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ptaki egzotyczne

Papuga królewska
– pierzasta monarchini

Joanna Zarzyƒska
Pawe∏ Zarzyƒski

Przymiotnik „królewski”, umieszczony
w nazwie gatunkowej zwierz´cia,
Êwiadczy zazwyczaj o jego 
wyjàtkowoÊci.
Mo˝e ona przejawiaç si´ bardzo 
ró˝nie: nadzwyczajnymi rozmiarami,
efektownymi barwami, intrygujàcym
zachowaniem i zwyczajami.

Fot. G. Reclos
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TTakà regu∏´ potwierdza równie˝ wiele
gatunków ptaków, w tym papuga
królewska (Alisterus scapularis), któ-

ra, choç mniejsza od ar, nie tak krzykliwie
ubarwiona jak lorysy, czy nie tak inteligentna
jak ˝ako, posiada coÊ, co sprawia, ˝e bez za-
strze˝eƒ mo˝na uznaç jà za prawdziwà papu-
zià monarchini´.

Kuzyni i podgatunki
Zgodnie z polskà nomenklaturà naukowà

prawid∏owa nazwa tego ptaka to szkar∏atka
królewska (choç ogromna wi´kszoÊç hodow-
ców okreÊla jà po prostu mianem „papugi
królewskiej”). Wraz ze szkar∏atkà ˝ó∏toskrzy-
d∏à (Alisterus chloropterus) i szkar∏atkà nie-
bieskogrzbietà (A. amboinensis) tworzy ro-
dzaj Alisterus. Jej bliskà „kuzynkà” jest rów-
nie˝ krasnopiórka czerwonoskrzyd∏a (Apro-
smictus gramineus), zwana powszechnie „pa-
pugà czerwonoskrzyd∏à”. Dawniej obydwa te
ptaki zaliczano nawet do jednego rodzaju.

Papugi królewskie zamieszkujà rozleg∏e
obszary kontynentu australijskiego. SpecjaliÊci
wyodr´bnili dwa podgatunki geograficzne,
które ró˝nià si´ nieznacznie od siebie jedynie
osiàganymi rozmiarami. Pierwszy podgatu-
nek – Alisterus scapularis scapularis – zasiedla
po∏udniowo-wschodnià cz´Êç wybrze˝a Au-
stralii od pó∏nocnego Queenslandu do po∏u-
dniowej cz´Êci Wiktorii. Osiàga do 42 cm
d∏ugoÊci. Dymorfizm p∏ciowy jest bardzo wy-
raêny – doros∏e samce majà ciemnozielone
skrzyd∏a, grzbiety z niebieskawym po∏yskiem
oraz intensywnie czerwone brzuchy, piersi
i g∏owy, jak równie˝ górne cz´Êci dziobów
(dolna cz´Êç dzioba samca jest czarna). Tym-
czasem u samic czerwona (i z regu∏y nieco
mniej jaskrawa) barwa wyst´puje tylko na
brzuchu. Ich piersi i g∏owy sà zielone i zlewa-
jà si´ barwà z grzbietem i skrzyd∏ami. Oby-
dwie cz´Êci dzioba u samic sà szaro-czarne.
W górnej cz´Êci skrzyde∏, u obydwu p∏ci,
widnieje mniej lub bardziej widoczne jasno-
zielone pasmo. Dolna cz´Êç brzucha jest
czarno-czerwono prà˝kowana dzi´ki czer-
wonym koƒcówkom piór. Dolna cz´Êç piór
ogonowych zarówno u samców, jak i u samic
jest niebieskawa. T́ czówka oka u obu p∏ci ma
barw´ ˝ó∏tawà. Ptaki m∏ode przypominajà
doros∏e samice, przy czym m∏ode samice
mo˝na niekiedy odró˝niç po mniejszej czer-
wonej plamie na brzuchu.

Drugi podgatunek – Alisterus scapularis
minor – zamieszkuje tereny po∏udniowo-
-wschodniego Queenslandu. Jest ubarwiony

identycznie jak A. s. scapularis, ale osiàga za-
ledwie 38 cm d∏ugoÊci.

