
P ta ki te wy ró˝ nia jà si´ spo Êród
swo ich ku zy nek nie tyl ko nie -

zwy k∏ym mia nem, ale rów nie˝ sub tel -
nym, pa ste lo wym ubar wie niem,
zgrab ny mi, smu k∏y mi syl wet ka mi
oraz wy jàt ko wà gra cjà i zwin no Êcià

ru chów. Sta no wià tym sa mym swo istà
ary sto kra cj´ wÊród Êred nich pa pug,
nie tyl ko z na zwy, ale tak ̋ e z wy glà du
i za cho wa nia.

Ksi´˝ nicz ka tar czo wa
Li st´ owych pa pu zich ary sto kra tek

otwie ra ksi´˝ nicz ka tar czo wa (P. swa in -
so nii), zwa na rów nie˝ pa pu gà tar czo wà
lub ba ra ban dà. Po raz pierw szy zo sta -
∏a opi sa na w 1826 r. przez De sma re sta.
Za miesz ku je wn´ trze No wej Po ∏u dnio -
wej Wa lii oraz pó∏ noc nà cz´Êç Wik to rii.
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Pie rza ste ksi´˝ nicz ki

Para ksi´˝niczek tarczowych. Fot. W. Kwiatkowski

Pod wzgl´ dem po pu lar no Êci wÊród ho dow ców w ka te go rii pa pug Êred nich od lat kró lu jà ro zel le i alek san dret -
ty. In ne, osià ga jà ce po dob ne roz mia ry ga tun ki spo ty ka ne sà znacz nie rza dziej. Mniej sza jest rów nie˝ wie dza na
ich te mat. Tym cza sem  wÊród nich znaj du je si´ wie le nie zmier nie cie ka wych i efek tow nych pta ków. Ja ko przy -
k∏ad wy mie niç mo˝ na trzy au stra lij skie pa pu gi z ro dza ju Po ly te lis, zwa ne w pol skiej no men kla tu rze ksi´˝ nicz ka -
mi.



Za sie dla g∏ów nie obrze ̋ a rzek i stru -
mie ni. Pre fe ru je la sy eu ka lip tu so we
oraz usia ne drze wa mi ste py z buj ny mi
tra wa mi gwa ran tu jà cy mi ob fi toÊç po -
kar mu. Wi´k sze sta da two rzà si´ g∏ów -
nie po za se zo nem l´ go wym. W nie -
sprzy ja jà cych wa run kach kli ma tycz -
nych pta ki te po tra fià do ko ny waç da le -
kich mi gra cji w po szu ki wa niu no wych
êró de∏ po kar mu.

Ksi´˝ nicz ka tar czo wa do ra sta
do 40 cm d∏u go Êci. Od zna cza si´ smu -
k∏à syl wet kà z nie wiel kà g∏o wà i d∏u -
gim ogo nem. Sam ce sà oliw ko wo zie -
lo ne z nie bie ska wo po ∏y sku jà cym kar -
kiem i czar nia wà spodnià stro nà ste -
ró wek. Czo ∏o, po licz ki oraz gar -
d∏o ma jà u nich ja skra wo ̋ ó∏ tà bar w´.
Po ni ̋ ej, na pier si, znaj du je si´ sze ro -
ka, owal na, krwi sto czer wo na pla ma.
Sa mi ce po zba wio ne sà ˝ó∏ tych i czer -
wo nych ak cen tów w upie rze niu. Ich
pió ra sà jed no li cie zie lo ne. Cz´ sto by -
wa jà te˝ ma syw niej sze i wy raê nie ci´˝ -
sze od sam ców. U obu p∏ci dziób ma
bar w´ po ma raƒ czo wo czer wo nà, t´ -
czów ki oczu – ˝ó∏ to po ma raƒ czo wà,
zaÊ ∏a py sà sza ra we. Pta ki m∏o do cia ne
przy po mi na jà wy glà dem sa mi ce.
Ubar wie nie w∏a Êci we dla osob ni ków

do ro s∏ych po ja wia si´ u nich ok. 6-
9 mie sià ca ˝y cia.

