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ptaki egzotyczne

ZIE LON KA z∏otoczelna
(Chloropsis Aurifrons)

Joanna Zarzyƒska, Pawe∏ Zarzyƒski

Zna jo moÊç eg zo tycz nych pta -
ków ozdob nych wÊród prze -
ci´t nych zja da czy chle -
ba jest ra czej zni ko -
ma. SpoÊród ga tun ków klat -
ko wych wi´k szoÊç osób roz -
po zna je je dy nie ka nar ki, pa -
pu˝ ki fa li ste, nim -
fy oraz ary. Tym cza sem bo -
gac two pta ków ozdob -
nych jest ol brzy mie. W han -
dlu spo ty ka si´ dzie siàt -
ki ich ga tun ków, za rów no po -
spo li tych, jak i mniej spo ty ka -
nych oraz sta no wià -
cych praw dzi we rzad ko -
Êci. Dzi siaj chcie li by -

Êmy przed sta wiç syl wet k´ ma∏o po pu lar ne go pta ka, któ ry, ze wzgl´ du na ory gi -
nal ny wy glàd i in te re su jà ce za cho wa nie, za s∏u gu je jed nak na znacz nie szer sze za -
in te re so wa nie ho dow ców. Ga tun kiem tym jest zie lon ka z∏o to czel na – Chlo rop -
sis au ri frons.
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Z
Ma ∏y, zie lo ny pta szek...

Zie lon ka z∏o to czel na na le ̋ y do obej mu -
jà cej ogó ∏em 12 ga tun ków ro dzi ny tur -

ku Êni ków (Ire ni dae) z rz´ du wró blo wych. Tur -
ku Êni ki za miesz ku jà obrze ̋ a la sów Azji po ∏u -
dnio wo -wschod niej. Osià ga jà 14 - 27 cm d∏u -
go Êci. Cha rak te ry zu jà si´ mi´k kim upie rze -
niem o ja skra wym ubar wie niu (nie bie skim, zie -
lo nym lub ˝ó∏ tym) z kon tra sto wy mi czar ny -
mi pla ma mi na gar dle i skrzy d∏ach oraz po sia -
da niem ostro za koƒ czo ne go dzio ba.

Ja ko ga tu nek zie lon k´ z∏o to czel -
nà po raz pierw szy opi sa∏ Tem -
minck (1829), na to miast nie daw no do ko na -
no zmian tak so no micz nych – ga tu nek Chlo rop -
sis au ri frons (Si bley and Mon -
roe 1990, 1993) po dzie lo no na dwa od r´b -
ne (za Wells i wsp. 2003): C. au ri frons i C. me -
dia. W 2006 ro ku zie lon k´ z∏o to czel nà wpi sa -
no do Czer wo nej Ksi´ gi w ka te go rii za gro ̋ e -
nia LC (Le ast Con cern – ka te go ria ta obej mu -
je ga tun ki nie wy ka zu jà ce wpraw dzie bez po -
Êred nie go za gro ̋ e nia i nie na le ̋ à ce do rzad ko -
Êci, ale ob j´ te po Êred ni mi czyn ni ka mi nie ko -
rzyst ny mi, ta ki mi jak np. roz rze dze nie czy roz -
pro sze nie po pu la cji, en de micz ny cha rak -
ter wy st´ po wa nia itd).