Dzi´ki sukcesom hodowlanym w niewoli
uda∏o si´ uzyskaç rozmaite formy i mutacje
barwne tego gatunku. Do najciekawszych
i najbardziej znanych nale˝à:

– mutacja ˝ó∏ta – po raz pierwszy uzyska-
no jà w Danii w 1965 r. Ptaki majà jednolicie
˝ó∏te skrzyd∏a, grzbiety i ogony, przy czym
samce odznaczajà si´ jaÊniejszà barwà – u sa-
mic na skrzyd∏ach i grzbiecie mo˝e pojawiaç
si´ zielonkawy odcieƒ;

– mutacja szek ˝ó∏ty – o charakterystycz-
nym plamistym ubarwieniu z ˝ó∏tawymi
kropkami na czerwonym tle brzucha i piersi;

– mutacje: izabelowata, oliwkowa, niebie-
ska, lutino, cynamonowa, pastelowa – ptaki
takie pojawiajà si´ sporadycznie w hodow-
lach, z regu∏y jednak nie udaje si´ ich rozmno-
˝yç. Wielu specjalistów uwa˝a wr´cz, ˝e ich
wyizolowanie i podtrzymanie jako indywidu-
alnych linii hodowlanych jest wr´cz niemo˝li-
we (nie jest wykluczone, ˝e sà to mutacje ty-
powo recesywne, co sprawia, ˝e do ewentu-
alnego uzyskania m∏odych po˝àdanego kolo-
ru konieczna by∏aby para jednakowo ubar-
wionych ptaków). Wszystkie mutacje papugi
królewskiej, ze wzgl´du na wielkà rzadkoÊç
wyst´powania, osiàgajà bardzo wysokie ceny
rynkowe i sà niezmiernie trudne do nabycia. 

Papugi królewskie na wolnoÊci...
Papugi królewskie w swym naturalnym

Êrodowisku preferujà tereny lesiste: lasy eu-

kaliptusowe, g´ste zaroÊla, lasy deszczowe
oraz widne lasy parkowe. Szczególnie cz´-
sto i licznie wyst´pujà w parkach narodo-
wych. Poza okresem l´gowym nie stronià
równie˝ od obszarów rolniczych: plantacji,
∏àk, a nawet ferm drobiu, gdzie zgodnie
wspó∏˝yjà z ptakami domowymi. Zdarza si´
te˝, ˝e zasiedlajà parki na obrze˝ach miast
i pozwalajà si´ karmiç ludziom podobnie jak
nasze go∏´bie. Osobniki doros∏e pojawiajà
si´ zazwyczaj w parach lub niewielkich stad-
kach. Jedynie ptaki m∏ode tworzà wi´ksze
grupy. Prowadzà raczej osiad∏y tryb ˝ycia
i doÊç rzadko migrujà. Du˝o czasu sp´dzajà
na ziemi, cz´sto w towarzystwie innych ga-
tunków papug.

... i w hodowli
Do hodowli papugi królewskiej, w sztucz-

nych warunkach, najlepiej nadajà si´ obszer-
ne woliery. Poniewa˝ ptaki te sà stosunkowo
odporne na warunki atmosferyczne, po za-
aklimatyzowaniu mogà sp´dzaç ca∏y rok
w pomieszczeniu zewn´trznym. Nale˝y jed-
nak zapewniç im zadaszenie oraz schronie-
nie, a w czasie mrozów zainstalowaç punkto-
we êród∏o ciep∏a. Papugi te nie nale˝à do
szczególnych niszczycieli, dlatego do budowy
woliery mo˝na u˝yç elementów drewnia-
nych. Wskazane jest, by pomieszczenie by∏o
jak najobszerniejsze (co najmniej 4 m x 1 m
x 2 m), tak aby, b´dàce doskona∏ymi lotnika-
mi, ptaki mia∏y mo˝liwoÊç swobodnego lotu.
Z tego samego powodu nie powinniÊmy
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Samica papugi królewskiej. Fot. A. Kruszewicz
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przesadzaç z iloÊcià ga∏´zi i ˝erdek, pozosta-
wiajàc wewnàtrz woliery mo˝liwie du˝o
przestrzeni. Poniewa˝, jak ju˝ wspomniano,
ptaki te nale˝à do „papug grzebiàcych” (tj.
sp´dzajà du˝o czasu na ziemi), trzeba bardzo
dbaç o zachowanie czystoÊci pod∏o˝a. Dno
woliery mo˝na wysypaç wiórami, ekstrude-
rami drzewnymi lub ˝wirkiem kukurydzia-
nym i nale˝y t´ podsypk´ cz´sto wymieniaç
oraz regularnie usuwaç odchody i resztki po-
karmów. Zaniedbanie tej profilaktyki mo˝e
doprowadziç do rozwoju paso˝ytów prze-
wodu pokarmowego i, co za tym idzie, cho-
roby, a nawet Êmierci ptaków. Wraz z papu-
gami królewskimi w jednej wolierze mo˝na
bez problemów przetrzymywaç inne gatunki
Êrednich papug, takie jak aleksandretty, rozel-
le czy ksi´˝niczki.

