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Ho dow la
ama zo nek t´ czo wych
w Fun da cji Lo ro Pa rque

Mat thias Re in sch midt

Ama zon ka t´ czo wa (Ama zo na rho do co ry pha) jest jed nà
z naj bar dziej za gro ̋ o nych ama zo nek po cho dzà cych ze sta ∏e go là du.



Wy st´ pu je ju˝ tyl ko w nie licz nych atlan -
tyc kich la sach we wschod niej Bra zy -

lii, w Ba hia i Espi ri to San to, gdzie utrzy mu -
je si´ obec nie po ni ̋ ej 10% na tu ral nych sie -
dlisk. Mo˝ na jà spo tkaç rów nie˝ w Ala go -
as, ale tam sy tu acja wy glà da jesz cze dra ma tycz -
niej, po nie wa˝ utrzy my wa ne jest tu ju˝ tyl -
ko 2% na tu ral nych sie dlisk. Po pu la cja en de -
micz nej dla Bra zy lii ama zon ki t´ czo wej by -
∏a w ro ku 2004 sza co wa na przez Bir dLi fe In ter -
na tio nal na 845 zwie rzàt ˝y jà cych w na tu -
rze i wy ka zy wa ∏a ten den cje spad ko we. Nisz -
cze nie pier wot ne go sie dli ska po su n´ -
∏o si´ tak da le ko, ˝e zo sta ∏o ono po frag men to -
wa ne i po pu la cje zo sta ∏y po dzie lo ne na mniej -
sze, któ re nie ma jà ju˝ ze so bà stycz no Êci. D∏u -
go ter mi no wo mo ̋ e byç to pro ble ma tycz -
ne, z po wo du bra ku wy mia ny ge nów i mo -
˝e pro wa dziç do po wsta nia sub po pu la cji.

Wcze Êniej ama zon ki by ∏y cz´ sto ∏a pa -
ne na han del. DziÊ ga tu nek ten jest ob j´ ty ca∏ -
ko wi tà ochro nà, ale na dal zda rza jà si´ nie le gal -
ni han dla rze, któ rzy wyj mu jà m∏o de pta -
ki z gniazd lub wy ∏a pu jà do ro s∏e.

Ho dow la
Od wie lu lat Lo ro Pa rque prze wod ni czy Eu -

ro pej skie mu Pro gra mo wi Ho dow -
li (EEP) dla ama zo nek t´ czo wych. Po pu la -
cja na ko niec 2004 ro ku sk∏a da ∏a si´ z 30 sam -
ców, 29 sa mic oraz 1 pta ka o nie ozna czo -
nej p∏ci – ra zem 60 pta ków. Pta ki te roz dzie lo -
ne sà mi´ dzy 7 eu ro pej skich ogro dów zoo lo -
gicz nych, któ re bio rà udzia∏ w pro gra -
mie. W cià gu ostat nich 5 lat do cze ka li -
Êmy si´ przy chów ku je dy nie w Lo ro Pa -
rque na Te ne ry fie.

Ama zon ka t´ czo wa tak ̋ e w pry wat nych ho -
dow lach na le ̋ y do rzad ko Êci. Po nie wa˝ ga - tu -
nek ten wy st´ pu je je dy nie w Bra zy -
lii, a kraj ten od dzie si´ cio le ci ma ofi cjal ny za -
kaz wy wo ̋ e nia pa pug ∏a pa nych na wol no -
Êci, rzad ko spo ty ka si´ je w wo lie rach ho dow -
ców. Zo sta ∏y one wy mie nio ne w za ∏àcz ni -
ku A Kon wen cji Wa szyng toƒ skiej o Ochro -
nie Ga tun ków i mo gà byç sprze da wa ne je dy -
nie z od po wied ni mi do ku men ta mi CI TES.