Ksi´˝ nicz ki tar czo we w na tu rze
od by wa jà l´ gi od sierp nia do grud nia.
W cza sie za lo tów êre ni ce oczu sam ca
wy raê nie si´ zw´ ̋ a jà. Za lo ty sk∏a da jà
si´ z se rii ta necz nych pod sko ków po -
∏à czo nych z cha rak te ry stycz ny mi
sk∏o na mi cia ∏a. Sa miec wdzi´ czy si´
do sa mi cy, okrà ̋ a jà i ko kie tu je.
Miej sce na gniaz do wy bie ra ne jest
naj cz´ Êciej w dziu pli pnia lub w wy -
próch nia ∏ej ga ∏´ zi eu ka lip tu sa. Sa mi -
ca sk∏a da od 4 do 6 jaj i sa mo dziel nie
wy sia du je je przez ok. 20 dni. W tym
cza sie jest do kar mia na przez sam ca,
któ ry przy no si jej po karm w wo lu.
Po wy klu ciu si´ m∏o dych sà one kar -
mio ne w ten sam spo sób. Pi skl´ ta po -
zo sta jà w dziu pli przez ok. 30-35 dni
po czym jà opusz cza jà. Ro dzi ce do -
kar mia jà je jesz cze przez 2-3 ty go -
dnie, po tem m∏o de pta ki stop nio wo
roz po czy na jà sa mo dziel ne ˝y cie. Doj -
rza ∏oÊç p∏cio wà uzy sku jà w wie ku 1,5-
2 lat. 

Ksi´˝ nicz ka wspa nia ∏a (Wa lii)
Szcze gól nie efek tow nie pre zen tu -

je si´ ko lej na przed sta wi ciel ka ro -
dza ju Po ly te lis – ksi´˝ nicz ka wspa -

nia ∏a (P. ale xan drae) na zy wa na tak -
˝e ksi´˝ nicz kà lub ksi´˝ nà Wa lii,
ksi´˝ nicz kà Alek san dry oraz, nie -
zbyt po praw nie, alek san dret tà ksià -
˝´ cà. Zo sta ∏a od kry ta w 1862 r.
przez Fre de ri ka Wa ter ho use’a. Na -
zw´ „ksi´˝ nicz ki Alek san dry” nada∏
jej zna ny or ni to log John Gould
na czeÊç cór ki szwedz kie go kró la,
któ ra wkrót ce zo sta ∏a ˝o nà na st´p cy
bry tyj skie go tro nu. Ptak ten za -
miesz ku je roz le g∏e ob sza ry Au stra -
lii. W prze ci wieƒ stwie do ga tun ku
po przed nie go pre fe ru je te re ny su -
che, nie kie dy znacz nie od da lo ne
od êró de∏ wo dy i po kar mu. Trzy ma
si´ naj cz´ Êciej za ro Êli aka cjo wych
lub eu ka lip tu so wych. Na le ̋ y do ga -
tun ków w´ drow nych, mi gru jà cych
w po szu ki wa niu po kar mu. Z re gu ∏y
˝y je w pa rach, choç zda rza si´,
˝e pta ki te ∏à czà si´, zw∏asz cza
w okre sie l´ go wym, w wi´k sze gru -
py, a na wet ko lo nie. Sà do sko na ∏y mi
lot ni ka mi, bez tru du po ko nu jà cy mi
na wet znacz ne od le g∏o Êci. W po wie -
trzu po ru sza jà si´ bar dzo szyb ko
i wzbi ja jà si´ na znacz ne wy so ko Êci.

Ksi´˝ nicz ka wspa nia ∏a do ra sta
do 45-54 cm d∏u go Êci, z cze go 28-32 cm
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Samiec ksi´˝niczki tarczowej. Ksi´˝niczki dobrze znoszà towarzystwo rozelli.



przy pa da na ste rów ki. Ma sa wy ro Êni´ -
te go pta ka nie prze kra cza zwy -
kle 120 g. Kszta∏ tem przy po mi na bar -
ra ban d´, choç ma zgrab niej szà, po dob -
nà z kszta∏ tu do jeê dziec kie go tocz ka
g∏o w´, smu klej szà syl wet k´ i znacz nie
d∏u˝ szy ogon. Pod sta wo wà bar wà jest
oliw ko wo zie lo na. Wierzch g∏o wy
i kark sà ko lor nie bie ska we. Oko li ce
dzio ba, po licz ki i gar d∏o zaÊ ró ̋ o -
wa we. PierÊ i brzuch po ∏y sku jà zie -
lo no nie bie sko. Pió ra na gór nej

stro nie ogo na i ku prze sà
fio le to wo nie bie skie, zaÊ
na skrzy d∏ach – oliw ko -
wo zie lo ne. Dziób ma
bar w´ czer wo na wà,
t´ czów ki oczu – po -
ma raƒ czo wà, ∏a py – sza -
rà. Dy mor fizm p∏cio wy
za zna cza si´ doÊç s∏a -
bo – sa miec ma nie co
d∏u˝ sze ste rów ki oraz
wy raê nie d∏u˝ szà
(o ok. 1,5 cm) trze cià
pa r´ lo tek pierw sze go
rz´ du. Po nad to
upie rze nie sam ców
jest nie co bar dziej
oliw ko we, zaÊ
wierzch g∏o -
wy – sza ra wy.

