
A ma dy na ostro ster na (Po ephi la
acu ti cau da), zgod nie z obo wià -

zu jà cym na zew nic twem po win na byç
na zy wa na ama dyn kà d∏u go ster nà. Ta
ofi cjal na na zwa brzmi na wet le piej.
Mo ̋ e w∏a Ênie jà na le ̋ y pro pa go waç?
Ptak jest ogól nie zna ny i lu bia ny, wi´c
za s∏u gu je na sym pa tycz nà na zw´. 

Ni by to wszy scy wie dzà jak ten ptak
wy glà da i jak na le ̋ y si´ nim zaj mo waç,
ale na wy sta wach wi du je si´ go nie re -
gu lar nie, a na do da tek bar dzo rzad ko
mo˝ na spo tkaç osob ni ki czy ste
pod wzgl´ dem przy na le˝ no Êci pod ga -
tun ko wej. Otó˝ pod ga tu nek no mi na -
tyw ny ama dyn ki d∏u go ster nej, czy li Po -
ephi la acu ti cau da acu ti cau da ma dziób
˝ó∏ ty jak p∏at ki s∏o necz ni ka. Wy st´ pu je
w pó∏ noc no -za chod niej Au stra lii. Pod -
ga tu nek z pó∏ no cy i Qu een slan du, P. a.
hec ki, ma dziób krwi sto czer wo ny. Oba
pod ga tun ki na roz le g∏ym ob sza rze pó∏ -
noc nej Au stra lii wy st´ pu jà obok sie bie,
cza sem na wet krzy ̋ u jà si´ ze so bà, ale
bar dzo rzad ko two rzà wspól ne sta da
w okre sie mi gra cji. WÊród au stra lij -
skich astryl dów obo wià zu je za sa da:
˝ó∏ to dzio be trzy ma jà si´ w jed nym sta -
dzie, a czer wo no dzio be w osob nym.
¸a twiej mo˝ na spo tkaç sta do ró˝ nych,
ale czer wo no dzio bych ga tun ków, ni˝
mie sza ne sta do obu pod ga tun ków
ama dy nek d∏u go ster nych,
któ re prze cie˝ na le ̋ à
do jed ne go ga tun -
ku, ma jà ta kie
sa me g∏o sy,
ge sty i sy -

gna ∏y. Tyl ko ten dziób?! Jesz cze te go
nie zba da no, ale bar wa dzio ba u astryl -
dów mu si od gry waç ja kàÊ wa˝ nà ro l´
w ich za cho wa niach so cjal nych. Mo -
˝e ktoÊ ma doÊç sa mo za par cia by po -
eks pe ry men to waç? Na pew no war to! 

W na tu ral nych wa run kach ama dyn ki
d∏u go ster ne lub, jak kto wo li ama dy ny
ostro ster ne, za miesz ku jà pó∏ noc nà
cz´Êç Au stra lii, ale tyl ko te re ny na po -
gra ni czu sa wan ny i la sów eu ka lip tu so -
wych. Nie za sie dla jà tro pi kal nych re -
gio nów Pó∏ wy spu York. Ich Êro do wi -
skiem sà Êwie tli ste la sy eu ka lip tu so we,
z pan da nu sa mi i wy so ki mi tra wa mi, ale
za wsze w po bli ̋ u êró d∏a wo dy. Ama -
dyn ki ch´t nie si´ kà pià i du ̋ o pi jà, naj -
ch´t niej ra no i wie czo rem. Za sy sa jà
przy tym wo d´ jak go ∏´ bie i kil ka in -
nych au stra lij skich astryl dów. Zwy kle
wi du je si´ je w sta dach, któ re ko czu jà
w po szu ki wa niu wo dy i po kar mu, ale
w sprzy ja jà cych wa run kach i przy do -
stat ku wo dy pa ry trzy ma jà si´ ra zem
przez ca ∏y rok, nie opusz cza jàc swe go
re wi ru l´ go we go. Tu là si´ do sie bie,
g∏asz czà piór ka, ra zem ˝e ru jà, wspól nie
si´ kà pià i Êpià przy tu lo ne w gniaz dach
noc le go wych, któ re nie mu szà byç bu -
do wa ne w dziu plach. Cz´ sto sà ukry wa -
ne w gàsz czu drob nych ga ∏à zek, cza sem
na wet kil ka na Êcie me trów nad zie mià.
Gniaz da noc le go we ró˝ nià si´ tym
od l´ go wych, ˝e nie ma jà bocz ne go tu -

n e  l u

wej Êcio we go. Sà te˝ mniej sta ran nie
wy koƒ czo ne i nie wy s∏a ne bia ∏y mi piór -
ka mi. 