Pojedyncze papugi królewskie, choç nie
jest to zalecane, mo˝na piel´gnowaç równie˝
w obszernych klatkach. JeÊli poÊwi´cimy ta-
kiemu ptakowi odpowiednio du˝o czasu
i cierpliwoÊci, doskonale si´ on oswoi i od-
wdzi´czy nam swojà przyjaênià. Choç jest
stosunkowo „gadatliwy”, to wydawane przez
niego dêwi´ki sà raczej ciche (zw∏aszcza
w porównaniu z innymi gatunkami papug).

Królewska dieta
Na wolnoÊci papugi królewskie ˝ywià si´

g∏ównie owocami, jagodami oraz nasionami
traw i eukaliptusów, uzupe∏niajàc swe menu
„wk∏adkami mi´snymi” w postaci owadów
i ich larw. W niewoli nale˝y zapewniç im
urozmaiconà, ale niezbyt „ci´˝kà” diet´. Jej
podstaw´ powinny stanowiç ziarna s∏onecz-
nika (zw∏aszcza bia∏ego), prosa, owsa, pszeni-
cy, kanaru, gryki i konopi. Przysmakiem jest
proso podawane w k∏osach. Bardzo wa˝ny
jest dodatek Êwie˝ej zieleniny (liÊcie i kwiaty

mniszka, liÊcie sa∏aty, gwiazdnicy, Êwie˝e ga-
∏àzki drzew) oraz owoców, takich jak: jab∏ka,
gruszki, brzoskwinie, morele i winogrona.
Ptaki bardzo ch´tnie zjadajà te˝ kolby kuku-
rydzy, skie∏kowane nasiona i tartà marchew.
Od czasu do czasu warto podaç im dobrej ja-
koÊci pokarm jajeczny lub ugotowane na
twardo i posiekane jajko. Wielkim przysma-
kiem sà te˝ orzeszki ziemne, orzeszki pinii
i zwyk∏e orzechy w∏oskie. Nie nale˝y jednak
z nimi przesadzaç, bo jest to po˝ywienie wy-
soce kaloryczne, a papugi królewskie (jak to
arystokracja ma w zwyczaju) wykazujà cz´-
sto tendencj´ do tycia. Zimà doskona∏ym
uzupe∏nieniem mogà byç te˝ suszone owoce
jarz´biny. W wolierze nie mo˝e zabraknàç
sepii lub wapna w kostkach oraz czystej i cz´-
sto zmienianej wody pitnej. Konieczna jest
równie˝ sta∏a suplementacja wysokiej jakoÊci
preparatami multiwitaminowymi. 

Problemy z l´gami
W swym naturalnym Êrodowisku papugi

królewskie gniazdujà od wrzeÊnia do stycznia.
Gniazda zak∏adajà najch´tniej w dziuplach wy-
drà˝onych w spróchnia∏ych pniach eukaliptu-
sów. Dziupla taka mo˝e mieç nawet kilka me-
trów g∏´bokoÊci. Najlepiej, jeÊli jej otwór wej-
Êciowy znajduje si´ wysoko, co najmniej
10 m nad ziemià. Dno dziupli ptaki wyÊcielajà
wiórkami drzewnymi i fragmentami próchna
rozdrobnionymi w ich mocnych dziobach.

