
P rze ci´t ne mu zja da czo wi chle ba
„ka ta rzyn ki” ko ja rzà si´ wy ∏àcz -

nie z po pu lar ny mi na ryn ku pier nicz -
ka mi, jed nak mi ∏o Êni kom pta ków eg -
zo tycz nych od ra zu przy wo dzà na myÊl
pew nà nie wiel kà, ale bar dzo sym pa -
tycz nà pa pu g´. Mo wa o sto ków ce
prà˝ ko wa nej (Bal bor hyn chus li no lea),
bar dziej zna nej w∏a Ênie ja ko ka ta rzyn -
ka. Mia no to za wdzi´ cza ona swej nie -
miec kiej na zwie „Ka tha ri na sit tich” i,
trze ba przy znaç, ˝e znacz nie le piej od -
da je ono cha rak ter i urok te go, nie ste -
ty doÊç rzad ko spo ty ka ne go w pol -
skich ho dow lach pta ka.

Po cho dze nie
Sto ków ki, w tym rów nie˝ ka ta rzyn ki,

na le ̋ à do pa pug za miesz ku jà cych
Ame ry k´ Ârod ko wà i Po ∏u dnio wà.
Oprócz sto ków ki prà˝ ko wa nej wy ró˝ -
nia my an dyj skà (Bal bor hyn chus or by -
gne sius) oraz rdza wo czel nà (B. fer ru gi -
ne ifrons). W star szej li te ra tu rze na -
tknàç si´ mo˝ na rów nie˝ na wzmian ki
o sto ków kach ciem no g∏o wych (si wo -
pier Ênych) i ˝ó∏ to czel nych (cy try no -
wych), jed nak we d∏ug obec nie obo wià -
zu jà cych po dzia ∏ów sys te ma tycz nych
za li cza jà si´ one do od r´b ne go ro dza ju
Psi lop sia gon.

W na tu rze ka ta rzyn ki za miesz ku jà
doÊç roz le g∏e ob sza ry od po ∏u dnio -
we go Mek sy ku, po przez za chod nià

Pa na m´, a˝ po po ∏u dnio wo -za chod -
nià We ne zu el´, Ko lum bi´, po ∏u dnio -
wo -za chod ni Ekwa dor i Pe ru. Spe cja -
li Êci wy ró˝ nia jà dwa pod ga tun ki geo -
gra ficz ne: B. l. li no lea oraz B. l. ti gri -
nus ró˝ nià ce si´ wy ∏àcz nie na t´ ̋ e -
niem ko lo rów oraz ilo Êcià czar nych
zna czeƒ na skrzy d∏ach (B. l. ti gri nus
jest ciem niej szy i ma ich wi´ cej).
Pierw szy z nich wy st´ pu je na pó∏ noc
od Pa na my, dru gi zaÊ – na po ∏u dnie.

Opis
Ka ta rzyn ka nie na le ̋ y do ol brzy -

mów – osià ga za le d wie do 16 cm d∏u -
go Êci, z cze go ok. 6 cm przy pa da na
krót ki, kli no wa te go kszta∏ tu ogon.
Spra wia to, ˝e mi mo drob nych roz -
mia rów pa pu˝ ka ta od zna cza si´
doÊç ma syw nym wy glà dem. Pió ra
ma jà bar w´ zie lo nà, przy czym g∏o wa
jest zie lo no ̋ ó∏ ta z de li kat nym nie -
bie ska wym od cie niem. Na kar ku,
grzbie cie, brzu chu i w oko li cy skrzy -
de∏ wy st´ pu jà nie re gu lar nie roz -
miesz czo ne ciem ne prà˝ ki i c´t ki
(stàd na zwa: prà˝ ko wa na) pierÊ jest
oliw ko wo zie lo na. Opa trzo ny ciem nà
koƒ ców kà dziób ma bar w´ na tu ral -
ne go ro gu, zaÊ no gi sà ró ̋ o we, o cie -
li stym od cie niu i za koƒ czo ne ciem -
ny mi, nie mal czar ny mi pa zur ka mi.
Dy mor fizm p∏cio wy za zna czo ny jest
ra czej s∏a bo i po praw ne roz ró˝ nie nie
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Ka ta rzyn ki, czy li sto ków ki

Katarzynki w odmianach: paraniebieska, cremino, oliwkowa, kobaltowa. Fot. J. Budny

