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ptaki egzotyczne

Owo co ̋ er pur pu ro wy
(Pti li no pus ma gni fi cus)

Ang.: Wom poo Fru it Do ve, Ma gni fi cent / Pur ple -bre asted
Fru it Do ve, Wom poo / Pur ple -bel lied Pi ge on
Niem.: Wom po otau be, Pur pur brust -Frucht tau be, 
Pur pur frucht tau be
Franc.: Pti lo pe ma gni fi que
Ros.: Fio le to wo gru dyj pie stryj go ∏ub

To masz Do roƒ

Jest jed nym z 51 ga tun ków owo co ̋ er nych go ∏´ -
bi na le ̋ à cych do ro dza ju Pti li no pus. To naj licz niej -
szy ro dzaj w pod ro dzi nie tre ro nów (Tre ro ni -
nae). Naj bli ̋ ej spo krew nio ne sà z musz ka te la -
mi (Du cu la spp.). Za miesz ku jà ob sza ry le Êne In do -
ne zji, No wej Gwi nei, wschod niej Au stra lii i wie -
lu wysp Oce anii. Wie le spo Êród nich to for my en -
de micz ne, wy spo we. Wi´k szoÊç od zna cza si´ zie -
lo nym wierz chem cia ∏a. G∏o wa i spód cia ∏a sà cz´ -
sto ró˝ no ko lo ro we. 



68listopad/grudzieƒ 2008

ptaki egzotyczne

OOwo co ̋ er pur pu ro wy jest naj wi´k -
szym przed sta wi cie lem swo je go ro dza -
ju. Na uko wo opi sa ny zo -

sta∏ w 1821 r. przez ho len der skie go ary sto -
kra t´ i zoo lo ga Co en ra ada Ja co ba Tem -
minck’a (1778-1858). Jest to ga tu nek po li ty -
po wy. Wspó∏ cze Ênie tak so no mo wie wy ró˝ -
nia jà 7-8 pod ga tun ków te go go ∏´ bia ró˝ nià -
cych si´ g∏ów nie roz mia ra mi cia ∏a, od cie -
niem upie rze nia oraz wiel ko Êcià czer wo -
nej pla my u na sa dy dzio ba. Sà to:

• P. m. ma gni fi cus (Tem minck, 1821) z No -
wej Po ∏u dnio wej Wa lii i Qu eenslan du;

• P. m. ke ri (Ma thews, 1912) z Qu eens-
lan du;

• P. m. as si mi lis (Gould, 1850) z przy làd -
ka Jork na pó∏ no cy Qu een slan du;

• P. m. po liu ra (Sa lva do ri, 1878) 
z po ∏u dnio wo -wschod niej Pa pui -No -
wej Gwi nei;

• P. m. in ter po si ta (Har tert, 1930) z za -
chod niej No wej Gwi nei;

• P. m. sep ten trio na lis (Mey -
er, 1893) z pó∏ noc nej No wej Gwi -
nei i wysp: Yapen, Ma nam, Kar kar, Ka iri -
ru i Ba ga bag;

• P. m. pu el la (Les som, 1827) z wysp Wa -
igeo, Ba tan ta, Sa la wa ti, Mi so ol i no wo -
gwi nej skie go pó∏ wy spu Vo gel kop. 

Naj wi´k szy spo Êród nich jest pod ga tu -
nek no mi na tyw ny, naj mniej szy zaÊ to
– P. m. pu el la (jest dwu krot nie mniej -
szy od P. m. ma gni fi cus). Cza sa mi za li cza -
ny jest do ro dza ju Me ga lo pre pia. W li te ra tu -
rze pol skiej na zy wa ny by∏ daw niej tre ron -
kiem pur pu ro wym oraz wam pu. 

W za le˝noÊci od pod ga tun ku jest to Êred -
niej wiel koÊci lub du˝y go∏àb. D∏ugoÊç
cia∏a wa ha si´ od 29 do 48 cm. Wy mia ry po -
szcze gól nych cz´Êci cia∏a (u pod ga tun ku no -
mi na tyw ne go): skrzyd∏o – 22,3 –23,5cm,
ogon – 16,–18,0 cm, dziób – 2,0-2,5 cm,
skok – 3,0–3,2 cm. Ma sa cia∏a: 250–470 g.