Zie lon ki z∏o to czel ne osià ga -
jà do 18-19 cm d∏u go Êci oraz 90 gra mów wa -
gi. Sa mi ce sà nie znacz nie mniej sze od sam -
ców. Upie rze nie obu p∏ci jest jed na ko we, bar -
dzo ja skra we, o na sy co nych, in ten syw -
nych bar wach (wy raê niej szych jed nak u sam -
ców). Prze wa ̋ a ko lor ciem no zie lo -
ny (grzbiet, skrzy d∏a). Pod brzu sze ma bar -
w´ zie lo no-˝ó∏ tà. Cha rak te ry stycz ne jest ubar -
wie nie g∏o wy: czo ∏o jest czer wo no-po ma raƒ -
czo wo -˝ó∏ te, pod gar dle, bo ki g∏o -
wy i pierÊ czar ne (u sa mic ta ak sa mit no -czar -
na pla ma, w oko li cach g∏o wy, jest mniej -
sza ni˝ u sam ców), oto czo ne ˝ó∏ tà ob wód -
kà. Pod bró dek ja skra wo nie bie ski, zaÊ u na sa -
dy skrzy de∏ wy st´ pu jà tur ku so we lu ster ka. Pi -
skl´ ta rów nie˝ ma jà in ten syw nie zie lo ne upie -
rze nie, nie po sia da jàjed nak po ma raƒ czo -
wej pla my na czo le. Bar wa upie rze nia zbli ̋ o -
na jest do ko lo ru li Êci, co od da je an glo j´ zycz -
na na zwa ga tun ku: Gol den -fron ted Le -
afbird. Upie rze nie jest doÊç g´ ste i pu szy -
ste. Cia ∏o wy d∏u ̋ o ne, a skrzy d∏a wy da -
jà si´ sto sun ko wo krót kie, o za okrà glo -
nych kra w´ dziach. No gi oraz pal ce sà krót -
kie, ale sil ne, o moc nym koÊç cu. Pta ki ma -
jà cha rak te ry stycz ny czar ny dziób, zw´ ̋ a jà -
cy si´, po dob nie jak u wszyst kich tur ku Êni -
ków, ku koƒ co wi, o lek ko za gi´ tej ku do ∏o -

wi i ostro za koƒ czo nej gór nej cz´ Êci, kry jà -
cej spi cza sty j´ zyk - ta ka ana to mia u∏a twia pta -
ko wi po bie ra nie nek ta ru, zw∏asz cza z kwia -
tów o kie li chach lej ko wa tych. 

Po mi´ dzy po szcze gól ny mi po pu la cja mi zie -
lon ki z∏o to czel nej wy st´ pu je doÊç znacz -
na zmien noÊç we wnàtrz ga tun ko -
wa. Na jej pod sta wie spe cja li Êci wy ró˝ nia jà kil -
ka pod ga tun ków. W za le˝ no Êci od êró d∏a wy -
mie nia si´ ich od 3 do 7. Trzy pod sta wo we to:

- Chlo rop sis au ri frons au ri frons – pta ki te -
go pod ga tun ku wy ró˝ nia jà si´ po sia da -
niem bro dy i gar d∏a o in ten syw nie b∏´ kit nej bar -
wie,

- Chlo rop sis au ri frons fron ta lis – pod ga tu -
nek ten osià ga nie co wi´k sze roz mia ry, je -
go gar d∏o i bro da sà ko lo ru czar ne go, o pi´k -
nym, ak sa mit nym od cie niu,

- Chlo rop sis au ri frons in su la ris – bar dzo po -
dob ny do podga tun ku po przed nie go, ale osià -
ga wy raê nie mniej sze roz mia ry cia ∏a.

Po zo sta ∏e, wy mie nia ne przez nie któ rych or -
ni to lo gów pod ga tun ki, to: Chlo rop sis au ri -
frons pri dii, Chlo rop sis au ri frons inor na ta, Chlo rop -
sis au ri frons in comp ta i Chlo rop sis au ri frons me -
dia.

