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Alek san dret ta ob ro˝ na
(Psit ta cu la kra me ri)

Woj ciech Mar ci niak

Pierw sze pta ki te go ga tun ku, któ re zo sta ∏y przy wie zio ne do Eu -
ro py, na le ̋ a ∏y do azja tyc kie go pod ga tun ku P. kra me ri ma ni len sis
wy st´ pu jà ce go w In diach, Pa ki sta nie, po ∏u dnio wych Chi nach oraz
pó∏ noc nej cz´ Êci Pó∏ wy spu In do chiƒ skie go. Znacz nie póê niej na
na szym kon ty nen cie po ja wi ∏y si´ pta ki z Afry ki – P. kra me ri 
kra me ri. Te z ko lei za sie dla jà w na tu rze Se ne gal, pó∏ noc ny Ka me -
run, do rze cze Bia ∏e go Ni lu, Etio pi´ i Su dan.
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PPo za wy mie nio ny mi uprzed nio, or ni to -
lo dzy wy od r´b ni li jesz cze 2 in ne pod -
ga tun ki, P. k. pa rvi ro stris i P. k. bo re -

alis, ale te sà praw dzi wà rzad ko Êcià w Eu -
ro pie, a jed no cze Ênie grat kà dla ko lek cjo -
ne rów. Pta ki azja tyc kie sà wi´k sze, moc -
niej zbu do wa ne (szcze gól nie wi daç to po
g∏o wie), a ich dzio by sà ma syw niej sze
i bar dziej czer wo ne ni˝ u pta ków z „Czar -
ne go là du”. Tak ̋ e zie leƒ ich upie rze nia jest
˝y wsza i bar dziej so czy sta. U P. k. ma ni -
len sis wy st´ pu je czer wo na ob wód ka z na -
giej skó ry wo kó∏ oka, któ rej brak u pta -
ków afry kaƒ skich.

Do mi nu jà cym ko lo rem u alek san drett
ob ro˝ nych jest zie leƒ, któ rej in ten syw noÊç
jest ró˝ na za le˝ nie od par tii upie rze nia na
cie le. Skrzy d∏a nie co ciem niej sze od resz ty
cia ∏a, lot ki ciem no zie lo ne, a od spodu sza -
re. Spodnia cz´Êç skrzy de∏ tych pta ków
jest ja sno zie lo no -˝ó∏ ta. Ogon d∏u gi, zie lo ny
z nie bie skim na lo tem. Sa miec ma pi´k nie
ubar wio nà g∏o w´ – od resz ty cia ∏a od dzie -
la jà czar na ob ro ̋ a cià gnà ca si´ spod dzio -
ba, któ ra na kar ku zmie nia bar w´ na ró ̋ o -
wà. Po bo kach g∏o wy wy st´ pu je nie bie ski
na lot, któ re go tak ̋ e brak u sa mic. Te
„ozdo by” po zwa la jà na wet zu pe∏ nym la -
ikom od ró˝ niç sam ca od sa mi cy, jed nak
po ja wia jà si´ one do pie ro w wie ku ok. 
2,5–3 lat. Ga tu nek ten ma bar dzo spraw -
ne i sil ne ∏a py (pa zu ry ciem ne, pra wie
czar ne), któ ry mi przy trzy mu je po karm
i ró˝ ne go ro dza ju przed mio ty. T́  czów ka
oka ˝ó∏ ta.

W na tu rze alek san dret ty od ̋ y wia jà si´
g∏ów nie owo ca mi, przez co sà prze Êla do -
wa ne przez plan ta to rów. Wiel kie sta da
tych pa pug là du jà na plan ta cjach owo ców,
nisz czàc wszyst ko, co znaj du je si´ w za si´ -
gu dzio ba, ma jà one bo wiem ten den cj´ do
pró bo wa nia ka wa∏ ka owo cu i wy rzu ca nia
go, w ce lu nad gry zie nia ko lej ne go. W nie -
wo li pod sta w´ ˝y wie nia te go ga tun ku sta -
no wi miesz kan ka zia ren. W swo jej ho -
dow li po da j´ na st´ pu jà ce ziar na:

pro so ˝ó∏ te – 30%
pro so czer wo ne – 10%
pro so zie lo ne lub srebr ne – 05%
s∏o necz nik pa sko wa ny – 10%
s∏o necz nik bia ∏y – 10%
s∏o necz nik czar ny – 05%
kar di – 10%
owies ∏u ska ny – 05%
ko no pie – 05%
psze ni ca – 05%

