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Wie lu mi ∏o Êni ków eg zo tycz nych pta ków ozdob nych w skry to Êci du cha 
ma rzy o po sia da niu du ̋ ej, „ga da jà cej” pa pu gi. Nie ste ty, de cy zja o za ku pie 
tak wy ma ga jà ce go pu pi la mu si byç wy jàt ko wo do brze prze my Êla na.
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Barw ni ca 
– da ma wÊród pa pug
dr wet. Jo an na Za rzyƒ ska
dr in˝. Pa we∏ Za rzyƒ ski
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Aby pra wi d∏o wo opie ko waç si´ du -
˝à pa pu gà, nie wy star czy tylko go -

tów ka na za kup sa me go pta ka i ob szer -
nej klat ki. Po trzeb ne jest jesz cze miej -
sce na jej usta wie nie, wie dza na te mat ̋ y wie -
nia i pie l´ gna cji oraz po sia da nie du ̋ ej ilo -
Êci wol ne go cza su, któ ry mo ̋ e my po Êwi´ -
ciç in te li gent ne mu i spra gnio ne mu na sze -
go to wa rzy stwa zwie rz´ ciu. Do te go wszyst -
kie go do cho dzi jesz cze je den aspekt – 
ogrom na wi´k szoÊç du ̋ ych pa pug to pta -
ki sto sun ko wo g∏o Êne, ˝e by nie rzec wrza -
skli we. Do no Êne dêwi´ ki, ja kie z sie bie wy -
da jà, mo gà prze szka dzaç nie tyl ko in nym do -
mow ni kom, ale rów nie˝ miesz ka jà -
cym za Êcia nà sà sia dom.

Jak wy ni ka z po wy˝ sze go, ra czej nie wie -
lu z nas mo ̋ e po zwo liç so bie na od po wie -
dzial ny za kup du ̋ ej pa pu gi. Zwy kle bra ku -
je nam na to cza su, wie dzy al bo (nie ste ty) 
pie ni´ dzy. Je ̋ e li jed nak je dy nym ogra ni cze -
niem sà wa run ki lo ka lo we i oba wa 
przed do ku cze niem naj bli˝ sze mu oto cze -
niu, nad mier nà ilo Êcià wy da wa nych przez 
pta ka de cy be li, war to za sta no wiç si´ nad za -
ku pem barw ni cy – zwa nej rów nie˝ lo rà wiel -
kà al bo da mà wiel kà – pi´k nej i jed no cze -
Ênie sto sun ko wo ci chej i dys tyn go wa nej 
pa pu gi, któ rej sam ce i sa mi ce ró˝ nià si´ 
do te go stop nia, ˝e przez d∏u gie la ta trak to -
wa no je ja ko dwa od dziel ne ga tun ki.

Za gad ko we i zmien ne 
Barw ni ca (Ec lec tus ro ra tus) w na tu rze za -

miesz ku je roz le g∏e ob sza ry pó∏ noc nej Au -
stra lii, No wej Gwi nei i In do ne zji. Pierw -
sze osob ni ki, w po sta ci wy pre pa ro wa -
nych oka zów, tra fi ∏y do Eu ro py jesz cze
w XVIII w. Na ich pod sta wie P. L. S. Müller 
w 1776 r. nada∏ sa mi com obo wià zu jà cà 
do dziÊ na zw´. Przez nie mal 100 lat sam ce 
uwa ̋ a no za zu pe∏ nie in ny ga tu nek pa -
pug i... bez sku tecz nie pró bo wa no je roz -
mno ̋ yç. Do pie ro w 1874 r. dr A. B. May -
er – dy rek tor Mu zeum Hi sto rycz nego 
w Mo na chium – wy ja Êni∏ to nie po ro zu mie -
nie, udo wad nia jàc, ˝e pa pu gi te na le -
˝à do jed ne go i te go sa me go ga tun -
ku, zaÊ ró˝ ni ce w wy glà dzie wy ni ka jà tyl ko
z wy jàt ko we go, rzad ko spo ty ka ne go u pta -
ków dy mor fi zmu p∏cio we go. Dal sze ba da -
nia wy ka za ∏y po nad to, ˝e ga tu nek ten
jest nie by wa le zmien ny i dzie li si´ na licz ne
pod ga tun ki. Do tej po ry wy od r´b nio no ich
a˝ dzie si´ç (choç cz´Êç spe cja li stów kwe stio -

nu je za sad noÊç te go po dzia ∏u, uzna jàc je dy -
nie 7 z nich).