Sto ków ka prà  ̋ko wa na ko bal to wa (kom bi na cja mu ta -

cji: pa ra nie bie ska i jed no fak to ro wy ciem ny fak tor).



p∏ci wy ma ga od ho dow cy pew ne go
do Êwiad cze nia. Sa mi ce ma jà bled sze
oraz drob niej sze czar ne plam ki na
cie le, sà te˝ odro bi n´ mniej barw ne
od sam ców. Do brym spo so bem jest
te˝ po rów na nie bar wy gór nej stro ny
Êrod ko wych ste ró wek – u sa mic sà
one w ca ∏o Êci zie lo ne (z ewen tu al -
nym czar nym za koƒ cze niem), zaÊ
u sam ców sà czar ne nie mal do po ∏o -
wy. Osob ni ki m∏o de ró˝ nià si´ od
doj rza ∏ych bled szy mi dzio ba mi i no -

ga mi, ciem niej szym ubar wie niem
oraz mniej wy raê ny mi czar ny mi zna -
cze nia mi piór.

Po wy˝ szy opis do ty czy for my wyj -
Êcio wej ka ta rzy nek. W nie wo li wy ho -
do wa no jed nak sze reg nie zmier nie
in te re su jà cych odmian barw nych tych
pa pug, m. in. o bar wie ciem no zie lo -
nej, oliw ko wej, ˝ó∏ to zie lo nej (z∏o tej),
nie bie skiej (tur ku so wej), brà zo wej
(p∏o wej), cy na mo no wej, ˝ó∏ tej (lu ti -
no), kre mo wej (tzw. al bi no), ko bal to -

wej (ciem no nie bie skiej), a na wet
srebr nej i fio le to wej. Ho dow cy, po -
przez krzy ̋ o wa nie za so bà ró˝ nych
od mian otrzy mu jà wcià˝ no we li nie
tych pta ków. Na le ̋ y si´ wi´c spo dzie -
waç, ˝e w nie da le kiej przy sz∏o Êci licz -
ba form barw nych ka ta rzy nek ule gnie
zwi´k sze niu i to za pew ne znacz ne mu.

W swym na tu ral nym Êro do wi sku
sto ków ki prà˝ ko wa ne za miesz ku jà
zbo cza An dów i Kor dy lie rów do wy so -
ko Êci 2, a na wet 3 tys. m npm.: gór skie
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Katarzynki sà ptakami stadnymi. Dobrze czujà si´ w grupie i lubià zabawki. Fot. J. Budny

Mimo ˝e w naturze ˝erujà g∏ównie w koronach drzew i krzewach, mogà przyzwyczaiç si´ do jedzenia z miski ustawionej na dnie klatki. Fot. J. Budny



la sy, sa wan n´ oraz otwar te prze strze -
nie. Pre fe ru jà te re ny ska li ste po ro -
Êni´ te gru pa mi drzew. Nie kie dy po ja -
wia jà si´ rów nie˝ na wy so ko po ∏o ̋ o -
nych upra wach i plan ta cjach, ale z re -
gu ∏y nie czy nià tam wi´k szych szkód
(spo ra dycz nie w ku ku ry dzy). Na le ̋ à
do pta ków stad nych, ˝y jà cych w gru -
pach od kil ku do kil ku set osob ni ków.
Sà sto sun ko wo p∏o chli we, sta le po zo -
sta jàc w ko ro nach drzew. Prak tycz nie
nie prze by wa jà na p∏a skim grun cie,
na to miast bar dzo ch´t nie po ru sza jà
si´ wÊród ska∏. Ja ko miej sca ˝e ro wa -
nia pre fe ru jà owo cu jà ce drze wa
i krze wy.