Ama zon ki t´ czo we na le ̋ à do ga tun -
ków, któ re trud no spro wo ko waç do roz mna -
˝a nia si´ w nie wo li. Tyl ko nie licz ni ho dow -
cy mo gà si´ obec nie po chwa liç suk ce sa mi l´ go -
wy mi. Tak ̋ e w Lo ro Pa rque by ∏y one po czàt -
ko wo trzy ma ne w kon wen cjo nal ny spo sób: pa -
ra mi. Po nie wa˝ przez wie le lat nie po ja wi -
∏y si´ ˝ad ne za cho wa nia go do we, prze my Êla -
no in ne me to dy ho dow li. Wy pusz czo -
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no szeÊç par do wo lie ry o d∏u go Êci 15 m i sze -
ro ko Êci 4 m, do któ rej zo sta ∏y do ∏à czo ne od -
dziel ne klat ki, w któ rych znaj do wa ∏y si´ skrzyn -
ki l´ go we. Sty mu lo wa ne trzy ma niem w gru -
pie, kil ka par roz po cz´ ∏o roz mna ̋ a nie i prze -
nio s∏o si´ do od dziel nych kla tek, by tam z∏o -
˝yç ja ja. Ja ja zo sta ∏y za bra ne do in ku ba -
cji i sztucz ne go od cho wu. W pierw szym ro -
ku ten no wy sys tem da∏ efekt w po sta ci dzie si´ -
ciu m∏o dych. W na st´p nym ni cze go nie zmie -
nio no w spo so bie ho dow li, ale suk ces l´ go -
wy wy niós∏ za le d wie pi´ç m∏o dych. W ko lej -
nym ro ku nie do cho wa no si´ ˝ad ne go po tom -
stwa. Z po wo du zmia ny opie ku na sys -
tem przez ko lej ne trzy la ta nie by∏ zmie nia -
ny i w ho dow li nic si´ nie dzia ∏o.

Gdy w 2001 ro ku ob jà ∏em po sa d´ ku ra to -
ra w Lo ro Pa rque, prze nio s∏em gru p´ do in -
nej du ̋ ej wo lie ry w cen trum Fun da cji Lo ro Pa -
rque. Do sz∏o wów czas do jed ne go tyl ko l´ -
gu z dwo ma ja ja mi, któ re zo sta ∏y sztucz nie in -
ku bo wa ne i dwa m∏o de pta ki zo sta ∏y sztucz -
nie od cho wa ne. Prze cze ka -
∏em rok 2002, ale ama zon ki t´ czo we w ogó -
le nie wy ka zy wa ∏y za cho waƒ go do -
wych. W zwiàz ku z tym, pod ko niec 2002 ro -
ku, po sta no wi li Êmy ca ∏à gru p´ oraz wszyst -
kie in ne trzy ma ne pa ra mi ama zon ki t´ czo -
we po roz dzie laç i przez okres oko -
∏o trzech mie si´ cy trzy maç od dziel nie, bez kon -
tak tu z in ny mi przed sta wi cie la mi ga tun -
ku, w wo lie rach o d∏u go Êci ok. 3 m. Doj rza -
∏e p∏cio wo ama zon ki t´ czo we (22 sztu ki) zo sta -
∏y po roz dzie la ne do wol nych wo lier w ca -
∏ym cen trum ho dow li „La Ve ra”.

Po okre sie roz dzie le nia, pod ko niec lu te -
go 2003 ro ku, stwo rzo no trzy ró˝ ne kon tro l -
ne gru py. W wo lie rze o wy mia rach 20 m d∏u go -
Êci, 12 m sze ro ko Êci oraz 3,5 m wy so ko Êci osa -
dzo no szeÊç par, w wo lie rze o wy mia -
rach 10 m d∏u go Êci, 10 m sze ro ko Êci i 4 m wy -
so ko Êci osa dzo no trzy pa ry i dla kon tro li zo sta -
∏y po ∏à czo ne i osa dzo ne w wi szà cych klat -
kach o d∏u go Êci pi´ ciu me trów dwie pa ry.

Obie pa ry, któ re po je dyn czo za miesz ki wa -
∏y wi szà ce wo lie ry, nie przy stà pi ∏y do l´ -
gów. Z gru py sze Êciu par – czte ry przy stà pi -
∏y do sk∏a da nia jaj, z gru -
py trzech par – dwie. Z∏o ̋ o ne ja ja zo sta ∏y za -
bra ne do sztucz nej in ku ba cji i od cho wu. Wy -
cho wa no w su mie 10 pta ków. Du ̋ o by ∏o jed -
nak jaj nie za p∏od nio nych. W li sto pa -
dzie 2003 wszyst kie pta ki zo sta -
∏y znów, na oko ∏o trzy mie sià ce, roz dzie lo -
ne. Rów nie˝ te pa ry, któ re od nio s∏y suk ces l´ -
go wy, zo sta ∏y prze nie sio ne. W lu tym 2004 na -

