
AMADYNA
diamentowa Em ble ma gut ta ta

Kra Êni czek dia men to wy

Fo
t. 

W
∏. 

K
w

ia
tk

ow
sk

i

Ja cek Za bo row ski

48listopad 2006

ptaki egzotyczne



ptaki egzotyczne

49 listopad 2006

Ptak ten za miesz ku je su che i nie zbyt za -
g´sz czo ne la sy we wschod nich i po ∏u -

dnio wych ob sza rach Au stra lii. Pro wa dzi bar -
dzo ru chli we ˝y cie i nie jest p∏o chli wy. Bar -
dzo do brze zno si wa ha nia tem pe ra tu ry. Jest
pta kiem, któ ry ∏a two przy sto so wu je si´ do
no wych wa run ków.

Ama dy na dia men to wa uwiel bia wy grze -
waç si´ w pro mie niach s∏o necz nych i bar dzo
lu bi cz´ ste kà pie le w czy stej wo dzie. Ho du -
jàc pta ka w nie wo li, po win ni Êmy mu to za -
pew niç.

Bar dzo do brze zno si to wa rzy stwo in nych
ma ∏ych pta ków, nie czy niàc im nic z∏e go.

Jest upie rzo na bar dzo kon tra sto wo, a jej
bu do wa cia ∏a su ge ru je, ˝e jest bar dzo ma -
syw na i oci´ ̋ a ∏a. Nic bar dziej myl ne go.
Dziób pta ka ma bar w´ czer wo nà z czar nym
za koƒ cze niem. No gi sà ko lo ru sza ra we go.
D∏u goÊç cia ∏a wy no si 12 cm. Dy mor fizm
p∏cio wy u te go ga tun ku jest s∏a bo za zna czo -
ny, sam ca mo˝ na od ró˝ niç od sa mi cy po
kszta∏ cie i bar wie otocz ki wo kó∏ oka, któ ra
jest u nie go czer wo na, bar dziej uwy pu klo na
i grub sza. U sa mi cy jest mniej sza i za zwy czaj
ko lo ru ˝ó∏ te go. Jed nak p∏eç pta ków, po tych
wska zów kach, mo ̋ e my oce niç do pie ro
w wie ku ok. 6 mie si´ cy. Utrzy mu jàc ama dy -
ny dia men to we po win ni Êmy za pew niç im
ob szer nà klat k´ o wy mia rach co naj mniej
60x50x50 lub wi try n´. Naj le piej jed nak pta ki
te b´ dà si´ czu ∏y w wo lie rze ogro do wej,
gdzie mo gà prze by waç wraz z in ny mi ma ∏y -
mi pta ka mi. Po win ni Êmy jed nak pa mi´ taç, ˝e
gdy tem pe ra tu ra spad nie do ok. 12oC, po -
win ni Êmy je prze nieÊç do po miesz cze nia we -
wn´trz ne go o wy˝ szej temp. wn´trza.

Wn´ trze wo lie ry, w któ rej ma my za miar
je roz mno ̋ yç, po win no byç wy po sa ̋ o ne
w ga ∏´ zie, w któ rych pta ki b´ dà prze by wa ∏y
i gdzie mo gà zbu do waç gniaz do. Ak cep tu jà
te˝ bud ki l´ go we ty pu pó∏ otwar te go, w któ -
rych tak ̋ e no cu jà. Ama dy ny dia men to we bu -
du jà ku li ste gniaz da, po win ni Êmy wi´c udo -
st´p niç im wszel kie go ro dza ju ma te ria∏ bu -
dul co wy, ta ki jak ga ∏àz ki brzo zy, s∏o ma, sia no,
êdêb∏a traw, w∏ók no si za lo we, pió ra itp. Pta ki
te przy wy bo rze ma te ria ∏u bu dul co we go na
gniaz do sà bar dzo wy bred ne. W na szym kli -
ma cie lep sze efek ty ho dow la ne osià ga si´
w wo lie rach we wn´trz nych, z po wo du cz´ -
stych i du ̋ ych sko ków tem pe ra tu ry. Po wo -
du je to, ˝e pta ki, w szcze gól no Êci sa mi ce, za -
czy na jà cho ro waç, a cza sem na wet pa daç.