mun go – 2,5%
ry˝ nie ∏u ska ny – 2,5% 

Na oko ∏o mie siàc przed po wie sze niem
bu dek l´ go wych zwi´k szam iloÊç zia ren
grub szych, zmniej szam na to miast iloÊç
pro sa do ok. 30%. Po za ziar nem po da j´
ró˝ ne go ro dza ju owo ce i wa rzy wa – jab∏ -
ka, grusz ki, Êliw ki, wi no gro na, tru skaw ki,
ma li ny, mar chew, ka pu st´, sa ∏a t´, ka la fior.
W okre sie zi mo wym po da j´ su szo nà ja -
rz´ bi n´, jab∏ ka i aro ni´, a co kil ka dni kie∏ -
ko wa ne ziar no, go to wa ne na twar do ja jo
ku rze czy go to wa ne wa rzy wa. Ge ne ral nie
pta ki te nie sà wy bred ne, jed nak za uwa ̋ y -
∏em nie ch´ç wi´k szo Êci osob ni ków do zie -
lo nek, tj. mnis zka le kar skie go, krwaw ni ka
itp. Na le ̋ y pa mi´ taç, ˝e na wet bar dzo
uroz ma ico na die ta w nie wo li mu si zo staç

po par ta przez ró˝ ne go ro dza ju su ple men -
ty mi ne ral no -wi ta mi no we. W wo lie rze
po win na za wsze zna leêç si´ se pia bàdê
kost ka wa pien na. Do te go, co ja kiÊ czas,
po win ni Êmy do da waç do wo dy wi ta mi ny.

Die ta pod czas okre su l´ go we go nie
ró˝ ni si´ zbyt nio od tej co dzien nej, jed nak,
jak ju˝ pi sa ∏em, zmie niam odro bi n´ sk∏ad
mie szan ki na bar dziej war to Êcio wy
i zwi´k szam iloÊç kie∏ ków oraz go to wa ne -
go ja ja. Do te go do brze jest po si liç pta ki
wi ta mi na mi A, E, D3 (zna ny mi wÊród ho -
dow ców ja ko „wi ta mi ny p∏od no Êci”). Tak
od ̋ y wio ne pta ki nie po win ny mieç k∏o po -
tów z od cho wa niem sil ne go po tom stwa.

Alek san dret ta ob ro˝ na jest pta kiem,
któ ry roz mna ̋ a si´ sto sun ko wo ∏a two,
gdy za pew ni si´ mu od po wied nie do te go
wa run ki. Mo je pta ki prze by wa jà w klat -

Samiec aleksandretty
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kach o wy mia rach 2 m x 1 m x 1m. We d∏ug
mnie jest to opty mal ny wy miar klat ki dla
jed nej pa ry. Okres l´ go wy u opi sy wa nych
pa pug przy pa da na mie sià ce je sien no -zi -
mo we – od wrze Ênia do lu te go, a na wet
mar ca. Mo je pa ry do pusz czam do gniaz -
do wa nia w stycz niu. Jest to naj bar dziej od -
po wied nia po ra, po nie wa˝ pa pu gi sà po
okre sie spo czyn ku, któ ry po le ga na ob ni -
˝e niu tem pe ra tu ry oraz na za cho wa niu na -
tu ral nej d∏u go Êci dnia. W grud niu za czy -
nam stop nio wo pod no siç tem pe ra tu r´
i wy d∏u ̋ aç dzieƒ Êwietl ny. Po da j´ po kar my
sty mu lu jà ce pta ki do l´ gów, któ re ju˝
wcze Êniej opi sy wa ∏em. Na po czàt ku
stycz nia za wie szam bu dy l´ go we.

Bu da l´ go wa dla tych pta ków po win na
mieç 50 cm wys. oraz pod sta w´ 30 x 30 cm.
Naj lep sze sà bu dy ro bio ne z de sek oraz
na tu ral ne, wy drà ̋ o ne pnie drzew. Otwór
wej Êcio wy powinien mieç Êred ni c´ 8 cm.
Na dno wy sy pu j´ kil ku cen ty me tro wà
war stw´ tro cin zmie sza nych z tor fem. Ta -
ka Êció∏ ka do brze ch∏o nie wil goç i utrzy -
mu je jà we wn´ trzu bud ki, co wp∏y wa ko -
rzyst nie na in ku ba cj´ jaj. We wn´ trzu na le -
˝y umie Êciç ka wa ∏ek siat ki bàdê kil ka ga ∏´ -
zi, aby sa mi ca mo g∏a bez tru du wcho dziç
do bu dy i nie zgnia ta ç jaj, ska czàc na dno.
W tak przy go to wa nej bud ce sa mi ca sk∏a da
2-6 jaj, któ re wy sia du je 21-23 dni. W tym
wy pad ku jed nak  zda rza jà si´ pew ne od -
st´p stwa. W 2006 r. mo ja sa mi ca in ku bo -
wa ∏a jaj a a˝ 28 dni! W dniu, w któ rym mia -
∏em czy Êciç bud k´, wy rzu ciç jaj a i przy go -
to waç jà, aby pa ra po wtó rzy ∏a l´g, us∏y sza -
∏em po pi ski wa nie pierw sze go m∏o de go.
Jak ̋ e wiel kie by ∏o mo je zdzi wie nie, gdy
od po wied nio po 2 i 4 dniach by ∏o s∏y chaç

