
Jedná se o  středně velkého holu-
ba z  rodu Ducula. Tento rod zahrnuje 
bobulo/plodožravé holuby, a  to zejména 
z tropických oblastí Asie, především Indo-
nésie, Polynésie, Mikronésie a Melanésie. 
Holub pomoučený dříve též nazývaný 
holub hvozdíkový obývá ostrovy Mela-
nésie, kde vytváří poddruhy. Konkrétně 
na Šalamounových ostrovech se vyskytuje 
nominátní poddruh pistrinaria, který se 
v  chovech objevuje nejčastěji, dále pak 
postrema z  Woodlarkového souostroví 
Papuy – Nové Guineji, vanwyckii obývá 
západní ostrovy Bismarckova moře, přes-
něji ostrov Nová Británie, ostrov Nové 
Irsko a  ostrovy Witu. Poslední poddruh 
rhodinolaema se vyskytuje v severní části 

Nové Guineje, Manusových ostrovech, 
Matyášových ostrovech a  na  ostrově 
Hannover. K hlavním rozdílům mezi pod-
druhy patří odlesk křídel a velikost okruží.

Ještě donedávna byl omylem řazen 
poměrně dlouho jako poddruh holuba 
kovového (Ducula anea). V  Evropě jsou 
chovány tři poddruhy: Ducula anea pau-
lina, nezaměnitelný krásný holub s pome-
rančově cihlovou zbarvenou hřívou na šíjí, 
Ducula anea palawanensis, jižní filipínská 
menší forma, chovaná vzácně, a nominát-
ní velký poddruh Ducula anea anea. Jeli-
kož chovám vedle sebe pistrinarie, nomi-
nátní poddruh anea anea a holub růžovo 
temenný (Ducula rosacea) rosacea, laik 
by mezi nimi rozdíl zřejmě nepoznal. Asi 

nejmarkantnějším rozdílem je velikost, 
mezi minoritní znaky můžeme zařadit 
odstín barvy duhovky, sílu okruží, poměr 
růžové a zelené barvy, v neposlední řadě 
lesk křídel a  následuje barva spodních 
rýdovacích per. Je velmi pravděpodobné, 
že po Evropě jsou rozeseti hybridi. Potvr-
dili mi to také mnozí zahraniční chovatelé. 
Něco podobného se děje také mezi holuby 
černobílými (Ducula luctuosa) a  holuby 
dvoubarvými (D. bicolor). O  systematice 
a rozlišování poddruhů zase někdy příště.

Nejnovější genetické testy na moleku-
lární úrovni D. pistrinarii zcela osamo-
statnily. Zajímavostí je, že patří do kladu, 
z něhož se vyvinuli ptáci s velkým ozobím, 
jako je např. holub labutí (Ducula rubricer) 

Chovný pár z importu Chovná holubice

Holub pomoučený a jeho chov a odchov
Ducula pistrinaria

Detail hlavy samice Chovná voliéra

37 EXOTA 10/2018



a holub pacifický (Ducula pacifica). Dalo 
by se říci, že se jedná o “předstupeň” mezi 
těmito rozdílnými vývojovými větvemi. 
Z hlediska příbuznosti má nejblíže k holu-
bům růžovotemenným (Ducula rosacea), 
holubu pickbergovému (D. pickeringii) 
a  zcela černému holubu Whartonovému 
(D. whartoni). Tento holub pomoučený 
žije v  početných skupinách, které pře-
létávají za  potravou v  hejnech z  ostrova 
na ostrov, přičemž urazí denně až několik 
desítek kilometrů. Jsou velmi obratní, při 
sběru potravy často visí na stromech nebo 
palmách ve vysokých výškách hlavou dolů 
a  z větviček obírají plody, bobule, ovoce, 
přičemž největší podíl potravy tvoří fíkov-
níky a datlovníky. Jako všichni plodožraví 
holubi jsou schopni pozřít potravu zcela 
neúměrnou k velikosti zobáku. Jednodu-
ché hnízdo, do kterého snášejí jediné čistě 
bílé vejce, si stavějí ve  vysokých koru-
nách stromů. Hnízdění zpravidla probíhá 
po celý rok.