Pod ga tu nek no mi nal ny – Ec lec tus ro ra -
tus ro ra tus – za miesz ku je wy spy Oce anu
Spo koj ne go (Bu ru, Ce ram, Mo luk ki). Do ra -
sta do 35 cm d∏u go Êci. Sam ce sà ciem no zie -
lo ne z nie co ja Êniej szà g∏o wà, nie kie dy o ˝ó∏ -
ta wym od cie niu. Spodnia stro na ich skrzy de∏
jest czer wo na. Po nad to w skrzy d∏ach wy st´ -
pu jà po je dyn cze, b∏´ kit ne pió ra. Dol na stro -
na piór ogo no wych jest oliw ko wo zie lo -
na. Do ro s∏e sam ce ma jà gór nà po ∏o w´ 
dzio ba po ma raƒ czo wà, zaÊ dol nà czar -
nà. Ich t´ czów ka oka ma bar w´ po ma raƒ -
czo wà. ¸a py sà sza re.

Sa mi ce wy glà da jà zu pe∏ nie ina czej, przy po -
mi na jàc swych part ne rów tyl ko po kro -
jem cia ∏a. Ich g∏o wy, szy je, gór na cz´Êç pier si, 
skrzy d∏a oraz ogo ny sà in ten syw nie
czer wo ne. Dol ne par tie klat ki pier sio wej, 
brzuch, pod brzu sze oraz grzbiet ma jà bar w´
fio le to wo -nie bie skà. Dziób w ca ∏o Êci jest
czar ny (i nie co mniej szy ni˝ u sam ców), ∏a py
sza re, t´ czów ka oka – ̋ ó∏ ta. M∏o do cia ne oka -
zy obu p∏ci ma jà ciem nà t´ czów k´ oka 
oraz dzio by o ciem no brà zo wym po ∏y sku.

Po zo sta ∏e pod ga tun ki pa pug ró˝ nià si´
od for my no mi nal nej wiel ko Êcià oraz drob -
ny mi szcze gó ∏a mi ubar wie nia, przy czym
ró˝ ni ce te do ty czà przede wszyst kim sa -
mic (sam ce wszyst kich pod ga tun ków sà 
bar dzo po dob ne i trud ne do roz ró˝ nie -
nia). Sà to (w ko lej no Êci ich opi sy wa nia):

- E. r. po ly chlo ros (daw niej E. r. pec to ra -
lis) – po cho dzi z No wej Gwi nei i oko licz -
nych wysp. Do ra sta do 37 cm d∏u go Êci. Sam -
ce od zna cza jà si´ lek ko ˝ó∏ ta wym ko lo ry -

tem upie rze nia, zaÊ sa mi ce nie co ja Êniej -
szym, jak by wy bla k∏ym od cie niem czer wie ni.

- E. r. cor ne lia – za miesz ku je Sum -
b´ – jed nà z Wysp Sun daj skich. Do ra sta 
do 37 cm d∏u go Êci. Sam ce sà nie co ja Êniej -
sze, zaÊ sa mi ce pra wie zu pe∏ nie czer wo -
ne. Ko lor ich upie rze nia ró˝ ni si´ in ten syw -
no Êcià w za le˝ no Êci od cz´ Êci cia ∏a.

- E. r. we ster ma ni – jest za gad ko -
wym pod ga tun kiem, zna nym tyl ko na pod -
sta wie 11 oka zów mu ze al nych, w do dat ku 
o nie wia do mym po cho dze niu. Naj wi´k -
szy z nich osià gnà∏ 33 cm d∏u go Êci. Od zna -
cza jà si´ nie co ciem niej szym ubar wie niem
w przy pad ku sa mic i ja Êniej szym w przy pad -
ku sam ców. Cz´Êç spe cja li stów sk∏a nia si´
do twier dze nia, ˝e pa pu gi te nie wy st´ pu -
jà w na tu rze i by ∏y wy ni kiem przy pad ko -
wej krzy ̋ ów ki in nych pod ga tun ków
barwnicy.

