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ptaki egzotyczne

Papuzik
czerwonolicy
To masz Ku ziem kow ski

PPa pu zik czer wo no li cy (Er y th rura psit ta -
cea), zwa ny przez ho dow ców tak ̋ e
czer wo no g∏o wym, to szyb ki, ru chli -

wy, a na wet bym po wie dzia∏ nad mier nie ak -
tyw ny ptak. Nie na le ̋ y on te˝ do p∏o chli -
wych i nie Êmia ∏ych. Pierw sze pa pu zi ki czer -
wo no li ce zo sta ∏y spro wa dzo ne do Eu ro -
py przez an giel skich ho dow ców w la -
tach 1886-1887. Za miesz ku jà one Au stra -
li´, Wy spy Ka ro li ny oraz cz´Êç No wej Gwi -
nei. Te go zgrab ne go i mi ∏e go ptasz ka w na tu -
ral nym bio to pie mo ̋ e my naj cz´ Êciej spo -
tkaç w la sach, par kach, miej scach moc no za -
drze wio nych i za krze wio nych. Pa pu zi ki czer -

wo no li ce  sà ptasz ka mi doÊç po wszech ny -
mi w swym na tu ral nym Êro do wi -
sku, w zwiàz ku z czym bar dzo cz´ sto mo˝ -
na za ob ser wo waç ma ∏e stad ka, sk∏a da jà -
ce si´ z kil ku na stu sztuk, któ re bar dzo wni kli -
wie pe ne tru jà za miesz ka ∏à oko li c´, a szcze -
gól nie pod ∏o ̋ e, w po szu ki wa niu smacz -
nych kà sków. Ge ne ral nie za li czyç je mo˝ -
na do gru py pta ków osia d∏ych, po nie -
wa˝ nie sà za in te re so wa ne mi gra cja -
mi. WÊród po czàt ku jà cych, jak i za awan so -
wa nych ho dow ców te ma ∏e skrzy dla te stwo -
rze nia cie szà si´ ogrom nà po pu lar no Êcià, któ -
ra wy ni ka nie tyl ko z bar wy ich upie rze -

nia (po ra ̋ a jà co ˝y wa zie leƒ jest po ∏à czo -
na kon tra sto wo z so czy Êcie mie nià cà si´ czer -
wie nià). Pa pu zi ki te sà bar dzo ∏a god ne i z za -
sa dy nie sà êró d∏em kon flik tów z in ny mi po -
dob nie od ̋ y wia jà cy mi si´ ga tun ka mi pta -
ków. Dru gà ce chà, któ ra przy cià ga ama to -
rów tych pta ków, jest ∏a twoÊç na k∏o nie -
nia ich do od by cia uda nych l´ gów, o ile pta -
ki za ro do we po cho dzà z na tu ral nej ho dow -
li i nie sà ob cià ̋ o ne ˝ad ny mi zwy rod nie nia -
mi ge ne tycz ny mi. Roz ró˝ nianie p∏ci jest bar -
dzo pro ste. W upie rze niu sam ce ma jà bar -
dziej wy ra zi ste ko lo ry, zw∏asz cza ma ski, któ -
re sà za zna czo ne in ten syw niej szà bar -
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wà krwi stej czer wie ni, a ich wiel koÊç jest ob -
szer niej sza ni˝ u sa mic. Bar wy sa mic sà ma to -
we, wiel koÊç ma ski jest mniej sza, a ogól -
na bu do wa cia ∏a, a zw∏asz cza g∏o wy, jest smu -
klej sza. Jed nak naj pro Êciej mo˝ na roz ró˝ -
niç p∏eç po Êpie wie sam ca, gdy˝ sa mi -
ce nie Êpie wa jà, tyl ko od zy wa jà si´ jed no staj -
nà, mo no ton nà zwrot kà. Pa pu zi ki czer wo no -
li ce sà pta ka mi, któ re nie przy spa rza jà ˝ad -
nych pro ble mów po czàt ku jà cym, jak i za -
awan so wa nym ho dow com, z jed nym wy jàt -
kiem. Jest nim od po wied nio du ̋ a klat -
ka lub wo lie ra z g´ sto ob sa dzo nà ro Êlin no -
Êcià. Pta ki w ta kich wa run kach b∏y ska wicz -
nie oswaja jà si´, a akli ma ty za cja prze bie -
ga bez ˝ad nych za strze ̋ eƒ. W tak stwo rzo -
nych wa run kach by to wych bar dzo ch´t -
nie de cy du jà si´ na l´ gi, któ re za zwy czaj koƒ -
czà si´ suk ce sem ho dow la nym. W ma -
∏ych klat kach pa pu zi ki te nie przy st´ pu -
jà do l´ gów, ani te˝ nie wy ka zu jà ja kie go kol -
wiek za in te re so wa nia ni mi i cz´ sto za pa da -
jà na cho ro by uk∏a du po kar mo we go (za t∏usz -
cze nie). Ze wzgl´ du na swà ru chli woÊç pta -
ki te po trze bu jà spo rej prze strze ni ˝y cio -
wej, któ ra jest od po wie dzial na nie tyl -
ko za ich kon dy cj´ fi zycz nà i si ∏´ wi tal nà. Do -
brze wy la ta ne pa pu zi ki ch´t nie od by wa jà l´ -
gi i ni gdy nie ma jà pro ble mów z za tu cze -
niem wà tro by. Tem pe ra tu ra w ho dow li ni -
gdy nie po win na spa daç po ni ̋ ej 18 stop -
ni, w prze ciw nym wy pad ku mo gà si´ po ja -
wiç ró˝ ne go ro dza ju ob ja wy cho ro bo -
we (w ni skich tem pe ra tu rach pa pu zi ki tra -
cà spraw noÊç uk∏a du im mu no lo gicz ne -
go). Po karm po wi nien sk∏a daç si´ z ró˝ ne -
go ro dza ju pro sa, ka na ru, z nie wiel kà do -
miesz kà ziar na ole iste go (mu rzy nek, sie -
mi´ lnia ne, ko no pie, rze pik). Da na mie szan -

