
Pa pu˝ ka ostro ster na
(La tha mus di sco lor)

Ang.: Swift Par rot 

An giel ska na zwa tej pa pu gi po cho -
dzi od je rzy ka i ma zwià zek z jej bar -
dzo szyb kim lo tem. Po dob nie na zy -

wa si´ szyb kie prze sy∏ ki ku rier skie. 
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An drzej G. Kru sze wicz 



WWho dow li ta pi´k na i smu k∏a pa pu -
ga spo ty ka na jest bar dzo rzad -

ko, gdy˝ z jed nej stro ny wy ma ga du ̋ ych wo -
lier z mo˝ li wo Êcià ˝e ro wa nia na zie -
mi, a z dru giej jest to dla niej bar dzo nie bez -
piecz ne, gdy˝ sp∏o szo na star tu je do lo -
tu z du ̋ à pr´d ko Êcià i roz bi ja si´ o Êcia ny. 

W na tu ral nych wa run kach, na Ta sma -
nii i oko licz nych wy spach, jest to ga tu nek za -
gro ̋ o ny. Po skoƒ czo nych l´ gach, w mar -
cu i kwiet niu, stad ka tych pa pug prze la tu -
jà z Ta sma nii do po ∏u dnio wo -wschod niej Au -
stra lii, gdzie ˝e ru jà na otwar tej sa wan -
nie lub wÊród pól. Ga tu nek ten by wa re gu -
lar nie ob ser wo wa ny w oko li cy Syd ney.
We wrze Êniu i paê dzier ni ku sta da po wra ca -
jà do swych l´ go wisk na Ta sma -
nii, gdzie w dziu plach wy so kich eu ka lip tu -
sów, na wy so ko Êci 10-20 m nad zie mià, za -
k∏a da jà gniaz da. Kil ka par gniaz du je zwy -
kle obok sie bie. Sa mi ca sk∏a da 3-5 bia -
∏ych, nie mal okrà g∏ych jaj. W okre sie wy sia -
dy wa nia kar mio na jest przez sam -
ca. Po skoƒ czo nych l´ gach po szcze gól ne ro -
dzi ny ∏à czà si´ w sta da. Naj pierw ko czu -
jà na skra jach la sów na Ta sma nii, a póê -

niej od la tu jà do Au stra lii. Wy d∏u ̋ o -
ne, ostro za koƒ czo ne skrzy d∏a i szyb -
ki lot sà przy sto so wa niem do po ko ny wa -
nia du ̋ ych od le g∏o Êci. W ostat nich la -
tach zda rza jà si´ do nie sie nia o l´ gach te -
go ga tun ku tak ̋ e w Au stra lii, co mo ̋ e Êwiad -
czyç o stop nio wej zmia nie zwy cza jów. 

Pie l´ gna cja w nie wo li nie jest trud -
na, gdy˝ pta ki ma jà skrom ne wy ma ga -
nia, zbli ̋ o ne do ∏à kó wek. Sà jed nak wra˝ li -

we na in fek cje bak te ryj ne i wi ru so -
we (m.in. pa ra myk so wi ro z´). Ptak na zdj´ -
ciu po cho dzi z ho dow li w Pta sim Par ku Wal -
sro de, w Niem czech. W ogro dach zoo lo -
gicznych, jak i w pry wat nych ho dow -
lach jest to ga tu nek bar dzo rzad ki.

Fot. au to ra  
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SKLEP WYSY¸KOWY
HURTOWNIA ZOOLOGICZNA
KANKAN - Wroc∏aw, Joanna Jeziorek
tel./fax. 071 354 36 98, 0601 57 38 18, 
w godz. 10.00-18.00

SPECJALIZUJEMY SI¢ W ASORTYMENCIE
DO CHOWU I HODOWLI PTAKÓW
EGZOTYCZNYCH:
Najlepsze europejskie karmy (Vadigran, CeDe, NatMin)
i wszelkie akcesoria. Kompletnà ofert´ wysy∏amy
hodowcom pocztà.

HODOWLA DU˚YCH PAPUG