První pár jsem získal ze španělské zoo 
v  roce 2016, v  témže roce jsem převzal 
chov pomoučených holubů od  svého 
kamaráda Miloše Souška, třetí pár jsem 
získal od soukromého chovatele ze zahra-

ničí – tito ptáci měli pocházet z  importu 
přímo z Šalamounových ostrovů. Všech-
ny nové chovance jsem získal na  pod-
zim na přelomu září a října. Zprvu jsem 
ptáky umístil do  karanténního zařízení, 
poněvadž sem umísťuji všechny nově zís-
kané ptáky po  dobu tří až pěti týdnů. 
Mezitím se dvakrát provedla koprologie, 
stěry a všechna pro mne potřebná vyšet-
ření. V  karanténě jsem prohodil páry, 
jelikož spolu někteří ptáci harmonizovali 
přes pletivo. Teplota se pohybovala mezi 
24–27 °C. Ptáci měli neustále k  dispozici 
čerstvou vodu, dle sezóny do vody občas 
přidávám vitaminové doplňky a  mine-
rály. Zpravidla každou středu podávám 
slabý roztok nektaru (Claus), který ptáci 
s oblibou přijímají. Z krmiva předkládám 
čerstvé ovoce do 500 ml misek, základem 
je banán, jablko, hruška, borůvka nebo 
papája. Ovoce by mělo být zralé, nejlépe až 
přezrálé, jinak jej ptáci vyvrhují či odmíta-
jí pozřít. U jablek je nejlepší vybírat sladké 
odrůdy, např. Goldeny. Tzv. „základ“ je dle 
dostupnosti obohacen o granátové jablko, 
švestky, muchovník, třešně, rybíz, maliny, 
fíky, meruňky, žlutý meloun a černý bez. 
Občas podávám i  mladý hrášek, okurku 

či kukuřici z  konzervy. Vše je nakrájeno 
na  půlcentimetrové kostičky. Do  ovoce 
obden přidávám květový pyl a  jednou 
za  týden až 14 dní přimíchávám probio-
tika. Velmi se mi osvědčila PT-12 Lac-
tobacillus salivarius (beru od  veterinár-
ní kliniky MADA). Hroznové víno mají 
ptáci k  dispozici taktéž, většinou kupuji 
odrůdy s  malými hrozny, které zavěsím 
na pletivo, a holubi je berou v celku. Pro 
„duculy“ je to nejpřirozenější způsob stra-
vování. Někdy se až divím, jak umějí 
rozevřít zobák a nasoukat do sebe hrozny 
o velikosti palce. Kroutí ze strany na stra-
nu krkem, aby hrozny sklouzly. Chvílemi 
to vypadá, že je to jejich poslední sous-
to v  životě. Kromě ovoce mají k  dispo-
zici i  granulované extrudované krmivo 
s vysokým obsahem ovoce (Mazuri, T16 
a  Wisbroek), vše opět v  500ml miskách 
zavěšených na  pletivu. V  krmném pultu 
je jim předkládáno tropical patte a uni 
patte premium obohaceno o sušené ovoce 
(jablka, hrušky, rozinky a banány). Krmím 
zásadně ráno okolo šesté hodiny (v letních 
měsících i  dřív) nebo pozdě večer, aby 
bylo ovoce co nejčerstvější. Pokud ovoce 
holubům předložím v poledních či odpo-
ledních hodinách, osmdesáti procent se 
netknou a ovoce zkvasí.

Po  karanténě jsem začlenil páry 
do chovných voliér. První je o rozměru 2,5 
× 2 × 2,2 m (d, š, v) vnitřní části ubikace 
a 3 × 3,5 × 2,6 m venkovní části. Rozměry 
druhé činí 3,5 × 2,5 × 2,5 m (vnitřní) a 5,5 
× 3 × 2,3 m (venkovní). Ptáky jsem roz-
dělil po párech do více chovných zařízení 
tak, aby na sebe jednotlivé páry neviděly 
a  neslyšely se. Jeden z  párů sdílel větší 
voliéru s bažantem horským „Rothschild” 
(Polyplectron inopinatum), holubem čer-
notemenným (Ptilinopus melanospilus) 
a kruhoočky kaštanovobokými (Zosterops 
erythropleurus). Druhý pár byl umístěn 
s  bažantem bronzoocasým (Polyplectron 
chalcurum scutulatum) a  kruhoočkem 
kikuyu (Zosterops kikuyu). Třetí pár jsem 

