
Bażant  

WYGLĄD: 

Długość ciała: 53-90 cm. Ptak wielkości kury o silnym dymorfizmie płciowym. 

Samiec jest bardzo ozdobny mając zielono połyskującą głowę, białą obrożę na 

szyi i rdzawo ubarwienie w łuskowany wzór. Ozdobą samca jest długi, pręgowany 

ogon, a na wiosnę także czerwone płatki skórne po bokach głowy. Samica jest 

jasnobrązowa w ciemne plamy ze znacznie krótszym ogonem. 

     

 

WYSTĘPOWANIE: 

Pierwotnie nie zamieszkiwał Europy oprócz delty Wołgi. Bażant pochodzi z Azji. Jako 

cenny gatunek łowny został aklimatyzowany w prawie całej Europie, Ameryce Północnej, 

Japonii, na Hawajach, w Nowej Zelandii. W Polsce średnio liczny, liczniej utrzymuje się 

tylko w tych rejonach, w których znajduje się pod intensywną opieką myśliwych. Ptak 

osiadły. 

WARUNKI TERENOWE 

Bażant wybiera tereny które spełnią warunki potrzebne do opieki hodowlanej. Ptak ten 

lubi tereny dość wilgotne, gęste zarośla nadrzeczne, skraje pól uprawnych, skraje 

mniejszych drzewostanów o gęstym podszycie, a także łany trzcin. Oprócz miejsc 

zapewniających schronienie wymaga również drzew do nocowania i urozmaiconych 

żerowisk oraz tereny obfitujące w wodę tj. mokradła, stawy, rzeki. 

 

BIOLOGIA: 

Kurak ten żywi się głównie ziarnami, nasionami zbóż, chwastów i krzewów oraz młodymi 

roślinami, jagodami leśnymi. W lecie jego pokarmem są owady, mrówcze jaja, robaki, 

mięczaki oraz inne bezkręgowce, w tym takie szkodnik upraw jak stonka ziemniaczana 

czy ślimaki. 



LĘGI 

Gniazdo bażanta umiejscowione jest na ziemi najczęściej na skraju lasu lub w 

zadrzewieniach śródpolnych. Gniazdo wysłane suchymi trawami, liśćmi skryte pod osłoną 

traw, wrzosów, krzaków lub gałęzi. Jaja jednobarwne szarozielone o wymiarach 45X36 

mm, składane są w połowie maja, jest ich na ogół 8-12. Zdarzają się samice o 

osłabionym instynkcie lęgowym, które składają jaja w cudzych gniazdach lub gubią je 

gdziekolwiek. Na ogół jednak kura siedzi na gnieździe wytrwale. Wysiadywanie trwa 24 

dni. Młode wykluwają się po 22-27 dniach następnie samica wodzi je przez około miesiąc. 

W wieku 12 tygodni zaczynają sypiać na drzewach. 

 

POLOWANIA 

Polowanie na koguty-bażanta jest dozwolone od 1 października do końca lutego. Na 

kury-bażanta polujemy jedynie w ośrodkach hodowli zwierzyny od 1 października do 31 

stycznia. Na bażanty poluje się na przykład z psem legawym lub płochaczem, zazwyczaj 

w polu gdzie rośnie łubin kukurydza, buraki lub na porębach lub w młodnikach. innym 

sposobem jest polowanie z nagonką, która przepędza bażanty na linie myśliwych. Myśliwi 

powinni być rozstawieni 40-60 kroków od siebie a na skrzydłach w większych odstępach. 

Nagonka przemierza bez krzyków jedynie uderzając kijami o pnie drzew. Można polować 

na bażanty również na tzw. deptaka. Bażant ma szybki lot ale podrywa się ciężko 

 

Gatunek chroniony 

 

ROLA W ŚRODOWISKU I ZNACZENIE DLA CZŁOWIEKA 

Człowiek udomowił i hoduje ptaki dla mięsa, jaj i piór, a czasami dla ozdoby. Dziko 

żyjące ptaki tępią znaczne ilości owadów i gryzoni, które są szkodnikami upraw. 

 

 

 

 

 


