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PAW szma rag do wy
– pi´k ny mie sza niec

Paw szma rag do wy jest hy bry dà dwóch ga tun ków pa wi:
Pa vo mu ti cus i Pa vo cri sta tus.

Ja cek Ki ciƒ ski
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Krót ka cha rak te ry sty ka ga tun ków
Paw z∏oty (Pa vo mu ti cus), na zy wa -

ny rów nie˝ pa wiem zielonym lub pa -
wiem ja waj skim, wy st´ pu je w trzech pod -
ga tun kach: P. m. mu ti cus – za miesz ku -
je Ma le zj´ i Ja w´, P. m. spi ci fer – za miesz -
ku je pó∏ noc no -wschod nie In die i pó∏ noc -
no -za chod nià Bir m´, P. m. im pe ra tor – za -
miesz ku je In do chi ny.

Sà to bar dzo pi´k ne, oka za ∏e pta ki. Czu -
bek te go pa wia to k´p ka piór pra wie pro -
stych, w prze ci wieƒ stwie do wa chla rzo -
wa to roz ∏o ̋ o ne go czu ba u je go in dyj skie -
go krew ne go. Na ga skó ra po licz -
ków jest ko lo ru b∏´ kit ne go, a po ni -
˝ej oka in ten syw nie ˝ó∏ te go. Ciem -
ne, z me ta licz nym po ∏y skiem, nie bie sko -
zie lo ne pió ra na g∏o wie i szyi. Po kry -
wy skrzy de∏ sà bar wy ciem no zie lo nej i nie -
bie skiej, lot ki kasz ta no wo czer wo -
ne. Ogon jest po dob ny do pa wia in dyj skie -
go, ale jest nie co ciem niej szy przy na sa -
dzie i ma z∏o ty po ∏ysk, szcze gól nie wi docz -
ny w pro mie niach s∏oƒ ca. Po mi´ dzy po -
szcze gól ny mi pod ga tun ka mi wy st´ pu -
jà pew ne ró˝ ni ce w ubar wie niu: u pod ga -
tun ku P. m. mu ti cus zie leƒ upie rze -
nia jest naj ja Êniej sza z ja sno opa li zu jà cy -
mi nie bie ski mi i zie lo ny mi po kry wa -
mi skrzy de∏; upie rze nie pod ga tun -
ku P. m. spi ci fer jest mniej in ten syw ne i bar -
dziej nie bie skie ni˝ u P. m. mu ti cus i P. m. im -
pe ra tor; pod ga tu nek P. m. im pe ra tor jest po -
dob ny do P. m. mu ti cus, ale w je go ubar -
wie niu wi daç znacz nie ciem niej sze bo -
ki i brzuch. Do dat ko wo po licz ki u te -
go pod ga tun ku ma jà mniej kon tra sto -
we ubar wie nie. Ubar wie nie sa mic jest bar -
dzo po dob ne do ko gu tów, z tà ró˝ ni -
cà, ˝e nie ma jà tak in ten syw ne go po ∏y -
sku. Sà rów nie˝ nie co drob niej -
sze i nie ma jà d∏u gie go tre nu z oczka -
mi. Nie któ rym sa mi com, tak jak ko gu -
tom, wy ra sta jà ostro gi. 

W ho dow lach jest on doÊç rzad kim pta -
kiem, zw∏asz cza osob ni ki czy stych pod ga -
tun ków. Roz mna ̋ a nie jest doÊç trud -
ne. Sam ce sà p∏od ne do pie ro w trze -
cim ro ku, ale sa mi ce cza sa mi ju˝ w dru -
gim ro ku mo gà z∏o ̋ yç jaj a. Sa mi ca zno -
si 4-6 jaj, któ rych in ku ba -
cja trwa 26-28 dni. W okre sie zi mo -
wym wszyst kie m∏o de oraz do ro s∏e osob -
ni ki z pod ga tun ku P. m. mu ti cus mu -
szà byç prze trzy my wa ne, w na szym kli ma -
cie, w cie p∏ych po miesz cze -

niach. Sà to pta ki bar dzo wra˝ li -
we na prze cià gi i od mro ̋ e -
nia nóg, gdy cho dzà po Ênie gu lub mo -
krym pod ∏o ̋ u w cza sie zi my. Pa -
wie sà wszyst ko ̋ er ne; je dzà na sio na, zie -
lo ne cz´ Êci ro Êlin, owa dy. Sà bar dzo do -
bry mi lot ni ka mi. Po tra fià prze le cieç za jed -
nym ra zem kil ka ki lo me trów. 