Kroužkování mláďat po vylítnutíHolubice na hnízdě

Pár s mladým holoubkem
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deponoval do  zahraniční zoo. Teplota se 
po aklimatizaci ustálila na 17–19 °C, vlh-
kost se snažím udržovat mezi 60 až 70 %. 
Světelný režim je nastaven od 6. hodiny 
ranní do 8. hodiny večerní, spíná zářivky 
arcadia. Bidla jsou umístěna cca 30  cm 
od  světelného zdroje kvůli maximální 
absorpci UVB. Kromě toho je v  záze-
mí v  permanentním provozu ionizátor, 
čistička a  zvlhčovač vzduchu. Každému 
páru jsem na začátku prosince poskytl tři 
proutěné košíky o průměru 23 cm, které 
byly situovány 20 až 30  cm od  stropu 
voliéry. Hnízda jsem vystlal střiženým 
lučním senem a jehlicemi z borovic. Dále 
ptáci měli k dispozici větvičky čerstvě roz-
mražené břízy a  vrby. Po Vánocích jsem 
holuby začal skoro každý den nebo obden 
rosit, čímž jsem se snažil uměle simulo-
vat období dešťů. Jelikož se od  prosince 
den prodlužoval, výborně mi to hrálo 
do  karet. Již od  ledna jsem pozoroval 
aktivnější chování samce a  jeho občas-
né povrknutí „brrrkkg“. Při krmení jsem 
v půli ledna poprvé uviděl klasické námlu-
vy. Holub se před holubicí nebo vedle ní 
na  větvi nafoukne, mírně se předkloní 
a lehce poskakuje do rytmu svého vrkání, 

při dopadu vždy vydá zvuk „vrrrhhůůů” 
(v  tempu většinou 5 až 7× za  sebou). 
Do týdne jsem již viděl samice posedávat 
na hnízdě. Veškerý můj předložený hnízd-
ní materiál byl z hnízda vyhozen. Samice 
z volné přírody si vybrala otevřený košík, 
druhá naopak dala přednost uzavřenému. 
Po  třech až čtyřech dnech od  posedává-
ní již samice seděly na  hnízdě. Ovšem 
pokus o hnízdění se několikrát nepodařil, 
protože většinou vejce rozbily nebo ho 
vyhodily z  hnízda. Myslím, že problém 
spočíval ve  střídání páru na  vejcích či 
vyrušení některým z  bažantů. Zkrátka 
páry se musely synchronizovat a  vše se 
naučit. Můj dobrý kamarád a  uznáva-
ný chovatel pan Gavenda mi doporu-
čil předkládat hnízdní materiál i  v  době 
hnízdění. Pokud samec jde střídat samici 
na vejcích, samice ho snáze pustí, pokud 
nese v zobáku do hnízda větvičku navíc. 
Párům jsem předkládal hnízdní mate-
riál na  pult ve  výšce 1,5m jen v  období 
toku, o  větvičky na  zemi nejevili zájem. 
Poněvadž holubi nikobarští (Caloenas 
nicobarica) jsou schopni zastlat svá vejce, 
což se mi bohužel stalo, tak jsem při hníz-
dění větvičky z voliéry odstranil. Po čty-

