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P ta ki te by ∏y od∏a wia ne i prze trzy -
my wa ne dla ozdo by w klat kach

ju˝ w cza sach sta ro ̋ yt nych, a ich na -
zwa po cho dzi od imie nia Alek san dra
Wiel kie go. Hi sto ry cy przy pusz cza jà,
˝e alek san dret ta ob ro˝ na zo sta -
∏a spro wa dzo na do Eu ro py przez jed -
ne go z je go ge ne ra ∏ów, wra ca jà cych 
z wy pra wy do In dii w 327 r. p. n. e.
Obec nie na le ̋ à do pa pug naj cz´ Êciej
spo ty ka nych w nie wo li. Spra wi∏ to 
m. in. ich atrak cyj ny wy glàd, ∏a twoÊç
cho wu i roz mna ̋ a nia oraz na ogó∏
przy st´p na ce na. W do mo wych ho -
dow lach oraz w skle pach zoo lo gicz -
nych cz´ Êciej spo ty ka si´ tyl ko 2-3 ga -
tun ki alek san drett, tym cza sem
na Êwie cie wy st´ pu je ich a˝ 16.

WÊród ama to rów pa pug zde cy do wa -
nie naj bar dziej roz po wszech nio nym ga -
tun kiem z te go ro dza ju jest alek san -
dret ta ob ro˝ na (Psit ta cu la kra me ri). Po -
cho dzi z Afry ki pó∏ noc nej, Êrod ko wej
i wschod niej, Bli skie go Wscho du, In dii,
In do chin i Cej lo nu. Na sku tek licz nych
ucie czek z nie wo li sta bil ne po pu la cje
po wsta ∏y w ostat nich la tach rów nie˝
w Eu ro pie Za chod niej. 

Ptak ten do ra sta do 42 cm d∏u go Êci,
przy czym naj d∏u˝ szà cz´Êç sta no wià
pió ra ogo no we. Wy ró˝ nio no czte ry
pod ga tun ki; for ma dzi ka jest jed no li -
cie zie lo na, z czer wo nym dzio bem 
u alek san drett azja tyc kich lub czar -
nym – u znacz nie mniej szych, afry kaƒ -
skich. Do ro s∏y sa miec, w od ró˝ nie niu
od sa mi cy, po sia da na szyi wy raê nà
czer wo no -czar nà ob ro ̋ ´. Ozdo ba ta
sta je si´ wi docz na u co najm niej dwu -
let nich pta ków. W nie wo li wy ho do wa -
no licz ne od mia ny barw ne, zna nych
jest oko∏o 20 mu ta cji, któ re mo˝ na ∏à -
czyç w ró˝ ne kom bi na cje.

Alek san dret ty ob ro˝ ne, po przy zwy -
cza je niu, mo˝ na przez ca ∏y rok ho do -

waç pod go ∏ym nie bem. Naj le piej czu jà
si´ w ob szer nych klat kach lub wo lie -
rach. Mo˝ na je trzy maç po je dyn czo,
w pa rach lub wi´k szych gru pach. Osob -
ni ki r´cz nie wy cho wa ne od pi sklàt zna -
ko mi cie si´ oswa ja jà, a na wet uczà wy -
ma wiaç wy ra zy. Sà sto sun ko wo ma -
∏o krzy kli we i mo˝ na po le ciç je ja ko
zwie rz´ ta do mo we na wet dla po czàt ku -
jà cych ama to rów pta ków.

Pod sta w´ wy ̋ y wie nia alek san drett
sta no wi mie szan ka zia ren dla pa pug
Êred nich, za wie ra jà ca s∏o necz nik,
owies, psze ni c´, pro so, ku ku ry dz´,
orzesz ki ce dro we, itp. Ja ko do da tek
na le ̋ y po da waç wszel kie owo ce, kol by
ku ku ry dzy, mar chew, zie le ni n´, Êwie -
˝e ga ∏àz ki drzew li Êcia stych. Bar dzo
war to Êcio wym do dat kiem do me nu sà
skie∏ ko wa ne na sio na zbó˝.

