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Abstract: The paper shows the history of research on Tetrao tetrix L., 1758 bred in pens. This 
research was carried out by Parzęczewo Breeding Centre between 1974 and 1981.

 „Gdyby na badania nad hodowlą wolierową
cietrzewia wydano tyle pieniędzy, 
co na badania nad hodowlą wolierową bażanta,
to dzisiaj w wolierach zamiast bażantów mielibyśmy cietrzewie”

prof. dr hab. Wiesław Szczerbiński

WSTĘP

Na spadek liczebności cietrzewia w Polsce oraz Europie zwracali uwagę liczni 
badacze tego gatunku, między innymi: Taczanowski [1888], Marchlewski [1948], 
Szczerbiński [1961], Brehm [1962], Sokołowski [1962], Sumiński [1963], Graczyk 
et al [1986]; doszukując się różnych przyczyn jego ginięcia oraz zanikania całych 
populacji. Zachęcające wyniki introdukcji niektórych gatunków ptaków łownych 
(kuropatwa, kaczka krzyżówka, głuszec w Szkocji) w biotopy, w których 
liczebność lokalnych populacji była uprzednio bardzo niska, w oparciu o materiał 
wyhodowany w sztucznych (wolierowych) warunkach pozwala sądzić, że również 
w stosunku do cietrzewia można tą drogą zwiększyć jego liczebność oraz osiedlić 
go w biotopach z których stosunkowo niedawno się wycofał. Hodowla wolierowa 
jest jedyną metodą uzyskania materiału do ciągłego wsiedlania w biotopy, gdzie 
cietrzew występował. Warunkiem jest uwzględnienie podstawowych wymogów 
ekologicznych gatunku w docelowych środowiskach przeznaczonych do intro-
dukcji. Hodowla taka musi opierać się na dobrej znajomości biologii, ekologii 
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i etologii gatunku. Obserwacje prowadzone w naturalnych biotopach pozwalają 
na określenie zasad funkcjonowania populacji. Nie określają jednak szczegółowo 
wymagań hodowli zamkniętej, możliwości adaptacyjnych oraz bezpośredniego 
wpływu długotrwałego przetrzymywania w niewoli na zmianę zachowań ptaków. 
Próby hodowli w celu uzyskania materiału do wsiedleń są stosunkowo młode, 
a wcześniej prowadzone hodowle miały charakter wyłącznie eksperymentalny. 

Pierwsze próby hodowli kuraków leśnych rozpoczął w Polsce prof. 
Marchlewski [1932, 1935, 1948, 1951, 1952, 1957, 1962]. Uzyskane wyniki 
wskazywały na możliwość opracowania zasad hodowli tych ptaków w niewoli. 
Przedwczesna śmierć profesora Marchlewskiego przerwała badania nad wolierową 
hodowlą kuraków leśnych. Po kilkuletniej przerwie podjęto próby hodowli 
kuraków leśnych na dwu wydziałach ówczesnej Akademii Rolniczej im. Augusta 
Cieszkowskiego w Poznaniu. Na Wydziale Zootechnicznym w Katedrze Zoologii, 
gdzie podjęto w 1974 r. badania nad głuszcem, cietrzewiem i jarząbkiem w zespole 
Graczyk, Klejnotowski i Sikora; natomiast w Katedrze Gospodarstwa Łowieckiego 
na Wydziale Leśnym nad wolierową hodowlą cietrzewia – Fruziński i Kiełczyński.  
Również na początku lat siedemdziesiątych ubiegłego wieku próbę hodowli 
wolierowej podjął wykładowca Technikum Leśnego w Tucholi  - Sielicki. 
Opracował on oryginalną metodę odłowu dorosłych cietrzewi w siatki. Metodę tę 
z dobrym skutkiem sprawdza na bagnach w okolicach Grajewa. Dorosłe ptaki 
przewozi do Nadleśnictwa Świt w Borach Tucholskich, gdzie buduje dużą wolierę 
z siatki w celu dalszej eksperymentalnej hodowli z udziałem młodzieży. Próba 
zakończyła się niepowodzeniem. Wyniki eksperymentu nie zostały opublikowane. 
Sielicki chciał wrócić po około dwudziestoletniej przerwie do hodowli cietrzewia, 
ale przedwczesna śmierć przekreśliła te plany. Badania, które rozpoczął w latach 
siedemdziesiątych miały na celu wypracowanie efektywnych metod hodowli 
wolierowej cietrzewia.