- E. r. aru en sis – za miesz ku je wy spy
Aru. Do ra sta do 37 cm d∏u go Êci. Sam ce od -
zna cza jà si´ ja Êniej szym upie rze niem i nie -
co szer szy mi pió ra mi w ogo nie. Pió ra sa mic
rów nie˝ sà nie co ja Êniej sze.

- E. r. rie de li – po cho dzi z wy spy Ta nim-
bar (In do ne zja). Osià ga do 33 cm d∏u go Êci.
G∏o wy sam ców od zna cza jà si´ nie bie ska -
wym po ∏y skiem. Rów nie˝ lot ki pierw sze go 
rz´ du sà in ten syw nie ciem no nie bie skie. Sa -
mi ce sà nie mal w ca ∏o Êci ciem no czer wo ne.
Przedstawiciele obu p∏ci majà ˝ó∏ty pas na
sterówkach, który jest szerszy u samic.

- E. r. so lo mo nen sis – wy st´ pu je na Wy -
spach Sa lo mo na. Do ra sta do 37 cm d∏u go -
Êci. Sam ce ma jà ja sno zie lo ne upie rze -
nie o ̋ ó∏ ta wym od cie niu i nie bie skie lot ki. Sa -

Barwnice wymagajà
zró˝nicowanej diety, bogatej 

w owoce i warzywa. 
Fot. W. Kwiatkowski



mi ce przy po mi na jà pod ga tu nek no mi nal -
ny, jed nak ich czer wieƒ jest znacz nie ja Êniej -
sza i mniej in ten syw na.

- E. r. mac gil li vrayi – po cho dzi z pó∏ noc -
nych ob sza rów Au stra lii (Qu een sland). Jest 
naj wi´k szym z pod ga tun ków – osià ga a˝ 
40 cm d∏u go Êci. Od pod ga tun ku no mi nal ne -
go ró˝ ni si´ tak˝e znacz nie d∏u˝ szy mi skrzy -
d∏a mi. 

- E. r. vo sma eri – za miesz ku je Mo luk -
ki. Do ra sta do 38 cm d∏u go Êci. Sam ce sà 
nie co ja Êniej sze i ma jà ciem nà dol nà stro -
n´ piór ogo no wych z ja sny mi, bia ∏o -˝ó∏ ty -
mi za koƒ cze nia mi. Pió ra sa mic sà in ten syw -
nie fio le to we.

- E. r. bia ki – za miesz ku je Biak. Do ra -
sta do 35 cm d∏u go Êci. Sam ce po sia da jà wy -
raê ne, ˝ó∏ te za koƒ cze nia dol nej stro -
ny piór ogo no wych. Pió ra sa mic sà nie co ja -
Êniej sze ni˝ u pod ga tun ku no mi nal ne go.

Na wol no Êci barwnice za miesz ki wa ∏y
pier wot nie tro pi kal ne, wil got ne la sy, w tym
rów nie˝ la sy man gro we. Obec nie jed nak,
na sku tek dzia ∏al no Êci cz∏o wie ka, zmu szo -
ne zo sta ∏y do przy sto so wa nia si´ rów nie˝
do bar dziej otwar tych te re nów. Za sie dla -
jà ob sza ry tra wia ste, po ro Êni´ te po je dyn -
czy mi drze wa mi, rzad kie la sy par ko -
we, a na wet sztucz ne plan ta cje i ogro -
dy. Pre fe ru jà te re ny ty po wo ni zin ne,
ale spo ra dycz nie spo tkaç je mo˝ na na wet 
na wy so ko Êci 1900 m n.p.m. Zwy kle wy st´ -
pu jà po je dyn czo, w pa rach lub ma ∏ych grup -
kach ro dzin nych. Je dy nie na otwar tych ob -
sza rach po tra fià oka zjo nal nie two rzyç wi´k -
sze sta da li czà ce po kil ka dzie siàt osob ni -
ków. Naj bar dziej ak tyw ne sà ra -
nem i przed wie czo rem. Go rà ce go dzi -
ny dnia sp´ dza jà za zwy czaj w ko ro nach 
drzew.

