
STRESZCZENIE
Ocena wskaźników reprodukcyjnych wybranych gatunków ptaków ozdobnych

Celem pracy była analiza wskaźników lęgu wybranych gatunków ptaków egzotycznych oraz 

kur ras ozdobnych. Badania przeprowadzone zostały na 3 gatunkach papug (papużka falista, 

nimfa, aleksandretta obrożna), amadynach żebrowatych i 6 rasach kur ozdobnych (czubatka 

miniaturowa, czubatka duża, czubatka padewska, cochin, onagadori i chabo). Badania zostały 

przeprowadzone w amatorskich hodowlach ptaków egzotycznych i kur ozdobnych na terenie 

województwa mazowieckiego. Przeprowadzoną w pracy analizę lęgów oparto na 

następujących wskaźnikach: liczba zniesionych jaj przez cztery samice w systemie trzech 

lęgów w jednym roku, liczba zniesionych jaj oraz liczba odchowanych piskląt i upadków w 

dwóch systemach odchowu ptaków, liczba jaj złożonych, liczba piskląt wyklutych oraz liczba 

piskląt odchowanych z 2 lęgów rocznie od każdej z par. Dodatkowo ocenie poddano jaja kur 

ozdobnych. Oceniano następujące cechy jaj: masa jaja, długość osi poprzecznej i podłużnej 

jaja, indeks kształtu jaja, cechy skorupy, białka i żółtka, procent zapłodnienia jaj, procent 

wylęgu zdrowych piskląt z jaj nałożonych i z jaj zapłodnionych. W pracy dowiedziono, że 

większość samic ptaków egzotycznych w starszym wieku znosiło mniej jaj i jednocześnie 

niezależnie od wieku ptaków lepsze wskaźniki reprodukcyjne obserwowano w drugim okresie 

lęgowym. Ważnym czynnikiem wpływającym na odchów papug w wolierach zewnętrznych 

jest temperatura, wraz z jej spadkiem znacznie się on pogarsza. Utrzymanie systemem 

wolierowym przynosi znacznie lepsze wyniki reprodukcji niż chów klatkowy, również obsada 

w pomieszczeniach hodowlanych ma duży wpływ na odchów piskląt, zbyt duża wpływa 

negatywnie na wskaźniki reprodukcyjne. Na wyniki lęgów kur ozdobnych duży wpływ ma 

ich rasa. Spośród ocenianych kur ras ozdobnych najlepsze wskaźniki lęgu zaobserwowano u 
ras onagadori i czubatki padewskiej.
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SUMMARY
Assessment of the reproductive parameters of selected ornamental bird species

The aim of the study was to analyse the breeding parameters of selected species of exotic 

birds and ornamental breeds of chicken. The study was conducted on three species of parrot 

(budgerigar, cockatiel, and rose-ringed parakeet), zebra finches, and six breeds of ornamental 

chickens (Polish bantam, Polish chicken, Padovana chicken, Cochin, Onagadori and Japanese 

bantam). The study was carried out at amateur facilities breeding exotic birds and ornamental 

chickens in the Masovian Voivodeship. The analysis was based on the following parameters: 

number of eggs laid by four females in a system of three clutches per year; number of eggs 

laid and number of chicks and deaths in two rearing systems; number of set eggs; number of 

chicks hatched; and number of chicks reared from two clutches in a year from each pair. The 

eggs of ornamental chickens were evaluated as well. The following egg characteristics were 

assessed: egg weight; length of long and short axes; egg shape index; shell, white and yolk 

characteristics; fertilization rate; and hatching rate of healthy chicks from set eggs and from 

fertilized eggs. Most of the older exotic birds were shown to lay fewer eggs, and irrespective 

of age, better reproductive parameters were observed in the second breeding period. In 

outdoor aviaries, temperature is an important factor influencing rearing of parrots, which 

declines significantly as the temperature decreases. An aviary system ensures much better 

breeding results than rearing in cages. The density of birds is also an important factor in 

rearing of chicks, with excessive density having a negative effect on breeding parameters. The 

breeding parameters of ornamental chickens are largely influenced by breed. Among the 

breeds analysed in this study, the best parameters were observed in Onagadori and Padovana 
chickens.
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