
¸ à ków ki sà ni by to zna ne i lu bia -
ne, ale tak na praw d´, to nie -

wie lu je ho du je, a je Êli ju˝, to tyl ko
dwa naj po spo lit sze ga tun ki. Tym -
cza sem opa no wa nie ho dow li tych
pi´k nych pta ków po zwa la na po -
zna nie fa scy nu jà cych ta jem nic,
tric ków i… ho dow ców, któ rych
wca le nie jest tak wie lu. 
Ci che, ∏a god ne, o spo koj nym
uspo so bie niu, mo gà przez wi´k -
szà cz´Êç ro ku, od kwiet nia
do paê dzier ni ka, miesz kaç w wo -
lie rach ogro do wych, ra zem
z pta ka mi eg zo tycz ny mi,
zw∏asz cza Êred ni mi i du ̋ y mi
pa pu ga mi au stra lij ski mi.
Âwiet nie do ga du jà si´
tak ̋ e z go ∏àb ka mi i ka -
nar ka mi. W okre sie zi -
mo wym wy star czy za -
pew niç im ogrze wa -
ne po miesz cze nie,
al bo prze nieÊç je
na ten czas do miesz -
ka nia. Klat ka nie mu -
si byç du ̋ a, wa˝ ne jest
ra czej, aby by ∏a w mia -
r´ sze ro ka, pa pu gi te
bo wiem wi´k szoÊç dnia
sp´ dza jà na zie mi, al bo przy -
cup ni´ te w krze wach.

Po szcze gól ne ga tun ki wy st´ pu jà
w prze ró˝ nych Êro do wi skach: na wy -
brze ̋ ach, w gó rach, na pu sty ni, w la -
sach, a wi´c, je Êli je ste Êmy po sia da cza -
mi ogro du lub w ob szar na szych w∏o Êci
wcho dzi cho cia˝ by bal kon, to wy strój
wo lie ry mo ̋ e my zhar mo ni zo waç z oto -
cze niem. Sto sun ko wo szyb ko przy zwy -

cza ja jà si´ do lu dzi, przy la tu jà na r´ kà
ju˝ po kil ku ty go dniach.

Uwa ga! Nie za le˝ nie od wiel ko Êci
wo lie ry trzy ma my w niej tyl ko jed nà
pa r´, gdy˝ w po rze go dów sam ce za -
czy na jà za cie kle wal czyç mi´ dzy so bà. 

Wszyst kie ∏à ków ki wy st´ pu jà w po ∏u -
dnio wej cz´ Êci Au stra lii, a ∏à ków ki mo -
dro skrzy d∏e i kra sno brzu che okre so wo
prze no szà si´ tak ̋ e na Ta sma ni´.

Zi mà trzy ma jà si´ pa ra mi lub w ma -
∏ych sta dach, ale przy du ̋ ej ilo Êci po -
kar mu na da nym te re nie ∏à czà si´

w wi´k sze gru py. W okre sie l´ go -
wym cza sa mi two rzà nie wiel kie
ko lo nie, ale naj cz´ Êciej roz -
dzie la jà si´ na pa ry. Cz´ sto

la ta jà po zmro ku lub
przed Êwi tem. 

Wszyst kie ga tun ki od -
˝y wia jà si´ po dob nie: na -
sio na mi traw i by lin, ja -
go da mi, owo ca mi. Die -
ta ta wzbo ga co na jest
o sk∏ad ni ki do st´p ne
na da nym te re nie, np.
p∏o dy rol ne, ro Êli ny
nad mor skie. W okre -
sie l´ go wym uzu pe∏ -
nia jà jà lar wa mi owa -

dów, ch´t nie od wie -
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dza jà sa dy i po la upraw ne, ma jà tak -
˝e swo je przy sma ki, np. na sio na aka cji
lub traw. W Êro do wi sku na tu ral nym pi jà
nie wie le, cza sa mi wy star cza im ro sa al bo
wo da za war ta w ro Êli nach.