Re zy den cja dla da my
Barw ni ce, mi mo i˝ nie na le ̋ à do naj lep -

szych lot ni ków, dla do bre go sa mo po czu -

cia wy ma ga jà ob szer nych wo lier. Cz´ -
stym b∏´ dem jest prze trzy my wa nie ich 
w ma ∏ych, cia snych klat kach – szyb ko sta -
jà si´ wte dy apa tycz ne i oso wia ∏e. Opty mal -
nym roz wià za niem jest przy go to wa -
nie dla pa ry tych pa pug ogrze wa nej wo lie -
ry we wn´trz nej o wy mia rach 3 x 1 x 2 m, 
po ∏à czo nej wà skim ko ry ta rzem z ob szer nà 
wo lie rà ze wn´trz nà. Z tej ostat niej pta ki 
mo gà swo bod nie ko rzy staç od wio sny 
do je sie ni, gdy tem pe ra tu ra po wie -
trza nie spa da w dzieƒ po ni ̋ ej 15oC. Je -
Êli nie dys po nu je my wo lie rà, po je dyn cze 
barwnice mo˝ na w osta tecz no Êci prze trzy -
my waç w ob szer nych klat kach, o wy mia -
rach min. 100 x 100 x 150 cm. Wn´ trze 
klat ki lub wo lie ry po win no byç od po wied -
nio urzà dzo ne, z licz ny mi ˝erd ka mi i ko na -
ra mi wierz bo wy mi, d´ bo wy mi, ol cho wy mi
lub po cho dzà cy mi z drzew owo co wych.
Choç barw ni ca nie na le ̋ y do ty po -
wych „nisz czy cie li”, co 3-4 ty go dnie trze ba 
li czyç si´ z ko niecz no Êcià ich wy mia ny.
Pod ∏o g´ naj le piej wy sy paç czy stym pia -
skiem, ˝wir kiem ku ku ry dzia nym lub drew -
nia ny mi eks tru de ra mi, któ re na d∏u go
za pew nia jà czy stoÊç i ch∏o nà nie przy jem -
ne za pa chy. W przy pad ku pta ków ho do wa -
nych po je dyn czo, bar dzo wa˝ ne jest
te˝ umiesz cze nie w klat ce za ba wek, wy ko -
na nych z gru be go sznu ra i ka wa∏ ków drew -
na, któ re b´ dà uroz ma icaç im chwi le sa -
mot no Êci. Je ̋ e li ist nie je ta ka mo˝ li -
woÊç, do po miesz cze nia pa pu gi war -
to wsta wiç rów nie˝nie wiel ki, p∏yt ki ba -
sen z let nià wo dà(np. ku we t´ fo to gra ficz -
nà) – barw ni ce bar dzo lu bià kà pie le i z pew -
no Êcià b´ dànam wdzi´cz ne za mo˝ li -
woÊç ich re gu lar ne go za ̋ y wa nia.

Po karm
W swym na tu ral nym Êro do wi sku barw ni -

ce ˝y wià si´ g∏ów nie owo ca mi, ta ki mi jak ba -
na ny, pa pa je czy fi gi. Swà die t´ uzu pe∏ nia -

jà owa da mi, ja go da mi, orze cha mi, na sio na -
mi oraz nek ta rem i p∏at ka mi kwia tów. Nie -
któ re po pu la cje trzy ma jà si´ rów nie˝ ga -
jów palm ko ko so wych, ˝y wiàc si´ owo ca -
mi tych drzew. Spo ra dycz nie wy rzà dza -
jà te˝ szko dy w rol nic twie, z upodo ba -
niem zja da jàc np. kol by ku ku ry dzy.

