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An na Kar czew ska (AK): Od kie dy
ho du je Pan pta ki i skàd u Pa na ta kie
za in te re so wa nia?

Ja cek Osta ∏ow ski (JO): Od za wsze
ota cza ∏y mnie zwie rz´ ta. Za rów no w do -
mu, jak i na ze wnàtrz pe∏ no by ∏o psów,
ko tów, pta ków itd. Ho dow la nie jest mo -
im spon ta nicz nym po my s∏em. Po pro stu
bieg wy da rzeƒ do pro wa dzi∏ mnie do ta -
kie go sta nu rze czy. 

Od 1992 ro ku ho do wa ∏em w wo lie rach
ze wn´trz nych du ̋ o drob nych pa pug, tj.:
ro zel le, nim fy, fa li ste, alek san dret ty ob -
ro˝ ne, nie roz ∏àcz ki itp. Mia ∏em te˝ ku ry
i kacz ki ozdob ne, g´ si egip skie, kil ka od -
mian ba ̋ an tów, ∏a b´ dzie czar ne oraz 
pa wie (mam je do dziÊ) i stru sie (4 osob -
ni ki). 

(AK): A skàd po mys∏, aby sku piç si´
na ho dow li du ̋ ych pa pug?

(JO): Po 10 la tach ho dow li ma ∏ych pa pug
uzna ∏em, ˝e wiem ju˝ wy star cza jà co du ̋ o
na ich te mat i móg∏ bym za jàç si´ czymÊ, co
b´ dzie dla mnie wi´k szym wy zwa niem i re -
ali za cjà ma rzeƒ. W 2004 roku zwol ni ∏y mi
si´ na po se sji dwa du ̋ e po miesz cze nia, któ -
re mo g∏em za adap to waç na ho dow l´ du -
˝ych pa pug. Tak te˝ zro bi ∏em. 

(AK): Ja kie ga tun ki ma Pan te raz
w swo jej ko lek cji?

„Re lak su jà cy”
krzyk pa pug

Wy wiad z Jac kiem Osta ∏ow skim, wie lo let nim ho dow cà pta ków ozdob nych, wiel kim mi ∏o Êni kiem
pa pug, cz∏on kiem Pol skie go Zwiàz ku Or ni to lo gicz ne go. 
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(JO): W swo jej ho dow li mam pa ry ar:
zie lo no skrzy d∏ych (Ara chlo rop te ra), ara -
rau na (Ara ara rau na), ˝ó∏ to skrzy d∏ych (Ara
ma cao), zie lo nych (Ara mi li ta ris), ma ra ka -
na (Pro pyr r hu ra ma ra ca na) oraz alek san -
dret ty wi´k sze (Psit ta cu la eu pa tria), ˝a ko
(Psit ta cus eri tha cus) – dwie pa ry, ama zon -
ki nie bie sko czel ne (Ama zo na aesti va), ka -
ka du ma ∏e (Ca ca tua du corp sii), lo ry wiel kie
(barw ni ce – Ec lec tus ro ra tus) – trzy pa ry,
ka ka du ró ̋ o we (Eolo phus ro se ica pil lus),
ama zon ki skrom ne (màcz ne – Ama zo na
fa ri no sa). Po sia dam rów nie˝ po je dyn cze
oswo jo ne: ka ka du ˝ó∏ to li cà, ama zon k´,
˝a ko i barw ni c´. Mam tak ̋ e pi´ç osob ni -
ków bro da czy se ne gal skich, któ re sta ram
si´ roz mno ̋ yç. 

(AK): Ja kie go przy chów ku do cho -
wa∏ si´ Pan w tym ro ku?

(JO): Od cho wa ∏em ju˝ ˝a ko, alek san -
dret ty wi´k sze oraz lo ry wiel kie. 