Wy st´ po wa nie w na tu rze
Zie lon ka z∏o to czel na wy st´ pu je na tu ral -

nie w po ∏u dnio wo -wschod niej Azji (Ban gla -
desz, Bhu tan, Kam bo d˝a, Chi ny, In die, La -
os, Ne pal, Sri Lan ka, Wiet nam). Za miesz ku -
je le si ste ob sza ry w re jo nie la sów sub tro pi -
kal nych i tro pi kal nych (za rów no su -
chych, jak i wil got nych), te re ny ni zin ne i gór -
skie (prze ci´t nie do 1200 m; lo kal -
nie do 1800 na Sri Lan ce). Jej ulu bio nym Êro -
do wi skiem sà la sy li Êcia ste, wiecz nie zie lo -
ne la sy tro pi kal ne, obrze ̋ a i upra wy le -
Êne (np. plan ta cje bam bu so we), za drze wie -
nia na plan ta cjach ka wy i her ba ty oraz plan ta -
cje drzew owo co wych. Pta ki te spo ty -
ka si´ te˝ w su chych za ro Êlach. Po ja wia -
jà si´ rów nie˝ w oko li cach gór skich do wy so -
ko Êci 1800 m n.p.m. Zie lon ki z∏o to czel -
ne pro wa dzà ty po wo na drzew ny tryb ˝y -
cia, trzy ma jà si´ ko ron wy so -
kich drzew, z rzad ka prze by wa jà na zie mi.

Wy ma ga nia w ho dow li
Zie lon ki z∏o to czel ne doÊç rzad ko po ja wia -

jà si´ w skle pach zoo lo gicz nych. Przy odro bi -
nie szcz´ Êcia mo˝ na je na byç, np. na gie∏ -
dach pta ków eg zo tycz nych. Naj le piej ku -
piç od ra zu do bra nà pa r´. Po trzeb na b´ -
dzie dla niej du ̋ a klat ka, o mi ni mal nych wy mia -

rach 80 x 50 x 60 cm (a naj le piej na wet dwa ra -
zy wi´k sza), gdy˝ pta ki te sà bar dzo ru chli -
we. Do sko na ∏ym roz wià za niem jest te˝ ob -
szer na wo lie ra w ogrze wa nym po miesz cze -
niu. Mo˝ na rów nie˝ wziàç ten ga tu -
nek pod uwa g´ przy ob sa dza niu wo lie ry ze -
wn´trz nej, na przy k∏ad w to wa rzy stwie ∏usz -
cza ków, trze ba tyl ko pa mi´ taç, aby nie ∏à -
czyç ze so bà kil ku par zie lo -
nek, gdy˝ sà one nie zmier nie agre syw ne wo -
bec sie bie (zw∏asz cza sam ce, któ re ata ku jà in -
ne osob ni ki nie za le˝ nie od p∏ci). Pta ki te mo -
gà prze by waç w wo lie rze ze wn´trz nej la tem,
na to miast na zi m´ na le ̋ y im za pew niç po -
miesz cze nie o tem pe ra tu rze po ko jo wej, po -
nie wa˝ pre fe ru jà one cie p∏e Êro do wi sko. Bar -
dzo lu bià prze by waç w wo lie rach ob sa dzo -
nych ro Êlin no Êcià krza cza stà. Mo˝ na ewen tu al -
nie wsta wiaç ulist nio ne Êwie ̋ e ga ∏´ -
zie drzew. Ho dow cy ce nià zie lon -
ki, obok cie ka we go upie rze nia, za ich wa -
lo ry g∏o so we, gdy˝ wy gwiz du jà one ra do -
sne me lo dyj ne dêwi´ ki.

Po karm
Dzi ko ˝y jà ce zie lon ki z∏o to czel ne od ̋ y wia -

jà si´ g∏ów nie ró˝ ny mi owa da mi i ich lar wa -
mi, pa jà ka mi, a tak ̋ e nek ta rem kwia to -
wym. Sà cz´ stym go Êciem plan ta -
cji drzew owo co wych i ogro dów, gdzie ko rzy -
sta jà z mo˝ li wo Êci wy pi cia so ku z doj rza -
∏ych owo ców, nek ta ru lub zje dze nia pà -
ków kwia tów. Cz´ sto przy bie ra jà iÊcie akro ba -
tycz ne po zy cje w ce lu do si´ gni´ cia do ˝e -
ru. Swo jà die t´ ch´t nie uzu pe∏ nia jà rów -
nie˝ owo ca mi (np. gu avy, fig, ja gód).