Ksi´˝ nicz ka ws-
pa nia ∏a na swo bo -
dzie gniaz du je
od wrze Ênia
do grud nia, a tak -
˝e w in nych po -
rach ro ku – je ̋ e li
spad nie de-szcz.
Sa miec wa bi sa -
mi c´ krà ̋ àc wo -
kó∏ niej, po trzà -
sa jàc g∏o wà i wy -
ko nu jàc ta necz -
ne ru chy sze ro -
ko roz po star ty -

mi skrzy d∏a mi. Sa mi ca sk∏a da
ja ja w dziu pli eu ka lip tu sa wy Êcie lo -

nej drzew ny mi wió ra mi. Pi skl´ ta (4-
6 sztuk) wy l´ ga jà si´ po ok. 3 ty go -

dniach. Po czàt ko wo sà nie po rad ne
i zu pe∏ nie po zba wio ne piór, ale bar dzo

szyb ko ro snà. Po ok. 5 ty go dniach za -
czy na jà la taç i opusz cza jà gniaz do.

Ksi´˝ nicz ka s∏o necz na
Ostat nim ga tun kiem z „b∏´ kit no kr -

wi ste go” ro dza ju Po ly te lis jest ksi´˝ nicz -
ka s∏o necz na (P. an tho pe plus), okre Êla -
na rów nie˝ nie kie dy mia nem ksi´˝ nicz -
ki gór skiej. Spe cja li Êci roz ró˝ nia jà dwa
pod ga tun ki, oby dwa za miesz ku jà ce po -
∏u dnio wow schod nià cz´Êç Au stra lii,
naj ch´t niej la sy i sa wan ny w po bli ̋ u cie -

ków wod nych. P. a. an tho pe plus do ra sta
do 40 cm d∏u go Êci. Pió ra sam ców sà zie -
lo ne, na grzbie cie z oliw ko wym od cie -
niem. Na skrzy d∏ach wid nie jà doÊç sze -
ro kie, ja sno czer wo ne pa sy. Lot ki i ste -
rów ki sà ciem no nie bie skie. Sa mi ce ma -
jà ciem niej sze, oliw ko wo zie lo ne ubar -
wie nie g∏o wy i pier si, a czer wo ne pla my
na skrzy d∏ach sà u nich bar dzo s∏a bo wi -
docz ne, zaÊ na spodniej stro nie ogo -
na znaj du jà si´ ja sno ró ̋ o we pió ra. Dru -
gi pod ga tu nek – P. p. we stra lis – ró˝ ni si´
od po przed nie go je dy nie ciem niej szà
zie le nià ubar wie nia oraz nie co mniej -

szy mi roz mia ra mi (do 38 cm d∏u go Êci).
Na wol no Êci ksi´˝ nicz ki s∏o necz ne

od by wa jà l´ gi od sierp nia do stycz nia.
Gniaz da naj ch´t niej za k∏a da ne sà
w wy drà ̋ o nych pniach eu ka lip tu so -
wych. Zda rza si´, ˝e ka˝ de z nich ma
po 5 m g∏´ bo ko Êci. Dno wy Êcie lo ne
jest roz drob nio nym próch nem. Sa mi -
ca sk∏a da od 2 do 7 jaj, któ re wy sia du -
je przez 3 ty go dnie. M∏o de po zo sta jà
w gnieê dzie przez pó∏ to ra mie sià ca.
W cza sie wy sia dy wa nia jaj i opie ki
nad m∏o dy mi sa mi ca jest kar mio -
na przez sam ca.

Pie l´ gna cja
Wszyst kie ksi´˝ nicz ki sà pta ka mi

bar dzo ru chli wy mi i dla te go zde cy do -
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Samiec ksi´˝niczki wspania∏ej.

Samiec ksi´˝niczki wspania∏ej pyszni si´ niezwykle d∏ugim ogonem.



