Ч

им ближче підходив день виходу на пенсію, тим більше я
замислювалась над тим, чим
займатимусь на заслуженому відпочинку. Мені подобалося вирощувати
всіляку городину на дачі, і ще кілька
років тому залюбки вирушала туди
за кожної нагоди. Але тепер, зважаючи на стан здоров’я, дійшла висновку, що справжнього дачника з
мене не вийде.
Не могло бути мови й про рукоділля.
Це колись мені вдавалось вишити за якісь
шість місяців великий образ Ісуса з ягнятами. Тепер мої очі вже не спроможні так легко впоратись з подібною роботою.
Одного дня, роздивляючись свій закритий балкон, я трохи жартома сказала
племіннику: “Ото посаджу на балконі якесь
кімнатне деревце і розведу декоративних
пташок, щоб співали на ньому”. У відповідь
почула: “Знову декоративні! Он вже рибки
декоративні плавають. Краще розводити
щось корисне. Наприклад, перепілок”.
Я сумнівалась, що це можливо у міській квартирі, але зацікавилась. Недовго по
тому вже вивчала роздруковану інформацію з Інтернету. Дивно було довідатись, що
в Японії після трагедії Хіросіми і Нагасакі
розведення перепілок стало дуже поширеним. Цим займались мало не в кожній хаті.
Справа в тому, що, на думку японських вче-

них, яйця цих птахів захищають організм
людини від нищівного впливу радіації. Тоді
я подумала, що, зважаючи на Чорнобиль,
нам теж не завадило б популяризувати цю
справу.
Разом із тим я з’ясувала, що балкон, навіть закритий, не підходить для утримання
перепелиць, бо вони дуже чутливі до
холоду. Трохи поміркувавши, вирішила облаштувати їм житло у комірчині.
Залишилось зібрати більше інформації з книг і від практиків.
Ніхто не знає про перепілок більше,
ніж ті, хто вже багато років займаються
розведенням цих пташок. Одні стверджували, що мені не вдасться зробити це
в умовах квартири, інші переконували, що
це можливо. Таке ж говорили і про корми:
одні запевняли, що без комбікормів і преміксів не обійтися, інші були переконані, що
можна підібрати натуральний раціон.
Але з чого почати? Купити дорослих
птахів чи вирощувати буквально з яйця?
Перший варіант наче простіший, проте тут є
важливий нюанс: купляючи перепілку, важко визначити її вік, адже після двох місяців
вони всі виглядають однаково, тому можна
придбати “стареньку” пташку, яка вже не несеться. Я вирішила не бавитись з долею у
піжмурки і пішла купляти інкубатор.
Нарешті все було готове: конспект (куди
я виписала найважливішу інформацію) та
новенький інкубатор. Бракувало лише яєць.
Їх я придбала понад сім десятків. Розуміла,
що частина відбракується під час огляду.
Неякісними вважаються яйця надто малі,
темно-коричневі, круглі, з товстим нальотом.
День, коли я вклала п’ятдесят сім яєць в
інкубатор, я позначила у своєму щоденнику.
Час пішов. Через 17 діб мали вилупитись
малята.
Чекання у цьому випадку не є бездіяльним. Сім-п’ять разів на добу яйця треба
акуратно повертати, щоб рівномірно прогрівались, стежити за рівнем вологості.Одного
дня я отримала несподівану винагороду за
старання. Тоді, відкривши інкубатор, завмер-

