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PA PU ZIK TRÓJ BARW NY
(Ery thru ra tri chroa)

Ten ma ∏y, ko lo ro wy ptak za miesz ku je po ∏u dnio wo -wschod -
nià Azj´ oraz Wy spy Lo jal no Êci, Ce le bes, Mo lu ki, No we Hy bry -
dy, Bor neo, Ja w´, Su ma tr´ i Au stra li´.
Âro do wi skiem je go wy st´ po wa nia sà przy brze˝ ne rów ni ny, skra -
je la sów man gro wych i desz czo wych, za gaj ni ki, ogro dy i sa dy. Lu -
bi prze by waç w po bli ̋ u pól ry ̋ o wych.

Ja cek Za bo row ski

M∏ode papuziki trójbarwne. Fot. T. Kad∏ubowski
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JJest to ptak o d∏u go Êci ok. 12 cm. Wi´k -
sza cz´Êç je go umasz cze nia ma ko -
lor zie lo ny. Przód g∏o wy i po licz ki sà nie -

bie skie, ogon zaÊ czer wo ny z wy raê -
nie wy d∏u ̋ o ny mi Êrod ko wy mi ste rów ka -
mi. Oczy tych pta ków sà ciem no brà zo -
we, dziób czar ny, no gi sza ro brà zo we. Sa -
miec i sa mi ca sà ubar wio ne iden tycz -
nie, ale u sa micz ki nie bie ski ko lor na g∏o -
wie jest bled szy i nie tak roz le -
g∏y jak u sam czy ka. Ma ona te˝ krót -
sze Êrod ko we ste rów ki w ogo -
nie. Âpiew tych pta ków to prze ni kli we tre -
le, w szcze gól no Êci sam czy ka.

W wa run kach ho dow la nych pta ki po -
cho dzà ce z od∏o wów trud no si´ akli ma ty -
zu jà. W wi´k szo Êci przy pad -
ków jest to spo wo do wa ne zmia nà po kar -
mu, wi´c po win ni Êmy do ∏o ̋ yç wszel -
kich sta raƒ, by za pew niç im jak naj bar -
dziej uroz ma ico ne po ̋ y wie nie. W Êro do -
wi sku na tu ral nym ma jà one bar dzo du -
˝y wy bór po kar mu. W ho dow li po win ni -
Êmy im po da waç ró˝ ne na sio na, jak: ka -
nar, mu rzy nek, pro so afry kaƒ skie, pro -
so w´ gier skie, ko no pie, owies, ry˝, ziar -
na traw i chwa stów, gnie cio ny s∏o necz -
nik, mak oraz owo ce, wa rzy wa, go to wa -
ne na twar do jaj ko, lar wy màcz ni ków i in -
ne ma ∏e owa dy. Na sio na po win ni Êmy po -
da waç su che lub w for mie skie∏ ko wa -
nej. Po ̋ y wie nie trze ba tak ̋ e wzbo ga -
ciç zwiàz ka mi mi ne ral ny mi i wi ta mi na mi.

Pa pu zi ki trój barw ne do Eu ro py zo sta -
∏y przy wie zio ne po raz pierw -
szy w 1886 ro ku i ju˝ w na st´p nym ro -
ku da ∏y przy chó wek. Obec nie jest to naj -
po pu lar niej szy ga tu nek pa pu zi ków w ho -
dow li. Sà pta ka mi bar dzo p∏od ny mi, cz´ -
sto i bez wi´k szych pro ble mów przy st´ -
pu jà do l´ gów, któ rych mo ̋ e byç na -
wet 4 w cià gu ro ku. Pa pu zi ki do brze od -
cho wu jà m∏o de in nych pta ków z ro dzi -
ny Ery th ru ra, co te˝ jest cz´ sto wy ko rzy -
sty wa ne przez ho dow ców. Po za akli ma ty -
zo wa niu si´ sà od por ne na zmien ne wa -
run ki kli ma tycz ne, ale d∏u˝ sze prze by wa -
nie w temp. po ni ̋ ej 15oC mo -
˝e byç dla nich szko dli we. Szyb -
ko si´ oswa ja jà i przy zwy cza ja jà. W wo lie -
rze mo gà prze by waç ra zem z in ny mi ma -
∏y mi pta ka mi, z któ ry mi ˝y jà w zgo -
dzie. W okre sie, kie dy tem pe ra tu ra za -
cznie spa daç po ni ̋ ej 15oC, po win ni -
Êmy je prze nieÊç do po miesz cze nia we -
wn´trz ne go, gdzie jest ona wy˝ -

sza. Sà to pta ki bar dzo ru chli we i szyb -
ko fru wa jà, wi´c w wo lie rze trze ba umie -
Êciç ja kiÊ krzak, po któ re go ga ∏àz kach b´ -
dà si´ mo g∏y wspi naç, aby za spo ko iç swo -
je po trze by ru chu i wy po czyn ku. Mu -
szà te˝ mieç spo ro miej sca do la ta nia. Nie -
do bór wi ta min i sk∏ad ni ków mi ne ral -
nych oraz brak bia∏ ka zwie rz´ ce go (mo -
˝e byç bia ∏y tar ty ser) mo gà spo wo do -
waç u nich nie pra wi d∏o wo Êci funk cjo no -
wa nia or ga ni zmu oraz zmia ny w wy glà -
dzie, ta kie jak: wy krzy wie nia koƒ czyn, sta -
∏e za rzu ca nie g∏o wy na grzbiet oraz wy ∏a -
my wa nie si´ ste ró wek.