W nie wo li, ja ko pod sta w´ die ty naj le -
piej sto so waç wy so kiej ja ko Êci gra nu la -
ty dla pa pug. Nie któ re fir my ofe ru jà na wet 
spe cjal ne po kar my te go ty pu dla barw nic 
(np. Zu Pre em Lo ry Nug gets i Lo ry Nec tar; 
Pret ty Bird Ec lec tus Spe cial i Lo ry Spe cial). 
Obok gra nu la tów na le ̋ y po da waç na sio na, 
w tym rów nie˝ skie∏ ko wa ne ziar na zbó˝ 
i s∏o necz ni ka. Dru gim fi la rem die ty po win -
ny byç Êwie ̋ e owo ce. Barw ni ce z upodo -
ba niem zja da jà jab∏ ka, grusz ki, Êliw ki,
mo re le, brzo skwi nie, ba na ny, man da ryn ki, 
wi no gro na, tru skaw ki, a tak ̋ e ja rz´ bi n´ 
i g∏óg. Ka˝ dy ptak po sia da swo je in dy wi du -
al ne upodo ba nia „ku li nar ne” i w pierw -
szym okre sie war to tro ch´ po eks pe ry men -
to waç, w ce lu zna le zie nia te go, co lu bi 
naj bar dziej. Uzu pe∏ nie nie ja d∏o spi su mo gà 
sta no wiç rów nie˝ m∏o de kol by ku ku ry -
dzy, tar ta mar chew, go to wa ny ry˝, bisz -
kop ty na sà czo ne so kiem owo co wym 
(naj le piej sto so waç so ki dla nie mow làt 
ty pu „bo bo -frut”) lub wo dà z mio dem 
(oczy wi Êcie na tu ral nym) oraz zie le ni na: li -
Êcie sa ∏a ty, mnisz ka le kar skie go (czy li po pu -
lar ne go mle czu, mo˝ na po da waç pa pu gom 
rów nie˝ kwia ty tej po spo li tej ro Êli ny), 
gwiazd ni cy, rde stu pta sie go, itp. 

Barw ni ce po trze bu jà sto sun ko wo du ̋ ej 
ilo Êci wi ta min, dla te go nie zmier nie wa˝ na 
jest ich od po wied nia su ple men ta cja. Nie -
któ re fir my ofe ru jà spe cja li stycz ne pre pa--
ra ty dla pta ków owo co ̋ er nych (np. Nec -
ton To nic F) ide al nie do sto so wa ne
do ich po trzeb. Po nie wa˝ barwnice pi jà 
du ̋ e ilo Êci wo dy, w klat ce lub wo lie rze 
mu si byç za in sta lo wa na spo ra mi ska, 
zaÊ jej za war toÊç na le ̋ y re gu lar nie wy mie -
niaç i utrzy my waç w czy sto Êci.

Da ma z cha rak te rem
Je ̋ e li na wst´ pie pla nu je my pie l´ gna -

cj´ po je dyn czej barwnicy, zde cy do wa nie na -
le ̋ y po le ciç za kup sam ca. „Pa no wie” z te go 
ga tun ku sà bo wiem znacz nie spo koj niej si, ∏a -
twiej si´ oswa ja jà i moc niej przy wià zu -
jà do opie ku na. Oczy wi Êcie sa mi c´ rów nie˝ 
mo˝ na oswo iç, ale po nie wa˝ wy ka zu -
je ona zwy kle sk∏on noÊç do do mi na cji, po -
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trze ba na to z re gu ∏y nie co wi´ cej cza su. 
Za rów no sam ce, jak i sa mi ce od zna cza -
jà si´ du ̋ y mi zdol no Êcia mi na Êla dow czy mi 
i po tra fià wy po wia daç nie tyl ko po je dyn -
cze s∏o wa, ale na wet ca ∏e zda nia. Trze ba jed -
nak pa mi´ taç, ˝e ta lent do „ga da nia” jest 
w przy pad ku tych pa pug ra czej ce chà osob -
ni czà, dla te go te˝ ku pu jàc m∏o de go pta ka, ni -
gdy nie b´ dzie my mie li gwa ran cji co do je go 
„roz mow no Êci”. Nie któ re lo ry po pro -
stu nie sà ga da tli we i ju˝.