stà pi ∏o po ∏à cze nie. Do wo lie ry, w któ rej wcze -
Êniej by ∏y trzy pa ry, do da no jesz cze jed -
nà, a gru pa o sze Êciu pa rach po zo sta ∏a ta ka sa -
ma, wy mie nio na zo sta ∏a tyl ko jed na sa micz -
ka. Nie pró bo wa no sty mu lo waç do roz ro -
du po je dyn czych par. Znów oko ∏o 2/3 par przy -
stà pi ∏o do roz ro du i rok 2004 przy niós∏ sie -
dem pi sklàt, ale tak ̋ e w tym ro ku licz ba nie za -
p∏od nio nych jaj by ∏a wy so ka. Po raz pierw -
szy po zo sta wio no jed nej z par, w gru pie li czà -
cej czte ry pa ry, ja ja do sa mo dziel ne go wy sia dy -
wa nia. Dwa m∏o de zo sta ∏y bez pro ble mów od -
cho wa ne, a póê niej zin te gro wa ne z gru -
pà. Nie by ∏o przy pad ków ata ko wa nia m∏o -
dych przez in nych miesz kaƒ ców wo lie -
ry po wy fru ni´ ciu z gniaz da.

W li sto pa dzie 2004 zwie rz´ ta po now nie zo -
sta ∏y roz dzie lo ne na kil ka ty go dni, by w lu -
tym 2005 znów si´ po ∏à czyç. By∏ to re kor do -
wy rok w ho dow li ama zo nek t´ -czo wych, po -
nie wa˝ znów w obu gru pach zo sta ∏y z∏o ̋ o -
ne licz ne ja ja i zo sta ∏o od cho wa nych 14 m∏o -
dych. Zo sta ∏a prze pro wa dzo na ko lej na pró -
ba wy cho wa nia pta ków w gru -
pie i znów dwa pi skl´ ta zo sta ∏y bez pro ble -
mów wy cho wa ne przez ro dzi ców i bez agre -
sji ze stro ny in nych zwie rzàt przy ∏à czy -
∏y si´ do gru py. Jed na pa ra, z gru py z czte re -
ma pa ra mi, mu sia ∏a zo staç od dzie lo na, po nie -
wa˝ by ∏a uci ska na i ata ko wa na przez in -
nych miesz kaƒ ców wo lie ry.

In ku ba cja i sztucz ny od chów
Z re gu ∏y ja ja z pierw sze go l´ gu sà za bie ra -

ne z dziu pli l´ go wej i sztucz nie in ku bo wa -
ne. Do ko nu je si´ te go w mo men cie, gdy ja -
ja sà wy sia dy wa ne od oko ∏o dzie si´ -
ciu dni. IloÊç jaj sk∏a da nych przez ama zon -
ki jest ró˝ na i wa ha si´ mi´ dzy 1 a 5 jaj. Âred -
ni l´g (n=13) sk∏a da si´ z 3 jaj, przy czym od chy -
le nie stan dar do we wy no si do k∏ad nie 1 ja -
jo. Wiel koÊç ja ja ob li czo na zo sta ∏a na pod sta -
wie 23 po mia rów (n=23) i wy no si Êred -
nio 3,94 cm x 3,06 cm, przy od chy le niu stan dar -
do wym 0,15 i 0,11 cm.

Jak tyl ko m∏o de za czy na od Êrod ka nad ∏u py -
waç sko rup k´, jest zdej mo wa ne z gór nej pó∏ -
ki in ku ba to ra i wk∏a da ne do przy go to wa ne -
go wcze Êniej ku becz ka, wy ∏o ̋ o ne go mi´k -
kim i ch∏on nym r´cz ni kiem pa pie ro wym. Ku be -
czek jest usta wia ny w dol nej cz´ Êci te go sa me -
go in ku ba to ra. Ama zon ki klu jà si´ zwy kle w cià -
gu dwóch dni od pierw sze go nad p´k ni´ cia.

Ma sa cia ∏a Êwie ̋ o wy klu te go pi skl´ cia ama -
zon ki t´ czo wej wy no si Êred -
nio 14,04 g (n=12). Od chy le nie stan dar do -

we to 1,47 g, przy czym naj ci´˝ sze zwa ̋ o ne pi -
skl´ wa ̋ y ∏o 16,8 g, a naj l˝ej sze do k∏ad -
nie 12,2 g. 

Sztucz ny od chów m∏o dych wy klu tych w in -
ku ba to rze uda je si´ w Ba by -Sta tion Lo ro Pa -
rque. Nie ró˝ ni si´ od od cho wu in nych ama zo -
nek i nie spra wia wiel kich pro ble mów. M∏o -
de sà kar mio ne wy ∏àcz nie po kar -
mem do sztucz ne go od cho wu Nu tri -
-Bird A21, fir my Fa. Ver sle -La ga. Dla uspo ∏ecz -
nie nia m∏o de pta ki sà wy cho wy wa ne i po -
tem trzy ma ne w gru pach ama zo nek. Dzi´ ki te -
mu pta ki nie ma jà nie od po wied nich na wy -
ków i mo gà byç w dal szej ho dow li do wol nie ∏à -
czo ne z in ny mi.

