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Tryb ˝y cia i wy st´ po wa nie 
w na tu rze

Oma wia ny ga tu nek ro zel li (Pla ty -
cer cus exi mius), zwa ny po an giel sku
Eastern ro sel la lub Ro se hill pa ra ke et
jest bar dzo roz po wszech nio ny w po ∏u -
dnio wo -wschod niej Au stra lii. Dzi kie
po pu la cje tych pta ków ˝y jà tak -
˝e na Ta sma nii i No wej Ze lan dii
(sztucz ne za sie dle nie). L´ gi przy pa -
da jà tam na okres od sierp nia do lu te -
go. Gniaz da naj cz´ Êciej za k∏a da ne sà
w dziu plach drzew lub skrzyn kach l´ -
go wych, ale tak ̋ e we wn´ trzu na ziem -
nych pni i s∏u pów ogro dze nio wych,
wn´ kach Êcian bu dyn ków, nie czyn -
nych ko mi nach do mów czy na wet
w opusz czo nych no rach kró li czych
i ter mi tie rach.

Ro zel le bia ∏o li ce wy st´ pu jà na tra -
wia stych sa wan nach, te re nach rol ni -
czych, na pa do kach pa stwisk, w nie -
zbyt g´ stych la sach (eu ka lip tu so wych)
oraz na przy le ga jà cych doƒ pa stwi -
skach, w sa dach itp. Za la tu jà te˝ cz´ -
sto do miej skich par ków 
i ogro dów. W swo jej oj czyê nie wi dy -
wa ne sà z re gu ∏y w pa rach lub nie wiel -
kich gru pach. Je dy nie po za okre sem
l´ go wym ∏à czà si´ w sta da z∏o ̋ o ne
prze wa˝ nie z kil ku na stu do kil ku dzie -
si´ ciu osob ni ków. Nie sà one jed nak
spój ne, lecz ma jà luê ny cha rak ter. Sà
zwy kle po dzie lo ne na mniej sze grup ki
lub po je dyn cze pa ry, po ru sza jà ce si´
po zor nie nie za le˝ nie, ale w ob r´ bie
sta da ja ko ca ∏o Êci. 

Po ̋ y wie nie pa pug sta no wià na sio -
na traw, krze wów i drzew, wszel kie
owo ce, pàcz ki i kwia ty, nek tar, a tak -
˝e owa dy i ich lar wy zbie ra ne g∏ów nie

z zie mi oraz w ko ro nach drzew.
W wa run kach na tu ral nych ro zel le

bia ∏o li ce prze ja wia jà oso bli wy be ha -
wior go do wy. Otó˝ zbie ra jà si´ 
w gru py z∏o ̋ o ne z kil ku do kil ku na stu
osob ni ków, wzla tu jà w po wie trze
i usta wia jàc swe cia ∏a w po zy cji pio no -
wej za wi sa jà na okre Êlo nej wy so ko Êci
(zwy kle kil ka me trów nad zie mià).
Two rzàc oso bli we kr´ gi wy da jà
przy tym krzy kli we dêwi´ ki. Przy po -
mi na to tro ch´ „sto jà ce” w wo dzie
na ogo nach tre so wa ne del fi ny. 

W na tu rze wy ró˝ nia si´ trzy pod ga -
tun ki ro zel li bia ∏o li cej: Pla ty cer cus
exi mius exi mius (ang. Eastern ro sel -