Jest to go ∏àb o nie co wy d∏u ̋ o nej syl wet -
ce i d∏u gim ogo nie. Nie wy st´ pu je u nie go dy -
mor fizm p∏cio wy. Ma doÊç cha rak te ry stycz -
ne upie rze nie. G∏o wa jest po pie la to sza -
ra. Na szyi ko lor ten stop nio wo prze cho -
dzi w oliw ko wo zie lo ny. Tej bar wy jest ca -
∏y wierzch cia ∏a – grzbiet, skrzy d∏a, gór -
na stro na ku pra oraz ogon. Nie ty po we ubar -
wie nie ma jà ma ∏e oraz cz´Êç Êred nich i du -
˝ych po kryw skrzy d∏o wych. Ich cho rà giew -
ki we wn´trz ne sà oliw ko wo zie lo -
ne (jak wierzch cia ∏a), zaÊ cho rà giew ki ze -
wn´trz ne ma jà po ma raƒ czo wo ̋ ó∏ tà lub ˝ó∏ -

tà plam k´. Pla my te zle wa jà si´ ze so bà, two -
rzàc po przecz nà ja snà pr´ g´ prze bie ga jà -
cà wzd∏u˝ skrzy d∏a. Trze ba jesz cze pod kre -
Êliç, ˝e plam ki te sà zmien nej wiel ko Êci – naj -
mniej sze w oko li cach nad garst ka, naj wi´k -
sze – na skraj nych du ̋ ych po kry wach. Lot -
ki dru go rz´ do we sà b∏ysz czà co zie lo ne z nie -
bie ska wym od cie niem, pierw szo rz´ do -
we – ciem no zie lo ne z zie lo nym i nie bie ska -
wym po ∏y skiem na ze wn´trz nych cho rà giew -
kach. Oliw ko wo zie lo ne ste rów ki ogo na ma -
jà nie bie ski od cieƒ. Przód szyi, pier -
si oraz brzuch sà pur pu ro wo kasz ta no wa -
te. Bar wa ta za cho dzi kli no wa to ku na sa -
dzie g∏o wy. W za le˝ no Êci od oÊwie tle nia wi -
docz ny jest na niej fio le to wy lub nie bie ski od -
cieƒ. No ga wi ce i dol na cz´Êç brzu cha sà z∏o -
to ̋ ó∏ te. Pod brzu sze i po kry wy pod ogo no -
we – ˝ó∏ te z sza ry mi za koƒ cze nia -
mi piór. Dol na stro na ste ró wek jest sza ro brà -
zo wa. Za spra wà in ten syw nie ˝ó∏ tych po -
kryw pod skrzy d∏o wych spód skrzy -
de∏ jest bar dzo ja skra wy. Do dat ko we go uro -
ku do da jà mu jesz cze po ma raƒ czo we na sa -
dy sza ro brà zo wych lo tek. T́  czów -
ka oka jest pur pu ro wa lub po ma raƒ czo wo -
czer wo na. Wà ska, wi docz na je dy nie z bli -
ska ob ràcz ka oczna ma pi´k ny oliw ko wo zie -
lo ny ko lor. Dziób jest dwu barw ny. Je go na sa -
da jest czer wo na, po zo sta ∏a cz´Êç – ˝ó∏ -
ta. No gi sà oliw ko wo sza re.

Pta ki m∏o de sà bar dzo po dob ne do osob -
ni ków do ro s∏ych. Roz po znaç je mo˝ -
na po bar dziej sto no wa nym ubar wie niu. G∏o -
wa jest nie co zie lon ka wa, a pur pu ro -
wa pierÊ zie lo no plam ko wa na. 

Bar dzo cha rak te ry stycz nà ce chà ga tun -
ku jest je go g∏os, od któ re go do sta∏ on
wie le nazw w kil ku j´ zy kach. Jest on do -
brze roz po zna wal ny przez miej sco wà lud -
noÊç na wi´k szo Êci te re nów wy st´ po wa -
nia pta ka. Brzmi jak g∏´ bo kie, do no Êne „u -
-om puu”. Pierw sza cz´Êç sk∏a -
da si´ z dwóch sy lab. G∏os jest wy da wa ny po -
wo li i se ria mi w doÊç re gu lar nych od st´ -

pach. Przy po mi na nie co ludz ki g∏os. Pta ki wy -
da jà po nad to kil ka in nych dêwi´ -
ków, m.in. krót sze „t -grrr” oraz „krarr”, „ku -
-tung” (przy gnieê dzie) oraz „bok -bok -bo -
koo”. 