řech a u druhého páru pěti nezdařených 
hnízdění páry vyseděly po zhruba 23–24 
dnech holoubě. Jeden z  párů na  konci 
září a druhý pár na začátku října. Po dobu 
inkubace samci pečlivě bránili hnízdo – 
zejména samec z dovozu. Když se přiblížil 
příliš blízko k  hnízdu jeden z  bažantů, 
samec na  něj zaútočil náletem a  srazil 
ho z  bidla. Jediným oříškem pro samce 
byl kohout bažanta Rotschildova, který 
se tak snadno nenechal odradit, a  proto 
jsem před hnízdo natáhl zástěnu v podo-
bě utěrky. Plnila funkci zábrany proti 
nechtěnému vyrušení hnízda a  také jako 
zvlhčovadlo, protože jsem ji každý týden 
rosil. Pokud jsem se přiblížil k  holubici, 
načepýřila se, zvedla křídla nad sebe a při 
sebemenším dalším přiblížení mne chtěla 
křídly vytrestat. Před vyklubáním a  poté 
v době krmení mláděte páry zvýšily spo-
třebu ovoce téměř na dvojnásobek a také 
tropical a uni patte premium šlo velice 
rychle na  odbyt. Nektarovou vodu jsem 
podával 2–3× týdně a  každý pátek jsem 
přidával do  ovoce probiotika. Po  zhru-
ba 14 dnech již holoubata vykukovala 
z hnízda. Okolo 18. dne hnízdo opustila 
a  seděla blízko na  hřadu s  rodiči, čehož 

Letošní odchovMladý holub Mladá holubička
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jsem se obával, jelikož jsem předvídal, 
jakým způsobem budou bažanti reagovat 
na čerstvě vylétlá holoubata. K mému pře-
kvapení holubí pár holoubě na zemi peč-
livě bránil. Holoubě při přiblížení bažanta 
natáhlo vzhůru křídla, což bylo impulsem 
pro rodiče, kteří na  něj naletěli. Tímto 
způsobem to fungovalo u  páru bažanta 
bronzoocasého a slepice horského bažan-
ta. U  starého kohouta horského jsem to 
raději ani nezkoušel a samce jsem na čas 
zavřel do vedlejší voliéry, která je určena 
právě pro něj, jelikož se jedná o  velice 
agresivního kohouta, který mi usmrtil 
dvě slepice a  bobuložravé holuby rodu 
Columba. Holoubata jsem kroužkoval 
ihned po  vylétnutí z  hnízda kroužkem 
velikosti číslo 10. Rodiče mladé zahřívali 
mezi sebou a přikrmovali ještě po dobu 14 
dní, týden po  vylétnutí se zpravidla vra-
celi na hnízdo. Když měla holoubata cca 
po 6 týdnech, zpozoroval jsem samostatné 
krmení. Zhruba ve věku dvou měsíců byla 
již holoubata plně samostatná, velikostí 
byla o  čtvrtinu menší než rodiče a  bez 
ocasních per, která dorostou plně až po 4. 
měsíci života. V  tuto dobu mají mláďata 
zelená křídla s  lehkým nádechem bron-
zového lesku. Červeně bronzový lesk je 
typický pro starší ptáky a začíná se obje-
vovat až po  prvním přepeření. Pohlavní 
zralost bývá u  těchto holubů v  prvním 
roce života, avšak do chovné sezóny vybí-
rám zásadně ptáky starší (po roce a půl).

Jelikož byli holubi opět v  toku, zku-
sil jsem mláďata ponechat s  chovnými 
páry. Protože jsem nelenil a  nechal si 
zpracovat DNA testy, věděl jsem, že se 
mi podařilo odchovat pár. Z  pozorování 
vyplývá, že pokud je ve voliéře „plonková“ 
holubice, v  zásadě holubovi nevadí, ale 
nenechá ji bez povšimnutí, občas ji pro-
žene a dá jí najevo, že se nemá přibližovat 
k  hnízdu. Druhý holub samce proháněl 

