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Krasnogonek oliwkowy
(Neochmia ruficauda)

Tomasz Kuziemkowski

Krasnogonek oliwkowy, zwany przez hodowców astryldem trzcinowym lub po 
prostu trzciniakiem, wyst´puje w pó∏nocnej Australii. WielkoÊç ptaka to 11-12 cm.

Fot. W∏. Kwiatkowski
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NNa napisanie tego artyku∏u zdecydo-
wa∏em si´ z trzech istotnych powo-
dów. Po pierwsze – du˝ego i ciàgle

wzrastajàcego zainteresowania tym wdzi´cz-
nym, jak i bardzo ruchliwym ptakiem. Po dru-
gie – z powodu braku na jego temat informa-
cji – a jak ju˝ sà, to skàpe lub bardzo ogólni-
kowe. Po trzecie – chcia∏bym podzieliç si´
swymi obserwacjami. Zale˝y mi na propago-
waniu oraz zach´ceniu do hodowli tych b∏y-
skotliwych ptaków zarówno przysz∏ych, jak
i obecnych mi∏oÊników drobnej egzotyki. 

Krasnogonek oliwkowy, zwany przez ho-
dowców astryldem trzcinowym lub po pro-
stu trzciniakiem, wyst´puje w pó∏nocnej Au-
stralii. WielkoÊç ptaka to 11-12 cm. Ró˝nice
p∏ci sà bardzo widoczne: samce majà wi´kszà
mask´, czyli wi´kszy obszar zabarwienia twa-
rzy i kolor ich brzucha jest du˝o ciemniejszy
ni˝ u samic. Trzciniaki z powodzeniem mo˝-
na trzymaç zarówno w klatkach, jaki i w wo-
lierach zamkni´tych oraz otwartych. Ptaki
pomimo tego, ˝e zawsze sà w ruchu, sà bar-
dzo towarzyskie i przyjazne zarówno w sto-
sunku do swego gatunku, jak i innych ptaków
przebywajàcych wraz z nimi w wolierze lub
klatce. Uwielbiajà roÊlinnoÊç i przeÊlicznie
prezentujà si´ na jej tle. Jest ona bardzo
wskazana w wolierze, bo trzciniaki, tak sa-
mo jak inne ptaki ˝yjàce w Êrodowisku tra-
wiastym, sà bardzo aktywne i najch´tniej
przesiadujà wÊród bujnej roÊlinnoÊci. Uwiel-
biajà te˝ kàpiele, wi´c nie powinno im nigdy
zabraknàç wody. Wskazane jest, aby tempe-
ratura w pomieszczeniu nie spada∏a poni˝ej
20 stopni, choç bez problemu ˝yjà w temp.
16 stopni. Dojrza∏oÊç p∏ciowà osiàgajà po
ukoƒczeniu pierwszego roku ˝ycia, ale z mo-
ich obserwacji wynika, ˝e najlepsze do ho-
dowli sà ptaki od pó∏tora roku do
dwóch lat. WczeÊniejsze l´gi z regu∏y sà nie-
udane, ale nadrabiajà to tym, i˝ bez proble-
mu wyprowadzajà po 7 m∏odych.

Rozmna˝anie
Wyst´puje tu par´ tajników, bez któ-

rych l´gi nie zawsze si´ udajà. Przede wszyst-
kim ptaki muszà pochodziç z naturalnych
l´gów, budka powinna byç pó∏otwarta, z siat-
ki, poprzeplatana sztucznymi roÊlinami. Na
dnie musi znajdowaç si´ ok. 2 cm styropian
z wy˝∏obieniem na jajka, bo trzciniak jest pta-
kiem, który szybko buduje gniazdo, ale jak
coÊ mu nie pasuje, to b∏yskawicznie je rozwa-
la, a jajka, które w nim sà umieszczone, zo-
stajà zniszczone. Dzi´ki styropianowi mo˝-

na tego uniknàç: styropian przys∏ania oczka
siatki, przez które jaja mog∏yby wypaÊç, a sa-
mica mimo braku wyÊció∏ki, mo˝e je nadal
ogrzewaç, ale przede wszystkim, jako mi´k-
kie pod∏o˝e, jest bezpieczny podczas obraca-
nia jaj. Do budowy gniazda najlepiej nadaje si´
w∏ókno kokosowe. Oba ptaki sà zaanga˝o-

wane w jego budow´. Oba te˝ wysiadujà jaja
na zmian´. W nocy na jajach siedzi samiczka,
a samczyk nocuje przed budkà. 

Karma
Ptaki przed l´gami powinny otrzymy-

waç bardzo urozmaiconà mieszank´ ziarno-

Samiczki krasnogonka oliwkowego szekowate.

Krasnogonki oliwkowe sà ptakami spokojnymi – mo˝na je trzymaç w wolierach razem z innymi
drobnymi ptakami egzotycznymi.