wa nie od ra dzaç trze ba pró by hodo-
wania ich w klat kach. W szcze gól no Êci
do ty czy to zw∏asz cza „d∏u go ogo no wej”
ksi´˝ nicz ki wspa nia ∏ej. Dla tych pa pug
naj w∏a Êciw sze sà ob szer ne wo lie ry we -
wn´trz ne o wy mia rach co naj -
mniej 3x3x1 m. Im po miesz cze nie jest
wi´k sze tym le piej, bo wiem ksi´˝ nicz ki
naj efek tow niej pre zen tu jà si´ w lo cie.
Pod czas cie p∏ej po ry ro ku mo gà rów -

nie˝ prze by waç w cz´ Êcio wo za da szo -
nych i os∏o ni´ tych wo lie rach ze wn´trz -
nych (wra˝ liw sze sà je dy nie bar a ban dy,
któ re doÊç cz´ sto si´ prze zi´ bia jà).
Szcze gól nie od por ne na zim no sà
ksi´˝ nicz ki wspa nia ∏e – po za har to wa -
niu mo˝ na trzy maç je na ze wnàtrz na -
wet przez ca ∏y rok. Po szcze gól ne ele -
men ty wo lie ry mo gà byç wy ko na ne
z drew na, po nie wa˝ pa pu gi te na ogó∏

go nie nisz czà. Je ̋ e li nie za le ̋ y nam
na roz mno ̋ e niu pta ków, bez prze szkód
mo˝ na ∏à czyç je w ob szer nych po miesz -
cze niach w wi´k sze gru py, tak ̋ e z ro -
zel la mi, nim fa mi i mniej szy mi alek san -
dret ta mi. Je Êli jed nak na szym ce lem
jest uzy ska nie przy chów ku, po win ni -
Êmy umiesz czaç je w osob nych wo lie -
rach pa ra mi.

Wo lie ra dla ksi´˝ ni czek mu si byç s∏o -
necz na i do brze wen ty lo wa na. Na le ̋ y
umie Êciç w niej licz ne nie oko ro wa ne ga -
∏´ zie i ˝erd ki. Pod ∏o g´ naj le piej wy sy paç
gru bym pia skiem, tro ci na mi lub ku ku ry -
dzia ny mi al bo drew nia ny mi wió ra mi.
Pod ∏o ̋ e to na le ̋ y cz´ sto i re gu lar nie wy -
mie niaç oraz ogól nie bar dzo dbaç o czy -
stoÊç, bo wiem ksi´˝ nicz ki spo ro cza su
sp´ dza jà na zie mi, po któ rej bar dzo
zgrab nie si´ po ru sza jà. Ch´t nie po bie ra -
jà rów nie˝ po karm z pod ∏o gi. Spo ̋ y cie
ze bra ne go z niej za pa rzo ne go lub za ple -
Ênia ∏e go ziar na czy owo ców mo ̋ e po wo -
do waç u nich pro ble my ˝o ∏àd ko we,
a tak ̋ e sta no wiç za gro ̋ e nie ze stro ny pa -
so ̋ y tów je li to wych.

Po ̋ y wie nie
Wszyst kie trzy ga tun ki ksi´˝ ni czek

na wol no Êci ˝y wià si´ g∏ów nie ziar na -
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Para ksi´˝niczek s∏onecznych.



mi traw, ja go da mi, orze cha mi, owo ca -
mi, zie le ni nà i kwia ta mi. Oka zjo nal nie
uzu pe∏ nia jà swo je me nu o drob ne
owa dy oraz ich lar wy (zw∏asz cza ksi´˝ -
nicz ka wspa nia ∏a). Nie kie dy wy rzà -
dza jà pew ne szko dy na po lach upraw -
nych i w wa rzyw ni kach (naj cz´ Êciej
ksi´˝ nicz ka s∏o necz na). W nie wo li
pod sta w´ ich po ̋ y wie nia po win na sta -
no wiç ty po wa mie szan ka zia ren dla
pa pug Êred nich, sk∏a da jà ca si´ z pro sa,
ka na ru, owsa, psze ni cy i s∏o necz ni ka.
Na sio na te war to ser wo waç pta kom
rów nie˝ w sta nie skie∏ ko wa nym. Do -
dat ko wo trze ba po da waç im zie le ni n´
(sa ∏a t´, li Êcie mnisz ka le kar skie go,
rde stu, itp.), wa rzy wa i owo ce (naj -
ch´t niej zja da na by wa tar ta mar chew,
po kro jo ne na ka wa∏ ki jab∏ ka, grusz ki
i po ma raƒ cze, wi no gro na, itp.). W wo -
lie rze nie po win no rów nie˝ za brak nàç
Êwie ̋ ych, nieoko ro wa nych ga ∏à zek
drzew owo co wych, lesz czy ny, d´ bu,
itp. W okre sie l´ gów do po ̋ y wie nia
do brze jest do da waç kar m´ ja jecz nà,
a na wet, w nie wiel kich ilo Êciach, lar wy
màcz ni ka. Ko niecz ne jest rów nie˝
wzbo ga ce nie ˝y wie nia wy so kiej ja ko -
Êci pre pa ra tem mul ti wi ta mi no wym.
Szcze gól nie istot ne jest to pod czas
pie rze nia.