W sztucz nych wa run kach zie lon -
ka ma du ̋ e wy ma ga nia po kar mo we.
Nie zb´d ne jest po da wa nie roz cieƒ czo ne go so -
ku owo co we go (np. z po ma raƒ czy; naj lep -
sze sà so ki dla nie mow làt ty pu bo bo -frut) zmie -
sza ne go z mio dem, Êwie ̋ ych, mi´k kich owo -
ców: wi no gron, tru ska wek, po zio mek, po kro -
jo nych Êli wek, cze re Êni itp. (w okre sie zi mo -
wym mo˝ na po da waç owo ce kom po to -
we lub mro ̋ o ne) oraz drob nych owa -
dów (lub ich larw, np. màcz ni ków). Po nie -
wa˝ jest to po karm szyb ko pod le ga jà cy roz k∏a -
do wi bàdê ple Ênie niu, ho dow ca po wi nien co -
dzien nie opró˝ niaç kar mi de∏ ka i do k∏ad -
nie je myç, a tak ̋ e cz´ sto zmie niaç Êció∏ k´, usu -
wa jàc wy rzu ca ne reszt ki po kar mu. W ˝y wie -
niu te go ga tun ku mo˝ na sto so waç rów -
nie˝ mie szan k´ go to wa ne go, sie ka ne go jaj -
ka z tar tà mar chew kà i do dat kiem larw i po -
czwa rek (np. màcz ni ka).
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Specjalistyczne klatki dla ptaków
INTERZOO-ADAM
Adam Florczuk, ul. KoÊciuszki 1A, 05-120 Legionowo
tel. 022 784 15 85, fax: 022 784 16 85, www.interzoo-adam.pl

Taj ni ki roz ro du
W na tu rze ptak ten bu du je gniaz da o kszta∏ cie czar ko wa -

tym, wy ko rzy stu jàc do ich kon stru owa nia ró˝ no rod ne ma te -
ria ∏y, ta kie jak: drob ne ga ∏àz ki, mech, li Êcie itp. Sà one lo ka li -
zo wa ne w g´ stych za ro Êlach lub w ko ro nach drzew. Sa mi -
ca sk∏a da naj cz´ Êciej 2-3 ja ja, bar wy bla do kre mo wej z od cie -
niem ró ̋ u, z ciem no czer wo ny mi plam ka mi. Ro dzi ce wy sia -
du jà ja ja na zmia n´. Pi skl´ ta wy klu wa -
jà si´ po 12-14 dniach. Sà ra czej ma ∏e i w cià gu pierw -
szych 3-4 dni wol no przy ra sta jà. Otwie ra jà oczy 6-te -
go dnia po uro dze niu, a w wie ku 13 dni opusz cza jà ju˝ gniaz -
do. Bio lo gia roz ro du jest s∏a bo po zna na. Okres go do -
wy trwa od ma ja do sierp nia. Wia do mo, i˝ za lo ty sà
in ten syw ne. Po le ga jà po czàt ko wo na go ni twach po mi´ -
dzy sam cem i sa mi cà oraz wy da wa niu skrze kli wych dêwi´ -
ków. Sam ce wi szà g∏o wà w dó∏ pod sa mi cà usa do wio -
nà na tej sa mej ga ∏´ zi.

Roz mno ̋ e nie zie lo nek z∏o to czel nych w nie wo li jest mo˝ -
li we, by wa jed nak doÊç pro ble ma tycz ne. Jest to je den z po -
wo dów nie wiel kiej po pu lar no Êci tych pi´k nych pta -
ków oraz osià ga nia przez nie doÊç wy so kich cen ryn ko wych.
Fot. W∏. Kwiatkowski
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