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Wy pra wa do Au stra lii
Mat thias Re in sch midt

W sierp niu 2007 ro ku wzià ∏em udzia∏ w Au stra lij skim Kon gre sie o Pa pu gach „Aves 2007”, na któ ry zo -
sta ∏em za pro szo ny ja ko re fe rent. Do dat ko wo w cza sie kon gre su mia ∏em mo˝ li woÊç, w ra mach wy -
ciecz ki do cen trum Au stra lii, zo ba czyç, oprócz nie po rów ny wal nej na tu ry, któ ra po ka zy wa ∏a nie za po -
mnia ne kra jo bra zy, z mnó stwem ˝y jà cych tam pa pug, tak ̋ e ró˝ ne miej sca ho dow li pta ków. Ob co -
wa nie z pa pu ga mi w na tu rze, a na st´p nie oglà da nie ich w ho dow lach au stra lij skich mi ∏o Êni -
ków tych pta ków, kil ku ogro dach zoo lo gicz nych i par kach dzi kich zwie rzàt bar dzo mi si´ po do ba -
∏o. W cza sie takich wycieczek i roz mów mo˝ na do wie dzieç si´ o wie lu cie ka wych roz wià za -
niach, a po tem wy pró bo waç je we w∏a snej ho dow li. 

JJa tak ̋ e us∏y sza ∏em o wie lu po my s∏ach, któ -
re te raz z na dzie jà chc´ wy ko rzy -
staç w prak ty ce, by prze te sto waç ich przy -

dat noÊç w eu ro pej skich wa run kach. Od wie -
dza nie ho dow ców pta ków na in nych kon ty -
nen tach za wsze da je du ̋ à wie dz´ i roz sze -
rza ho ry zon ty. Sà oni prze cie˝ cz´ sto spe cja li -
sta mi, zw∏asz cza w za kre sie ho dow li pta -
ków swo ich ro dzi mych ga tun ków.

Chcia∏ bym po dzie liç si´ z czy tel ni ka -
mi pew ny mi spo strze ̋ e nia mi, któ re szcze -
gól nie mnie za in te re so wa ∏y i któ re uda -
∏o mi si´ przy naj mniej cz´ Êcio wo udo ku men -
to waç fo to gra ficz nie. Pod sta wo wà ró˝ ni -
cà mi´ dzy ho dow la mi eu ro pej ski mi a au stra -
lij ski mi jest wy ce nia nie pta ków. Pod -
czas gdy w Eu ro pie wi´k szoÊç po ∏u dnio wo -
ame ry kaƒ skich ga tun ków pa pug mo˝ na do -
staç za przy st´p ne ce ny, te sa me ga tun -
ki w Au stra lii sà ulu bieƒ ca mi ho dow -
ców, któ rzy z du mà trzy ma jà np. ama zon -
ki nie bie sko czel ne (Ama zo na aesti va), ama -
zon ki ˝ó∏ to szy je (Ama zo na ochro ce pha -
la), bar win ki czar no g∏o we (Pio ni tes me la no -
ce pha la), ara rau ny (Ara ara rau na) czy ary zie -
lo no skrzy d∏e (Ara chlo rop te ra). Tak ̋ e azja tyc -
kie oraz afry kaƒ skie ga tun ki pa -
pug sà tam wy so ko ce nio ne.
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O ile w Eu ro pie tyl ko oka zjo nal nie, u nie -
licz nych wy spe cja li zo wa nych ho dow -
ców, mo˝ na spo tkaç czar ne ka ka du, w Au -
stra lii sà to pta ki bar dzo cz´ sto wi dy wa -
ne w ho dow lach. Na le ̋ à do nich: ka ka -
du czer wo no czel na (Ca ly ph tor hyn chus ma gni -
fi cus), ka ka du ˝ó∏ to ster na (Ca ly ph tor hyn -
chus fu ne rus) lub ˝a ∏ob ni ce bia ∏o ster na i eu -
ka lip tu so wa (Ca ly ph tor hyn chus bau di nii i la ti -
ro stris). Tak ̋ e nie spo ty ka na w Eu ro -
pie i Ame ry ce ˝a ∏ob ni ca bru nat na (Ca ly ph tor -
hyn chus la tha mi) trzy ma na jest przez nie licz -
nych ho dow ców, od któ rych wy ma -
ga si´ spe cjal ne go ze zwo le nia. Na le ̋ à -
ce w Eu ro pie do nie s∏y cha nych osià -
gni´ç roz mno ̋ e nie czar nych ka ka du w nie -
wo li, w au stra lij skich wo lie rach jest na po -
rzàd ku dzien nym. Tak wi´c mo g∏em ob ser -
wo waç w wo lie rach m∏o de wszyst kich ga -
tun ków czar nych ka ka du, z ˝a ∏ob ni cà bru -
nat nà w∏àcz nie. By ∏o to dla mnie wiel -
kim prze ̋ y ciem, gdy˝ rzad ko ma si´ oka -
zj´ po dzi wiaç z bar dzo bli ska pra wie lot -
ne pi skl´ ˝a ∏ob ni cy bru nat nej. Ho dow ca wy -
wa bi∏ je dla mnie z dziu pli, pod -
czas gdy oswo jo na pa ra ro dzi ców sie dzia -
∏a przy nim i ob ser wo wa ∏a, co si´ dzie -
je. W in nej ho dow li po ka za no nam pi -
skl´ w wie ku ok. 10 dni, któ re tak ̋ e by -
∏o wy cho wy wa ne sa mo dziel nie przez ro dzi -
ców. W tej wiel kiej wo lie rze mo -
g∏em wziàç na ra mi´ oswo jo nà ˝a ∏ob ni -
c´ bru nat nà – to równie˝ du ̋ e prze ̋ y cie.