Tak so no mia te go ga tun ku jest doÊç z∏o -
˝o na i nie do koƒ ca usta lo na. Trwa jà ba da -
nia nad DNA pa wi zie lo nych i mo -
˝e w przy sz∏o Êci dojÊç do ca∏ ko wi tej zmia -
ny sys te ma ty ki te go ga tun ku.

Ju˝ obec nie przed sta wia ne sà pro po zy -
cje wy od r´b nie nia wi´k szej ilo Êci pod ga -
tun ków pa wia zie lo ne go lub po trak to wa -

nie ich ja ko od dziel nych ga tun ków.

Paw in dyj ski (Pa vo cri sta tus) – in na na -
zwa to paw nie bie ski. Za miesz ku je Pa ki -
stan, In die i Sri Lan k´. Du ̋ o dzi kich po pu -
la cji ist nie je na ca ∏ym Êwie cie. Ubar wie -
nie to nie bie ska szy ja, na g∏o wie wa chla -
rzo wa ty czu bek. Po kry wy skrzy de∏ sza -
re. Sa mi ce bar dziej brà zo we. Szcze gó ∏o -
wo opi sy waç wy glà du chy ba nie mu -
sz´, bo ka˝ dy prze cie˝ wie, jak wy glà -
da paw in dyj ski. Nie któ re sam ce mo -
gà przy st´ po waç do roz ro du ju˝ w dru -
gim ro ku, a w trze cim sà w 100% p∏od -
ne. Sa mi ce nio sà ju˝ w dru gim ro -
ku, ale zda rza si´, ˝e pierw sze jaj a sk∏a da -

Paw indyjski.

Paw czarnoskrzyd∏y.
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jà ju˝ w pierw szym, cho cia˝ nie kie dy trze -
ba cze kaç na pierw sze jaj a na wet trzy la -
ta. Ja ja za czy na jà nieÊç ju˝ w mar cu, po tra -
fià znieÊç 6-12 jaj, a na wet po nad 20. In ku -
ba cja trwa 26-28 dni. Na jed ne go sam -
ca mo ̋ e przy pa daç kil ka sa mic. W ho dow -
lach jest ju˝ kil ka na Êcie mu ta cji barw -
nych. Ga tu nek bar dzo po spo li ty, od por -
ny na zim no, mniej ele ganc ki jak paw zie -
lo ny, ∏a twy w roz mna ̋ a niu. 

Paw szma rag do wy
Chcàc uzy skaç wy glàd pa wia zie lo ne -

go i ce chy pa wia in dyj skie go, g∏ów nie od -
por noÊç i ∏a twoÊç roz mna ̋ a nia, ho dow -
cy za cz´ li krzy ̋ o waç te dwa ga tun -

ki. Gdy osob nik ma wi´ cej jak 3/4 ge -
nów pa wia zie lo ne go, wów czas wy glà -
da jak paw zie lo ny. ˚e by uzy skaç ta kie hy -
bry dy, ho dow cy ∏à czà sam ca pa wia zie lo -
ne go z sa mi cà pa wia nie bie skie go. M∏o -
de, b´ dà ce efek tem ta kiej krzy ̋ ów ki, b´ -
dà mia ∏y oko ∏o pó∏ na pó∏ ge nów oby -
dwu ga tun ków. Pierw sze po ko le nie hy -
bryd ma ró˝ ne ubar wie nie. Cz´Êç pa -
wi jest mniej lub bar dziej po dob na do pa -
wi zie lo nych. W na szych ho dow -
lach jest doÊç du ̋ o ta kich pa wi, któ -
rych wy glàd spra wia trud noÊç z jed no -
znacz nym za kwa li fi ko wa niem przy na le˝ -
no Êci ga tun ko wej. Aby uzy skaç pta ki, któ -
rych wy glàd jest bar dzo zbli ̋ o ny do wy glà -