ла у здивуванні: яйця “співали”! Ніжний “хоровий” пташиний спів наповнив кімнатну тишу.
Вони почали вилуплюватись, наче
точно за інструкцією, через 17 днів. Перші
з’явились о 16-й дня. Відтоді понад шість
годин я чатувала біля інкубатора, щоб забирати тих крихіток у коробку під тепло
лампи. Всього вилупилось сорок сім пташенят. Дивувало те, як акуратно і рівнесенько
перепелята “знімали” вершечок шкарлупи,
зовсім не так, як курчата.
Первістки були досить міцними і напрочуд рухливими. Останні пташенята виглядали кволими, і вже згодом старші почали
їх давити. Довелося розселити їх по різних
коробках, щоб допомогти слабшим вижити.
Проте, як це не прикро, з пізніх пташат виживають одиниці. У мене теж не обійшлося
без втрат.
Вирощуючи перепілок, я пробувала
годувати їх різними кормами, проте, як
виявилось, не всі пташині харчі завжди є
якісними. Вирішила, що краще годувати їх
натуральними, власноруч приготованими
кормами. Раціон перепелів добре описано у
спеціальній літературі, а деталі я уточнила
у досвідчених птахівників.
Тоді навчилася самостійно готувати
макуху, робити для пташок харчові суміші.
Це виявилось не так вже й складно, їжі їм
потрібно небагато (кілька столових ложок
на день на пташку). Слід лише дбати, щоб,
окрім круп (кукурудзяної, пшеничної, вівсяної), у раціоні перепілок була терта морква,
трохи домашнього сиру, олія, мелена яєшна
шкарлупа, мак, висівки, чистий пісок, попіл
і обов’язково зелень (кропива, конюшина,
кульбаба і т.д.). Такий раціон корисний не
лише моїм пташкам, а й мені, бо регулярно
ходжу на прогулянки і маю комплекс фізичних вправ: нахилюся та присідаю, коли зриваю зеленину.
Додаткову руханку маю вдома, бо перепілки люблять чистоту, та й самій хочеться
жити в охайній квартирі, тому прибираю
двічі на день. Щоправда, це швидше для
підтримання чистоти, аніж крайня необхідність, адже, облаштовуючи для птахів

комірчину, я з племінником продумала все
так, щоб було максимально зручно не лише
птахам, а й мені доглядати за ними.
Чи є у перепілок якісь примхи? Швидше
особливості. Вони люблять тепло, не люблять перетягів, галасу чи шуму. Їм подобається підстрибувати, тому клітки для них
потрібні такі, щоб вони не поранились при
цьому.
Ще на одну особливість перепілок варто зважати, розселяючи їх у клітки. Ці птахи
живуть сім’ями з певною ієрархією. У домашньому варіанті своєю сім’єю вони вважають тих пташок, які з місячного віку росли
разом з ними у клітці. Кожну особину з іншої
клітки мають за чужака і можуть задзьобати
до смерті.
Щоправда, інколи й чужаки стають гнобителями цілої сім’ї. Для таких або окрема
клітка, або шлях у каструлю. Своїх перепілок-забіяк мені вдалося розселити, а всіх
перепелів, незалежно від їхньої поведінки,
після двох місяців пустила під ніж.
Після всього у мене залишилося десять
перепілочок, які за літо знесли мені 550
яєць. Досі пам’ятаю день, коли з’явилося
перше яйце. Це відчуття було, наче “гол”
для вболівальників футболу – шквал емоцій, підтвердження того, що таки вдалося
реалізувати задум. Вирощувати перепелиць у міській квартирі на натуральних кормах цілком можливо і вигідно.
Запрошую спробувати!
Розповідь колишньої
залізничниці Оксани Шаран
записала Ольга ПАДКОВСЬКА

ВВАЖАТИ НЕДІЙСНИМИ

ПОДЯКА

Нещодавно я перебував на лікуванні в хірургічному відділенні вузлової лікарні станції Ковель. Хоча звернутися до медиків змусила хвороба,
приємно згадати, що в лікарні почувався, наче в колі рідних і близьких
людей. Бо в цьому медзакладі відчув не лише фахове ставлення до
кожного хворого, але й атмосферу доброзичливості та розуміння, що
теж дуже важливо для одужання.
Особливо приємно мене вразило, як весь колектив і кожен працівник зокрема вболіває за підтримку авторитету своєї справи серед залізничників Волині. Позитивна праця, а також впровадження передових
методів лікування досягнуті насамперед завдяки головному лікарю, почесному залізничнику Володимиру Аркадійовичу Савицькому, а також
його заступнику Наталії Вікторівні Віслогузовій.
Із вдячністю згадую тих працівників вузлової лікарні станції Ковель,
із якими довелося безпосередньо спілкуватися під час лікування. Серед
них терапевт Тамара Костянтинівна Шоцька, хірург Микола Пилипович
Назарчук, постові медсестри хірургічного відділення Наталія Деркач,
Галина Олексюк, Алла Климашевська, Світлана Шимчук, Тетяна
Романюк та фахівці фізіотерапевтичного відділення лікарні. Із теплотою згадую завідувача амбулаторії станції Ківерці Віталія Григоровича
Вірука. Я щиро вдячний усім за таку необхідну і разом із тим відповідальну та благородну справу, якій вони присвятили своє життя.
Олексій ПАРВАСЮК,
колишній начальник станцій Ковель і Ківерці,
почесний залізничник, учасник бойових дій.
м. Луцьк
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