Po miesz cze nie
Ka ta rzyn ki po raz pierw szy spro -

wa dzo no do Eu ro py ju˝ w 1886 r. Do
ho dow li tych pa pug naj le piej na da jà
si´ wy so kie klat ki (za mi ni mal nà
wiel koÊç klat ki dla pa ry tych pa pug
mo˝ na przy jàç 40x30x60cm, choç
oczy wi Êcie le piej za pew niç im wi´ cej
prze strze ni) lub nie wiel kie wo lie ry
umiesz czo ne w ogrze wa nych po -
miesz cze niach (teo re tycz nie mo˝ li we
jest rów nie˝ pie l´ gno wa nie tych pta -
ków w wo lie rach ze wn´trz nych, jed -
nak mu szà one po sia daç za mkni´ tà
cz´Êç ogrze wa nà). Ich wy po sa ̋ e nie
po win ny sta no wiç licz ne, nie zbyt gru -
be, nie oko ro wa ne ga ∏´ zie. Cz´Êç
z nich na le ̋ y usta wiç nie mal pio no -
wo, bo wiem pa pu˝ ki te z upodo ba -
niem si´ po nich wspi na jà. Bez pro -
ble mu w wo lie rze mo˝ na umie Êciç in -
ne pa pu gi, a na wet in ne pta ki ozdob -
ne. Do brym to wa rzy stwem dla ka ta -
rzy nek sà np. pa pu˝ ki fa li ste, nim fy,
∏à ków ki oraz alek san dret ty.

˚y wie nie
Wy ̋ y wie nie nie sta no wi wi´k sze go

pro ble mu, choç pod wzgl´ dem
upodo baƒ die te tycz nych ró˝ nià si´
one nie co od in nych ma ∏ych pa pu -
˝ek. Oko ∏o po ∏o wy ich ja d∏o spi su po -
win ny sta no wiç na sio na – mo˝ na sto -
so waç stan dar do wà mie szan k´ dla
nimf (pro so, ka nar, len, ko no pie, s∏o -
necz nik, owies). Naj le piej, aby by ∏y
sta le obec ne w po miesz cze niu pa -
pug. Mo˝ li wie du ̋ à cz´Êç na sion na -
le ̋ y po da waç w sta nie skie∏ ko wa nym
(np. owies, psze ni c´, s∏o necz nik).

Szcze gól nie istot ne jest to w okre sie
po prze dza jà cym l´ gi oraz w cza sie
opie ki nad po tom stwem. War to rów -
nie˝ po da waç na sio na w k∏o sach
i kol bach (np. ku ku ry dz´). Dru gà po -
∏o w´ die ty sta no wiç po win ny Êwie ̋ e
wa rzy wa i owo ce oraz zie le ni na.
Szcze gól nie wska za na jest gru bo tar -
ta mar chew, jab∏ ka, po ma raƒ cze,
cze re Ênie. Do brym uzu pe∏ nie niem sà
te˝ na mo czo ne ro dzyn ki i su szo ne fi -
gi. Od cza su do cza su war to po daç
na mo czo ny w wo dzie lub so ku owo -
co wym bisz kopt lub odro bi n´ go to -
wa ne go ry ̋ u. W klat ce po win ny byç
rów nie˝ sta le obec ne Êwie ̋ e ga ∏àz ki,
np. d´ bu lub drzew owo co wych.
W okre sie let nim ka ta rzyn kom na le -
˝y po da waç du ̋ e ilo Êci zie le ni ny – li -
Êcie mnisz ka le kar skie go (tzw. mle -
cza) lub gwiazd ni cy. Nie któ rzy ho -
dow cy przy rzà dza jà rów nie˝ dla ka -
ta rzy nek spe cjal ne mie szan ki, np. ze
star tej mar chwi, ugo to wa nych na
twar do i drob no po sie ka nych ja jek,
kie∏ ków psze ni cy i go to wa ne go ry ̋ u.
Die t´ na le ̋ y sta le uzu pe∏ niaç wy so -
kiej ja ko Êci pre pa ra ta mi mi ne ral no -
-wi ta mi no wy mi dla pa pug oraz se pià,
kost ka mi mi ne ral ny mi, a na wet wy -
pa rzo ny mi sko rup ka mi jaj. Nie wol -
no rów nie˝ za po mi naç o sta ∏ym do -
st´ pie do czy stej, cz´ sto zmie nia nej
wo dy.

