
R o zel la bla do g∏o wa za miesz ku je
te re ny pó∏ noc no -wschod niej

Au stra lii, na ob sza rze cià gnà cym si´
od pó∏ wy spu York do pó∏ noc nej cz´ -
Êci No wej Po ∏u dnio wej Wa lii.

Jest to Êred niej wiel ko Êci pa pu ga
o d∏u go Êci ok. 33cm.

W na tu rze spo ty ka si´ dwa pod ga -
tun ki te go pta ka, z cze go bar dziej
roz po wszech nio ny jest pod ga tu nek
Pla ty cer cus ad sci tus pal li ceps, któ ry
wy st´ pu je we wschod niej cz´ Êci ob -
sza ru, a pod ga tu nek P. a. ad sci tus jest
trosz k´ mniej szy, bar dziej kon tra sto -
wo ubar wio ny i wy st´ pu je na pó∏ wy -
spie York

Na wol no Êci pa pu gi te od ̋ y wia jà
si´ ró˝ ny mi ro dza ja mi na sion traw,
pro sem, s∏o necz ni kiem, ku ku ry dzà,
owo ca mi eu ka lip tu sa i od cza su do
cza su ró˝ ny mi owa da mi.

Pa pu gi te nie na da jà si´ do ho dow -
li w klat kach, a ra czej w prze stron -
nych wi try nach, oran ̋ e riach, po ko -
jach we wn´trz nych lub ogro do wych
wo lie rach. Jest to bar dzo szyb ki
i zwin ny ptak wy ma ga jà cy od po wied -
nio du ̋ ej wo lie ry, któ rej wy mia ry po -
win ny wy no siç co naj mniej
4 x 1,5 x 2 m, cz´ Êcio wo za da szo nej
i bez prze cià gów. Wo lie ra nie mu si
byç ogrze wa na, gdy˝ sà to doÊç od -
por ne pta ki jak na na sze wa run ki kli -
ma tycz ne, a od po wied nio cho wa ne
od wdzi´ czà si´ nam za pew ne po tom -
stwem, gdy˝ utrzy ma nie ich nie spra -
wia wi´k szych trud no Êci

Trzy ma jàc pta ki w wo lie rze po win ni -
Êmy kar miç je jak naj bar dziej uroz ma -
ico nà kar mà. Ja ko pod sta w´ po da je my
im ró˝ ne go ro dza ju pro sa, ka nar,
owies, ko no pie, kar di, s∏o necz nik, na -
sio na chwa stów oraz owo ce i wa rzy wa,
a je sie nià tak ̋ e doj rza ∏e owo ce czar ne -
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go bzu oraz ja rz´ bi ny (po przy mroz -
kach). Nie za po mi naj my te˝ o Êwie -
˝ych ga ∏àz kach do ob dzio by wa nia i zie -
le ni nie, jak np. gwiazd ni ca, mni szek
po spo li ty, rdest pta si itp.

W trak cie okre su go do we go zmie -
nia si´ za cho wa nie pta ków.

Sam czyk cz´ sto prze la tu je z ga ∏´ zi
na ga ∏àê przed sa micz kà, roz po Êcie ra -
jàc pió ra ogo no we i stro szàc piór ka
na g∏o wie, po gwiz du jàc do no Ênym
me lo dyj nym g∏o sem.

Do ko pu la cji do cho dzi wcze snym
ran kiem lub póê nym wie czo rem. Po
pew nym cza sie sa micz ka zni ka w bud ce
l´ go wej (25x25x30 cm) wy Êcie lo nej tro -
ci na mi, za wie szo nej wy so ko – dla wi´k -
sze go spo ko ju – i tam jest do kar mia na

przez sam czy ka. Sk∏a da od 3 do na wet
8 jaj, któ re tro skli wie wy sia du je przez
okres 22-24 dni. Pi skl´ ta, ca∏ kiem Êle pe
i po kry te bia ∏ym pu chem, doÊç szyb ko
przy bie ra jà na wa dze i ju˝ po up∏y wie
oko ∏o 35 dni opusz cza jà bud k´ l´ go wà.
Ich za bar wie nie jest bar dziej ma to we
ni˝ ro dzi ców, a g∏o wa ma ubar wie nie
oliw ko wo -bru nat no -czar ne. Ca∏ ko wi te
ubar wie nie pta ki osià ga jà w wie ku oko -
∏o 15 mie si´ cy. Okre Êle nie p∏ci jest trud -
ne, acz kol wiek mo˝ li we. M∏o de sam czy -
ki ma jà po t´˝ niej sze g∏o wy i szer sze
u na sa dy.

Do ro s∏e pta ki osià ga jà 33 cm d∏u -
go Êci cia ∏a, przy czym sa miec i sa mi ca
sà ubar wio ne tak sa mo. Sa micz ka
ró˝ ni si´ od sam czy ka mniej wy raê -

nym zna kiem za bar wie nia na g∏o wie,
a u pod ga tun ku P. a. pal li ceps wi daç
wy raê niej sze ja sne pa smo na spo dzie
skrzy d∏a. Jest to ga tu nek pa pu gi, któ -
ra do brze cho wa na i pie l´ gno wa na
mo ̋ e daç nam przy chó wek dwa ra zy
w ro ku.

Za pra szam wszyst kich mi ∏o Êni ków
pta ków eg zo tycz nych do ho dow li tej
pi´k nej ko lo ro wej pa pu gi, któ ra nie
jest zbyt cz´ stym go Êciem w na szych
do mach.

Ja cek Za bo row ski
Sta ni s∏aw Lie ske

No wa WieÊ L´ bor ska
Fo to: B. Her nik
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