METODY I WYNIKI BADAŃ

Na Wydziale Leśnym badania prowadzono w dwóch etapach. Pierwszy 
obejmował analizę naturalnych biotopów cietrzewia, obserwacje biologiczne, 
ekologiczne i etologiczne w terenie oraz możliwości pozyskania materiału 
do hodowli wolierowej. Badania terenowe przeprowadzono w 1974 roku 
w Nadleśnictwie Trzcianne (bagna nadbiebrzańskie), które znajdowało się 
w centrum dobrze funkcjonującej populacji cietrzewia północnowschodniej Polski. 
Materiał wyjściowy do przeprowadzenia badań nad wolierową hodowlą cietrzewi 
(po konsultacjach) zdecydowano się pozyskać z tej populacji, która była dobrze 
zbadana i opisana przez prof. dr. hab. Bogusława Fruzińskiego w latach 60 i 70 
ubiegłego wieku [1967, 1969, 1970, 1981].

W drugim etapie badań rozpoczętym w 1975 roku ze znalezionych gniazd 
zbierano jaja o różnym stopniu zalężenia i podkładano pod nasiadki kury domowej 
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w miejscu zbioru. Sposób ten miał na celu uniknięcie uszkodzenia lub przeziębienia 
jaj podczas długotrwałego transportu do OHZ Parzęczewo(woj. poznańskie), gdzie 
zlokalizowano hodowlę wolierową. Tereny ośrodka przylegają bezpośrednio 
do miejsc, gdzie bytowały ostatnie cietrzewie w pradolinie Obry. [Kiełczyński 
2004a]. Jaja pozyskiwano przede wszystkim z gniazd, które ze względu 
na usytuowanie w terenie dawały niewielką szansę na wyklucie się 
i wyprowadzenie piskląt. W dalszych fazach badań skoncentrowano się głównie na 
inkubacji jaj zniesionych przez kury w wolierach, uzupełniając je w niewielkiej 
ilości materiałem z biotopu naturalnego oraz - w przypadku gdy kury założą 
gniazda, rozpoczną wysiadywanie jaj i wyprowadzą pisklęta– na odchowie piskląt 
w warunkach w największym stopniu zbliżonych do naturalnych.

Pierwsze 7 piskląt uzyskano w roku 1975 z jaj inkubowanych w miejscu ich 
zniesienia, następnie przewieziono je do OHZ Parzęczewo do dalszych badań.