Po karm
Kar mie nie ama zo nek w gru po wych wo lie -

rach od by wa si´ dwa ra zy dzien nie. Wa˝ -
ne jest, aby by ∏o od po wied nio du ̋ o miejsc wy -
k∏a da nia po kar mu, tak by wszyst kie pta ki mo -
g∏y jeÊç jed no cze Ênie i nie do cho dzi ∏o w gru -
pie do agre sji z po wo du bra ku do st´ pu do po -
kar mu. Pierw szy po si ∏ek, któ ry jest po da wa -
ny ok. ósmej ra no, sk∏a da si´ z mie szan ki owo -
ców i wa rzyw, w za le˝ no Êci od se zo -
nu, przy czym przez ca ∏y rok sk∏ad ni ka -
mi tej mie szan ki sà jab∏ ka, grusz ki i mar -
chew. W za le˝ no Êci od do st´p no Êci co dzien -
nie do da wa ne sà ko lej ne trzy do pi´ ciu owo -
ców i wa rzyw, mi´ dzy in ny mi: wi no gro na, pa -
pa ja, ba na ny, pa pry ka, ki wi, po ma raƒ cze, cu ki -
nia, bro ku ∏y, ogó rek, sa ∏a ta, mni szek le kar -
ski itp. W cza sie l´ gów i od cho wu m∏o -
dych, mi´ dzy lu tym a paê dzier ni kiem, do te -
go po si∏ ku do da wa na jest jesz cze go to wa -
na mie szan ka (Par rot -Din ner fir my Fa. Ver sle -

Woliera amazonek urozmaicona linami i
ga∏´ziami.
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-La ga), któ ra jest lek ko straw na dla zwie -
rzàt i dzi´ ki wy so kiej za war to Êci pro te in po -
win na sty mu lo waç je do roz ro du.

Oko ∏o go dzi ny 14 ama zon ki otrzy mu jà dru -
gi po si ∏ek, sk∏a da jà cy si´ z mie szan ki zia -
ren (Mie szan ka dla Ama zo nek fir my Fa. Ver sle -
-La ga), któ ra po za okre sem l´ go wy jest po da -
wa na w ta kiej ilo Êci, by zo sta ∏a ca∏ ko wi cie zje -
dzo na do na st´p ne go po si∏ ku. W okre sie l´ go -
wym iloÊç mie szan ki jest nie co zwi´k sza -
na, by za sy mu lo waç zwie rz´ tom zwi´k sze -
nie do st´p no Êci po kar mu, ja kie wy st´ pu -
je w na tu rze i sty mu lu je je do roz ro du, po nie -
wa˝ ama zon ki przy st´ pu jà do l´ gów tyl ko wte -
dy, gdy wy st´ pu je wy star cza jà ca ba za ˝y wie nio -
wa (np. po po rze desz czo wej), w prze -ciw -
nym ra zie nie mo gà wy kar miç pi sklàt. Je -
Êli w se zo nie l´ go wym nie zwi´k sza si´ daw -
ki po kar mu, mo ̋ e staç si´ to po wo -
dem nie przy stà pie nia zwie rzàt do l´ gu. Po -
za se zo nem l´ go wym po win no si´ po da -
waç mniej po ̋ y wie nia, po nie wa˝ po wsta je za -
gro ̋ e nie, ˝e ama zon ki za bar dzo si´ ot∏usz -
czà. Je Êli pta ki roz po czy na jà se zon l´ go -
wy z nad wa gà, cz´ sto do pro wa dza to do du ̋ e -
go roz cza ro wa nia, po nie wa˝ sk∏a da ne sà je dy -
nie nie za p∏od nio ne ja ja.

Wy wa ̋ o ne od ̋ y wia nie, do pa so wa ne do ak -
tu al nej po ry ro ku i uwzgl´d nia jà ce zwià za -
ne z po ra mi ro ku zmia ny, nie jest na pew -
no pro ste i wy ma ga od ho dow cy wie le wy czu -
cia, ale w tym tkwi klucz do suk ce su i dla te -
go na le ̋ y po Êwi´ ciç te mu spo ro uwa gi. Po -
karm, któ ry jest ta ki sam przez ca -
∏y rok, jest cz´ sto po da wa ny w do brej wie -
rze, zwykle nie jest od po wied ni dla zwie rz´ -
cia i je go na tu ral ne go ryt mu rocz ne go i cz´ -
sto pro wa dzi do roz cza ro waƒ w ho dow li.