la), Pla ty cer cus exi mius ce ci lae (ang.
Gol den man tle ro sel la) – wy st´ pu je 
w pó∏ noc nej cz´ Êci No wej Po ∏u dnio -
wej Wa lii i po ∏u dnio wo -wschod niej
cz´ Êci sta nu Qu een sland oraz Pla ty -
cer cus exi mius die men sis (ang. Ta -
sma nian ro sel la) – ˝y je wy ∏àcz nie
na Ta sma nii. W ho dow lach eu ro pej -
skich bar dzo trud no jest zna leêç
pta ki w stu pro cen tach od po wia da -
jà ce któ re muÊ z wy mie nio nych pod -
ga tun ków. W ama tor skich ho dow -
lach praw dzi wà fu ro r´ ro bià ostat -
nio od mia ny barw ne ro zel li bia ∏o li -
cej, szcze gól nie czer wo na i cy na mo -
no wa. 
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Ro zel la bia ∏o li ca 
– naj cz´st sze pro ble my z roz ro dem
Pa pu ga ta jest bar dzo po pu lar na w ama tor skich ho dow lach. Po le ca si´ jà szcze gól nie m∏o dym, po czàt ku jà cym
ho dow com. Jest bar dzo od por na i od po wied nio pie l´ gno wa na ∏a two roz mna ̋ a si´ w nie wo li. Cza sa mi jed nak jej
roz ród na po ty ka na sze reg nie po wo dzeƒ. Utrud nia go szcze gól nie wro dzo na p∏o chli woÊç pta ków. Wa˝ ne jest
tak ̋ e od po wied nie do bra nie pa ry l´ go wej oraz za pew nie nie jej od po wied nich wa run ków Êro do wi sko wych.

Kil ku dnio we pi skl´ ta w gnieê dzie. Fot. A. Pra˝ mow ski



Wo lie ra na de wszyst ko
Du ̋ ym b∏´ dem jest umiesz cza nie

ro zel li w ma ∏ych wo lie rach lub, co
gor sza, klat kach. Bez wzgl´d nie naj le -
piej czu jà si´ one i roz mna ̋ a jà 
w prze stron nych wo lie rach ogro do -
wych. Co praw da trze ba je wte dy re -
gu lar nie od ro ba czaç (2 ra zy w ro ku),
ale wy ni ki ho dow la ne sà o wie le lep -
sze od uzy ski wa nych w sys te mie klat -
ko wym. Wa run kiem jest jed nak, aby
pta ki trzy maç wy ∏àcz nie w do bra nych
pa rach. W okre sie l´ go wym pa ry ta kie
nie to le ru jà bo wiem to wa rzy stwa

przed sta wi cie li te go sa me go i in nych
ga tun ków. Na si lo nà agre sj´ prze ja -
wia jà zw∏asz cza star sze sam ce. W mo -
jej ho dow li jed ne go ro ku pa ra ro zel li
bia ∏o li cych utrzy my wa na w jed nej wo -
lie rze ogro do wej z pa rà nimf, bez
prze szkód od by wa ∏a l´ gi. Obie pa ry
po myÊl nie wy pro wa dzi ∏y dwu krot nie
m∏o de. W na st´p nym jed nak se zo nie
sa miec ro zel li, któ ry jesz cze rok te mu
to le ro wa∏ obec no Êci nimf, te raz sta∏
si´ wo bec nich bar dzo agre syw ny i do -
pro wa dzi∏ do znisz cze nia l´ gu oraz je
moc no po tur bo wa∏. Nie oszcz´ dzi∏

tak ̋ e ze be rek oka le cza jàc do ro -
s∏e i za bi ja jàc m∏o de. Za cho wa nie
agre syw ne ro zel li ule ga dia me tral nej
zmia nie w okre sie spo ko ju p∏cio we go,
kie dy to po zdj´ ciu bu dek (lub za tka -
niu ich otwo rów wlo to wych) wie le par
pta ków mo ̋ e zi mo waç ra zem. 

Do bór osob ni ków ro dzi ciel skich
W∏a Êci wie do bra na pa ra l´ go wa jest

pod sta wà suk ce su ho dow la ne go, nie
tyl ko w przy pad ku oma wia ne go ga tun -
ku, ale wszyst kich pa pug. Bez dy sku syj -
nie naj lep szym spo so bem na jej po -
myÊl ne ze sta wie nie jest umiesz cze nie
gru py m∏o dych, do ra sta jà cych i nie -
spo krew nio nych ze so bà pta ków w ob -
szer nej wo lie rze. Po ∏à czo ne w ta kich
wa run kach pa ry, prze nie sio ne na st´p -
nie do od dziel ne go po miesz cze nia,
ucho dzà po tem za naj lep szych ro dzi -
ców. Do bie ra nie osob ni ków ro dzi ciel -
skich „na si ∏´” cz´ sto koƒ czy si´ nie -
po wo dze niem. Naj cz´ Êciej to sa miec
nie ak cep tu je sa mi cy.