Cha rak ter i pie l´ gna cja
Pie l´ gna cja ka ta rzy nek nie spra wia

wi´k szych trud no Êci. Sà to pa pu˝ ki sto -
sun ko wo ci che (rzad ko krzy czà, naj -
cz´ Êciej tyl ko Êwier go cà) i spo koj ne
(ra czej nie wpa da jà w pa ni k´, tak jak
wie le in nych ga tun ków ma ∏ych i Êred -
nich pa pug), a przy tym ma ∏o k∏o po tli -
we. Do sko na le na da jà si´ do cho wu
na wet w nie wiel kim miesz ka niu. Mo˝ -
na na uczyç je po wta rzaç po je dyn cze
s∏o wa. Co cie ka we, po dob nie jak u du -
˝ych pa pug, wy st´ pu je u nich cha rak te -
ry stycz ny od ruch mru ̋ e nia oczu
w chwi lach wiel kie go pod nie ce nia. Je -
dy nym pro ble mem jest ko niecz noÊç
sta ∏ej kon tro li d∏u go Êci pa zur ków.
U ka ta rzy nek sà one szcze gól nie twar -
de i od por ne na Êcie ra nie (jest to na tu -
ral ne przy sto so wa nie do ˝y cia wÊród
ska∏) dla te go te˝ w wa run kach ho dow -
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Roz mna ̋ a nie ka ta rzy nek w nie wo li zwy kle nie spra -

wia wi´k szych trud no Êci. Przy st´ pu jà do l´ gów na -

wet, gdy sà trzy ma ne w nie wiel kich klat kach. Fot. J.

Bud ny



la nych naj cz´ Êciej prze ra sta jà, utrud -
nia jàc pta ko wi po ru sza nie si´ i na ra ̋ a -
jàc go na po wa˝ ne uszko dze nia pal ców
w przy pad ku za cze pie nia o pr´ ty klat ki
lub ˝erd k´. Na le ̋ y sta le kon tro lo waç
d∏u goÊç pa zur ków na szych pu pi li i re -
gu lar nie je skra caç przy po mo cy
ostrych cà˝ ków (za bieg ten mo˝ na wy -
ko naç sa me mu lub po wie rzyç go wy -
spe cja li zo wa ne mu le ka rzo wi me dy cy -
ny we te ry na ryj nej).

Ho dow la
W swym na tu ral nym Êro do wi sku ka -

ta rzyn ki gniaz du jà, w za le˝ no Êci od re -
gio nu, od grud nia do lip ca. Gniaz da
za k∏a da jà zwy kle w dziu plach mar -
twych lub za mie ra jà cych drzew. Roz -
mna ̋ a nie tych pa pu ̋ ek w nie wo li nie
spra wia zwy kle wi´k szych trud no Êci.
Pta ki te gniaz du jà na wet gdy sà ho do -
wa ne w nie wiel kich klat kach. Doj rza -
∏oÊç p∏cio wà uzy sku jà w wie ku ok.

1,5 ro ku. Par k´ tych pa pu ̋ ek na le ̋ y
umie Êciç w wo lie rze lub klat ce z wsta -
wio nà do niej bud kà l´ go wà o wy mia -
rach 20x20x30 cm (np. ta kà dla pa pu -
˝ek fa li stych lub nimf), ale z otwo rem
o Êred ni cy ok. 6 cm. Jej dno trze ba wy -
Êcie liç doÊç gru bà war stwà wió rów
drzew nych. Sa mi ca sk∏a da w bud ce od
3 do 6 jaj po czym roz po czy na ich wy -
sia dy wa nie. M∏o de wy klu wa jà si´ po
ok. 3 ty go dniach. W bud ce po zo sta jà
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Stokówki prà˝kowane lutino i oliwkowe (dwufaktorowy ciemny faktor). Fot. J. Budny

Ra dy ho dow cy:

– Na le ̋ y wsta wiaç ka ta rzyn kom
p∏a skie na czy nie z wo dà, zw∏asz -
cza w s∏o necz ne dni, gdy˝ uwiel -
bia jà si´ kà paç w ten spo sób.
Spry ski wa nie nie da je im ta kiej
przy jem no Êci.

– Za wie sza jàc bud ki l´ go we przed
roz ro dem war to umie Êciç ich wi´ -
cej ni˝ jest par l´ go wych. Unik nie
si´ w ten spo sób nad mier nych
k∏ót ni o t´ sa mà bud k´ i da mo˝ -
li woÊç wi´k sze go wy bo ru miej sca 
na l´ gi.

– Do st´p do bu dek (wy czysz czo -
nych) war to umo˝ li wiç rów nie˝
po za okre sem l´ go wym, gdy˝ ka ta -
rzyn ki lu bià w nich no co waç po
kil ka osob ni ków.