W celu izolacji cietrzewi od hodowli bażantów pobudowano wychowalnię 
młodzieży, która składała się z budynku wolierowego z osiatkowanymi wybiegami 
oraz zaplecza. Budynek posiadał cztery woliery w środku z przylegającymi 
bezpośrednio do niego wybiegami. Wybiegi obsiano koniczyną i wysypano 
drobnym piaskiem z domieszką żwiru, by ptaki mogły zażywać kąpieli w piasku  
i uzupełniać gastrolity. Pozostałą część budynku stanowiło zaplecze z kuchnią 
do przyrządzania i odważania karmy oraz magazynem do jej przechowywania. Dla 
przetrzymywania ptaków dorosłych i formowania stad hodowlanych pobudowano 
specjalną wolierę, którą podzielono na 10 kwater o szerokości 5 m każda i łącznej 
długości 15 m. Każda kwatera była podzielona na 2 części. W pierwszej części 
kwatery o dł. 6 m i wys. 2 m były karmiki oraz budki. Pozostałą część (9 m) 
o wysokości 6 m zakrzewiono ligustrem, czeremchą amerykańską i świerkami, 
żeby stworzyć ptakom dobre warunki osłonowe i polepszyć jednocześnie bazę 
pokarmową. Każda woliera zaopatrzona była w zadaszoną budkę o bokach 
otwartych, w których ptaki mogły się schronić przed deszczem. Oprócz wyżej 
wymienionych obiektów wewnątrz terenu ogrodzonego wybudowano zadaszoną 
wolierę adaptacyjną z grzędami, z których cietrzewie bardzo chętnie korzystały. 
W badaniach hodowli wolierowej cietrzewi zwracano szczególną uwagę na tempo 
wzrostu i rozwoju ptaków, zachowania w niewoli, zachowania w stadzie podczas 
toków, formowanie stad hodowlanych, biologię okresu rozmnażania, żywienie oraz 
profilaktykę leczniczą. Tempo wzrostu i rozwoju monitorowano stale, mierząc 
przyrosty masy ciała, długości skoków, skrzydeł oraz lotek i sterówek. Obserwacje 
nad behawiorem obejmowały pełny cykl życiowy. Szczególnie zwracano uwagę na 
takie momenty jak pobieranie pożywienia - w tym preferencje spożycia pasz, 
przebieg okresu godowego, znoszenie i wysiadywanie jaj, dominacja w stadzie oraz 
reakcje tak wrodzone (reakcje na pojawienie się drapieżników, na pogodę 
i migracyjne), jak również reakcje wymuszone przez warunki hodowli wolierowej 
(stres na strzały i stres szokowy spowodowany kontaktami z ludźmi, zakłócenia 
aktywności dobowej) oraz reakcje wywołane aktywnością płciową.
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Formowania stad hodowlanych dokonywano na przełomie stycznia i lutego 
w układach eksperymentalnych: jedna kura – jeden kogut, 2 kury – 1 kogut, 3 kury – 
1 kogut. Stwierdzono, że najlepszy efekt hodowlany daje stadko złożone z kilku kur 
i jednego koguta. W następnych latach dzielono stadka hodowlane, stosując zasadę 
zachowania odmienności genetycznej, złożone z dwóch lub trzech kur i jednego 
koguta. 

Jaja były inkubowane pod nasiadkami kur małych ras, poddawanymi przed 
nasadzeniem kwarantannie, w czasie której były odwszawiane i szczepione 
przeciwko pomorowi rzekomemu drobiu, jak również były sprawdzane pod 
względem wytrzymałości wysiadywania oraz w inkubatorze „Mono”. Jednak 
najlepsze wyniki osiągnięto, gdy cieciorka sama zrobiła gniazdo i wyprowadziła 
pisklęta. 

W czasie trwania toków zwracano uwagę na ich rozpoczęcie i zakończenie, 
długości trwania poszczególnych pieśni, kopulację, rozpoczęcie i zakończenie 
okresu znoszenia jaj oraz wpływ warunków atmosferycznych na przebieg toków , 
ich nasilenie i zakończenie. Dokonano także zapisu trwania pieśni (bełkot 
i czuszykanie) tak dla ptaków jednorocznych, jak i dla ptaków starszych oraz 
wykonano sonogramy dźwięku.