Owo co ̋ er pur pu ro wy wy st´ pu je na No -
wej Gwi nei i we wschod niej Au stra lii. Na No -
wej Gwi nei jest spo ty ka ny na ca ∏ej wy spie, po -
za te re na mi wy so ko gór ski mi, oraz na przy -
brze˝ nych wy sep kach (Wa igeo, Ba tan ta, Sa la -
wa ti, Mi so ol, Gam, Yapen, Ma nam, Ka iri ru, Ba -
ga bag i Kar kar). Na te re nie Au stra lii ˝y -
je wzd∏u˝ ca ∏e go wschod nie go wy brze ̋ a Qu -
een slan du i pó∏ noc no -wschod niej cz´ Êci No -
wej Po ∏u dnio wej Wa lii (od przy làd -
ka Jork na pó∏ no cy po dys trykt Il la war ra na po -
∏u dniu). Jest pta kiem sto sun ko wo po spo li -
tym na wi´k szo Êci ob sza rów wy st´ po wa -
nia, zw∏asz cza na ni zi nach. Sta je si´ mniej licz -
ny na po ∏u dnio wym skra ju za si´ gu. Obec -
nie jest bar dzo rzad kim ga tun kiem w po ∏u -
dnio wej cz´ Êci sta nu No wa Po ∏u dnio wa Wa -
lia (li czeb noÊç w ca ∏ym sta nie oce nia -
na jest na ok. 7 tys. osob ni ków). Nie wy st´ pu -
je ju˝ praw do po dob nie na po ∏u dnie od Syd -
ney. 

Âro do wi skiem ˝y cia te go ga tun ku sà roz le -
g∏e tro pi kal ne i sub tro pi kal ne wiecz nie zie lo -
ne la sy desz czo we. Cza sa mi mo˝ na go spo -
tkaç tak ̋ e w la sach wtór nych, po wsta -
∏ych po wy r´ bie drze wo sta nów pier wot -
nych. Rzad ko na to miast jest ob ser wo wa -
ny w la sach ga le rio wych (ro snà -
cych wzd∏u˝ rzek p∏y nà cych na otwar tych te -
re nach) i luê nych za drze wie niach. Au stra lij -
skie pta ki naj ch´t niej prze by wa jà w gór -
nych pi´ trach drze wo sta nu, na to miast osob -
ni ki z No wej Gwi nei wo là dol ne par tie la -
su. Na prze wa ̋ a jà cej wi´k szo Êci te re -
nów wy st´ po wa nia jest to ptak ni zin -
ny, ale by∏ tak ̋ e stwier dza ny na wy so ko -
Êci do 1400 m n.p.m.

Nie jest to to wa rzy ski ptak. Naj cz´ Êciej wi -
du je si´ po je dyn cze pta ki lub pa ry. Nie kie -
dy mo˝ na zo ba czyç wi´k sze gru py ro dzin -
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ne ˝e ru jà ce wspól nie na owo cu jà cych drze -
wach. Pta ki prze by wa jà ce na nich nie sà jed -
nak ze so bà w szcze gól ny spo sób zwià za -
ne i po sp∏o sze niu od la tu jà po je dyn czo w ró˝ -
nych kie run kach. Po dob nie jak in ne le Êne go -
∏´ bie trud no jest go zo ba czyç w na tu rze. Naj -
cz´ Êciej je go obec noÊç stwier dza si´ na pod -
sta wie wy da wa nych przez nie go g∏o -
sów lub po spa da jà cych z ko ron drzew owo -
cach.