Pod su mo wa nie
Bio ràc pod uwa g´ rzad koÊç ama zo nek t´ -

czo wych w na tu rze, a tak ̋ e w nie wo li, na le ̋ a -
∏o by znacz nie zwi´k szyç sta ra nia w ho dow -
li, by zbu do waç d∏u go trwa ∏à po pu la cj´ re zer -
wo wà te go ga tun ku w wo lie rach. Byç mo -
˝e w nie da le kiej przy sz∏o Êci, je Êli utrzy -
ma si´ trend spad ko wy, trze ba b´ dzie wspo -
móc po pu la cje ̋ y jà ce w na tu rze. Dla te go w ho -
dow li na le ̋ y zejÊç ze sta rych Êcie ̋ ek i, je Êli ma
ona nie wiel kie efek ty, lub nie przy no si ˝ad -
nych, pró bo waç no wych me tod. 

Pod su mo wu jàc mo˝ na po wie -
dzieç, ˝e przy trzy ma niu i ho dow li na le -
˝y szcze gól nà uwa g´ zwró ciç na har mo -
ni´ w gru pie. Je Êli po ja wia jà si´ d∏u go trwa ∏e ob -
ja wy agre sji, na le ̋ y in ter we nio waç. Za sie dle -
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nie no wej wo lie ry mu si na st´ po waç jed no cze -
Ênie wszyst ki mi pta ka mi, tak by 
˝aden nie by ∏ oswo jo ny z oto cze niem. Za -
wsze mu szà byç licz ne miej sca kar mie -
nia, by ka˝ dy móg∏ si´ od po wied nio po ̋ y -
wiç i nie po wsta wa ∏a do mi na cja jed ne go pta -
ka. Roz dzie le nie na okres kil ku ty go dni zwi´k -
sza ich ch´ç na wià za nia kon tak tów spo ∏ecz -
nych ze zwie rz´ ta mi te go sa me go ga tun -
ku i mo ̋ e wy wo ∏aç u pta ków, któ re si´ jesz -

cze nie roz mna ̋ a ∏y, za cho wa nia go do -
we. Po po ∏à cze niu gru py, na le ̋ y po Êwi´ ciç pta -
kom szcze gól nà uwa g´. Przez wie le go dzin ob -
ser wo wa ne jest ogól ne po ru sze nie i roz po zna -
wa nie oto cze nia oraz no wych to wa rzy szy. Wy -
glà da jà ce na ra czej le ni we ama zon ki t´ czo -
we sà wów czas wy jàt ko wo ak tyw ne. Na le -
˝y prze zna czyç tro ch´ cza su na ob ser wa -
cj´ zwie rzàt, by w przy pad ku ewi dent nej agre -
sji móc za in ter we nio waç. W przy pad ku trzy -

ma nia pta ków w gru pie, trze ba si´ tak ̋ e li -
czyç z pew nà licz bà nie za p∏od nio nych jaj, kom -
pen so wa nà przez ogól nie wy so ki suk ces roz -
rod czy.

JeÊli od bie rzemy jaja z pierw sze go l´ gu, nie -
któ re ama zon ki t´ czo we sk∏a da jà go po wtór -
nie. Te ja ja na le ̋ y ko niecz nie zo sta wiç ro dzi -
com do od cho wu, by po zwo liç na prze trwa -
nie na tu ral nych spo so bów za cho wa nia pta ków.

Po za tym w przy pad ku in nych ga tun -
ków ama zo nek, któ re sà doj rza ∏e p∏cio -
wo i w da nych wa run kach utrzy ma nia jesz -
cze si´ nie roz mna ̋ a ∏y, po win no si´ spró bo -
waç trzy ma nia w gru pie, po wcze Êniej szym kil -
ku ty go dnio wym od osob nie niu. Je Êli si´ po ∏à -
czy w gru p´ sil ne pa ry, mo ̋ e dojÊç do te -
go, ˝e do mi nu jà ca pa ra b´ dzie za cho wy -
waç si´ agre syw nie wzgl´ dem to wa rzy szy, dla -
te go przed utwo rze niem gru py po win no si´ za -
sto so waç roz dzie le nie pta ków. Do bre i sil ne pa -
ry od naj dà si´ po tem bez pro ble mu i przez pe -
wien czas b´ dà si´ so bà zaj mo waç, zo sta wia -
jàc w spo ko ju in nych miesz kaƒ ców wo lie ry. 
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