W ce lu roz mno ̋ e nia pta ków trze ba
im udo st´p niç bud k´ o wy mia -
rach 50x30x30 cm. Otwór wej Êcio wy
po wi nien mieç oko ∏o 7 cm Êred ni cy.
Dno bud ki na le ̋ y wy Êcie liç czy sty mi
tro ci na mi z drew na li Êcia ste go. Sa mi -
ca sk∏a da od 3 do 5 jaj. Po 22 dniach
wy l´ ga jà si´ m∏o de, któ re po zo sta jà
w gnieê dzie przez oko ∏o 6 ty go dni.
Po opusz cze niu bud ki sà do kar mia ne
przez ro dzi ców jesz cze przez kil ka na -
Êcie dni.

DoÊç po dob na do po przed nie go ga -
tun ku jest alek san dret ta wi´k sza 
(P. eu pa tria). Zgod nie z na zwà ptak
ten osià ga jed nak po wa˝ niej sze roz -
mia ry – do 58 cm d∏u go Êci. Wy st´ pu je
na Pó∏ wy spie In dyj skim, Cej lo nie 
i An da ma nach oraz w In do chi nach.
Ubar wie nie dzi kich oka zów jest ciem -
no zie lo ne, z czer wo nym dzio bem. Ty∏
g∏o wy i po licz ki sà lek ko fio le to we.
Sam ce ró˝ nià si´ od sa mic po sia da -
niem dwu barw nej ob ro ̋ y, ró ̋ o wej
na kar ku i czar nej po bo kach g∏o wy

i pod szy jà. Na bar kach wy st´ pu je po -
d∏u˝ na czer wo na pla ma. W nie wo li
wy se lek cjo no wa no wie le od mian
barw nych. Nie któ re z nich, np. fio le to -
we, osià ga jà obec nie za wrot ne ce ny.

Pta ki te po trze bu jà du ̋ ej klat ki lub
ogro do wej wo lie ry. Sà nie co bar dziej
wra˝ li we od po przed nie go ga tun ku,
wi´c w ch∏od nej po rze ro ku po win ny
byç do grze wa ne. Wy ̋ y wie nie alek -
san dret ty wi´k szej nie ró˝ ni si´
od me nu jej mniej szej krew niacz ki.
Ich kar m´ mo˝ na uzu pe∏ niaç o su szo -
ne orzesz ki ziem ne, ∏u ska ne orze chy
w∏o skie i nie ∏u ska ny ry˝. 

Ga tu nek ten przy st´ pu je do l´ gów
wcze snà wio snà, w mar cu, cza sem na -
wet w lu tym. W klat ce na le ̋ y umie Êciç
bud k´ o wy mia rach 60x35x35 cm, wy -
ko na nà z moc ne go drew na. Otwór
wej Êcio wy po wi nien mieç Êred ni -
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Alek san dret ty cz. I

Alek san dret ta ob ro˝ na od mia ny lu ti no i nie bie -

skiej . Fot. A. Kru sze wicz.

Alek san dret ty (Psit ta cu la spp.) po cho dzà z Azji Po ∏u dnio wo -Wschod niej i Pó∏ wy spu In dyj skie go oraz Afry ki. Za -
miesz ku jà tam g´ ste tro pi kal ne i sub tro pi kal ne la sy. Sà do sko na le przy sto so wa ne do pa nu jà cych w nich wa run -
ków, wi´k szoÊç ˝y cia sp´ dza jà wÊród ko ron drzew. Po za okre sem go do wym ∏à czà si´ w mniej sze lub wi´k sze, nie -
raz na wet wie lo ty si´cz ne sta da.



c´ 9 cm. Pta ki sk∏a da jà od dwóch
do czte rech jaj. Sà one wy sia dy wa ne
przez sa mi c´ przez 23-24 dni. Sa miec
strze ̋ e w tym cza sie gniaz da oraz do -
kar mia part ner k´. Pi skl´ ta po zo sta jà
w skrzyn ce przez oko ∏o 50 dni. Ubar -

wie nie w∏a Êci we dla pta ków do ro s∏ych
osià ga jà zwy kle po ukoƒ cze niu dru gie -
go ro ku ˝y cia.