(AK): Jak do bie ra Pan pta ki w pa ry? 
(JO): Cz´Êç par do bie ra ∏em sa mo dziel -

nie, ob ser wu jàc pta ki. Przy k∏a do wo: pa r´
barw nic do bie ra ∏em z sze Êciu sztuk, któ re
mia ∏em w swo jej ho dow li. Wpu Êci ∏em je
do jed nej wo lie ry i aby swo jà oso bà nie
za k∏ó caç ich na tu ral ne go za cho wa nia, ob -
ser wo wa ∏em za po mo cà ka me ry. Dwie
pa ry do bra ∏y si´ szyb ko – ju˝ po trzech
dniach by ∏em te go pe wien: czy Êci ∏y so bie
piór ka i kar mi ∏y si´ na wza jem. W cza sie
go dów sa mi ce barw nic sà bar dzo po bu -
dzo ne, wr´cz agre syw ne i je Êli sa miec nie
b´ dzie od po wied nio sil ny i doj rza ∏y – nie
„za im po nu je” sa mi cy. Przy ka˝ dej pró bie
sa mi cy, zwró ce nia na sie bie uwa gi, b´ dzie
jej scho dzi∏ z dro gi. Tak te˝ si´ sta ∏o
z trze cià pa rà – sa miec by∏ zbyt m∏o dy dla
6-let niej sa mi cy, któ ra go nie przy j´ ∏a, tyl -
ko prze p´ dza ∏a. Nie któ re pa ry do bie ra -
∏em na za sa dzie tzw. „no sa”. Mam na my -
Êli mo je ˝a ko. Mia ∏em jed ne go pta ka spo -
koj ne go, a dru gie go bar dzo „˝y we go”
i dzi kie go. Nie pró bo wa ∏em zro biç z nich
pa ry, tyl ko od ku pi ∏em od ho dow cy jed ne -
go ∏a god ne go pta ka, a dru gie go, dzi kie go
i agre syw ne go, wy pa trzy ∏em w ho len der -
skiej ho dow li. Ze sta wio ne pa ry si´ za ak -
cep to wa ∏y, a od tej ∏a god nej w∏a Ênie do -
cze ka ∏em si´ przy chów ku.

In ne pta ki ku pi ∏em ja ko do bra ne ju˝ pa -
ry, choç nie wszyst kie si´ jed nak spraw -
dzi ∏y. Np. pa r´ ama zo nek màcz nych przy -
wio z∏em ja ko zgra ne ma∏ ̋ eƒ stwo: kar mià
si´, uk∏a da jà so bie piór ka, sa mi ca jest bar -

Wàsale.

Amazonki skromne.

Para barwnic.
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dzo ule g∏a i zgod na, jed nak pta ki nie od by -
wa jà l´ gów. Po pro stu, kie dy sa miec pró -
bu je ko pu lo waç, sa micz ka ucie ka na siat -
k´ al bo prze p´ dza part ne ra, al bo... zwie -
sza si´ na jed nej ∏ap ce g∏o wà w dó∏, po zo -
sta wia jàc na ˝er dzi og∏u pia ∏e go sam ca.
Mo ̋ e za rok si´ uda?

(AK): Ma Pan bud ki z pnia i skrzyn -
ki l´ go we. Któ re sà lep sze?

(JO): Sto su j´ wy drà ̋ o ne pnie brzo zo -
we, skrzyn ki o wy mia rach 30 x 30 cm
i wy so ko Êci od po wied niej dla ró˝ nych ga -
tun ków, a dla ar mam rów nie˝ becz ki d´ -
bo we. Pa pu gi w∏a Êci wie ak cep tu jà wszyst -
kie ro dza je lo kum, cho cia˝ ary wy bra ∏y
skrzyn k´. Ja te˝ wo l´ skrzyn ki, bo sà prak -
tycz niej sze – ma jà one z bo ku drzwicz ki,
dzi´ ki któ rym mo g´ zaj rzeç do Êrod ka
bez wi´k szej in ge ren cji, na wet bez wcho -
dze nia do wo lie ry, je Êli za wie sz´ je na Êcia -
nie przy ko ry ta rzu. Do Êrod ka sy pi´ ok.
10-cen ty me tro wà war stw´ wiór. Ta kiej
wy Êció∏ ki nie ak cep tu jà ka ka du – wy rzu -
ca jà jà. One chcà sa me przy go to waç miej -
sce dla l´ gu. Po przed nio mia ∏em zbyt
cien kie dno skrzyn ki, wi´c go prze dziu ra -
wi ∏y. Te raz mam po dwój ne dno, a to
pierw sze jest du ̋ o grub sze i bez wy Êció∏ -
ki. Ka ka du wy ̋ ∏o bi ∏y so bie niec k´ i znio s∏y
w niej ja ja, ale nie ste ty nie za l´ ̋ o ne.