Zmia ny pór ro ku, jak
u wszyst kich pa pug au stra lij -
skich, tak i u ∏à kó wek sty mu -
lu jà ich cykl roz rod czy. W zi -
mie prze no szà si´ szu ka jàc

do god nych ˝e ro wisk, a w le cie za bie ra -
jà si´ z we rwà za za da nia ma jà ce na ce -
lu prze trwa nie ga tun ku. Po szu ki wa nie
part ne ra, taƒ ce go do we (sam czyk taƒ -
czy w ta ki spo sób przed sa micz kà, ˝e by
by ∏o wi daç bia ∏e piór ka na spodniej
cz´ Êci ogo na – im sà pi´k niej sze i biel -
sze, tym wi´k sze za in te re so wa nie pan -

ny i co za tym idzie, wi´k sza szan sa
na jej zdo by cie), wy sia dy wa nie ja -

jek, wy kar mie nie m∏o -
dych – wszyst ko to mu si

byç zro bio ne 

do k∏ad nie i jak naj szyb ciej. Na gniaz -
da wy bie ra ne sà prze ró˝ ne miej sca:
za ∏o my skal ne, po wa lo ne pnie, drze -
wa, s∏u py te le gra ficz ne. Pa ry ra zem
pra cu jà przy wy pe∏ nia niu gniazd.
Wy Êció∏ kà mo ̋ e tu byç spróch nia -
∏e drew no, torf, stru ̋ y ny, cza sa mi do -
da jà te˝ tro ch´ aro ma tycz nych li Êci.
Sa micz ka przez ca ∏y okres wy sia dy -
wa nia jaj i od cho wu m∏o dych opusz -
cza gniaz do tyl ko na krót kie mo men -
ty, ˝e by na piç si´ wo dy. Sa miec zaj -
mu je si´ do star cza niem jej po kar mu. 

Po ra go dów w Au stra lii trwa
od sierp nia do grud nia, cza sa mi
do stycz nia, nie kie dy za czy na si´ tro -
ch´ póê niej, od wrze Ênia lub paê -
dzier ni ka; tak na praw d´ jest to uza -
le˝ nio ne od wa run ków pa nu jà cych
aku rat w da nym re jo nie.

W na szym kli ma cie za zwy czaj za -
czy na jà gniaz do waç w kwiet niu. Sa -
micz ki sk∏a da jà 4 – 7 jaj, któ re wy sia -
du jà przez 19 dni. M∏o de ∏à ków ki
opusz cza jà gniaz da, w za le˝ no Êci
od ga tun ku, po 4 – 5 ty go dniach;
przez ko lej ne dwa ty go dnie sà do -
kar mia ne przez sam ca.

Je ̋ e li chce my roz mna ̋ aç ∏à ków -
ki, trze ba pa r´ trzy maç osob no.
Naj le piej jest do star czyç im d∏u gà,
wi szà cà bud k´ z dra bin kà w Êrod ku.
Do wy Êció∏ ki u˝y wa jà tro -

cin, tor fu, mchu, cza sa mi tak -
˝e tro ch´ li Êci; nie kie dy sa micz ka
wy rzu ca wszyst ko i sie dzi na pod ∏o -
dze, stàd do brze jest wy pro fi lo waç

w bud ce dno.
Kar mi my je mie szan ka mi dla

Êred nich pa pug, z ró˝ ny mi ga -
tun ka mi pro sa, ka na rem

i s∏o necz ni kiem. Przed
okre sem wy sia dy wa nia
po da je my zie lon ki – wa˝ -
ne jest, ˝e by pa ra by -
∏a do brze od ̋ y wio na.
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Je ̋ e li spro wa dzi li Êmy no we pta ki,
do brze jest przed pierw szy mi l´ ga -
mi po trzy maç je przez rok nie za -
k∏a da jàc im bu dek. Wszyst kie ga -
tun ki, na wet ∏à ków ka wspa nia ∏a, N.
splen di da, któ ra w na tu ral nym Êro -
do wi sku pi je bar dzo ma ∏o wo dy, po -
win ny mieç spo re na czy nie do kà -
pie li. 

W wie lu kra jach ∏à ków ki sà bar dzo
po pu lar ny mi pa pu ga mi, trzy ma ny mi
w pry wat nych ogro dach i ho do wa ny -
mi w prze ró˝ nych od mia nach ko lo ry -
stycz nych; w ar ty ku le ogra ni czy ∏am

si´ do przed sta wie nia tyl ko form dzi -
kich. 

