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Ro zel la kró lew -
ska, zwa na nie kie -
dy „Pe nant”, jest pi´k -
nym, pe∏ nym wdzi´ -
ku pta kiem po cho dzà -
cym z Au stra lii, 
gdzie za miesz ku -
je obrze ̋ a wi´k -
szych kom plek sów le -
Ênych o kli ma cie wil -
got nym, a tak ̋ e sa -
wan ny w No wej Wa lii

Ro zel la kró lew ska. Fot. C. Szej gis
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Ute go ga tun ku pta ka wy ró˝ -
nia si´ pod ga tun ki: Pla ty cer cus ele -

gans ni gre scens, Pla ty cer cus e. ele gans, Pla ty -
cer cus e. me la nop te ra, któ re ró˝ nià si´
od sie bie d∏u go Êcià cia ∏a (32-36 cm)
oraz ilo Êcià czer wo nej bar wy u m∏o -
dych pta ków opusz cza jà cych gniaz -
do. Ubar wie nie do ro s∏ych pta ków jest ko -
lo ru kar mi no wo czer wo ne go, li ca i nad lot -
ki sà ko lo ru nie bie skie go. Ârod ko we ste -
rów ki ma jà ko lor ciem no nie bie ski, po zo sta -
∏e sà ja Êniej sze. Dzióbi no gi sà sza ro ró ̋ o -
we. Do ro s∏e pta ki sà ubar wio ne iden tycz -
nie – nie wy st´ pu je u nichwi docz ny dy mor -
fizm p∏cio wy. Sam ca odsa mi cy mo˝ na od -
ró˝ niç prze wa˝ nie po wiel ko Êci cia ∏a, wi´k -
szej i po t´˝ niej szej g∏o wie oraz po grub -
szym i wi´k szym dzio bie.

W na tu rze ptak ten ˝y wi si´ na sio na -
mi zbó˝, traw, chwa stów i krze wów,
a w okre sie l´ gów zja da tak ̋ e owa dy
i ich lar wy oraz m∏o de p´ dy ro Êlin. Od wie -
dza te˝ miej sco we sa dy, w któ rych wy rzà -
dza szko dy oko licz nym rol ni kom, spo ̋ y wa -
jàc ho do wa ne owo ce.

W cza sie okre su l´ go we go zwy kle nie to -
le ru jà obec no Êci in nych pta ków, na wet w∏a -
sne go ga tun ku, za k∏a da jà wi´c gniaz da
w znacz nej od le g∏o Êci od gniazd in nych pta -
ków. W wa run kach ho dow la nych ro zel -
le kar mi my ró˝ ny mi ro dza ja mi zbó˝, po da -
jàc im: s∏o necz nik, ko no pie, owies, kar di,
pro so, psze ni c´, na sio na dy ni itp. Uroz ma -
icaj my to ró˝ ny mi owo ca mi i wa rzy wa mi.
Je sie nià, po przy mroz kach, po da je my te˝
ja rz´ bi n´ oraz g∏óg i czar ny bez.
Chów tych pa pug w wa run kach ho dow la -
nych, w na szym kli ma cie, nie przy spa -
rza wi´k szych trud no Êci, a pta ki sà od por ne
i mo gà z po wo dze niem byç przez ca ∏y
rok utrzy my wa ne w wo lie rze ogro do -
wej. Za pew nio ny tyl ko po win ny mieç su -
chy,przy tul ny kàt, wol ny od prze cià -
gów – naj le piej do te go na da je si´ za da szo -
ne po miesz cze nie we wn´trz ne, gdzie pta -
ki mo gàsi´ schro niç pod czas sil nych mro -
zówi wietrz nej po go dy.

Klat ka dla tych pa pug po win na byç du ̋ a,
o wy mia rach 1,5x0,8x1,2 m, a naj lepiej
do te go na da je si´ wo lie ra ogro do wa,
któ ra po win na mieç mi ni mal ne wy mia -
ry 2x1,5x4 m, ˝e by pta ki mo g∏y w niej swo -
bod nie la taç. W po miesz cze niu za wsze po -
win ny znaj do waç si´ Êwie ̋ e ga ∏àz ki do
ob dzio by wa nia (drzew li Êcia stych – naj le -
piej owo co wych lub wierz by), czy sty piach

Do bra na pa ra. 
Fot. J. Za bo row ski

Pa pu gi te na da jà si´ do ho dow li 
wo lie ro wej w na szym kli ma cie. 

Fot. W∏. Kwiat kow ski

Ro zel la kró lew ska, 
m∏o dy osob nik. 