(AK): A ja kiej wiel ko Êci po wi nien
byç otwór w skrzyn ce?

(JO): Wy ci nam w skrzyn kach i pniach
otwo ry o Êred ni cy ok. 12 cm. Pa pu gi sa me
je po wi´k sza jà i kszta∏ tu jà, np. ka ka du
zro bi ∏y so bie kszta∏t oka, a ˝a ko wy ci´ ∏y
dru gi z bo ku.

(AK): Jak Pan dba o czy stoÊç w wo -
lie rach – to bar dzo du ̋ a po wierzch -
nia?

(JO): Ho dow la ma pow. 350 m. Wy ma -
ga to du ̋ e go za an ga ̋ o wa nia i po Êwi´ ce nia
spo rej ilo Êci cza su na utrzy ma nie wszyst kie -
go we wzgl´d nej czy sto Êci. My cie krat, ˝er -
dzi, pod ∏óg i Êcian od by wa si´ dwa ra zy
w ty go dniu za po mo cà bie ̋ à cej wo dy z w´ -
˝a ogro do we go. Wte dy te˝ od by wa si´ de -
zyn fek cja Vir co nem. Ta kie czyn no Êci jak za -
mia ta nie, wy mia na mi sek z wo dà i po kar -
mem (ok. 70 szt.) wy ko nu j´ co dzien nie
i trze ba po Êwi´ ciç na to nie ma ∏o cza su.

(AK): Czym Pan kar mi pta ki?
(JO): Pod sta wà die ty mo ich pta ków jest

w 50% gra nu lat prze zna czo ny dla pa pug,
a dru gie 50% sta no wià mie szan ki zbó˝ ze
s∏o necz ni kiem. Wy bie ram mie szan ki bo ga - Para l´gowa ˝ako.

Ararauny przy budce l´gowej.

Du˝a hodowla wymaga odpowiedniego zaplecza.
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te w sk∏ad ni ki i do brej ja ko Êci. Uwa ̋ am, ̋ e
na kar mie nie mo˝ na oszcz´ dzaç, bo pa -
pu gi ma jà swo je upodo ba nia i jed ne go dnia
wo là jeÊç orzesz ki pi nio we, a in ne go np.
bia ∏y s∏o necz nik, wi´c po win ny mieç,
z cze go wy bie raç. Do pi cia po da j´ im ró˝ -
ne go ro dza ju mie szan ki p∏yn nych mi ne ra -
∏ów, wi ta min (np. wi bo wit), mie szan k´
wo dy z ci tro pep si nem (Êro dek na tra wie -
nie i wzma ga jà cy ape tyt, po le co ny przez
zna jo me go le ka rza we te ry na rii). Pre pa ra ty
te po da wa ne sà cy klicz nie. Po za tym po ∏o -
wà suk ce su w die cie pta ków jest sta ∏y do -
st´p do owo ców i wa rzyw. Da j´ du ̋ e ilo -
Êci Êwie ̋ ej ku ku ry dzy w kol bach, bo pa pu -
gi jà lu bià. Owo ce dzie l´ na czàst ki „do
∏ap ki”, bo ca ∏e, np. jab∏ ka, zrzu ca jà na dó∏
i prze sta jà si´ ni mi in te re so waç. Za wa rzy -
wa mi, szcze gól nie ary, nie prze pa da jà.
Cza sem ro bi´ im z nich szasz ∏y ki, któ re sà
Êwiet nà za baw kà, a do pie ro w dru giej ko -
lej no Êci po ̋ y wie niem. Od cza su do cza su
da j´ im zie lon ki i su szo ne zio ∏a, se lek cjo -
no wa ne spe cjal nie dla pa pug i sprze da wa -
ne, któ re jed nak nie bu dzà wi´k sze go za -
in te re so wa nia u mo ich pod opiecz nych.
Do brze, ˝e w „Wo lie rze” uka zu jà si´ ar ty -
ku ∏y, w któ rych mo g´ zna leêç in for ma cje,
ile i ja kich sk∏ad ni ków po trze bu jà po szcze -
gól ne ga tun ki pa pug, bo na ryn ku prze wa -
˝a jà kar my sprze da wa ne z prze zna cze -
niem „dla du ̋ ych pa pug”.