Pie l´ gna cja barw ni cy nie przy spa rza wi´k -
szych trud no Êci. Pod sta wo wà rze czà jest za -
cho wa nie czy sto Êci w klat ce lub wo lie rze, 
tj. jej re gu lar ne sprzà ta nie, usu wa nie resz -
tek po kar mu, czysz cze nie oraz okre so -
wa wy mia na ˝er dek i ga ∏´ zi. W przy pad -
ku po je dyn cze go pta ka wa˝ ne jest rów -
nie˝ re gu lar ne do star cza nie mu no wych za -
ba wek, in nych ni˝ te, któ re mia∏ do tej po -
ry. Mo gà to byç ka wa∏ ki drew na, wy pi sa -
ne d∏u go pi sy, a na wet ko Êci z kur cza ka. Za -
pew nia jà one pta ko wi roz ryw k´ i chro -
nià go przed chan drà.

Po nie wa˝ barw ni ce, ja ko miesz kan ki tro -
pi kal nych la sów, bar dzo lu bià wil goç i opa dy, 

na le ̋ y je re gu lar nie zra szaç przy po mo -
cy zwy k∏e go r´cz ne go opry ski wa cza do 
kwia tów, wy pe∏ nio ne go Êwie ̋ à, let nià wo -
dà. Za bie gu te go na le ̋ y do ko ny waç co naj -
mniej 3 ra zy w ty go dniu, a je Êli w wo lie rze 
nie ma ba se nu – na wet cz´ Êciej. Pta ki 
z ogrom nà przy jem no Êcià pod da jà si´ spry -
ski wa niu, z lu bo Êcià mru ̋ àc przy tym oczy 
i roz po Êcie ra jàc sze ro ko skrzy d∏a. Bez po -
Êred nio po tym za bie gu na le ̋ y za mknàç 
okna w po miesz cze niu pa pug, aby nie na ra -
˝aç je na prze zi´ bie nie i prze cià gi.

Roz mna ̋ a nie
Zde cy do wa nie naj lep szà dla te go ga tun -

ku pa pug opcjà jest ho do wa nie ich w do bra -
nych pa rach. Dla te go te˝ pr´ dzej lub póê -
niej do brze jest do ku piç na szej lo rze part ne -
ra lub part ner k´. Gdy pta ki si´ wza jem nie za -
ak cep tu jà, mo ̋ e my za czàç my Êleç o ich roz -
mno ̋ e niu. W swym na tu ral nym Êro do wi sku 
gniaz du jà one wy so ko w dziu plach drzew. 
W nie wo li do wo lie ry trze ba wsta wiç ob -
szer nà bud k´ l´ go wà, sta no wià cà ich sub sty -
tut. Po win na byç ona wy ko na na z moc nych 
de sek i mieç wy mia ry 35 x 35 x 100 cm 

oraz otwór wej Êcio wy o Êred ni cy 12-14 cm. 
Na jej dnie naj le piej u∏o ̋ yç war stw´ tro -
cin o gru bo Êci ok. 8 cm. Sa mi ca zno -
si w niej dwa ja ja i sa mo dziel nie wy sia du -
je je przez ok. 26-28 dni. W tym cza sie 
jest do kar mia na przez sam ca, któ ry przy no -
si jej po ̋ y wie nie do bud ki. Âwie ̋ o wy klu te 
m∏o de sà nie do ∏´˝ ne i po zo sta jà w gnieê -
dzie przez ok. 2 mie sià ce. Póêniej za czy na -
jà opusz czaç bud k´ i sp´ dzaç co raz wi´ -
cej cza su po za nià. Mi nie jed nak wie le 
ty go dni, za nim osta tecz nie po rzu cà gniaz -
do. M∏o de po opusz cze niu gniaz da na le -
˝y kar miç ta kim sa mym po kar mem, jak 
pta ki do ro s∏e, tj. wy so kiej ja ko Êci gra nu la ta -
mi, mie szan kà zia ren, owo ca mi i zie le ni -
nà oraz re gu lar nie po da waç im wi ta mi -
ny. Sta ran nie pie l´ gno wa ne m∏o de ro snà sto -
sun ko wo szyb ko i osià ga jà doj rza ∏oÊç p∏cio -
wà w wie ku 2-5 lat, a je Êli tra fià do ràk od po -
wie dzial ne go opie ku na, mo gà prze ̋ yç w nie -
wo li na wet 40 i wi´ cej lat.

Opi sy pod ga tun ków na pod sta wie „Le xi -
con of par rots” Tho ma sa Arnd ta 
(http://www.arndt -ver lag.com)
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