dru gie i trze cie m∏o de. Ze wszyst kich 3 jaj
znie sio nych przez sa mi c´ wy sz∏y pi´k ne,
zdro we pta ki. Dru gà ano ma lià by ∏o 7 pe∏ -
nych jaj u mo jej sa mi cy lu ti no w 2007 r.

Alek san dret ta ob ro˝ na od cho wu je je -
den, cza sa mi dwa l´ gi rocz nie, jed nak
u pana Woj cie cha Za wadz kie go z ¸o dzi
pa pu gi te od cho wa ∏y a˝ 4 l´ gi w jed nym
ro ku! W ostat nim co praw da z 2 wy klu -
tych pi sklàt od cho wa ∏y tyl ko jed no. Jest to
wr´cz wia do moÊç na ska l´ mi´ dzy na ro do -
wà, gdy˝ nikt wcze Êniej nie opi sa∏ ta kie go
przy pad ku. Wia do mo, ˝e pta ki po ta kiej
ilo Êci l´ gów sà znacz nie os∏a bio ne i trze ba
po Êwi´ ciç im zde cy do wa nie wi´ cej uwa gi,
jed nak ho dow ca po trak to wa∏ to ja ko swo -
isty eks pe ry ment, a pta ki by ∏y bar dzo sil ne,
zdro we i za dba ne. Pa ra mia ∏a ta kie sa me
wa run ki jak co ro ku.

Pod czas pierw szych dni od cho wu m∏o -
dych kar mi´ swo je pta ki tyl ko ziar nem
i go to wa nym ja jem z wi ta mi na mi. Mo˝ na

tak ̋ e w tym cza sie za ob ser wo waç bar dzo
du ̋ e zu ̋ y cie se pii. Do pie ro gdy naj m∏od -
sze m∏o de ma po nad ty dzieƒ, za czy nam
w nie wiel kiej ilo Êci po da waç po kar my
mi´k kie. Me to da ta jest doÊç rzad ko sto -
so wa na (nie wie dzieç dla cze go), cho cia˝
jest bar dzo do bra. Zmniej sza ona ry zy ko
wy stà pie nia u pi sklàt bie gun ki po owo -
cach. M∏o de pa pu gi opusz cza jà bud k´ po
ok. 6 ty go dniach i jesz cze przez ko lej ne
2 sà do kar mia ne przez ro dzi ców. Kie dy
opusz cza jà bu d´, sà po dob ne do sa mi cy,
odro bi n´ jed nak od niej mniej sze, z krót -
szy mi ogo na mi oraz ciem nym okiem. Ich
dzio by sà ca ∏e czer wo na wo -po ma raƒ czo -
we. Gdy za czy na jà si´ usa mo dziel niaç,
mo˝ na za uwa ̋ yç agre sj´ w sto sun ku do
nich ze stro ny ro dzi ców, a szcze gól nie oj -
ca. Na le ̋ y wte dy przenieÊç pa pu˝ ki do
osob nej wo lie ry, gdy˝ agre sja b´ dzie co raz
wi´k sza i mo ̋ e si´ to skoƒ czyç zra nie niem
któ rejÊ z pa pug. 

Jak wi daç, jest wie le po wo dów, aby za -
in te re so waç si´ ho dow là te go ga tun ku. Ich
zwy cza je, za cho wa nie, pi´k no i uf noÊç
w sto sun ku do w∏a Êci cie la wp∏y wa jà na to,
˝e ptak ten pod bi ja co raz wi´ cej serc ho -
dow ców i wiel bi cie li pa pug. Na st´p nym
czyn ni kiem wp∏y wa jà cym na ro snà cà po -
pu lar noÊç ale ksan drett jest mo˝ li woÊç
otrzy my wa nia ogrom nej ilo Êci mu ta cji
i kom bi na cji. Od stan dar do wych zie lo -
nych, przez lu ti no, nie bie skie, cy na mo ny,
pa ste le, la ce win gi, but ter cu py, cle ar ta -
il’e do sze ków...

Ale o tym w na st´p nym nu me rze.

Fot. autora

M∏ode tu˝ przed opuszczeniem gniazda

Piskl´ta w wieku 10-14 dni