(AK): Czy Paƒ skie pa pu gi do sta jà
wi no gro na?

(JO): Tak, ale w ogra ni czo nych ilo -
Êciach. Wy bie ram ∏ad ne, po je dyn cze
owo ce, my j´ w go rà cej wo dzie i do pie ro
po da j´ pta kom. Ary do sta jà nie wi´ cej ni˝
4 kul ki na raz, a po zo sta ∏e 1-2 kul ki. Wi´k -
sze ilo Êci mo g∏y by po dzia ∏aç na nie prze -
czysz cza jà co.

(AK): Jak cz´ sto pa pu gi do sta jà je -
dze nie?

(JO): Ra no do sta jà na sio na i gra nu lat
oraz pi cie, a oko ∏o po ∏u dnia owo ce i wa -
rzy wa. Z tym, ˝e gra nu lat i na sio na sà ca -
∏y czas do st´p ne. Pa ry wy cho wu jà ce m∏o -
de kar mi´ owo ca mi dwa ra zy dzien nie.

(AK): Czy pa pu gi ch´t nie ko rzy sta -
jà z za wie sza nych im za ba wek? Któ -
ry mi in te re su jà si´ naj bar dziej?
(JO): Pa pu gi to in te li gent ne pta ki i cià gle sà
czymÊ za j´ te. Je Êli nie ma jà za ba wek, nisz -

Ara zielona.

Kakadu ró˝owa.

Z tego miejsca mo˝na zajrzeç do ka˝dej
woliery.

WYWIAD WOLIERY
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czà w wi´k szym stop niu ˝er dzie i in ne wy -
po sa ̋ e nie wo lier. Naj trwal sze sà za baw ki
z ko lo ro wej plek si, któ re jed nak na le ̋ y po
pew nym cza sie wy mie niaç, bo si´ pta kom
nu dzà. Âwiet nie spraw dza jà si´ ko ∏a ople -
cio ne li nà, któ re s∏u ̋ à za huÊ taw ki, a tak ̋ e
do mi ster ne go roz pla ta nia. Po nad to za -
wie szam w wo lie rach li ny, któ re ku pu j´
w hur tow ni ra zem z gwoê dzia mi i in ny mi
ar ty ku ∏a mi me ta lo wy mi. Dla ary i ka ka du
nie zb´d ne sà te˝ za baw ki z prze zna cze -
niem tyl ko do nisz cze nia. Do star czam im
wi´c re gu lar nie Êwie ̋ ych ˝er dzi brzo zo -
wych z ko rà (do ta kich mam do st´p) – naj -
bar dziej lu bià nie wy su szo ne, pach nà ce.

(AK): Do cze go przy da je si´ mo ni -
to ring?

