ptaków z rzędu grzebiących 
(Galliformes). Organizacja 
powstała w 1975 r. w Wielkiej 
Brytanii z inicjatywy trzech 
ludzi. Jej pierwszym pre-
zesem był wybitny hodowca 
i biolog Jean Delacour (1890-1985). WPA posiada 
dziewięć fi lii w Europie oraz cztery w Azji. Dziewiąty 
europejski oddział powstał niedawno w Polsce dzięki 
zaangażowaniu autora licznych artykułów do naszego 
magazynu – Karola Sepielaka

Nasz rozmówca (pierwszy z 
lewej) w towarzystwie wizyta-

torów i pracowników ogrodu 
zoologicznego w Warszawie

Lęgi

Odmiany 
barwne
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przez ogród bażanty oraz inne ptaki. 
Tego samego dnia po południu moi 
goście mieli powrotny samolot, 
więc udaliśmy się na lotnisko, skąd 
polecieli do domu. Przed ich wylo-
tem usłyszałem wiele pochwalnych 
słów o polskich hodowcach oraz 
ogrodach. Jednak ostateczna decy-
zja o ewentualnym otwarci nowego 
oddziału miała zapaść 2 lipca na 
radzie WPA w Londynie. 

Wiemy już, że WPA zaapro-
bowało pomysł utworzenia pol-
skiego oddziału.

Tak, choć muszę przyznać, że 
mimo udanego przebiegu odwiedzin 
prezesów WPA spędziłem te dwa 
tygodnie między wizytą a radą w 
sporym stresie. Jednak było warto, bo 
3 lipca otrzymałem od pana Watsona 
mail zaczynający się słowami tak 
brzmiącymi po przetłumaczeniu z 
angielskiego na polski:

„Drogi Karolu, będziesz bardzo 
zadowolony z wczorajszej decyzji 
Rady. Jednogłośnie zadecydowa-
liśmy o przyłączeniu Polski do 
WPA”.

To, że decyzja była jednogłośna, 
dodatkowo zwiększa moją radość. 
Od razu dałem znać wszystkim 

swoim znajomym o tym, co posta-
nowiono w Londynie.

Jakie będą kolejne kroki?

Na początek zacząłem budo-
wać populację ptaków czystoga-
tunkowych, głównie pochodzą-
cych z rodzajów Tragopan oraz 
Chrysolophus. Ptaki mają pełną 
dokumentację. Zamówiłem już 
pierwsze bażanty, głównie z czesko-
słowackiego oddziału WPA. Będą 
to bażanty pochodzące z kilku zna-
mienitych linii genetycznych. Trafi ą 
do kilku ogrodów zoologicznych 
oraz prywatnych hodowli członków 
WPA. 

Kto może zostać członkiem 
polskiego oddziału i jakie płyną 
korzyści z członkostwa?

Członkami mogą być osoby zain-
teresowane hodowlą ptaków czysto-
gatunkowych oraz ich ochroną w 
naturalnym środowisku. Jednymi z 
najważniejszych zalet przynależności 
do WPA są: możliwość pozyskiwania 
bażantów, których hodowlę koor-
dynuje WPA, a więc z najlepszych 
linii, oraz szansa uczestnictwa w 
spotkaniach organizowanych co roku 
przez poszczególne oddziały WPA w 
Europie i Azji. 

Czy chciałbyś dodać coś, o co nie 
zapytaliśmy?

Tak! Pragnę podziękować hodow-
com, którzy przyjęli nas podczas tej 
wizytacji, oraz ogrodom zoologicz-
nym w Krakowie i Warszawie. Na 
pewno doskonałe wrażenie, jakie 
hodowle i ogrody wywarły na preze-
sach WPA, miały wpływ na decyzję o 
utworzeniu polskiego oddziału.

Dziękujemy za rozmowę. 
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KRÓLIKI

Termondzki biały
R osnące w naszym kraju 

spożycie mięsa króliczego, 
mięsa, które przestało być 

rarytasem dostępnym tylko dla 
nielicznych, upoważnia mnie do 
ponownego przypomnienia rasy 
termondzki biały. Jest to rasa 
mogąca śmiało konkurować swo-
imi parametrami produkcyjnymi 
z rasami syntetycznymi, hybry-
dami. Króliki termondzkie mogą 
stanowić dla swojego właściciela 
zarówno źródło zaspokojenie 
potrzeb hobbystycznych jak i być 
dostarczycielami wysokiej jakości 
mięsa, przy jednoczesnym, sto-
sunkowo niskim nakładzie pracy. 
Plenność i szybkie tempo wzrostu 
królików młodych umożliwiają 
uzyskiwać duże ilości mięsa od 
niewielkiej liczby samic. Królik 
termondzki może być alternatywą 
dla królików hybrydowych w 
fermach produkcyjnych, z tą prze-
wagą, że pozwala na prowadzenie 
produkcji w cyklu zamkniętym.

