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Owo co ̋ er
ró ̋ o wo g∏o wy 
Andrzej G. Kruszewicz

Na zwa na uko wa: Pti li no pus po rphy reus 
Na zwa an giel ska: Pink -he aded Fru it -do ve 
Na zwa nie miec ka: Ro thals Frucht tau be

TTen pi´k ny go ∏àb za miesz ku je gór -
skie la sy (do 2200 m n.p.m.) Ja -
wy, Su ma try i Ba li. Na tej ostat -

niej wy spie naj ∏a twiej mo˝ na go spo -
tkaç, gdy˝ je go are a∏ l´ go wy jest tam nie wiel -
ki, a na do da tek jest to ga tu nek ch´t nie trzy -
ma ny w klat kach przez bo ga tych tu byl -
ców. Ob ser wo wa nie te go pta ka w na tu ral -
nych wa run kach nie jest jed nak ∏a -
twe, gdy˝ jest on ma ∏o ru chli wy, a wi´k -
szoÊç dnia sp´ dza w ko ro nach drzew. Na zie -
mi lub na otwar tej prze strze ni nie wi du -
je si´ go nie mal wca le. Po mi mo te go, ˝e za -
sie dla od le g∏e od sie bie wy spy, owo co ̋ er ró -
˝o wo g∏o wy nie two rzy pod ga tun ków. 

Nie jest to ma ∏y (30 cm d∏u go Êci) ani ∏a -
twy w pie l´ gna cji ptak. Wy ma ga wo lier o po -
wierzch ni kil ku me trów kwa dra to wych, ob sa -
dzo nych ro Êli na mi o so lid nych p´ dach, a tak -
˝e uroz ma ico nej die ty. Jest bar dzo wra˝ li -
wy na in fek cje po kar mo we. W zwiàz -
ku z tym kar mie nie te go pta ka na le ̋ y zor ga ni zo -
waç w ta ki spo sób, aby nie mia∏ on mo˝ li wo -
Êci zja da nia resz tek opa d∏ych na pod ∏o g´. Nie do -
pusz czal ny jest kon takt z do mo wy mi lub miej ski -
mi go ∏´ bia mi oraz z pta ka mi dzi ki mi. 

Osob ni ki m∏o do cia ne sà nie mal ca ∏e zie lo -
ne, z ˝ó∏ ta wy mi za koƒ cze nia mi piór. Sa mi -
ca ma ta ki sam uk∏ad barw jak sa -
miec, ale jej ubar wie nie jest zde cy do wa -
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nie bled sze, zw∏asz cza upie rze nie g∏o wy jest du ̋ o mniej in ten syw nie ró -
˝o we. Pla nu jàc roz mna ̋ a nie te go ga tun ku, trze ba przy go to waç kil -
ka plat form pod gniaz do (p∏a skie ko szycz ki wi kli no we, ka wa∏ ki siat -
ki z po wty ka ny mi pa ty ka mi itp.), gdy˝ sa mi ca bu du je je bar dzo a˝u ro -
we, przez co ∏a two ule ga ono uszko dze niu. 

O prze bie gu l´ gów owo co ̋ e rów w na tu ral nych wa run kach wia do -
mo bar dzo nie wie le. Ich po czà tek przy pa da na paê dzier nik i li sto -
pad. Pra wie na pew no sk∏a da ne sà dwa ja ja, tak jak si´ to dzie je w ho -
dow li, cho cia˝ pierw sze do nie sie nie o na tu ral nym gnieê dzie te go pta -
ka in for mo wa ∏o o 3 ja jach. Byç mo ̋ e by ∏a to pa ra sk∏a da jà -
ca si´ z dwóch sa mic, co jed nak w na tu ral nych wa run kach jest ra -
czej rzad ko Êcià. Gniaz do nie jest bu do wa ne w ko ro nie drze wa, ale ra -
czej w g´ stym krze wie os∏o ni´ tym od gó ry wy˝ szy mi drze wa mi, zwy -
kle na wy so ko Êci tyl ko 5-6 me trów nad zie mià. 

W ˝y wie niu owo co ̋ e rów na le ̋ y uwzgl´d niç do brej ja ko Êci ko mer -
cyj nà mie szan k´ dla pta ków owo co ̋ er nych, drob no po kro jo ne owo -
ce (do brze jest osu szyç ka wa∏ ki owo ców pa pie ro wym r´cz ni -
kiem i po sy paç su chà mie szan kà), ale za wy jàt kiem ba na nów, któ -
re nad mier nie za nie czysz cza jà dziób i nie da jà si´ ∏a two po ∏knàç. La -
tem do sko na le spraw dza jà si´ po ziom ki i ja go dy, a tak ̋ e po rzecz -
ki, bo rów ki i in ne drob ne owo ce. Zi mà mo˝ na po da waç owo -
ce z kom po tu, a tak ̋ e drob no po kro jo ne dak ty le, mo re le, fi gi i ro -
dzyn ki (prze kro jo ne na po ∏ów ki). Nie któ re osob ni ki zja da jà kie∏ ko wa -
nà mie szan k´ l´ go wà prze zna czo nà dla go ∏´ bi do mo wych, a na -
wet nie co su che go, drob ne go ziar na. 

Owo co ̋ e ry ró ̋ o wo g∏o we sta jà si´ co raz po pu lar niej sze w Niem -
czech, Ho lan dii i Cze chach, jest wi´c du ̋ a szan sa, ˝e sta nà si´ po pu -
lar ne tak ̋ e u nas. 
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