(JO): Jest on mo im „pta sim pod glà da -
czem”. Dzi´ ki te mu mo g´ np. za ob ser wo -
waç, jak pta ki si´ bu dzà czy za cho wu jà,
gdy mnie z ni mi nie ma. Po ich po ran nym
za cho wa niu mo g´ stwier dziç, w ja kiej sà
for mie. Po za tym w okre sie l´ go wym mo -
ni to ring po zwa la za ob ser wo waç, któ ra
z par ju˝ zno si jaj ka, a któ ra ma jesz cze go -
dy. Z du ̋ à do k∏ad no Êcià je stem w sta nie
okre Êliç te˝, kie dy i któ ra z par sia d∏a na
jaj ka. Mo g´ te˝ stwier dziç, czy m∏o de, któ -
re ju˝ si´ wy klu ∏o, jest pie czo ∏o wi cie kar -
mio ne przez ro dzi ców, czy ra czej s∏a bo
i nie zb´d na jest mo ja in ter wen cja. Na to -
miast co dzien nie po go dzi nie 17.00 wi dz´,
czy pa pu gom dzieƒ mi nà∏ ra do Ênie, czy
nie. Od by wa jà si´ wte dy za zwy czaj har ce,
swa wo le i za ba wy a˝ do zmro ku. Jest to
bar dzo mi ∏y wi dok, za pew ne nie tyl ko dla
mnie, ale dla ka˝ de go ho dow cy. 

(AK): Na le ̋ y Pan do ja kichÊ pta -
sich lub ho dow la nych sto wa rzy szeƒ?

(JO): Na le ̋ ´ do Pol skie go Zwiàz ku Or -
ni to lo gicz ne go. 

(AK): Wie dz´ zdo by wa∏ Pan zu pe∏ -
nie sam, czy mo ̋ e mia∏ Pan do Êwiad -
czo ne go ko le g´?

(JO): Zdo by wa ∏em jà bar dzo ró˝ nie:
ksià˝ ki, In ter net, pra sa… Wie dz´ zdo by -
tà przy ho dow li ma ∏ych pa pug wy ko rzy -
stu j´ te raz przy tych du ̋ ych. Te go, cze go
nie wie dzia ∏em, na uczy ∏em si´ po przez
w∏a sne do Êwiad cze nia, po pe∏ nia jàc nie -
ste ty te˝ b∏´ dy i wy cià ga jàc wnio ski. Mam
wpraw dzie do Êwiad czo ne go ko le g´, ale
on nie ch´t nie dzie li si´ ze mnà swo jà wie -
dzà i do Êwiad cze niem. 

(AK): Ja kie jest Paƒ skie naj wi´k sze
ma rze nie?

(JO): Mam wie le pla nów zwià za nych
z roz wo jem mo jej ho dow li i wiel kie ma -
rze nie: po sia daç ar´ oliw ko wà i ar´ hia -
cyn to wà.

(AK): Czy ro dzi na ak cep tu je Paƒ -
skie hob by? 

(JO): Cór ka zaj mu je si´ Êle pà lo rà. Pie -
czo ∏o wi cie dba o pta ka i mo ̋ e po chwa liç
si´ do rod nym sam cem. ˚o na na to miast
ho du je oswo jo nà ama zon k´ i ˝a ko. Z za -
an ga ̋ o wa niem uczy je mo wy i po Êwi´ ca
im du ̋ o swo je go cza su i uwa gi. Mo g´
wi´c po wie dzieç, ˝e ro dzi na nie tyl ko 
ak cep tu je mo je hob by, ale tak ̋ e je po -
dzie la. 

(AK): Co by Pan po ra dzi∏ ho dow -
com, któ rzy ma rzà o w∏a snej ho dow li
du ̋ ych pa pug?

(JO): Po czàt ku jà cym po ra dzi∏ bym: o ile
nie masz cier pli wo Êci i du ̋ o cza su (kil ka
go dzin dzien nie), nie ho duj du ̋ ych pa pug;
je Êli masz za rów no cier pli woÊç, jak i czas
to po le cam – nie ma nic przy jem niej sze -
go. Po ja kimÊ cza sie na wet ich krzyk po -
tra fi byç re lak su jà cy.

(AK): Dzi´ ku j´ za roz mo w´ i ˝y cz´
w imie niu „Wo lie ry” wie lu suk ce sów
oraz spe∏ nie nia ma rzeƒ.

Roz ma wia ∏a An na Kar czew ska
Fot. P. Kalata

Jacek Osta∏owski i Anna Karczewska obok woliery oswojonej kakadu ˝ó∏tolicej.

Kakadu ma∏e.