Neo phe ma pe tro phi la zwa na ∏à -
ków kà skal nà, w´ dru je zi mà wzd∏u˝
wy brze ̋ y za chod nich od za to ki Re -
ki na w Au stra lii Za chod niej do uj -
Êcia rze ki Mur ray w Au stra lii Po ∏u -
dnio wej, po szu ku jàc zbior ni ków
wo dy, gdzie znaj du je wi´k szà iloÊç
ro Êlin, ni˝ na na brze ̋ u. Na okres
za k∏a da nia gniazd wra ca na ska li -
sto -piasz czy ste pla ̋ e, ob fi tu jà ce
wte dy w roz ro Êni´ tà, Êwie ̋ à ro Êlin -
noÊç nad mor skà, gdzie za k∏a da p∏yt -
kie gniaz da wprost na zie mi lub
na skal nych pó∏ kach i na wi sach. ¸à -
ków ka ta jest oliw ko wo zie lo na,
z nie bie ski mi kra w´ dzia mi skrzy de∏
i ta kie go sa me go ko lo ru pa skiem
nad ocza mi. Dy mor fizm p∏cio wy
jest s∏a bo za zna czo ny; sam czyk ma
szer sze nie bie skie pa ski na skrzy -
d∏ach i czo le oraz bia ∏a we po licz ki.
M∏o de swo je pierw sze pie rze nie
prze cho dzà w czwar tym mie sià cu
˝y cia.

Cie ka wy zwy czaj prze no sze nia si´
na okres l´ go wy na Ta sma ni´ ma za -
miesz ku jà ca w po rze su chej po ∏u -
dnio we wy brze ̋ e od Pó∏ wy spu York
do Przy làd ka Po ∏u dnio wo -Wschod -
nie go ma ∏à ków ka kra sno brzu cha,
Neo phe ma chry so ga ster. Nie wiel kie
stad ka za czy na jà swo jà po dró˝
w paê dzier ni ku, za trzy mu jà si´
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po dro dze na kil ka dni na wy spie
King, po czym do cie ra jà na za chod -
nie wy brze ̋ e Ta sma nii, gdzie za czy -
na jà przy go to wa nia do kil ku mie -
si´cz ne go po by tu. Ostat nie do cie ra jà
tu˝ przed po czàt kiem se zo nu,
w pierw szych dniach li sto pa da. Za -
k∏a da jà gniaz da wprost na zie mi:
na pia sku lub po Êród traw; mi´ dzy
krze wa mi, ska∏ ka mi, cza sa mi w mar -
twych, po wa lo nych drze wach. Sà to
bar dzo ∏ad ne pa pu gi, ca ∏e zie lo ne,
na brzusz ku i po licz kach zie lo no ̋ ó∏ -
te, na kra w´ dziach skrzy de∏ i na czo -
le ma jà nie bie skie piór ka. Sam czyk
ma na brzu chu czer wo nà plam -
k´ – stàd na zwa ga tun ku – ∏à ków ka
kra sno brzu cha. M∏o de po dob ne sà
do sa micz ki, do pie ro w wie ku oko -
∏o 9 mie si´ cy uzy sku jà ubar wie nie
do ro s∏ych pta ków.

Na wschod nie i pó∏ noc ne wy brze -
˝e Ta sma nii prze no si si´ la tem tak -
˝e ∏à ków ka mo dro skrzy d∏a, Neo phe -
ma chry so sto ma, ale nie któ re sta da te -
go ga tun ku gniaz du jà na kon ty nen cie.
W zi mie w´ dru je po Wiel kiej Ni zi nie
Âro do wo au stra lij skiej i do cie ra
do Wiel kich Gór Wo do dzia ∏o wych,
po za któ re si´ nie wy pusz cza; zaÊ
w Wik to rii mo˝ na jà spo tkaç prak -

tycz nie wsz´ dzie tam, gdzie znaj dzie
do sta tecz nà iloÊç po ̋ y wie nia. Ma -
∏e stad ka co ro ku, w po rze l´ gów wra -
ca jà do swo ich ze sz∏o rocz nych gniazd,
któ re miesz czà si´ w prze wró co nych
drze wach lub w dziu plach na wy so ko -
Êci do pra wie 30 me trów.