Po ̋ y wie niem te go ga tun ku sà nie mal wy -
∏àcz nie owo ce. W Au stra lii ob ser wo wa no zja -
da nie tak ̋ e pàcz ków. Stwier dzo no, ˝e go -
∏àb ten ˝y wi si´ owo ca mi co naj mniej 50 ga -
tun ków drzew na le ̋ à cych do 32 ro dzin. Naj -
wa˝ niej szà spo Êród nich sà mor wo wa te (Mo -
ra ce ae) z ro dza jem Fi cus (fi go wiec). Owo co -
˝er ten jest jed nak nie co mniej za le˝ -
ny od jej owo ców w po rów na niu z in ny -
mi przed sta wi cie la mi ro dza ju. In ny mi wa˝ ny -
mi do star czy cie la mi po kar mu sà drze wa na le -
˝à ce do ro dzin: Ela eocar pa ce ae, Lau ra ce -
ae, An no na ce ae i Are ca ce ae (zw∏asz -
cza na No wej Gwi nei). Go ∏´ bie te ˝e ru -
jà g∏ów nie w ko ro nach wy so -
kich drzew. Znacz nie rza dziej wi du -
je si´ je na ni˝ szych drze wach lub krze -
wach. Na ob sza rach, gdzie wy st´ pu je po ra su -
cha, owo co ̋ e ry re gu lar nie zla tu jà na dno la -
su i pi jà wo d´ z le Ênych oczek wod nych.

Lo kal nie ob ser wo wa ne fluk tu acje li czeb -
no Êci wià ̋ à si´ naj praw do po dob niej z ko -
czow ni czym try bem ˝y cia te go go ∏´ -
bia. Jest to po wià za ne z do st´p no Êcià po kar -
mu w da nym miej scu. Mi gra cje te nie sà jed -
nak da le kie. Âwiad czy o tym m.in. du -
˝a zmien noÊç w wiel ko Êci pta ków w ob r´ -
bie po szcze gól nych pod ga tun ków. W cza -
sie lo tu go ∏àb ten nie wzbi ja si´ po nad
bal da chim drze wo sta nu. Wo li po ru -
szaç si´ wÊród ko ron drzew. Je -
go lot jest szyb ki i doÊç ci´˝ ki. 

W Au stra lii se zon l´ go wy trwa od czerw -
ca do lu te go. Wi´k szoÊç par przy st´ pu -
je do roz ro du w okre sie li piec–gru -
dzieƒ. Przy pa da to na koƒ ców k´ po ry su -
chej i po czà tek opa dów. Owo co ̋ e ry z No -
wej Gwi nei roz mna ̋ a jà si´ przez ca -
∏y rok. Cz´ sto roz cià gni´ ciu w cza sie ule -
ga u nich sk∏a da nie jaj. Tak jak u wi´k szo -
Êci go ∏´ bi, roz ro do wi to wa rzy szà to ki. Sa -
miec pod czas nich na dy ma pierÊ, na st´p -
nie k∏a dzie na niej dziób i wy da je co pe -
wien czas g∏o Êne dêwi´ ki. Do dat ko wo wy ko -
nu je ryt micz ne uk∏o ny do przo du. U te go ga -
tun ku nie ob ser wo wa no wy ko ny wa nia lo -

tów to ko wych. Gniaz do ma po staç nie wiel -
kiej kon struk cji zbu do wa nej z ga ∏à -
zek umiesz czo nych na po zio mej, roz wi dlo -
nej ga ∏´ zi drze wa lub u na sa dy pnia pal -
my. Naj cz´ Êciej bu do wa ne jest na wy so ko -
Êci 3–7,6 m nad zie mià, w Êrod ku drze wo sta -
nu. Znaj do wa no jed nak gniaz da ulo ko wa -
ne znacz nie ni ̋ ej – 1,8 m nad grun -
tem. L´g sk∏a da si´ tyl ko z jed ne go ja ja o g∏ad -
kiej, bia ∏ej sko ru pie. Po je dyn cze znie sie -
nie jest ce chà cha rak te ry stycz nà nie -
mal wszyst kich owo co ̋ e rów, u któ rych zna -
na jest bio lo gia roz ro du. Na te mat cza su in ku -
ba cji sà roz bie˝ ne da ne. Li te ra tu ra po da -
je, ˝e u au stra lij skich pta ków wy sia dy wa -
nie trwa 12–14 dni, na to miast u po pu la cji no -
wo gwi nej skich cià -
gnie si´ ono do 21 dni. Oba pta ki two rzà -
ce pa r´ in ku bu jà ja jo, a póê niej opie ku jà si´ pi -
skl´ ciem. Uzy sku je ono lot noÊç w wie -
ku 13–14 dni. Nie ste ty suk ces l´ go -
wy jest cz´ sto bar dzo ni ski w zwiàz ku z wy -
so kim dra pie˝ nic twem. Pta ki jed nak cz´ -
sto po wta rza jà l´ gi, nie jed no krot nie na -
wet w tym sa mym gnieê dzie.