W przeprowadzonych badaniach nad żywieniem stosowano zasadę obfitego 
stołu, dlatego że nie można było się odnieść do żadnych badań na ten temat. 
Dla przeprowadzenia tych badań utworzono 5 grup eksperymentalnych od 4 do 7 
osobników, którym podawano w różnych okresach życia różne pożywienie 
i obserwowano stopień zainteresowania różnymi składnikami podanych 
mieszanek, stopień ich wyżerowania, preferencje spożycia oraz wpływ takiego 
żywienia na kondycję i zdrowotność ptaków. Na podstawie wyżerowania 
poszczególnych składników w mieszankach ustalono zapotrzebowanie ptaków 
w poszczególnych okresach życia na składniki budulcowe (białko), energetyczne 
(węglowodany i tłuszcze) oraz witaminowo-mineralne. Układając dietę dla piskląt, 
zwracano uwagę żeby zapewnić ptakom dostateczną ilość białka stanowiącego 
materiał budulcowy dla organizmu oraz substancje energetyczne pokrywające 
zapotrzebowanie bytowe. Poszczególne składniki dobierano tak, aby ptaki nie 
wyżerowały danego składnika w całości w czasie jednorazowego karmienia. 
Na tej podstawie ustalano zapotrzebowanie cietrzewi w poszczególnych okresach 
życia na składniki budulcowo-energetyczne i witaminowe. W żywieniu ptaków 
dorosłych uwzględniano składniki pożywienia zbliżone wartościami do poży-
wienia naturalnego na przestrzeni roku. Prowadzono obserwacje nad wybiórczością 
pokarmową w stosunku do różnej karmy oraz możliwością zastosowania 
komponowanych mieszanek w hodowli wolierowej cietrzewi. Określono 
zapotrzebowanie cietrzewi na poszczególne składniki pokarmowe tak w odniesie-
niu do okresu rozwoju ptaków, jak i na przestrzeni roku oraz ilości pobieranej 
karmy. W zależności od pory roku i dostępności testowano różne owoce (tab.1; 
ryc. 1), ziarna zbóż i roślin motylkowych, warzywa, rośliny hodowane i dziko 
rosnące (tab. 2, 5;), pączki i pędy drzew i krzewów liściastych i iglastych(tab.3, 4;) 
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na przydatność w hodowli wolierowej cietrzewi. Procentowy udział składników 
pokarmowych dla ptaków do roku i powyżej roku życia przedstawiają tabela 5 
i ryciny 2,3. Wybiorczość pokarmową na przestrzeni roku, dla ptaków do roku życia 
i dla starszych przedstawiają ryciny 4 i 5. 

Owoce 

% pobrania 

Ptaki młode Ptaki stare 

I - 
podanie 

II - 
podanie 

I - 
podanie 

II - 
podanie 

Ribes grossularia 60 100 90 70 

Cerasus vulgaris 90 100 90 75 

Rubus plicatus 70 80 65 40 

Fragaria vesca 100 100 80 80 

Rubus idaeus 100 100 100 100 

Morus alba 100 100 60 65 

Ribes aureum 50 100 80 65 

Ribes rubrum 100 100 55 55 

Ribes nigrum 90 70 80 80 
 

 
Liście i ziele % pobrania 

Triticum vulgare 100 

Secale cereale 100 

Hordeum distichon 85 

Avena sativa 100 

Brassica napus var. biennis 100 

Ornithopus sativus 90 

Melilotus albus 86 

Urtica urens 15 

 
Pąki i pędy wierzchołkowe % pobrania 

Betula pendula 100 

Pinus silvestris 82 

Juniperus communis 17 

Picea excelsa 11 

Abies alba 4 

Pseudotsuga Douglasii 3 

Tab. 1. Intensywność pobierania składników karmy testowanej w lipcu (23.VII).
Pierwsze podanie - ptaki głodne. Drugie podanie po usunięciu resztek – liczenie 
po dwóch godzinach

Tab. 2. Intensywność pobierania składników karmy testowanej w październiku (16 X)

Tab. 3. Intensywność pobierania składników karmy testowanej w styczniu (17 I)
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Pąki, pędy, kora i kwiatostany % pobrania 

Betula pendula - pączki i kwiatostany 50 

Betula pendula  - pędy 14 

Alnus glutinosa - pączki i kwiatostany 100 

Alnus glutinosa - pędy 85 

Tilia cordata - pączki 21 

Salix aurita - kwiatostany 100 

Quercus robur - pączki 100 

Quercus robur - pędy 10 

Fagus silvatica - pączki 58 

Fagus silvatica - pędy 15 

Carpinus betulus - pączki 66 

Carpinus betulus - pędy 7 

Populus tremula - pączki i kwiatostany 100 

Populus tremula - pędy 10 

Corylus avellana - kwiatostany męskie i pączki 100 

Corylus avellana - pędy 67 

Ulmus laevis - pączki 14 

Padus avium - pączki 100 

Padus avium - pędy 71 

 

 Ptaki do roku życia Ptaki powyżej roku życia
Składniki pokarmowe Składniki pokarmowe