ka zia ren po win na byç po da wa na w po sta -
ci su chej lub skie∏ ko wa nej. Nie do ce nio -
nà przez ho dow ców ro l´ w ich die cie od gry -
wa po karm ro Êlin ny (po krzy wa, gwiazd ni -
ca, krwaw nik, mni szek le kar ski), któ -
ry jest od po wie dzial ny za przy swa jal noÊç bia∏ -
ka, w´ glo wo da nów, pier wiast ków Êla do -
wych oraz in nych war to Êci od ̋ yw -
czych. W ˝ad nym wy pad ku pa pu zi ki czer wo -
no li ce nie po win ny do sta waç spo rych ilo -
Êci bia∏ ka zwie rz´ ce go, gdy˝ za wsze koƒ -
czy si´ to sta na mi cho ro bo wy mi ich uk∏a -
du po kar mo we go, a zw∏asz cza zwy rod nie -
niem wà tro by. Naj pew niej mo˝ na ten ro -
dzaj bia∏ ka za stà piç go to wy mi mie szan ka mi ja -
jecz ny mi, w któ rych za war toÊç bia∏ -
ka nie dzia ∏a tak nisz czà co na ich uk∏ad po kar -
mo wy, jak w przy pad ku tyl ko go to wa ne go jaj -
ka. Je Êli de cy du je my si´ na po da wa nie bia∏ -
ka w po sta ci owa dów, wa˝ nà ro l´ od gry wa -
jà ko ko ny mrów cze, lar wy ter mi tów, ma -
∏e màcz nia ki (po wy lin ce), musz ki owo co -
we (for ma bez skrzy d∏a). W ich die cie nie po -
win no te˝ ni gdy za brak nàç sko ru pek ku -
rzych, se pi – we wn´trz ne go szkie le tu mà -
twy, w´ gla drzew ne go, sprosz ko wa nych mi -
kro ele men tów, pier wiast ków Êla do -
wych. Do dat ko wo pa pu zi ki bar dzo ocho -
czo za ja da jà si´ jab∏ kiem, grusz kà, me lo na mi
i ar bu za mi, tar tà mar chew kà, ogór kiem (nie -
wiel kie ilo Êci, gdy˝ nad miar po wo du je pie rze -
nie si´ pta ków), go to wa nym ry ̋ em, któ -
ry jest ide al nym êró d∏em w´ glo wo da -
nów, zw∏asz cza przy od cho wie m∏o dych.
Ho dow la – roz mna ̋ a nie

Do te go ce lu po trzeb na jest bud ka pó∏ -
otwar ta lub ko szy czek. Wska za -
ne jest, aby by∏ on owi ni´ ty sztucz ny mi ro -
Êli na mi lub by∏ umiesz czo ny w g´ sto za ro -
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Êni´ tej ro Êlin no Êci. W ho dow li nie po win -
no te˝ za brak nàç pta kom co dzien nej kà pie -
li, któ ra od gry wa istot nà ro l´ w ich eg zy -
sten cji.