In ne au stra lij skie ga tun ki ka ka du, jak ka -
ka du ró ̋ o wa (Eolo phus ro se ica pil lus), ka ka -
du ogni sto czu ba (Ca ca tua le ad be ate ri), ka -

ka du d∏u go dzio ba (Ca ca tua pa sti na tor), ka -
ka du cien ko dzio ba (Ca ca tua te nu iro -
stris), ka ka du si no oka (Ca ca tua san gu -
inea), sà bar dzo rzad ko trzy ma ne w wo lie -
rach, po nie wa˝ dzie siàt ka mi ty si´ cy mo˝ -
na je ob ser wo waç w na tu rze, co ostu -
dza en tu zjazm ho dow ców do nich. Jed -
nak mu ta cje barw ne wszyst kich ka ka -
du, a szcze gól nie ka ka du ró ̋ o wych, in te re -
su jà ho dow ców i ch´t nie sà roz mna ̋ a -
ne. Mo g∏em mi´ dzy in ny mi ob ser wo -
waç ka ka du ró ̋ o we w mu ta cji lu ti no, a tak -
˝e w mu ta cji nie bie skiej.

Ga tun ki ka ka du spo za Au stra lii na le -
˝à tam z ko lei do ab so lut nych ra ry ta -
sów i osià ga jà ce ny, któ re w Eu ro pie ade -
kwat ne sà dla czar nych ka ka du. Ka ka du bia -
∏a (Ca ca tua al ba) czy ka ka du mo luc ka (Ca ca -
tua mo luc cen sis) sà trzy ma ne w nie licz -
nych tyl ko pa rach i sta no wià pe re∏ ki ko lek cji.

Au stra lij scy ho dow cy tak ̋ e spo ty ka -
jà si´ z pro ble mem cz´ stej agre sji sam ca ka -
ka du wzgl´ dem sa mi cy, któ ra mo ̋ e pro wa -
dziç do jej po ra nie nia, a na wet Êmier ci. Pra -
wie ka˝ dy z nich trzy ma z te go po wo du z ka -
ka du pa r´ in nych pa pug, np. ro zel li bla -
dych (Pla ty cer cus ad sci tus) lub ro zel li czer -
wo no czel nych (Bar nar dius bar na drius). Ro zel -
le sà szyb sze ni˝ ka ka du i od wra ca jà uwa -
g´ sam ców ka ka du tak, ˝e te ju˝ nie ata ku -
jà sa mic. Jed nak trze ba pa mi´ taç, aby obu pa -
rom za pew niç od po wied nie dziu ple gniaz do -
we. Ta me to da przy nio s∏a efek ty u wie lu ho -
dow ców, dla te go po win na byç tak ̋ e wy pró -
bo wa na u nas.

Ob ser wo wa ne w na tu rze dziu ple l´ go -
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we ka ka du sà cz´ sto ma ∏e i wà skie, wi´c ho -
dow cy u˝y wa jà tam ra czej mniej szych roz -
mia rów dziu pli w po rów na niu do tych sto so -
wa nych w Eu ro pie. Pta ki uwiel bia jà sie -
dzieç w ta kich dziu plach. Mo ̋ e po win ni -
Êmy si´ cze goÊ na uczyç i do da waç pa -
rom, któ re si´ nie l´ gnà, dru gà, mniej -
szà dziu pl´ do dys po zy cji. Byç mo -
˝e to jest po wo dem, dla któ re go pa -
ra do tej po ry wstrzy my wa ∏a si´ z l´ ga mi.