Tak ̋ e wiek pta ków, któ re po raz
pierw szy przy st´ pu jà do l´ gów nie jest
bez zna cze nia. Zbyt m∏o de, zw∏asz cza
rocz ne osob ni ki cz´ sto po mi mo za -
pew nie nia im do brych wa run ków Êro -
do wi sko wych mar nu jà l´ gi. Nie jed no -
krot nie zda rza si´ bo wiem, ˝e sa mi ce
nio sà ja ja bez opa mi´ ta nia lub êle
kar mià pi skl´ ta. Ma to miej sce szcze -
gól nie przy ho dow li w klat kach. Za le -
ca si´, aby u˝y te do roz ro du pta ki
mia ∏y co naj mniej 15, a naj le piej 20
mie si´ cy. 

L´ gi
W prze ci´t nym znie sie niu licz ba

z∏o ̋ o nych jaj wy no si 4-6 sztuk. Sa mi -
ca sk∏a da je co dru gi dzieƒ, a na st´p -
nie sa ma wy sia du je przez oko ∏o 21-23
dni. Sa ma te˝ kar mi pi skl´ ta przez
pierw sze 10 dni ich ˝y cia. Do bra sa mi -
ca bar dzo gor li wie wy sia du je ja ja,
opusz cza jàc bud k´ tyl ko na krót ko,
nie cz´ Êciej ni˝ 2-3 ra zy dzien nie. 
W tym cza sie tro skli wy sa miec cz´ sto
kar mi part ner k´. Naj wi´k szym wro -
giem pta ków w cza sie l´ gów jest stres.
Sa mi ca w cza sie sk∏a da nia, wy sia dy -
wa nia jaj i kar mie nia m∏o dych jest
bar dzo p∏o chli wa. Kon tro le bud ki po -
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M∏o de w wie ku po nad dwóch ty go dni. Fot. A. Pra˝ mow ski

Na pierw szym pla nie sa miec, w g∏´ bi dwa m∏o de w wie ku 6 ty go dni. Fot. au to ra
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win ny byç ogra ni czo ne do nie zb´d ne -
go mi ni mum i prze pro wa dza ne tyl ko
wów czas, gdy znaj du je si´ ona po -
za nià. Prze stra szo ny ptak w po p∏o chu
wy ska ku je, bàdê wska ku je do bud ki,
co ∏a two do pro wa dza do znisz cze nia
jaj. Mo ̋ e te˝ przez d∏u˝ szy czas
do niej nie wra caç (zw∏asz cza m∏o da
sa mi ca). Skut kiem te go jest naj cz´ -
Êciej wy zi´ bie nie jaj (za mar cie za rod -
ków) lub pi sklàt, co do pro wa dza
do ich Êmier ci.

Wy cieƒ cze nie sa mi cy 
Ro zel lee bia ∏o li ce ho do wa ne w wo -

lie rach ogro do wych prze wa˝ nie
od kwiet nia do koƒ ca paê dzier ni ka
(choç dys po nu jàc od po wied nio za da -
szo nym po miesz cze niem mo˝ li we jest
ca ∏o rocz ne utrzy my wa nie tych pta ków
na ze wnàtrz) wy pro wa dza jà zwy kle
dwa l´ gi. Cz´ sto kroç zda rza si´,
˝e na sku tek znacz ne go wy cieƒ cze nia
or ga ni zmu sa mi cy pierw szym, licz nym
l´ giem (z któ re go wy pro wa dzo ne zo -
sta ∏y np. 3-4 m∏o de), dru gi jest ju˝
o wie le mniej uda ny. Mia ∏em przy -
pad ki, ˝e z dru gie go l´ gu po mi mo
znie sie nia sk∏a da jà ce go si´ z 5-6 jaj,
do bre go ich wy sia dy wa nia przez sa mi -
c´ i za pew nie nia pra wi d∏o we go ˝y wie -
nia ze stro ny ho dow cy, z le d wo Êcià
od cho wy wa ny by∏ je den m∏o dy. W do -
dat ku sa mi ca by ∏a nie jed no krot nie
tak wy cieƒ czo na, ˝e nie mia ∏a si ∏y fru -