Po raz pierwszy króliki te 
zostały sprowadzone do Polski, z 
Belgii (do Zakładu Doświadczal-
nego IZ w Chorzelowie) w roku 
1977. Do wyprowadzenia tej rasy 
zostały wykorzystane króliki rasy 
olbrzym belgijski biały i stąd 
szereg cech rasowych u termondz-
kich pochodzi od tej właśnie 
rasy. Są to duże uszy, wydłużony 
tułów i pyszczek. Według wzorca 
rasowego króliki te w 3 miesiącu 
powinny osiągnąć masę ciała 2,5 
kg. Najniższa dopuszczalna masa 
ciała królika w wieku 8 miesięcy 
i powyżej to 3,5 kg, najwyższa 
– 5,7 kg.

Zwierzęta powinny mieć har-
monijną budowę ciała, długi 
tułów, dobrze umięśniony o szero-
kim zadzie przy nieco zwężonym 
przodzie. Głowa, lekko wydłu-
żona, mocno osadzona na długiej 
szyi, kończyny mocne, krótki 
ogon przylegający do tułowia. 
U samic powyżej jednego roku 
dopuszczalne jest niewielkie, 
symetryczne wole. Uszy średnio-
grube, dobrze osadzone i zaokrą-
glone na końcach, owłosione. 
Długość uszu od 13 do 15 cm, 
okrywa włosowa średnio gęsta, 
sprężysta przy długości wło-
sów pokrywowych w granicach
3 cm, barwa włosów pokrywo-
wych i podszyciowych na całym 
ciele jednolicie śnieżnobiała, 
oczy czerwone, pazurki cieliste 
lub białe.

Przy zapewnieniu żywienia 
paszami o większej zawartości 
białka niż pasza dla królików 
nowozelandzkich, można uzyskać 
liczniejsze mioty oraz nieco więk-

sze tempo przyrostów wagowych. 
Jest to typowa rasa do prowadze-
nia hodowli przemysłowej, na 
dużą skalę, kiedy to o końcowym 
wyniku finansowym decydują 
nawet gramowe różnice w ilości 
zużytej paszy i nieznaczne powięk-
szenie wskaźnika odchowu. Ze 
względu na masowość produkcji 
w takich warunkach, oraz obrót 
dużą ilością zwierząt i paszy, te 
niewielkie różnice stanowią w 
skali roku pokaźny czynnik decy-
dujący o opłacalności produkcji.

Przy zapewnieniu warunków 
środowiskowych zbliżonych do 

Tutaj w krakowskim ogrodzie 
zoologicznym

wymaganych w przemysłowych 
fermach królików hybrydowych, 
termondzkie również mogą osią-
gać końcową masę ciała 2,5 w 
wieku 70 dni. Niewiele odbiegają 
od hybryd w swojej plenności i 
płodności. Samice łatwo się zaka-
cają, uzyskując średnią w miocie 
powyżej 9,0 sztuki. Przy intensyw-
nie prowadzonym rozrodzie bez 
problemów uzyskujemy sześć mio-
tów w roku z jednego stanowiska 
wykotowego. W takim przypadku 
musimy jednak pamiętać , że 
procent brakowania stada będzie 
wynosił w granicach 100 %.

Pozostałe parametry użytkowe 
zbliżone są do parametrów rasy 
białej nowozelandzkiej z tą 
różnicą, że króliki termondzkie 
uzyskują większe masy ciała, 
oczywiście pod warunkiem wspo-
mnianej zwiększonej ilości białka 
w dawce pokarmowej. Ze względu 
na mniejszy zasięg hodowli trud-
niej jest dokonać zakupu wartoś-
ciowego materiału hodowlanego, 
przez co istnieje większe ryzyko, 
że króliki hodowanie są w bliskim 
pokrewieństwie.

tekst i zdjęcia:
dr Leszek Antoni Gacek

Króliki termondzkie mogą stanowić dla 
swojego właściciela zarówno źródło 

zaspokojenie potrzeb hobbystycznych 
jak i być dostarczycielami wysokiej 
jakości mięsa, przy jednoczesnym,
stosunkowo niskim nakładzie pracy
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