Po za ka ka du cz´ sto trzy ma nà gru pà pa -
pug sà lo ry sy. Przy czym ho dow cy lo rys naj -
bar dziej in te re su jà si´ mu ta cja mi barw ny -
mi. Pod czas gdy przy k∏a do wo lo ry sa gór -
ska (Tri cho glos sus h. mo luc ca nus) w dzi -
kiej od mia nie barw nej kosz tu je 45 $ au stra lij -
skich, mu ta cje barw ne, ja ko ra ry ta -
sy, sà znacz nie dro˝ sze. Zna nych jest wie -
le mu ta cji barw nych lo rys gór skich, któ -
re mo gà si´ mi´ dzy so bà krzy ̋ o waç i da -
waç co raz to no we wa rian ty ubar wie -
nia. Nie któ re ga tun ki lo rys, jak lo ry sa bia ∏o -
oka (Psit teu te les ver si co lor), nek ta ryn ka czer -
wo no czel na (Glos sop sit ta phor phy ro ce pha -
la) czy nek ta ryn ka ma ∏a (Glos sop sit ta pu sil -
la) sà w Eu ro pie ab so lut ny mi ra ry ta sa -
mi lub, jak w dwóch ostat nich przy pad -
kach, nie sà w ogó le spo ty ka ne. W au stra lij -
skich wo lie rach mo˝ na na wet spo -
tkaç pierw sze mu ta cje lu ti no lo ry sy bia ∏o -
okiej czy nek ta ryn ki czer wo no czel nej.

Ho dow la au stra lij skich pa pug (Pla tyr cer -
cus, Bar nar dius i Pse pho tus) jest dla tam tej -
szych ho dow ców in te re su jà ca tyl -
ko dla ich barw nych mu ta cji. Te pta -
ki sà ch´t nie roz mna ̋ a ne, by two rzyç co -
raz to no we wa rian ty.

W au stra lij skich ogro dach zoo lo gicz -
nych mo g∏em te˝ po dzi wiaç dwa ga tun ki ∏à -
kó wek (Neo phe ma), któ rych nie ma -

my w Eu ro pie. Mia ∏em oka zj´ wi -
dzieç w sta cji ho dow la nej (En dan ge red Spe -
cies Bre eding and Re se arch Cen tre) na le ̋ à -
cej do Fun da cji BHP Com mu ni ty Trust ∏à -
ków k´ kra sno brzu chà (Neo phe ma chry so ga -
ster) i do wie dzieç si´ o uda nych pró -
bach roz mna ̋ a nia te go nie s∏y cha nie rzad -
kie go ga tun ku. Wy ho do wa ne m∏o de sà re -
gu lar nie wy pusz cza ne na wol -
noÊç, by wzmoc niç dzi kà po pu la cj´, któ -
ra dziÊ sk∏a da si´ z za le d wie kil ku set osob ni -
ków.

¸à ków ka skal na (Neo phe ma pe tro phi -
la) jest ko lej nym ga tun kiem, któ re -
go nie ma my w Eu ro pie, a tam trzy ma -
ny jest przez nie licz nych ho dow ców i w pa -
ru par kach.

Ho dow la i roz mna ̋ a nie azja tyc kich alek -
san drett w ró˝ nych barw nych mu ta -
cjach jest tak sa mo po pu lar -
na, jak wÊród ho dow ców eu ro pej -
skich. Tak sa mo jak u nas cen ne sà ˝a -
ko (Psit ta cus eru tha cus) oraz ama zon -
ki. Do po ̋ à da nych rzad ko Êci na le ̋ à rów -
nie˝ ru do ster ki (Pyr r hu ra) ró˝ nych ga tun -
ków.

Pa pu zie hob by w Au stra lii jest w wi´k -
szo Êci do me nà m´˝ czyzn i pod tym wzgl´ -
dem nie ró˝ nià si´ oni od Eu ro pej czy -
ków. In te re su jà cy jest z ko -
lei rzut oka na Sta ny Zjed no czo ne oraz Ka -
na d´, gdzie zde cy do wa nà wi´k szoÊç ho -
dow ców sta no wià ko bie ty.

Ho dow le w Au stra lii sà zwy kle do -
brze wy po sa ̋ o ne. D∏u gie rz´ dy pod wie -
sza nych kla tek ró˝ ne go ty pu nie sà rzad ko -
Êcià. Si´ ga jà ce do zie mi klat ki sà zwy -
kle u˝y wa ne dla wi´k szych ga tun ków pa -
pug, jak np. czar ne ka ka du.