waç (prze miesz cza ∏a si´ wspi na jàc
po siat ce wo lie ry). Ta ka sy tu acja ma
cz´ sto rów nie˝ miej sce wte dy, gdy
do roz ro du zo sta nà u˝y te pta ki zbyt
m∏o de lub w przy pad ku nie do star cze -
nia im do sta tecz nej ilo Êci od po wied -
nie go po kar mu przy wy cho wie m∏o -
dych (mie szan ka ja jecz na, twa róg,
bisz kop ty, skie∏ ko wa ne ziar no psze ni -
cy, s∏o necz nik, kol by ku ku ry dzy, doj -
rze wa jà ce kwia to sta ny traw itp.). Cza -
sa mi jed nak zna le zie nie przy czy ny ta -
kie go sta nu rze czy jest trud ne. W gr´
mo gà bo wiem wcho dziç ró˝ ne cho ro -
by (zw∏asz cza pa ra zy to zy) oraz za tru -
cia. Nie któ rzy ho dow cy da jà od po czàç
sa mi com przez 2-3 ty go dnie, li czàc
od cza su opusz cze nia przez m∏o de
bud ki (prak tycz nie do cza su ich ca∏ ko -
wi te go usa mo dziel nie nia si´) i do pie -
ro wów czas po now nie wsta wia jà
do wo lie ry bud k´. 

Stres dzia ∏a ne ga tyw nie rów nie˝
na sam ca, któ ry pod da ny je go prze -
d∏u ̋ a jà ce mu si´ dzia ∏a niu zbyt rzad ko
kar mi sa mi c´. Do pro wa dza to
do znacz ne go jej wy cieƒ cze nia i zmar -
no wa nia l´ gu. Tak ̋ e in wa zja pa so ̋ y -
tów za rów no we wn´trz nych, jak i ze -
wn´trz nych wy wo ∏u je cià g∏y nie po kój
u sa mi cy i spra wia, ˝e l´g jest nie uda -
ny. Przed i po za koƒ cze niu se zo nu
roz rod cze go wszyst kie pta ki po win no
si´ pod da waç grun tow nym ogl´ dzi -
nom – na le ̋ y spraw dziç d∏u goÊç pa zu -

rów i stan dzio ba (wierz bow ce), przej -
rzeç upie rze nie czy nie ma na nim pa -
so ̋ y tów (pta szyƒ ce, wszo ∏y) i okre Êliç
je go ja koÊç (pra wi d∏o woÊç pie rze nia),
a tak ̋ e zwró ciç uwa g´ na kon dy cj´ pta -
ka (szcze gól nie czy nie jest on zbyt nio
wy chu dzo ny). 

Opusz cza nie bud ki przez m∏o de
M∏o de ro zel lee w wie ku oko ∏o 4 ty -

go dni za czy na jà wy glà daç przez
otwór w bud ce, aby po kil ku dal szych
dniach opu Êciç jà na do bre. Je Êli jed -
nak bud ka jest zbyt p∏yt ka (np.
przy wy so ko Êci po ni ̋ ej 30 cm) cz´ sto
zda rza si´, ˝e pod lo ty przed wcze Ênie
jà opusz cza jà. Spa da jàc ze znacz nej
nie kie dy wy so ko Êci (nie po tra fià wte -
dy jesz cze fru waç) mo gà ulec po wa˝ -
ne mu zra nie niu. Wk∏a da nie ich z po -
wro tem nic nie da je, po nie wa˝
po chwi li wy ska ku jà z niej po now nie.
Je Êli na wet nie od nio sà ob ra ̋ eƒ, to
stan ich roz wo ju nie po zwa la jesz cze
na wspi´ cie si´ po siat ce lub pod fru -
ni´ cie na ˝erdê. No cu jàc na pod ∏o dze
wo lie ry sà na ra ̋ o ne na ró˝ ne kom pli -
ka cje i nie bez pie czeƒ stwa (za bru dze -
nie ka ∏em przez do ro s∏e, uto pie nie
si´ w po idle itp.). Pra wi d∏o wo bud ka
nie po win na byç ani zbyt p∏yt ka, ani
za g∏´ bo ka. Jej opty mal ne, mo im zda -
niem, wy mia ry to 25 x 25 x 40 cm.
Bud ki g∏´b sze nie sà rów nie˝ po le ca -
ne z uwa gi na fakt, ˝e sa mi ca wcho -
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Sa mi ca - ku li sta g∏o wa i bar dziej ma to we ubar wie nie. Fot. au to ra