Ubar wie nie ma jà po dob ne do ∏à -
ków ki mo dro bre wej, Neo phe ma ele -
gans, tak sa mo oliw ko wo zie lo ne,
brzuch ˝ó∏ ty, na czo le nie bie skie
piór ka, je dy nà ró˝ ni cà jest szer szy
pa sek nie bie skie go ko lo ru na kra w´ -
dzi skrzy de∏, a przy oczach ma jà ˝ó∏ -
te opa ski. Bar dzo trud no jest okre Êliç
p∏eç, naj cz´ Êciej mo˝ na te go do ko -
naç po rów nu jàc ko lor skrzy de∏
pod spodem – u sa micz ki jest on bar -
wy brà zo wo czar nej, u sam ca czar nej.
M∏o de upie rze nie do ro s∏ych uzy sku -
jà po oko ∏o oÊmiu mie sià cach.

Neo phe ma ele gans – ∏à ków ka mo -
dro bre wa, za do mo wi ∏a si´ w dwóch
cz´ Êciach Au stra lii: na za chod nim
wy brze ̋ u, od uj Êcia rze ki De Grey
na pó∏ no cy, do Przy làd ka Arid na po -
∏u dniu oraz w po ∏u dnio wej cz´ Êci Ni -
zi ny Ârod ko wo au stra lij skiej, po mi´ -
dzy Za to kà Spen ce ra i uj Êciem rze ki
Mur ray. Jest jed nà z naj spo koj niej -
szych i naj ∏a twiej roz mna ̋ a jà cych si´

∏à kó wek. Oliw ko wo zie lo ne pa pu˝ ki,
z nie bie ski mi pa ska mi na czo le i ta ki -
mi sa my mi kra w´ dzia mi skrzy de∏ sà
tak po dob ne, ˝e roz ró˝ nie nie p∏ci jest
pra wie nie mo˝ li we. Brzuch i pierÊ sà
zie lo no ˝ó∏ te, pod ogo nie ˝ó∏ te. M∏o -
de pierw sze piór ka cha rak te ry stycz ne
dla pta ków do ro s∏ych do sta jà w wie -
ku 7 mie si´ cy.

W zi mie two rzà spo re sta da, któ -
re w´ dru jà po wy brze ̋ u, ch´t nie za -
miesz ku jà te˝ ∏à ki przy la sach,
do któ rych prze no szà si´ w okre sie
go do wym, wte dy te˝ roz dzie la jà si´
na pa ry. Na gniaz da wy bie ra jà dziu -
ple w drze wach eu ka lip tu so wych,
któ re sta ra jà si´ jak naj bar dziej po -
g∏´ biç.

Re jon wy st´ po wa nia ∏à ków ki li -
lio wej, Neo phe ma bo ur kii jest bar -
dzo roz le g∏y, cià gnie si´ pa sem
przez pra wie ca ∏y kon ty nent:
od Przy làd ka Pó∏ noc no -Za chod nie -
go i uj Êcia rze ki Mur chi son na za -
chod nim wy brze ̋ u przez po ∏u dnio -
wà cz´Êç Te ry to rium Pó∏ noc ne go
do oko lic je zio ra Ey re w Au stra lii
Po ∏u dnio wej i koƒ czy na Ni zi nie
Ârod ko wo au stra lij skiej. Pa ra li lia -
nek o li lio wo bru nat no ró ̋ o wa wym
upie rze niu, z ró ̋ o wy mi brzusz ka mi
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jest do sie bie bar dzo po dob na. G∏o -
wy i po licz ki sà ciem niej sze od resz -
ty cia ∏a, pió ra na skrzy d∏ach sà bru -
nat ne, po za cz´ Êcià ra mie nio wà
i koƒ ców ka mi skrzy de∏, któ re sà
nie bie skie. Sam czyk ró˝ ni si´ od sa -
micz ki tyl ko nie bie skim pa skiem
nad ocza mi. M∏o de upie rze nie do -
ro s∏ych uzy sku jà w wie ku oko -
∏o 6 mie si´ cy. Przez zi m´ trzy ma jà
si´ w ma ∏ych stad kach, w po rze go -
dów roz dzie la jà si´ na pa ry. Gniaz -
du jà w dziu plach drzew do wy so ko -
Êci 3 me trów.