Miesiąc  I  II  III  IV  I  II  III  IV

Czerwiec  30,0  60,0  6,3  3,7  16,0  75,0  4,0 5,0
Lipiec  25,0  66,1  5,0  3,9  16,0  75,9  3,6 4,5
Sierpień  20,0  70,9  5,0  4,1  15,0  76,9  3,6 4,5
Wrzesień  15,0  76,8  4,0  4,2  15,0  76,9  3,6 4,5
Październik  12,0  79,7  4,0  4,3  12,0  79,9  3,6 4,5
Listopad

 
11,0

 
80,8

 
3,7

 
4,5

 
10,0

 
81,8

 
3,7 4,5

Grudzień
 

10,0
 

82,6
 

3,0
 

4,4
 

10,0
 

82,6
 

3,0 4,4
Styczeń

 
10,0

 
82,6

 
3,0

 
4,4

 
10,0

 
82,6

 
3,0 4,4

Luty
 

12,0
 

80,0
 

3,6
 

4,4
 

12,0
 

80,0
 

3,6 4,4
Marzec

 
14,0

 
78,0

 
3,6

 
4,4

 
14,0

 
78,0

 
3,6 4,4

Kwiecień 16,0 75,0 4,0 5,0 16,0 75,0 4,0 5,0
Maj 17,0 73,9 4,0 5,1 17,0 73,9 4,0 5,1

Tab. 5. Procentowy udział składników pokarmowych stosowanych w wolierowej hodowli
cietrzewi. I- białko, II – węglowodany, III – tłuszcze, IV – witaminy i składniki mineralne

Tab. 4. Intensywność pobierania składników karmy testowanej w kwietniu (12 IV)

W profilaktyce zdrowotnej określono tolerancję cietrzewi na stosowane 
w hodowli środki lecznicze i dodatki do mieszanek (witaminowe, mineralne, itp.) 
oraz badano przyczyny zachorowań i upadków. Zapobiegano występowaniu chorób 
zakaźnych, takich jak kokcydioza, salmonelloza, pomór rzekomy, histomonadoza 
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Gatunek

 

Ptaki młode I - podanie Ptaki młode II - podanie
Ptaki stare I - podanie Ptaki stare II - podanie

Ryc. 1. Intensywność pobierania składników karmy testowanej w lipcu (26.VII). 
Pierwsze podanie - ptaki głodne. Drugie podanie po usunięciu resztek – liczenie 
po dwóch godzinach
Źródło: Opracowanie własne.

(czarna główka), syngamoza i kandydiaza, utrzymywanie czystości, zwalczanie 
pasożytów zewnętrznych i wewnętrznych, higieny personelu obsługującego. 
Ochronę terenu przed ptactwem dzikim i hodowlanym oraz drapieżnikami 
czworonożnymi i skrzydlatymi mogącymi przenosić choroby i pasożyty.

Prowadzone badania były pionierskimi w Polsce, brak doświadczenia 
i opracowań na temat hodowli wolierowej cietrzewi oraz profilaktyki zdrowotnej 
rodziły trudności w rozpoznawaniu i leczeniu chorób, na które ptaki zapadały, 
powodując straty w stadach hodowlanych. Walka z chorobami nastręczała dużo 
trudności ze względu na wprowadzenie do hodowli nowego gatunku i jego 
podatność na zachorowania. Przyczyny chorób i upadków były konsultowane 
z prof. dr. hab. Z. Wachnikiem – dyrektorem Kliniki Chorób Drobiu Wydziału 
Weterynarii AR we Wrocławiu.

Wyniki badań dotyczące wolierowej hodowli cietrzewia zostały opublikowane 
przez autora w wydawnictwach naukowych [2001, 2004, 2010, 2010a, 2012, 2014]. 
Przeprowadzone badania w latach 1974-1981 były finansowane przez WZPGR 
Poznań z myślą o restytucji tego gatunku w biotopy, z których niedawno się wycofał 
- pradolina Obry. Na tym terenie, przed I wojną światową, bytowało kilka tysięcy 
tych pięknych ptaków. Badania udowodniły ponad wszelką wątpliwość, że hodowla 
tego pięknego ptaka w wolierach jest możliwa.
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Ryc. 2. Procentowy udział składników pokarmowych w hodowli wolierowej 
cietrzewi do roku życia
Źródło: Opracowanie własne.