Fot. W∏. Kwiat kow ski

Do ro s∏a ro zel la kró lew ska.
Fot. W∏. Kwiat kow ski



oraz po jem nik z wo dà do kà pie li. Ro zel -
le wr´cz uwiel bia jà si´ kà paç. W okre sie l´ -
gów sam ce sta jà si´ za czep ne i agre syw -
ne, to te˝ w jed nej wo lie rze po win na prze -
by waç tyl ko jed na par ka. Pta ki te
bro niàc swo je go re wi ru l´ go we go, po tra -
fià moc no oka le czyç, a cza sem i za biç swe -
go ry wa la.

Ro zel le kró lew skie nie ma jà spe cjal -
nych wy ma gaƒ do ty czà cych gniaz da. Po -
win ni Êmy im do te go ce lu prze zna czyç ob -
szer nà bud k´ l´ go wà (25x25x50 cm), choç
sà pta ki, któ re wo là wi´k sze, jak i ni˝ -
sze bud ki l´ go we. Otwór wej Êcio wy po wi -
nienmieç Êred ni c´ 9 cm. Ja ko wy Êció∏ k´ sto -
su je my tro ci ny i torf. Lep sze l´ gi otrzy mu -
je si´ w du ̋ ych pniach drzew, gdzie sa micz -
ka spo koj niej i wy trwa lej wy sia du je jaj ka,
któ re zno si w dwu dnio wych od st´ pach,
w ilo Êci od 4 do 8 kre mo wych jaj i sa -
ma je wy sia du je przez okres 21 dni.
W tym cza sie ob ser wu je my, czy sa -
miec zbyt nio nie na pa stu je sa micz ki. Je -
Êli tak, to prze no si my go do in nej klat -
ki lub wo lie ry, al bo przy ci na my mu lot ki.

Zda rza si´, ˝e do ro s∏e pta ki wy sku bu -
jà pió ra m∏o dym pi skl´ tom. W ta kim przy -
pad ku po sy pu je my grzbiet m∏o dych sprosz -
ko wa nym alo esem lub spry sku je my je
spray em – prze zna czo nym do te go ce -
lu, wy pro du ko wa nym prze ciw ko sku ba -
niu si´ pta ków – pa pug, ba ̋ an tów, kur.

M∏o de ro zel le opusz cza jà bud k´ l´ go -
wà, po raz pierw szy, w wie ku czte rech ty -
go dni, ale sà jesz cze do kar mia ne przez ro -
dzi ców przez na st´p ne oko ∏o czte ry ty go -
dnie, a˝ do mo men tu usa mo dziel nie nia
si´. Po opusz cze niu bud ki ubar wie nie m∏o -
dych jest w zna czà cej prze wa dze zie lo ne
z czer wo ny mi po je dyn czy mi piór ka mi
(iloÊç czer wo nych piór za le ̋ y te˝ od pod ga -
tun ku). M∏o dzie˝ prze pie rza si´ po oko ∏o
3-15 mie sià cach i jest ju˝ zdol na do roz ro -
du, cho cia˝ po win ni Êmy prze zna czaç do te -
go pta ki w wie ku ok. 2 lat.

W wy jàt ko wych przy pad kach ro zel -
la kró lew ska mo ̋ e gniaz do waç dwu krot -
nie w cià gu ro ku, a do brze do bra na i pie l´ -
gno wa napa ra mo ̋ e z po wo dze niem gniaz -
do waç wie le lat, gdy˝ pta ki te mo gà do -
˝yç oko ∏o 25 lat. W obec nym cza sie zo sta -
∏o wy ho do wa nych wie le mu ta cji barw -
nych te goga tun ku, ta kich jak: bia ∏a, nie bie -
ska, ˝ó∏ ta, oliw ko wa, czer wo na pa ste lo -

wa i wie lein nych, któ rych z ro -
ku na rok przy by wa.

Jest to bar dzo pi´k ny ptak i po le -
cam go do ho dow li ka˝ de mu mi ∏o -
Êni ko wi pta ków eg zo tycz -
nych, zw∏asz cza je˝eli ma si´ 
dla nich prze stron nà wo lie r´.
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Chcàc trzy maç ro zel l´ w do mu na le ̋ y pa -
mi´ taç, ˝e nie na Êla du je ona ludz kiej mo wy
i trud no jà oswo iç (na da jà si´ tyl ko bar dzo
m∏o de pta ki). Po trze bu je prze strze ni i lu bi
la taç, dla te go ma ∏a klat ka to nie od po wied -
nie miej sce dla tej pa pu gi. Fot. C. Szej gis