Od je zior na po ∏u dnio wym za cho -
dzie Au stra lii Za chod niej, przez ca -
∏à Au stra li´ Po ∏u dnio wà, a˝ do jej
gra ni cy z No wà Po ∏u dnio wà Wa lià
w´ dru je ∏à ków ka wspa nia ∏a, Neo -
phe ma splen di da – naj bar dziej ko lo -
ro wa spo Êród ∏à kó wek: sa micz ka
jest oliw ko wo zie lo na, z nie bie skim
pa skiem na kra w´ dzi skrzy de∏,
na czo le i po licz kach ma nie bie skà
ma sk´, brzuch jest ˝ó∏ ty; sam czyk
in ten syw nie zie lo ny, na g∏o wie nie -
bie ska ma ska za cho dzà ca a˝ na szy -
j´, pierÊ czer wo na, brzuch ˝ó∏ ty,

kra w´ dzie skrzy de∏ nie bie skie.
W Pol sce zwa na by wa tak ̋ e mo dro -
g∏o wà. U pi sklàt ju˝ po pierw szych
piór kach mo˝ na roz po znaç p∏eç,
po siód mym mie sià cu ju˝ sà ca∏ ko -
wi cie wy bar wio ne. Pa ry gniaz du jà
w dziu plach drzew, na wet w wo lie -
rach wo là na tu ral ne pnie od zwy -
k∏ych bu dek l´ go wych. Te re ny,
na któ rych prze by wa, sà pra wie po -
zba wio ne na tu ral nych zbior ni ków
wod nych, pa pu gi uzy sku jà wo d´ ze
zja da nych ro Êlin lub z po ran nej ro sy.

Po ∏u dnio wo -wschod ni kra niec kon -
ty nen tu od Przy làd ka Piasz czy ste go a˝
do Alp Au stra lij skich w Wik to rii obej -
mu je we w∏a da nie ∏à ków ka tur ku so wa,
Neo phe ma pul chel la. 

Od sierp nia do grud nia, w po rze
ro ku naj lep szej do wy cho wy wa nia
m∏o dych stad ka za miesz ku jà la sy,
w któ rych znaj du jà miej sca do za ∏o ̋ e -
nia gniazd, umiesz cza ne za zwy czaj
w dziu plach drzew na wy so ko Êci
do 20 me trów nad zie mià.

Ubar wio ne sà po dob nie, grzbie ty
zie lo ne, brzusz ki ˝ó∏ te. Sam czyk ma
nie bie skà ma sk´ na g∏o wie, a˝ do szyi,
kra w´ dzie skrzy de∏ sà nie bie skie,
na skrzy dle jest czer wo na plam ka. Sa -
micz ka ma mniej szà ma sk´ na g∏o wie,
kra w´dê skrzy d∏a te˝ jest nie bie ska,
ale nie ma czer wo nej plam ki. Pió ra
na ogo nie sà ˝ó∏ te i zie lo ne.

Pierw sze pie rze nie jest w wie -
ku 8 mie si´ cy, ale m∏o de sam czy ki
ma jà wy raê nie wi docz nà czer wo nà
plam k´ na skrzy dle i nie bie skà ma sk´
ju˝ od pierw szych pió rek.

Jak wspo mnia ∏am wy ̋ ej, wszyst kie
ga tun ki ∏à kó wek zo sta ∏y roz mno ̋ o ne
w wie lu od mia nach: lu ti no, ró ̋ o we,
bia ∏e, nie bie skie, czer wo no pier Êne,
˝ó∏ te, itd. Pro sz´ jed nak nie ocze ki -
waç, ˝e uda si´ je ku piç w skle pie.
Naj lep szà dro gà do za ku pie nia upa -
trzo nej od mia ny jest zdo by cie ad re su
ho dow cy, ale wca le nie jest to ∏a twe,
cho cia˝ nie co in for ma cji mo˝ na zna -
leêç na nie któ rych stro nach in ter ne -
to wych.

Agniesz ka Bo ro wicz
Ali ce Springs, Au stra lia 
Fot. W∏. Kwiatkowski
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