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Aborygenek d∏ugoczuby, zwany
tak˝e go∏àbkiem czubatym, staje
si´ coraz popularniejszym ptakiem
ozdobnym. Mi∏oÊnicy ptaków,
którym Êwiat nie koƒczy si´ na
domowych go∏´biach, czy kurach,
ch´tnie osiedlajà tego niezwyk∏ego
ptaka w swych wolierach. Jest
∏atwy w piel´gnacji, odporny
na choroby i nasze warunki
klimatyczne. 

Aborygenek d∏ugoczuby
(Ocyphaps lophotes)
Andrzej G. Kruszewicz
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40-48_ptaki egzotyczne  05.01.2007  14:08 : ]  Page 43



W

styczeƒ/luty 2007

ptaki egzotyczne

Wnaturalnych warunkach aboryge-
nek d∏ugoczuby zasiedla suche
regiony wn´trza australijskiego

kontynentu. Na wybrze˝ach lub wyspach
spotyka si´ go tylko poza obszarami leÊnymi,
których wyraênie unika. Nie ma go tak˝e
w pó∏nocnych, tropikalnych i wilgotnych re-
gionach Australii. Australijscy ornitolodzy ob-
serwujà stopniowe poszerzanie przez ten ga-
tunek area∏u l´gowego i wzrastajàcy trend li-
czebnoÊci. W Europie wzrasta zainteresowa-
nie hodowlà tego gatunku. 

W Australii, ojczyênie aborygenka, nadano
mu wiele nazw: Crested Pigeon, Crested
Bronzewing, Crested Dove, Saddleback,
Topknot, Whistling-winged Pigeon, Wire-
wings. Nazwy te oddajà wyglàd tego ptaka
lub np. to, ˝e odlatujàc z impetem, wydaje
skrzyd∏ami specyficzny Êwist (Whistling-win-
ged Pigeon). 

D∏ugoÊç cia∏a waha si´ od 30 do 35 cm.
Jest wi´c wielkoÊcià zbli˝ony do go∏´bia do-
mowego. Wymaga jednak doÊç du˝ych wo-
lier, gdy˝ ch´tnie ˝eruje na ziemi (w naturze
zasiedla tereny otwarte), a sp∏oszony dyna-
micznie zrywa si´ do lotu. W pomieszcze-
niach przeznaczonych dla tego gatunku nie
powinno byç nat∏oku ˝erdzi lub pó∏ek, a ra-
czej kilka solidnych dràgów, na których ptaki
ch´tnie odpoczywajà. W naturalnych warun-
kach gniazdo, w postaci p∏askiej platformy,
jest budowane w g´stym krzewie lub koronie
niskiego drzewa. Najch´tniej zajmowane sà
jednak p∏askie koszyczki, do których ptaki
wnoszà nieco materia∏u gniazdowego. Warto
wi´c zaplanowaç w wolierze wi´kszy krzew
i wÊród jego ga∏´zi solidnie umocowaç ma∏y,
p∏aski koszyczek. W wolierach z australijskimi
ptakami nale˝y jednak unikaç tuj i drzew igla-
stych. Samica sk∏ada dwa czysto bia∏e i b∏ysz-
czàce jaja. Wysiaduje ona jaja przez wi´kszà
cz´Êç dnia i w nocy. Samiec zast´puje jà po
po∏udniu. Wysiadywanie trwa Êrednio 19 dni,
ale przy ch∏odnej pogodzie mo˝e przed∏u˝yç
si´ do 20, a podczas upa∏ów skróciç do 18.
Piskl´ta opuszczajà gniazdo w wieku 3 tygo-
dni. Aborygenki z regu∏y sà bardzo troskliwy-
mi rodzicami, a wi´c nie ma uzasadnienia do
podk∏adania ich jaj lub pisklàt pod mamki, np.
cukrówki. Zwykle wywodzà dwa, czasem
jednak 3 l´gi w roku. 

Tak jak inne gatunki ptaków pochodzàcych
z australijskiej sawanny, tak˝e aborygenki sà
doÊç odporne na zimno. Trzeba je jednak
chroniç przed zimnymi, zachodnimi i pó∏noc-
nymi wiatrami, a tak˝e przed opadami at-

mosferycznymi. Woliery dla aborygenków
powinny byç wi´c zadaszone, a na zim´ os∏o-
ni´te z boków. Warto tak˝e zaplanowaç ro-
dzaj szopy, oferujàcej ptakom nocne schro-
nienie, w której mo˝na zainstalowaç kabel
grzejny lub lamp´. Przy silnych mrozach takie
êród∏a ciep∏a mogà okazaç si´ zbawienne.
W ch∏odnych regionach kraju, np. na Mazu-
rach, pó∏nocnym-wschodzie i w górach, trze-
ba im jednak zaplanowaç ogrzewane po-
mieszczenia na zim´. 

Dieta aborygenków sk∏ada si´ z drobnych
nasion: ró˝nych odmian prosa, kanaru, kasz,
konopi, pokruszonej kukurydzy oraz pokru-
szonych orzechów i ∏uskanego s∏onecznika
(zw∏aszcza zimà). Latem, podczas ˝erowania,
ptaki ch´tnie skubià delikatne p´dy roÊlin,
a przy odchowie pisklàt korzystajà z wysoko-
bia∏kowych mieszanek przeznaczonych np.
dla ba˝antów. Trudno je jednak namówiç do
spo˝ywania mieszanek jajecznych, warzyw,
owoców i gotowych premiksów dla egzo-
tycznych mi´kkojadów. Poza tym aborygenki

z ró˝nych hodowli miewajà odmienne przy-
zwyczajenia i upodobania. Dlatego w okresie
wst´pnym warto im oferowaç szerokà pale-
t´ produktów i dopiero na podstawie ich pre-
ferencji przygotowaç odpowiednià diet´. Na-
le˝y jednak unikaç pokarmów wysokobia∏ko-
wych i nadmiernego stosowania preparatów
mineralno-witaminowych. Aborygenki sà
bardzo ma∏o wymagajàce pod wzgl´dem ˝y-
wienia, a ich przekarmianie odbije si´ nieko-
rzystnie na efektach l´gów. Latem nale˝y tak-
˝e ograniczyç iloÊç podawanych im pokar-
mów wysokoenergetycznych, w tym nasion
s∏onecznika, konopi i orzechów. 

Straty w hodowlach najcz´Êciej wynikajà
z dzia∏alnoÊci nocnych drapie˝ników (warto
woliery nocà lekko oÊwietlaç), a tak˝e z cho-
rób. Nie nale˝y aborygenków trzymaç razem
z go∏´biami domowymi. Doskonale funkcjo-
nujà jednak w wolierach z ba˝antami, a nawet
z ma∏ymi papugami. Sà odpowiednie tak˝e
dla poczàtkujàcych hodowców.  
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