s  velkou dávkou agrese, proto jsem jej 
raději umístil do odchovných voliér. Tuto 
situaci se mi podařilo zopakovat, protože 
do konce dubna stihly odchovat oba páry 
ještě jedno mládě. Tentokrát bylo pohlaví 
naopak a  chovaní se potvrdilo. Mladé 
ptáky umísťuji do  odchovným voliér při 
sebemenším náznaku agrese ze strany 
chovného páru. Ptáky vypouštím ke konci 
dubna nebo v polovině května do venkov-
ních hustě zarostlých voliér. Snažil jsem se 
zde vysadit rostliny, ze kterých mají ptáci 
užitek, což znamená, že v  každé voliéře 
mám vysazený muchovník, borůvku, aro-
nii, černý bez, dřín, kustovnici a  spous-
tu jiných okrasných dřevin. Na  stropě 
voliér mám zaveden zavlažovací systém 
tvořící mlhu, takže ptákům dopřávám 
lehké sprchnutí téměř každý den, jako je 
tomu v  přírodě. Obecně všichni holubi 
vodu milují, při ranní rose se otírají o listy 
stromů a vlétávají do bambusu. Nejaktiv-
nější jsou nad ránem do 9. až 10. hodiny, 
potom zhruba do 16–17 hodin odpočívají. 
Na  noc většinou zalétávají do  vnitřních 
ubikací, kde poblíž hnízda hřadují. Ptáky 
zavírám do  vnitřní ubikace dle počasí, 
ale v  polovině října jsou již ubytováni 
v záletech.

Do  konce srpna 2018 se mi podařilo 
odchovat od těchto dvou párů celkem šest 
holoubat, tři  krásné holuby a tři holubice. 
Zmíněný třetí pár po  opětovné aklima-
tizaci a  karanténě v  zoo začal fungovat 
až na  podzim minulého roku. Po  třech 
neúspěšných hnízdech letos v  květnu 
vyvedl mladou holubici a  momentálně 
sedí na  vejcích stejně jako jeden z  mých 
párů. Pokud uvažujete o  chovu plodo-
žravých holubů, malých „ptilinopů“ nebo 
jiných holubů rodu Ducula, doporučil 
bych pro začátek právě holuby pomo-
učené. Jedná se o  velice klidného, hou-
ževnatého a  temperamentního holuba. 

S přehledem zvládne nízké poklesy teplot 
na 5 °C. Zcela určitě se hodí pro začáteč-
níky. Ze zkušenosti vím, že se rovněž hodí 
do smíšených voliér. Jsou to nekonfliktní 
ptáci, s  bažanty se sžili, kruhoočka jim 
nevadila a holub pistrinaria občas v toku 
prohonil holuba černotemenného. Jelikož 
je „ptilinopus“ o  mnoho menší a  záko-
nitě obratnější letec, navzájem si nekon-
kurovali. Oba páry hnízdily cca 1,5  m 
od sebe. Mnoho lidí holubům pomouče-
ným příliš neholduje, protože neoplývají 
barvami a na internetu jsou většinou jen 
fotky z  volné přírody pořízené většinou 
zdola nebo ve  stínu v  korunách stromů, 
kde nevyniknou jejich krásné barvy. Chtěl 
bych upozornit na  nešvar, který se stále 
častěji  v  chovu holubů objevuje – ruční 
odchov. Mnoho chovatelů převážně z jižní 
Evropy, ale i Beneluxu nabízí holuby, kteří 
jsou ručně dokrmeni a  nejsou schopni 
přirozené reprodukce. Takto je např. zde-
cimovaná španělská a portugalská popu-
lace holuba šedokrkého (Ducula carola). 
Tito holubi nejsou dostatečně vhodní 
do chovu a imprinting se dále prohlubuje. 
Nejčastěji to můžeme pozorovat u  holu-
bů korunáčů, kde nabídka již přerost-
la poptávku, a  to díky právě zmíněným 
umělým odchovům, přičemž přirozených 
odchovu příliš mnoho není.

Chtěl bych tímto poděkovat kamará-
dům chovatelům za  cenné rady, přede-
vším panu Gavendovi za  nepřebernou 
studnici znalostí a  nezištnou pomoc. Poté 
mému otci za pomoc při krmení a dohled 
nad mými chovanci, když právě nejsem 
po ruce.

Za Klub chovatelů bažantů, okrasného 
vodního ptactva a holoubků

Jakub Janosch – Čeladná
J.Janosch@wpacz-sk.com

Foto: autor

Každou 3. neděli v měsíci
16. 9. 2018

VÝSTAVIŠTĚ KROMĚŘÍŽ

Zveme vás na prodejní burzu drobného zvířectva 
a okrasného ptactva na výstavišti Floria v Kroměříži, 
která se koná vždy každou 3. neděli v měsíci.

www.vystavistefl oria.cz
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