du pa wi zie lo nych, ho dow cy ∏à czà sa mi -
ce, b´ dà ce mie szaƒ ca mi w pierw szym po -
ko le niu (Pa vo mu ti cus i Pa vo cri sta -
tus), z sam cem pa wia zie lo ne go. Otrzy ma -
ne w wy ni ku ta kich ko ja rzeƒ m∏o de sà bar -
dzo po dob ne do pa wi zie lo nych. Sam -
ce sà mniej agre syw ne i ch´t niej kry -
jà. Osob ni ki ta kie sà bar dziej od por ne, le -
piej zno szà na sze zi my. Tyl ko w pierw -
szym ro ku ˝y cia po win ny byç trzy ma -
ne w cie plej szym po miesz cze niu w cza -
sie mie si´ cy zi mo wych. Po pa wiu in dyj -
skim dzie dzi czà jed nak mniej szà od por -
noÊç, w po rów na niu do pa wi zie lo -
nych, na ta kie cho ro by jak czar na g∏ów -
ka i syn ga mo za. Sa mi ce nio sà ju˝ w dru -
gim ro ku ˝y cia, a wi´k szoÊç ko gu -
tów w dru gim ro ku mo ̋ e ju˝ byç p∏od -
na i kryç sa mi ce. Sa mi ce zno -
szà mniej jaj ni˝ pa wi ce in dyj skie, ale wi´ -
cej ni˝ zie lo ne, oko ∏o 4-8 sztuk w pierw -
szym znie sie niu i oko ∏o 3-6 jaj w dru -
gim. Cha rak ter mie szaƒ ców w dru gim po -
ko le niu na dal bar dziej przy po mi na pa -
wie in dyj skie. Wi´k szoÊç pa wi szma rag do -
wych nie wy da je tak g∏o Ênych okrzy -
ków jak pa wie in dyj skie. 

Pa wie szma rag do we roz mna ̋ a ne mi´ -
dzy so bà, bez do le wa nia krwi pa wia zie lo -
ne go, da jà m∏o de o zró˝ ni co wa nym wy glà -
dzie. M∏o de z jed ne go l´ gu, po pa rze pa -
wi szma rag do wy, mo gà si´ mi´ dzy so -
bà bar dzo ró˝ niç. Szcze gól nie wi docz -
ne jest to w przy pad ku sam ców. Sam -
ce mo gà mieç szy je od nie bie skoszma rag -
do wych do pra wie zie lo nych. Tak sa -
mo zró˝ ni co wa ne mo ̋ e byç ubar wie -
nie skrzy de∏. U nie któ rych osob ni -
ków prze wa ̋ a ko lor nie bie ski, u in -
nych na to miast do mi nu jà pió ra sza -
re. Z bie giem cza su ka˝ de ko lej ne po ko le -
nie za tra ca ce chy pa wi zie lo nych i upo dab -
nia si´ do pa wi nie bie skich. Ta kie prak ty -
ki ho dow la ne za owo co wa ∏y po ja wie -
niem si´ kil ku bar dzo cie ka wych mu ta -
cji u pa wi nie bie skich. Przy k∏a dem ta -
kiej mu ta cji jest paw czar no skrzy d∏y.

W ho dow lach jest bar dzo ma ∏o czy -
stych ga tun ko wo pa wi zie lo nych. Na -
wet w ho dow lach za chod nio eu ro pej -
skich jest bar dzo du ̋ o hy bryd, któ rych wy -
glàd jest pra wie iden tycz ny jak pa wi zie lo -
nych. Czy ste pod ga tun ki pa wia zie lo ne -
go ma jà bar dzo wy so kie ce ny, dla te go hy -
bry dy, czy li pa wie szma rag do we, ma∏o ró˝ -
nià ce si´ od ory gi na ∏u, sà tak ch´t -

M∏ode pawie szmaragdowe.

Samica pawia zielonego.