Ryc. 3. Procentowy udział składników pokarmowych w hodowli wolierowej cietrzewi
powyżej roku życia
Źródło: Opracowanie własne.
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Ryc. 4. Wybiorczość pokarmowa na przestrzeni roku ptaków do roku życia
Źródło: Opracowanie własne.

Ryc. 5. Wybiorczość pokarmowa na przestrzeni roku ptaków powyżej roku życia
Źródło: Opracowanie własne.

Pomimo osiągnięcia pozytywnych wyników badań, dalsze doświadczenia 
zostały przerwane ze względu na brak środków finansowych.

Doświadczenia i opracowania z hodowli wolierowej  cietrzewia uzyskane 
przez Katedry Zoologii i Gospodarstwa Łowieckiego Akademii Rolniczej 
im. Augusta Cieszkowskiego w Poznaniu powinny być wykorzystywane 
w ewentualnych próbach podejmowanych przez badaczy tego gatunku kuraka.
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WNIOSKI

1. Wykazano ponad wszelką wątpliwość, że istnieje możliwość chowu tego 
pięknego ptaka w warunkach hodowli zamkniętej (wolierowej). 

2. W hodowli wolierowej cietrzewia najlepsze wyniki daje formowanie stad 
hodowlanych składających się z jednego koguta i dwóch do trzech kur 
z zachowaniem różnorodności genetycznej, która zapobiega chowowi 
wsobnemu.

3. Należy zapewnić kurom możliwość samodzielnego zakładania w wolierach 
gniazd oraz wodzenia młodych.

4. W żywieniu należy stosować zasadę „obfitego stołu”, co umożliwia ptakom 
wybór pokarmu.

5. Dieta powinna odzwierciedlać roczny cykl rozwojowy ptaków i naturalną 
dostępność pokarmów.

6. W porze zimowej należy uzupełniać dietę witaminami zawartymi w gałęziach 
drzew i krzewów, wiosną konieczne jest podawanie zwiększonej ilości białka  
jako materiału budulcowego.

7. Konieczne jest stosowanie profilaktyki weterynaryjnej – zapobieganie chorobom 
zakaźnym i pasożytniczym.

8. Wymagane jest przestrzeganie ścisłych zasad higieny przez personel obsługujący 
hodowlę.
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STRESZCZENIE

W 1974 roku na terenie Nadleśnictwa Trzcianne (Bagna Biebrzańskie) były prowadzone 
badania nad wolnożyjącymi cietrzewiami. Analizowano ich przydatność jako materiału 
hodowlanego do hodowli wolierowej. Populacja ta została wybrana ze względu dobre 
rozpoznanie jej przez profesora Fruzińskiego.

Od roku 1975 w Ośrodku Hodowli Zwierzyny w Parzęczewie hodowano cietrzewie z jaj 
pozyskanych w wymienionym Nadleśnictwie. Woliery zostały usytuowane w pobliżu miejsca 
ostatniego występowania tego gatunku w dolinie Obry. Badaniami objęto tempo wzrostu, rozwój 
osobników, reakcje naturalne i wymuszone, zwyczaje godowe oraz preferencje pokarmowe. 
Istotną część badań stanowiła profilaktyka zdrowotna.

SUMMARY

In 1974 on the area of Trzcianne Forest District (Bagna Biebrzańskie) there was conducted 
research about free-living black grouses. Usefulness of birds population to breeding experiment 
was analyzed. Trzcinne population was selected due to good information from professor 
Fruziński.

Since 1975 in Parzęczewo Breeding Centre birds were bred from eggs found in the forest. 
Pens were situated close to last refuge of black grouse in Obra river valley. Research was 
conducted about: growth rate, birds development, natural reactions, extortion reactions, mating 
habits and feeding habits. Preventive treatment was also an important part of research.
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