Aby do pro wa dziç te pta ki do l´ gów, po -
win ni Êmy umie Êciç je w ob szer nej wo lie -
rze ob sa dzo nej ro Êlin no Êcià. W ma -
∏ych wo lie rach lub klat kach pta ki bu du -
jà gniaz do, ale ni gdy nie od cho wu jà m∏o -

dych, z po wo du za ma ∏e go te ry to -
rium wo kó∏ gniaz da i bra ku po czu cia bez -
pie czeƒ stwa. Pa pu zi ki na miej sce gniaz do -
wa nia ch´t nie wy ko rzy stu jà ró˝ ne krza -
ki i za ro Êla. Ak cep tu jà te˝ bud ki l´ go -
we o wy mia rach 15x15x15 cm z pó∏ -
otwar tym przo dem. Tem pe ra tu ra mu -
si byç jed nak wy so ka, ok. 20oC, i du ̋ a wil -
got noÊç. Kie dy sam czyk za czy na uga -
niaç si´ za sa micz kà, to szyb ko za nià la -
ta i ∏a pie jà za piór ka na kar ku. Gdy sa micz -
ka mu ule gnie, do cho dzi do ko pu la cji. Ja -
ko ma te ria∏ bu dul co wy na gniaz do do star -
cza my im pod su szo nà tra w´, ∏y ko, w∏ók -
na ko ko so we, mech i piór ka. Sa micz ka bu -
du je mi secz ko wa te gniaz do, wy Êcie lo -
ne de li kat ny mi piór ka mi. Po pew nym cza -
sie zno si 4-5 ja jek, któ re wy sia du -
jà oba pta ki (w no cy tyl ko sa micz ka). Sam -

Para przy gnieêdzie. Fot. T. Kuziemkowski
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czyk no cà prze by wa w po bli ̋ u gniaz -
da, Êpiàc na ga ∏àz ce lub na gnieê -
dzie. Okres in ku ba cji jaj wy no si oko -
∏o 12-14 dni. Kon tro la gniaz -
da nie jest wska za na. Kie dy m∏o -
de ju˝ si´ wy klu jà, po win ni Êmy zwi´k -
szyç w die cie udzia∏ po kar mu zwie rz´ ce -
go oraz po da waç po karm mi´k ki i na mo -
czo ne na sio na. Ci chut kie pi ski, do cho dzà -
ce z gniaz da, wska zu jà, ˝e wy chów prze -
bie ga pra wi d∏o wo. M∏ód ki opusz cza -
jà gniaz do po 3 ty go dniach i ju˝ nie wra ca -
jà do nie go. Przez oko ∏o 2 ty go dnie sà jesz -
cze do kar mia ne przez ro dzi -
ców, po czym sta jà si´ sa mo dziel -
ne. Ich ogon ki sà kró ciut kie, ubar wie -
nie ma to we i sà trosz k´ mniej sze od do ro -
s∏ych. Za zwy czaj w tym cza sie pa ra przy -
st´ pu je do ko lej ne go l´ gu, wi´c po win ni -
Êmy m∏o de od dzie liç, bo sam czyk mo -
˝e je prze Êla do waç. W przy pad ku zbyt s∏a -
be go sa mo dziel ne go po bie ra nia po kar -
mu, mo ̋ e my je pod rzu ciç mew kom ja -
poƒ skim, któ re bez pro ble mu je do kar -
mià, a˝ m∏o de b´ dà sa me po bie raç po -
karm. Pie rze nie m∏o dych roz po czy -
na si´ w trze cim, a koƒ czy w siód -
mym mie sià cu ich ˝y cia. W tym okre -
sie po win ni Êmy po da waç im spo re ilo -
Êci po kar mu zwie rz´ ce go, na któ ry ma -
jà du ̋ e za po trze bo wa nie. Do sta tecz na je -
go iloÊç de cy du je o pra wi d∏o wym roz wo -
ju pta ków.

Nie po win ni Êmy do pusz czaç do wi´ -
cej ni˝ 3-4 l´ gów w cià gu ro ku, bo sa micz -
ka bar dzo si´ os∏a bi, co mo ̋ e na wet spo -
wo do waç jej Êmierç.

Fot. T. Kad∏ubowski
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