Dawniej rozmna˝anie papug królewskich
w sztucznych warunkach sprawia∏o hodow-
com sporo trudnoÊci i problemów, choç
pierwsze udane l´gi w niewoli odnotowano
jeszcze w XIX w. Do najcz´Êciej pope∏nia-
nych b∏´dów nale˝a∏y: z∏e zestawianie par
oraz niew∏aÊciwa dieta ptaków l´gowych. Za-
zwyczaj przekarmiano je wysokokalorycz-
nym po˝ywieniem (czarny s∏onecznik,
orzeszki ziemne, orzechy), przez co stawa∏y
si´ „zatuczone” i samce by∏y niech´tne do
krycia samic. Obecnie, dzi´ki uzyskanemu
doÊwiadczeniu, b∏´dy te wyeliminowano i do
udanych l´gów dochodzi ju˝ regularnie. Aby
uzyskaç m∏ode w niewoli, par´ dobranych
ptaków nale˝y (najlepiej pod koniec marca)
umieÊciç w oddzielnej, obszernej wolierze
(choç nawet w niewielkich klatkach zdarzajà
si´ udane l´gi). Nie powinny one mieç kon-
taktu wzrokowego z innymi przedstawiciela-
mi swego gatunku, bowiem samiec mo˝e
wówczas, zamiast na zalotach, skupiç si´ na
atakowaniu i straszeniu domniemanego ry-
wala lub, co gorsza, „zakochaç” si´ w samicy

z sàsiedniego pomieszczenia i ca∏kowicie 
zignorowaç swojà partnerk´. Do woliery na-
le˝y wstawiç budki l´gowe. Mo˝na je wyko-
naç z mocnych desek albo wydrà˝yç w pniu
drzewnym (jeÊli posiadamy wysoki pieƒ, war-
to wykonaç w nim dwie dziuple – jedna nad
drugà). WysokoÊç budki (dziupli) powinna
wynosiç ok. 60 cm, zaÊ szerokoÊç i d∏ugoÊç
po ok. 30 cm. Jej dno nale˝y wyÊcieliç wiór-
kami z drewna liÊciastego. Optymalna Êredni-
ca otworu wejÊciowego to 10 cm. SpecjaliÊci
radzà, aby do woliery wstawiaç co najmniej
dwie, a nawet trzy i wi´cej budek. Zwi´ksza
to sukces hodowlany, bowiem ptaki mogà
wówczas wybraç t´, która najbardziej im od-
powiada. JeÊli wszystko pójdzie zgodnie z pla-
nem, samiec zaczyna w widowiskowy spo-
sób „wdzi´czyç si´” do samicy: je˝y pióra na
g∏owie, wykonuje rytmiczne sk∏ony, rozsze-
rza êrenic´ oka, macha skrzyd∏ami. Wydaje
przy tym charakterystyczne, skrzeczàce
dêwi´ki. Równolegle ptaki zaczynajà „przy-
gotowywaç” wybranà budk´ l´gowà, posze-
rzajàc jej otwór wejÊciowy i „przemeblowu-
jàc” wn´trze. Samica, na kilka dni przed znie-
sieniem jaj, zaczyna coraz wi´cej czasu sp´-
dzaç w gnieêdzie. Jest wtedy cz´sto dokar-
miana przez samca. Sk∏ada ona od 4 do 7 jaj
o Êrednicy ok. 30 mm i rozpoczyna ich wysia-
dywanie. Trwa ono zwykle ok. 21 dni. Po
up∏ywie tego czasu wyl´gajà si´ m∏ode. Po-
czàtkowo sà nagie i Êlepe – oczy otwierajà
zwykle po ok. 12 dniach, zaÊ pierwsze pióra
pojawiajà si´ w wieku ok. 3 tygodni. Po up∏y-
wie 35-40 dni piskl´ta opuszczajà gniazdo
i zaczynajà samodzielnie pobieraç pokarm.
Mniej wi´cej miesiàc póêniej m∏ode nale˝y
oddzieliç od rodziców – w przeciwnym razie
nara˝amy je na atak ze strony doros∏ych pta-
ków, które najcz´Êciej przyst´pujà wkrótce
do kolejnych l´gów. M∏ode samce osiàgajà
dojrza∏oÊç p∏ciowà w wieku ok. 3 lat, a sami-
ce – 2 lat. Mogà rozmna˝aç si´ nawet do 
30 roku ˝ycia. Prawid∏owo piel´gnowane
i otoczone troskliwà opiekà ˝yjà w niewoli
nawet 40 i wi´cej lat.
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