W se zo nie l´ go wym ama dyn ki zja -
da jà mnó stwo owa dów, w tym tak -
˝e ro jà cych si´ ter mi tów, ale po wy -
cho wa niu 2-3 l´ gów (od stycz nia
do ma ja, cza sem do lip ca) i po na sta -
niu su szy prze cho dzà na die t´ we ge -
ta riaƒ skà. Zja da jà, naj ch´t niej pó∏ -
doj rza ∏e na sio na traw i in nych ro Êlin
ro dzà cych na sio na od po wied niej dla
ich dzio bów wiel ko Êci. 

Sam ce pra wie nie ró˝ nià si´ od sa -
mic. Bystry ob ser wa tor za uwa ̋ y jed -
nak, ˝e sà nie co wi´k sze, a ich czar ny
Êli niak szer szy. Ma jà te˝ nie co d∏u˝ sze
Êrod ko we ste rów ki. Po za tym Êpie wa -
jà. Ich Êpiew jest jed nak trud ny
do opi sa nia. Oso by o do brym s∏u chu
mo gà roz ró˝ niç p∏eç ama dy nek
po g∏o sie wa bià cym. Jest on nie co od -
mien ny u sam ca i sa mi cy. Nie po dej -
m´ si´ jed nak opi sa nia tych ró˝ nic. 

Ama dyn ki naj le piej czu jà si´ w wo -
lie rze, gdzie mo gà ˝yç w gru pie. Ka˝ da
pa ra wy bie ra jed nak od r´b ny za kà tek
wo lie ry i osob ne miej sce l´ go we, bu -
dek nie mo ̋ e wi´c za brak nàç. Pa ry
trzy ma ne po je dyn czo w klat kach, naj -
le piej du ̋ ych, ty pu skrzyn ko we go, roz -
mna ̋ a jà si´ jed nak o wie le efek tyw -
niej. Z re gu ∏y sà zgod ne, ale cza sem
mo ̋ e do cho dziç do ma∏ ̋ eƒ skich nie -

po ro zu mieƒ. P´k
chwa stów ze
Êwie ̋ o doj -
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rza ∏y mi na sio na mi lub kil ka bia ∏ych
pió rek z re gu ∏y sku tecz nie od cià ga 
uwa g´ ama dy nek i za po bie ga  nie po -
trzeb nym sprzecz kom. 

Po karm wy da je si´ byç naj mniej
skom pli ko wa nym czyn ni kiem wp∏y -
wa jà cym na suk ces ho dow la ny. Je Êli
jed nak chce si´ ama dyn kom do go -
dziç, to trze ba si´ tro ch´ po sta raç.
Nie miec cy ho dow cy za le ca jà mie szan -
k´ zia ren o na st´ pu jà cym sk∏a dzie: 10
cz´ Êci ró˝ nych od mian pro sa, 2 cz´ Êci
ka na ru, 1 cz´Êç na sion wie sio∏ ka, 1
cz´Êç ma ku i 1 cz´Êç mu rzyn ka. Do -
da∏ bym jesz cze 3 cz´ Êci na sion traw i 2
cz´ Êci na sion sa ∏a ty. Oczy wi Êcie nie
mo ̋ e za brak nàç pro sa w kol bach. Je -
Êli pta ki sà trzy ma ne w wo lie rze, to
pod czas l´ gów mo gà do sta waç mie -
szan k´ ró˝ nych p∏at ków zbo ̋ o wych
i ka szy ku ku ry dzia nej. W klat kach ta -
ki do da tek móg∏ by pro wa dziç do nad -
mier ne go za tu cze nia, dla te go nie jest
wska za ny. Ide al nym do dat kiem
w okre sie l´ gów sà Êwie ̋ o doj rza ∏e na -
sio na pro sa, po da wa ne w k∏o sach.
Ho dow cy astryl dów po win ni mieç za -
go nek z ró˝ ny mi od mia na mi pro sa
i w∏o Êni cà. Wska za ne sà tak ̋ e drob ne
na sio na pro sa se ne gal skie go. La tem
die t´ ama dy nek mo˝ na wzbo ga ciç na -
sio na mi chwa stów: tasz ni ka, gwiazd -