Pra wie w ka˝ dym zoo czy par ku dzi -
kich zwie rzàt mo˝ na zna leêç ró˝ ne ga tun -
ki du ̋ ych czar nych ka ka du. Ogród zoo lo -
gicz ny w Syd ney ma kil ka wo lier, w któ -
rych pre zen tu je te pta ki, cz´ Êcio wo w du -
˝ych sta dach. W Par ku Dzi kich Zwie -
rzàt Fe ather da le tak ̋ e mo˝ na po dzi -
wiaç czar ne ka ka du z ich sa mo dziel nie wy -
cho wy wa ny mi m∏o dy mi. Za sko czy -
∏y mnie tu, po dob nie jak u od wie dza -
nych ho dow ców, u˝y wa ne dziu ple l´ go -
we. Wy ko na ne w na tu ral nych pniach dziu -
ple, o we wn´trz nej Êred ni -
cy 30-35 cm i mak sy mal nej g∏´ bo ko -
Êci 80 cm, wy dawa∏y si´ ide al ne dla czar -
nych ka ka du. Bar dzo si´ dzi wi -
∏em, jak tak du ̋ e pta ki mo gà zmie -
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Êciç si´ w ta kiej dziu pli, ale po le -
cam te dziu ple za Au stra lij czy ka mi. Chcia∏ -
bym wy pró bo waç u sie bie ta kà for m´ ho -
dow li i mam na dzie j´, ˝e za mel du j´ do -
bre wy ni ki l´ gów.

In na wi zy ta za pro wa dzi ∏a mnie do spe cja -
li zu jà ce go si´ w ho dow li pta ków za k∏a -
du zoo tech nicz ne go w Syd ney. Z cie ka wo -
Êcià zo ba czy ∏em, ja kie ga tun ki pta -
ków sà tu ofe ro wa ne. Ka ka du ogni sto czu -
bà (Ca ca tua le ad be ate ri) mo˝ -
na mieç ju˝ za 375 $, a jed na pa ra ka ka -
du czer wo no czel nych kosz tu je 3500 $ au -
stra lij skich. To cià gle ta nio w po rów na -
niu do eu ro pej skich cen. Wy so ko ce nio -
ne wÊród ga tun ków pa pug by ∏y bar dzo rzad -
kie mu ta cje barw ne au stra lij skich ga tun -
ków i oczy wi Êcie wszyst kie ga tun ki wy wo -
dzà ce si´ z Ame ry ki Po ∏u dnio wej. Po cho -
dzà one z ho dow li, po nie wa˝ im -
port nie jest mo˝ li wy. 

Ce ny au stra lij skich ga tun ków pa pug w po -
rów na niu do te go, ja ka jest ich war -
toÊç w Eu ro pie, sà zni ko me. Au stra lia ma Êci -
s∏y za kaz eks por tu wszyst kich ro dzi mych ga -
tun ków pta ków i nie wi daç ra -
czej szans na zmia n´ te go prze pi su. Dla te -
go w naj bli˝ szej przy sz∏o Êci na dal na po ∏u -
dnio wej pó∏ ku li ró˝ ne ga tun ki pa pug b´ -
dà ina czej ce nio ne ni˝ w Eu ro pie.

Po dró˝ do Au stra lii do star czy ∏a mi wie -
lu ró˝ no rod nych wra ̋ eƒ, no wych in for ma -
cji i in spi ra cji. Wra cam z na dzie jà na mo˝ li -
woÊç zmian, któ re zop ty ma li zo waç mo -
gà wa run ki ho dow li i roz mna ̋ a nia po wie -
rzo nych nam pa pug. Od wie dze nie Au stra -
lii – kra ju pa pug – by ∏o od daw na mo im ma -
rze niem. Nie za wio d∏em si´. Wi dzia ∏em ty -
sià ce wol no la ta jà cych pa pug z 14 ga tun -
ków, mi´ dzy in ny mi ka ka du si no okie, wie -
le ka ka du ˝ó∏ to czu bych i licz ne ka ka -
du czer wo no czel ne. Po zna ∏em cen -
trum Au stra lii, z je go ró˝ no rod nà flo -
rà i awi fau nà. Od wie dzi ∏em ho dow -
ców i ogro dy zoo lo gicz ne. Na za koƒ cze -
nie po dró ̋ y sa mo dziel nie wspià -
∏em si´ na most w s∏aw nym por cie w Syd -
ney. Ale nie tyl ko dla te go Au stra lia po zo sta -
nie w mo jej pa mi´ ci. Jak wie lu, któ rzy przy -
by wa jà do Au stra lii, i ja po sta no wi ∏em kie -
dyÊ tu po wró ciç. Mia ∏em zna czà co za ma -
∏o cza su, a kraj jest du ̋ y. Je stem jed nak za -
do wo lo ny i szcz´ Êli wy, sie dzàc w sa mo lo -
cie po wrot nym do do mu i pi szàc na lap to -
pie ten ar ty ku∏.
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