Sa miec - zwra ca uwa g´ ja skraw sze ubar wie nie.

Fot. au to ra



dzàc do niej ska cze ze znacz nej wy so -
ko Êci, co w któ rymÊ mo men cie mo -
˝e spo wo do waç znisz cze nie cz´ Êci
z∏o ̋ o nych jaj. W ta kim przy pad ku ko -
niecz ne sta je si´ za in sta lo wa nie we
wn´ trzu bud ki spe cjal nej dra bin ki lub
sko Ênej ˝er dzi. 

Dru gim pro ble mem z ja kim spo ty -
ka jà si´ ho dow cy w mo men cie opusz -

cza nia przez m∏o de gniaz da jest ich
du ̋ a p∏o chli woÊç. Nie wol no w tym
czsie prze bu do wy waç wy stro juwn´ trza
wo lie ry, ani w ja ki kol wiek in ny spo sób
stre so waç pta ki. Sp∏o szo ne po tra fià
si´ bo wiem do tkli wie po ra niç lub na -
wet po za bi jaç o siat k´ wo lie ry. To sa -
mo mo ̋ e staç si´ tak ̋ e w no cy, kie dy
sp∏o szo ny ptak la ta na oÊlep po ca ∏ym
po miesz cze niu i roz bi ja si´. Dla te go
te˝ za le ca si´ przez pierw sze 2-3 tyg.
po wyj Êciu m∏o dych z bud ki za in sta lo -
wa nie w po bli ̋ u wo lie ry s∏a be go êró -
d∏a Êwia t∏a. 

Kie dy od dzie laç m∏o de?
Po opusz cze niu bud ki m∏o de sà

kar mio ne przez ro dzi ców (zw∏asz cza
sam ca) jesz cze przez oko ∏o 2-3 ty go -
dnie. Jed nak po tym cza sie, szcze gól -
nie gdy sa mi ca przy go to wu je si´
do ko lej ne go znie sie nia, sa miec za -
czy na je prze Êla do waç. Je go na pa stli -
woÊç naj bar dziej od czu wa jà przed sta -
wi cie le tej sa mej p∏ci, któ rych naj wy -
raê niej trak tu je ja ko swo ich ry wa li.
We d∏ug mo ich ob ser wa cji wy ni ka,
˝e sta ry sa miec wo bec swo ich có rek
jest znacz nie ∏a god niej szy. W przy -
pad ku ho dow li w zbyt ma ∏ej wo lie rze
lub klat ce i nie za bra nia w po r´ m∏o -

dych do od dziel ne go po miesz cze nia
mo ̋ e si´ zda rzyç, ˝e sa miec do tkli wie
je po bi je lub na wet w skraj nych przy -
pad kach za bi je. M∏o de na le ̋ y za tem
od dzie liç od ro dzi ców naj da lej trzy
ty go dnie po opusz cze niu przez nie
bud ki. 

Dr Hu bert Zien tek
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Oswo jo ne osob ni ki

mo gà swo bod nie la -

taç po miesz ka niu

od po wied nio do te go

do sto wa nym. Fot. K.

Go wo rek

Zna czek z Ru mu nii przed sta wia ro zel l´ bia ∏o li cà

a pod pi sa nà jako ara ˝ó∏ to skrzy d∏a.

Fot W∏. Kwiatkowski



Fot. W∏. Kwiatkowski