Sa micz ka sk∏a da od 3 do 6 jaj w jed no -
dnio wych od st´ pach cza su. Po znie sie -
niu ostat nie go ja jecz ka wraz z sam -
cem (na zmia n´) przy st´ pu jà do ich in ku ba -

cji. Mi´ dzy 13 a 14 dniem za czy na -
jà si´ kluç pierw sze pi skl´ ta, wte dy te˝ na le -
˝y za czàç po da waç skie∏ ko wa nà mie szan -
k´ ziar no wà, po kar my ja jecz ne, zie le ni -
n´. Je Êli ma my ta kà mo˝ li woÊç, to owa -
dy oraz do dat ki sk∏a da jà ce si´ z wa rzyw
i owo ców. Skie∏ ko wa ne ziar no po da je -
my dwa ra zy dzien nie (ra no i po po ∏u -
dniu), wo d´ zmie nia my dwa, a na -
wet trzy ra zy dzien nie (pod czas kar mie -
nia pi sklàt w po idle po zo sta jà szczàt ki po -
kar mów, któ re mo gà byç êró d∏em ró˝ ne -
go ro dza ju cho rób). Obo je ro dzi ce bar -
dzo pil nie opie ku jà si´ swym po tom -
stwem, kar miàc go bar dzo ob fi cie. Mi´ -
dzy 20 a 22 dniem od chwi li wy klu cia m∏o -
de pa pu zi ki, nie w pe∏ ni upie rzo ne, opusz -
cza jà ro dzin ny dom i ju˝ do nie go nie wra ca -
jà. Ro dzi ce jesz cze przez oko ∏o 14 dni do -
kar mia jà swe pi skl´ ta, któ re od chwi li wy lo -
tu b∏y ska wicz nie uzy sku jà sa mo dziel -
noÊç. M∏o de pta ki w mie siàc po wy lo -
cie z ro dzin ne go gniaz da za czy na jà pierw -
szà wy mia n´ piór, jed nak swà na tu ral nà bar -
w´ uzy sku jà, gdy osià gnà wiek oko ∏o czte -
rech mie si´ cy. W okre sie wy mia -
ny piór nie po win no m∏o dym pta kom za -
brak nàç ˝ad nych war to Êci od ̋ yw -
czych. Do l´ gów po win no si´ prze zna -
czaç osob ni ki, któ re ma jà ukoƒ czo ne 1,5 ro -
ku. Do ty czy to zw∏asz cza sa mi czek, któ -
re w tym wie ku ma jà od po wied nio roz wi -
ni´ ty ja jo wód, dzi´ ki cze mu unik nà za czo -
po wa nia si´ ja jecz ka, co cza sem by -
wa przez nie trwa le za pa mi´ ta -
ne i przez to eli mi nu je je z dal szej ho dow -
li. Z mu ta cji barw nych, któ re wy ho do wa -
no dro gà se lek cji w ob r´ bie te go˝ ga tun -
ku, zna ne sà: nie bie skie, u któ rych ko lor ma -
ski jest ˝ó∏ ty a nie czer wo ny, jak ma to
miej sce w for mie dzi kiej, mor sko -zie lo -
ne, sze ki ˝ó∏ te, sze ki bia ∏e z ró˝ ny mi 
ko lo ra mi ma ski oraz grzbie tu, tak ̋ e z ró˝ -
no rod nym roz miesz cze niem i wiel ko -
Êcià ˝ó∏ tych lub bia ∏ych ∏a tek. Wy ho do wa -
no rów nie˝ od mia n´ ca ∏à ˝ó∏ tà, gdzie tyl -
ko ma ska oraz na do go nie jest 
ko lo ru czer wo ne go lub ˝ó∏ te go. Przy 
od mia nach sze ko wa tych, jak i ca ∏ych 
˝ó∏ tych, bar wy dzio ba sà tak ̋ e zró˝ ni co wa -
ne.

Fot. au to ra

Ptak w Êrodku to wybarwiajàcy si´ szek.