Za cho wa nie w nie wo li
Wszyst kie ga tun ki ksi´˝ ni czek na le -

˝à do pta ków doÊç wy trzy ma ∏ych i od -
por nych. W nie wo li, po za akli ma ty zo -
wa niu si´ na ogó∏ nie spra wia jà wi´k -
szych k∏o po tów. Oprócz wspo mnia nych
ju˝ pro ble mów z prze zi´ bie nia mi (bar -
ra ban da) doÊç cz´ sto za pa da jà na bak -
te ryj ne in fek cje oczu (my ko pla zmo za)
oraz mie wa jà k∏o po ty z ∏a pa mi. Wy ma -
ga jà re gu lar ne go od ro ba cza nia. Jak
na pa pu gi sà sto sun ko wo ci che, od zy -
wa jà si´ doÊç rzad ko. Ich g∏os jest chro -
pa wy i ma ∏o me lo dyj ny – przy po mi -
na ra czej kra ka nie. Sà ma ∏o p∏o chli we
i szyb ko oswa ja jà si´ z wi do kiem opie -
ku na. Oto czo ne tro skli wà opie kà do ̋ y -
wa jà w nie wo li do 15-20 lat. 

Roz mna ̋ a nie w nie wo li
Wszyst kie trzy ga tun ki ksi´˝ ni czek

roz mna ̋ a jà si´ w nie wo li re gu lar nie
i ch´t nie. Pa r´ l´ go wà na le ̋ y umie Êciç
w od dziel nej wo lie rze. Za le ca si´
umiesz cza nie kil ku par l´ go wych

w sà sia du jà cych ze so bà po miesz cze -
niach tak, aby pta ki utrzy my wa ∏y kon -
takt wzro ko wy. Za cho wa nia go do we
jed nej pa ry wp∏y wa jà wte dy sty mu lu -
jà co na po zo sta ∏e pa pu gi. W ka˝ dej
z wo lier na le ̋ y umie Êciç bud k´ lub
pieƒ od po wied ni na gniaz do. Naj lep -
sze sà wy drà ̋ o ne ka wa∏ ki pni o Êred -
ni cy ok. 20 cm i wy so ko Êci 60 cm z nie -
wiel kim (ok. 8 cm Êred ni cy) otwo rem
wej Êcio wym. W ich bra ku mo˝ -
na wsta wiç bud ki l´ go we o wy mia -
rach 18x18x60 cm. Za le ca si´ umie -
Êciç je nie co uko Ênie, co za bez pie cza
ja ja przed zgnie ce niem przez wy cho -
dzà cà sa mi c´.

Za lo ty mo gà byç doÊç na tar czy we,
a cz´ sto sa miec za cho wu je si´ na wet
agre syw nie wzgl´ dem swej part ner ki.
Sk∏a da ona od 3 do 7 jaj (zwy kle 4-6).
W pierw szym l´ gu (od da nej pa ry) ja -
ja cz´ sto by wa jà nie za p∏od nio ne. Sa -
mi ca wy sia du je je przez ok. 20 dni. Pi -
skl´ ta po zo sta jà w gnieê dzie przez
mniej wi´ cej mie siàc. Na st´p nie
opusz cza jà je i od ra zu za czy na jà la taç.
Od do ro s∏ych pta ków mo˝ na od dzie liç

je po ko lej nym mie sià cu. W ko rzyst -
nych wa run kach mo˝ li we jest uzy ska -
nie na wet dwóch l´ gów w ro ku (wio -
snà i je sie nià). W sztucz nych wa run -
kach m∏o de sa mi ce uzy sku jà doj rza -
∏oÊç p∏cio wà zwy kle pod ko niec pierw -
sze go ro ku ˝y cia, zaÊ sam ce – w dru -
gim ro ku. Co cie ka we, po szcze gól ne
ga tun ki ksi´˝ ni czek doÊç ∏a two krzy ̋ u -
jà si´ mi´ dzy so bà, a na wet z in ny mi
ro dza ja mi pa pug. 

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
dr Pa we∏ Za rzyƒ ski
Fot. autorów

Opi sy ga tun ków na pod sta wie
„Le xi con of par rots” Tho ma sa Arnd -

ta 
(http://www. arndt -ver lag. com)
PS Pta ki przed sta wio ne na fo to- 
gra fiach po cho dzà z pod war szaw- 
skiej ho dow li p. To ma sza P∏o- 
choc kie go i p. Ro ber ta ¸y sa ka

Ksi´˝niczki poza sezonem l´gowym mogà byç trzymane razem.
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