Do cz´ Êciej ho do wa nych ga tun ków
na le ̋ y alek san dret ta Êli wo g∏o wa 
(Psit ta cu la cy ano ce pha la). Po cho dzi 

z tro pi kal nych la sów Cej lo nu, In dii, Pa -
ki sta nu, Ne pa lu i Bhu ta nu. Do ra sta
do 35 cm d∏u go Êci. Cia ∏o ma bar w´
brud no zie lo nà, ze szma rag do wo po ∏y -
sku jà cy mi lot ka mi i ste rów ka mi. G∏o wa
sam ca jest ubar wio na ciem no ró ̋ o wo

291,2/2004

Papug i

Do ro s∏a pa ra alek san drett wi´k szych. Fot. W∏. Kwiat kow ski

Alek san dret ty wi´k sze, wy cho wy wa ne od m∏o do Êci przez cz∏o wie ka ∏atwo si´ oswa ja jà. W∏. Kwiat kow ski
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z fio le to wym od cie niem na kar ku. Je go
szy j´ zdo bi wà ska, czar na ob ro ̋ a. G∏o -
wy sa mic i osob ni ków m∏o dych sà jed -
no li cie sza re. Wa˝ nà ce chà roz po znaw -
czà ga tun ku jest po sia da nie, ale tyl ko
u sam ców, na bar kach nie wiel kiej,
rdza wo brà zo wej pla my. W wy ni ku
umie j´t nej se lek cji ho dow cy uzy ska li
licz ne od mia ny barw ne. 

Pta ki te mo gà byç trzy ma ne po je -
dyn czo, w pa rach lub w sta dach. Na -
le ̋ y przy go to waç dla nich ob szer nà
klat k´ al bo po ko jo wà lub ogro do wà
wo lie r´. Trzy ma ne po je dyn czo, r´cz -
nie wy kar mio ne pta ki bar dzo przy -
wià zu jà si´ do cz∏o wie ka i z ∏a two Êcià
uczà si´ wy ma wia nia s∏ów. Sà sto sun -
ko wo d∏u go wiecz ne – do ̋ y wa jà na wet
do 25 lat. 

Alek san dret tom Êli wo g∏o wym na le -
˝y po da waç mie szan k´ zia ren po dob -
nà jak ob ro˝ nym, mo ̋ e ona jed nak
za wie raç wi´k szy udzia∏ pro sa 
i in nych drob nych na sion. War to Êcio -
wym do dat kiem jest skie∏ ko wa -
na psze ni ca lub owies. 

Pta ki te przy st´ pu jà do l´ gów nie -
raz ju˝ w stycz niu. Aby opóê niç roz -
po cz´ cie se zo nu l´ go we go naj le piej
prze trzy my waç je w nie ogrze wa nym
po miesz cze niu. Bud ka l´ go wa po win -
na mieç wy mia ry 30x20x20 cm. Sa mi -
ca zno si 4-6 jaj, któ re sà wy sia dy wa ne
przez 22-23 dni. M∏o de po zo sta jà
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Alek san dret ta Êli wo g∏o wa - por tret sam ca i sa mi cy. Fot. A. Kru sze wicz

Do rod ny sa miec alek san dret ty Êli wo g∏o wej. W∏. Kwiat kow ski



w gnieê dzie przez oko ∏o 40 dni. Póê -
niej jesz cze przez ja kiÊ czas do kar mia
je sa miec.