ni cy, ba bek, rde stu pta sie go, mnisz ka
i traw. Oso bi Êcie sto so wa ∏em z do -
brym skut kiem tak ̋ e mie szan ki prze -
zna czo ne dla pta ków owa do ̋ er nych
i mi´k ko ja dów, susz z jaj ka, stan dar -
do wà mie szan k´ ja jecz nà i tzw. pro so
ja jecz ne (szklan ka ka szy ja gla nej wy -
mie sza na ze Êwie ̋ ym ˝ó∏t kiem ku rze -
go ja ja i wy su szo na na ba we∏ nia nej
szmat ce). M∏o de Êwiersz cze i lar wy
màcz ni ka mo˝ na przed po da niem
pta kom na kar miç mie szan kà prze zna -
czo nà dla mi´k ko ja dów, tar tà mar -
chwià lub zie lon kà). Ko niecz nym do -
dat kiem jest se pia, ka wa ∏ek w´ gla
drzew ne go i po kru szo ne mu szel ki.
Tak ˝y wio ne ama dyn ki sà pe∏ ne wi go -
ru i ch´t nie przy st´ pu jà do l´ gów. Pa -
ry ho dow la ne po win ny byç w wie ku co
naj mniej ro ku. 

Do l´ gów mo˝ na u˝y waç stan dar do -
wych pó∏ bu dek, ró˝ ne go ty pu ko szycz -
ków i in nych pod staw do bu do wy
gniazd. Wa run kiem jest jed nak to, by
pta ki zna ∏y je i ak cep to wa ∏y. Je Êli nie
wie my w ja kim ty pie gniazd przy sz∏y
na Êwiat na sze ama dyn ki, to po win ni -
Êmy za ofe ro waç im ró˝ ne mo˝ li wo Êci.
Nie któ re pa ry ch´t nie bu du jà gniaz da
w p´ kach trzcin lub by lin. Trze ba im jed -
nak do star czyç du ̋ à iloÊç gi´t kich traw,
drob nych ko rzon ków, si zal, szar pie,

a tak ̋ e bia ∏e piór ka. Ama dyn ki, po dob -
nie jak ze ber ki, uwiel bia jà wy Êcie ∏aç swe
gniaz da bia ∏y mi piór ka mi. Z mo ich ob -
ser wa cji wy ni ka, ˝e ama dyn kom bar dzo
od po wia da sà siedz two ze be rek, któ re
gniaz du jàc sty mu lu jà ama dyn ki do roz -
mna ̋ a nia. 

Sa mi ca sk∏a da 3-5 jaj. Wy sia dy wa nie
trwa 13-14 dni. M∏o de opusz cza jà
gniaz do w wie ku oko ∏o 3 ty go dni i po -
tem sà jesz cze przez kil ka ty go dni do -
kar mia ne przez ro dzi ców. Po tem trze -
ba m∏o de od dzie liç, by pa ra mo g∏a spo -
koj nie wy cho waç dru gi l´g. Po dwóch
l´ gach po win na na stà piç przy naj mniej
pó∏ rocz na prze rwa. Ro dzi ce mo gà wte -
dy prze by waç z ca ∏ym przy chów kiem.
W ich wo lier ce nie mo ̋ e byç jed nak
bu dek l´ go wych i in nych pod staw
do bu do wy gniazd. Prze rwa w l´ gach
bar dzo ko rzyst nie wp∏y wa na d∏u go -
wiecz noÊç ama dy nek. 

Ape lu j´ do ho dow ców tych sym pa -
tycz nych pta ków, by do bie ra li pa ry
pod ga tun ka mi, tzn. ˝ó∏ to dzio be ama -
dyn ki krzy ̋ o wa li z ˝ó∏ to dzio by mi,
a czer wo no dzio be z czer wo no dzio by -
mi. ˚y cz´ wie lu suk ce sów ho dow la -
nych. 

Dr An drzej Kru sze wicz
Fot: W∏. Kwiatkowski i C. Szejgis
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M∏oda, jeszcze pierzàca si´ samica. 