Ja cek Bud ny

Mu ta cja lu ti no oraz kom bi na cja mu ta cji lu ti no i pa ra nie bie skiej

zwa na cre mi no (ang.) al bo al bi nos (choç nie jest to ty po wy al bi -

nos, bo ma na pió rach ˝ó∏ ta wy na lot). Fot. K. Graczyƒski



przez ok. mie siàc, a po jej opusz cze niu
sà jesz cze przez kil ka ty go dni do kar -
mia ne przez ro dzi ców. Pod czas prze -
by wa nia m∏o dych w bud ce war to co ja -
kiÊ czas uzu pe∏ niaç iloÊç wió rów (od -
cho dy m∏o dych sà doÊç wod ni ste, a po -
za tym do ro s∏e pta ki wy rzu ca jà cz´Êç
pod Êció∏ ki na ze wnàtrz). Pa pu gi te mo -
gà gniaz do waç na wet kil ka ra zy do ro -
ku, choç, ze wzgl´ du na zdro wie sa mi -
cy le piej ogra ni czaç licz b´ l´ gów cza so -
wo usu wa jàc bud k´ l´ go wà.

Ka ta rzyn ki, czy jak kto wo li – sto -
ków ki prà˝ ko wa ne – sà wy jàt ko wy mi
pta ka mi sta no wià cy mi swo istà kom bi -

na cj´ cech mor fo lo gicz nych i psy cho -
lo gicz nych w∏a Êci wych dla ma ∏ych i du -
˝ych ga tun ków pa pug. Co wi´ cej, ∏a -

twoÊç ich cho wu i ho dow li spra wia, ˝e
sà ide al ny mi pu pi la mi dla wszyst kich
Êred nio za awan so wa nych, a na wet po -
czàt ku jà cych ho dow ców. Nie ste ty,
w pol skich skle pach zoo lo gicz nych
pra wie ich si´ nie spo ty ka, zaÊ licz ba
ich po sia da czy jest sto sun ko wo nie -
wiel ka. Ma my jed nak na dzie j´, ˝e po
prze czy ta niu te go ar ty ku ∏u wi´ cej osób
za in te re su je si´ tà sym pa tycz nà pa pu˝ -
kà i do ∏o ̋ y sta raƒ, aby po sze rzyç gro no
jej ho dow ców.

dr wet. Jo an na Za rzyƒ ska
Ka te dra Hi gie ny ˚yw no Êci 

i Ochro ny Zdro wia Pu blicz ne go 
Wy dzia ∏u Me dy cy ny We te ry na ryj nej

SGGW
dr Pa we∏ Za rzyƒ ski
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Ist nie jà trzy pew ne mu ta cje ka ta rzy nek: pa ra nie bie ska (tur ku so wa, zwa na po -
wszech nie, choç nie pra wi d∏o wo, nie nie skà), sprz´ ̋ o na z p∏cià lu ti no, ciem ny fak tor
(ciem no zie lo na i oliw ko wa). Po za ni mi ist nie jà mu ta cje, któ re ge ne ral nie po le ga jà
na roz ja Ênie niu me la ni ny, nie jest jed nak zna na do k∏ad na przy na le˝ noÊç tych mu -
ta cji. Cz´ sto sà one okre Êla ne ja ko cy na mo no wa lub di lu te. Trze ba jed nak pa mi´ -
taç, ˝e mu ta cja cy na mo no wa jest za wsze mu ta cjà re ce syw nà, sprz´ ̋ o nà z p∏cià. Po -
ja wi ∏y si´ te˝ do nie sie nia o mu ta cji fio le to wej i sze ku. Wszyst kie ist nie jà ce mu ta cje
mo˝ na ∏à czyç. Naj pow szech niej sze sà kom bi na cje: lu ti no i pa ra nie bie skiej (zwa na
nie pra wi d∏o wo al bi no sem) – bia ∏a pa pu ga z lek kim ˝ó∏ ta wym na lo tem oraz ko bal -
to wa i mau ve (obie te na zwy przy j´ ∏y si´, choç sà nie pra wi d∏o we, ozna cza jà bo wiem
kom bi na cje ciem ne go fak to ra z mu ta cjà nie bie skà, a nie pa ra nie bie skà).

Joanna Karocka

Fot. J. Budny

Stokówka prà˝kowana formy dzikiej. Fot. K. Graczyƒski

Ka ta rzyn ki w od mia nach: pa ra nie bie -

ska, cre mi no, oliw ko wa, ko bal to wa,

mau ve. Fot. J. Bud ny