Alek san dret ta ró ̋ a na (Psit ta cu la
ale xan dri) wy st´ pu je od Bli skie go
Wscho du przez In die po Azj´ po ∏u -
dnio wo -wschod nià. Ist nie je 8 pod ga -
tun ków geo gra ficz nych ró˝ nià cych si´
od sie bie drob ny mi szcze gó ∏a mi.
W Pol sce naj cz´ Êciej spo ty ka na jest
tzw. alek san dret ta wà sa ta (ró ̋ o wo -
pier Êna) – P. a. fa scia ta. Do ro s∏e pta ki
osià ga jà 33–38 cm d∏u go Êci. Grzbiet,
skrzy d∏a, ku per i ogon sà ˝y wo zie lo ne.
Na skrzy d∏ach do dat ko wo wid nie je
˝ó∏ ta, roz my ta pla ma. G∏o wa jest si no -
nie bie ska. Od oka do oka bie gnie wà -
ska, czar na smu ga, zaÊ pod bró dek
zdo bi sze ro ka wst´ ga te go sa me go ko -
lo ru. PierÊ i gór na cz´Êç brzu cha sà ró -
˝o wo fio le to we. Wy st´ pu je wi docz ny
dy mor fizm p∏cio wy: dziób jest czer wo -
ny u sam ców i czar ny u sa mic (u in -
nych pod ga tun ków obie p∏cie ma jà
czar ne dzio by). Sa mi ce sà te˝ z re gu ∏y
mniej ja skra wo ubar wio ne.

Alek san dret ty ró ̋ a ne, w po rów na -
niu z in ny mi pa pu ga mi z te go ro dza -
ju, sà znacz nie de li kat niej sze i bar -
dziej cie p∏o lub ne. Zi mà wy ma ga jà
we wn´trz nych ogrze wa nych po miesz -
czeƒ. Z dru giej jed nak stro ny za da -
wa la jà si´ sto sun ko wo nie wiel ki mi,
Êred niej wiel ko Êci zwy k∏y mi klat ka mi.
DoÊç ∏a two si´ oswa ja jà, 

a na wet przy wià zu jà do opie ku na.
Za sa dy ˝y wie nia oraz bio lo gia roz ro -
du tych pa pug sà po dob ne jak u alek -
san dret ty ob ro˝ nej.

Alek san dret ta si wo g∏o wa (Psit ta cu -
la ca ni ceps) jest en de micz nym ga tun -
kiem po cho dzà cym z la sów man gro -
wych i dzie wi czej d˝un gli Wysp Ni ko -
bar skich. Do ro s∏e osob ni ki osià ga jà
do 56 cm d∏u go Êci. Sà zie lo no ubar -
wio ne z sza rà g∏o wà. Kark jest lek ko
nie bie ska wy, zaÊ po licz ki 

i oko li ce oczu – ˝ó∏ ta we. Na pod bród -
ku i gar dle wid nie je sze ro ka, czar -
na pla ma. Czar ny pas bie gnie rów nie˝
od oka do oka po przez czo ∏o. Koƒ -
ców ki ste ró wek sà bia ∏e lub sza re.
Gór na cz´Êç dzio ba jest czer wo na,
a dol na czar na. Oczy ma jà bar w´ po -
ma raƒ czo wo czer wo nà.

W na tu rze alek san dret ty si wo g∏o we
˝y jà wy ∏àcz nie wÊród ko ron drzew,
nie mal nie scho dzàc na zie mi´. Od ̋ y -
wia jà si´ na sio na mi, pàcz ka mi i owo -
ca mi. Ich ulu bio nym po kar mem sà
owo ce pan da now ców. O zwy cza jach
go do wych te go ga tun ku wia do mo
bar dzo nie wie le. Pta ków tych prak -
tycz nie nie spo ty ka si´ w nie wo li.
Przy pusz czal nie do Eu ro py spro wa -
dzo no je tyl ko raz. Byç mo ̋ e jed nak
sà ho do wa ne przez miesz kaƒ ców Ni -
ko ba rów.
Cdn.

PS: Pta ki przed sta wio ne na nie któ -
rych fo to gra fiach po cho dzà z ho dow li
p. Ro ber ta ¸y sa ka z Ma ∏o pol ski

lek. wet. Jo an na Za rzyƒ ska
Ka te dra Na uk Fi zjo lo gicz nych
Wy dzia ∏u Me dy cy ny We te ry na ryj nej
SGGW
Pa we∏ Za rzyƒ ski
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Alek san dret ta ró ̋ a na. W∏. Kwiat kow ski

Do ro s∏y, kil ku let ni sa miec alek san dret ty ró ̋ o wo pier Ênej. Fot. A. Kru sze wicz