Ga tu nek ten jest spo ty ka ny w ko lek -
cjach wie lu, g∏ów nie ame ry kaƒ skich, ogro -
dów zoo lo gicz nych. W Eu ro pie mo˝ na go zo -
ba czyç m.in. w Au gs bur gu, Mo skwie, Vo gel -
par ku Wal sro de. Spo Êród pod ga tun ków spo -
ty ka si´ np. naj mniej sze P. m. pu el la. Jest tak -
˝e wi dy wa ny oraz roz mna ̋ a ny w pry wat -
nych ho dow lach, np. cze skich. Tak jak i in -
ne owo co ̋ er ne, tro pi kal ne go ∏´ bie wy ma ga -
jà wi´k szych wo lier, g´ sto ob sa dzo nych ro -
Êlin no Êcià. Na okres zi mo wy mu szà byç prze -
nie sio ne do ogrze wa ne go po miesz cze -
nia. Sà zgod ne w sto sun ku do in nych, na -
wet mniej szych pta ków. Mo˝ na je trzy -
maç z in ny mi go ∏´ biami oraz ku ra ka -
mi. Ich die ta wy ma ga ró˝ nych ro dza -
jów owo ców (kro jo ne jab∏ ka, po rzecz -
ki, agrest, cze re Ênie, wi Ênie, czar ny bez, bo -
rów ki). Do dat ko wo po win no si´ po da -
waç (naj le piej w zmie sza niu z owo ca mi) go -
to wa ny ry˝ oraz mie szan k´ ja jecz nà. Nie -

zb´d ne sà tak ̋ e wi ta mi ny i sub stan cje mi ne -
ral ne. Pta ki te, po dob nie jak wszyst kie owo -
co ̋ er ne go ∏´ bie, ma jà p∏yn ny ka∏. Wa˝ -
ne jest wi´c re gu lar ne sprzà ta nie dna wo lie -
ry. Osob ni ki wi docz ne na fo to gra fiach po cho -
dzà z ko lek cji Vo gel par ku Wal sro -
de. Sà tam eks po no wa ne w kil ku wo lie -
rach z ró˝ ny mi pta ka mi. W jed -
nej z nich prze by wa jà ra zem z owo co ̋ e ra -
mi per ∏o skrzy d∏y mi (Pti li no pus per la tus), tur -
ku Êni ka mi in dyj ski mi (Ire na pu el la) i ar gu sa -
mi ma laj ski mi (Ar gu sia nus ar gus). W dru -
giej dzie là wo lie r´ ze szpa ka mi chiƒ ski -
mi (Stur nus chi nen sis), wil ga mi z∏o to grz bie ty -
mi (Orio lus xan thor nus) i ki Ê çca mi ogni sty -
mi (Lo phu ra igni ta ma cart neyi). 

Owo co ̋ er pur pu ro wy jest wpi sa -
ny na „Czer wo nà Li st´ Ga tun ków Za gro ̋ o -
nych” Âwia to wej Unii Ochro ny Przy ro -
dy (IUCN Red List Ca te go ry). Ma sta tus tak -
so nu mniej na ra ̋ o ne go na wy mar cie (Le -
ast Con cern). Nie ma go na li Êcie Kon wen -
cji Wa szyng toƒ skiej. Nie jest zna na je go li -
czeb noÊç na wol no Êci. Po mi mo ˝e na wi´k -
szo Êci te re nów jest uwa ̋ a ny za ga tu nek po -
spo li ty, na nie któ rych od no to wa no nie ste -
ty znacz ne spad ki li czeb no Êci. Zwià za -
ne jest to z wy ci na niem la sów oraz po lo wa -
nia mi.

Fot. autora