Aby do pro wa dziç do po myÊl nych l´ gów
ama dy ny dia men to we po win ny byç w wie ku

ok. 12 mie si´ cy, mieç za pew nio ny mi kro kli -
mat i byç do brze od ̋ y wia ne. Mo gà one z po -
wo dze niem roz mna ̋ aç si´ i bez wi´k szych
pro ble mów od cho wy waç swo je po tom -
stwo, je Êli prze by wa jà w po miesz cze niu,
w któ rym ma jà mo˝ li woÊç swo bod ne go la ta -
nia, gdy˝ zbyt ot∏usz czo ne pta ki mo gà nie ko -
pu lo waç lub mieç nie za p∏od nio ne ja ja.

Gniaz do bu du jà oba pta ki, z cze go sa miec
kon cen tru je si´ na przy no sze niu ma te ria ∏u
bu dul co we go. Pod czas bu do wy sam czyk za -
czy na przed sa micz kà, ze êdêb∏em tra wy
w dzio bie, wy ko ny waç swój ta niec go do wy.
Po pew nym cza sie do cho dzi do ko pu la cji na
pod ∏o ̋ u lub we wnàtrz gniaz da. Sa mi ca do
wy Êcie lo ne go, prze wa˝ nie bia ∏y mi piór ka mi,
gniazd ka sk∏a da co dru gi dzieƒ od 3 do 6 jaj,
któ re wy sia du jà na prze mian oba pta ki. Po
14–15 dniach, w za le˝ no Êci od tem pe ra tu ry,
klu jà si´ m∏o de pta ki, któ re opusz cza jà gniaz -
do po ok. 22–24 dniach od wy l´ gu. Wra ca jà
jesz cze przez pe wien czas do nie go na noc.
Po wyj Êciu z gniaz da sà one na dal do kar mia -
ne przez ro dzi ców oko ∏o 8–10 dni. Cz´ sto
jed nak by wa, ˝e w tym cza sie sa micz ka przy -

st´ pu je do ko lej ne go l´ gu. Po up∏y wie kil ku
mie si´ cy m∏o dzie˝ za czy na si´ prze pie rzaç
i z sza rych, ma to wych – ro bià si´ pi´k ne pta -
ki. Pod czas te go okre su po win ny byç do brze
od ̋ y wia ne.

Ja ko po karm dla ama dy nek dia men to wych
po win ni Êmy po da waç: pro so, ka nar, ko no -
pie, w∏o Êni c´, ber, mo zg´ ka na ryj skà, len,
a tak ̋ e zie lon ki (g∏ów nie gwiazd ni c´, mni -
szek po spo li ty, tasz nik). W okre sie od cho wu
m∏o dych rów nie˝ po karm ja jecz ny i do da tek
po kar mu zwie rz´ ce go. Po da je my te˝ co -
dzien nie Êwie ̋ à wo d´. Pta ki te pi jà wo d´ tak
jak go ∏´ bie – za sy sa jàc jà.

Je Êli za pew ni si´ po wy˝ sze wa run ki utrzy -
ma nia, ho dow la tych pta ków nie jest ucià˝ li -
wa. Na da jà si´ do po miesz czeƒ wie lo ga tun -
ko wych, jed nak w cià gu okre su roz rod cze go
nie ak cep tu jà pta ków o ubar wie niu czer wo -
nym.

Pod czas od cho wu m∏o dych mo˝ na kon -
tro lo waç gniaz do, nie sà bo wiem tak p∏o -
chli we jak ama dyn ki ostro ster ne i nie po -
rzu ca jà go.
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