Samce szekowate.
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wà sk∏adajàcà si´ z kilkunastu rodzajów pro-
sa. Nie powinno te˝ zabraknàç zieleniny
w postaci: gwiazdnicy, mniszka lekarskiego,
rdestu ptasiego, cykorii liÊciastej, krojonej po-
krzywy, a tak˝e kurzych skorupek, sepii, w´-
gla drzewnego, ró˝nego rodzaju chwastów,
za którymi ptaki te przepadajà, tartej s∏odkiej
marchewki, jab∏ka, melona, arbuza, cukini,
kabaczka, pomidora i niewielkiej iloÊci (pla-
sterka, i to nie za cz´sto) ogórka, gdy˝ nad-
miar powoduje, ˝e ptaki zaczynajà si´ pie-
rzyç. Powinno podawaç si´ te˝ proso sene-
galskie w kolbach, ale czerwone, poniewa˝
bia∏e przy ∏uskaniu rani kàciki dziobka od
Êrodka i ptaki niech´tnie je pobierajà. Podsta-
wà powinny byç kie∏ki oraz karma jajeczna
(preparowane, gotowe do kupienia pokarmy
jajeczne). Nie podajemy gotowanego jajka,
owadów ani bia∏ka pochodzenia zwierz´ce-
go, gdy˝ powoduje ono u tych ptaków prze-
bia∏kowanie. Nadmiar bia∏ka w po˝ywieniu
wywo∏uje u ptaków ch´ç do odbywania dal-
szych l´gów: sk∏adajà po 12 i wi´cej jaj, nie
wysiadujà ich, tylko znów budujà gniazdo
i niosà kolejne jaja. Tym sposobem nie odby-
wajà ˝adnych udanych l´gów. W momencie,
gdy samica zniesie 3 jajko, ptaki powinny do-
stawaç ju˝ samà wod´ do picia. Suche ziarno
oraz k∏osy powinny byç odstawione, gdy˝
mogà powodowaç zaburzenia l´gowe. Pi-
sklaki klujà si´ po 13-14 dniach inkubacji.
W momencie wyklucia si´ m∏odych nale˝y
podaç w pierwszej kolejnoÊci kie∏ki, potem
pokarmy mi´kkie, zielenin´ i wczeÊniejsze
dodatki. M∏ode sà bardzo ciche do 14 dni.
Po 21-24 dniach wylatujà z budki i sà bardzo
p∏ochliwe, do tego stopnia, ˝e potrafià si´
rozbiç. Przez 11-14 dni sà dokarmiane przez
oboje rodziców. W momencie usamodziel-
niania si´ m∏odych nie powinno zabraknàç
im k∏osów, które spe∏niajà wa˝nà rol´ – sà su-

che i ∏atwe do ∏uszczenia, a co za tym idzie,
ptaki szybciej si´ usamodzielniajà. M∏ode
trzciniaki odbiegajà kolorystykà od rodziców,
a ostateczne upierzenie przybierajà w wieku
6 miesi´cy. Dobrze dobrana para jest w sta-
nie wyprowadziç 21 m∏odych w sezonie l´-
gowym i niekiedy sà problemy z zahamowa-
niem ich l´gów. 

Odmiany barwne
Mamy kilka odmian barwnych tych pta-

ków. Najcz´Êciej spotykane w hodow-
lach sà zwyk∏e, tzw. standardy czerwonog∏o-
we (forma dzika), z tym ˝e im wi´ksza u nich
maska, tym ptak ∏adniejszy i bardziej poszuki-
wany przez hodowców. Pozosta∏e odmiany
to: orange (pomaraƒczowa g∏owa), pastelo-
we (jaÊniejsze ubarwienie), pastelowe oran-
ge, szeki (upierzenie jakby „pomazane” ˝ó∏-
tym kolorem) z g∏owami czerwonymi, szeki
z g∏owami orange. 

Odmiany barwne wywo∏ywane sà przez
mutacje recesywne sprz´˝one z p∏cià. Aby
utrwaliç danà odmian´, musimy wiedzieç, ˝e
tylko samce przekazujà danà mutacj´ w wi-
doczny u potomstwa sposób, samice jedynie
jà przenoszà. Przedstawi´ kilka uproszczo-
nych krzy˝ówek. Ka˝da krzy˝ówka rozpatru-
je tylko jednà cech´, bez kombinacji mutacji.

Samiec z mutacjà barwnà plus samica zwy-
k∏a, daje potomstwo: 50% zwyk∏ych samców
(ale nosicieli allelu mutacji, tzw. szpalt) i 50%
zmutowanych samic. 

ZaÊ w odwrotnej sytuacji: kojarzàc samic´
zmutowanà ze zwyk∏ym samcem, otrzyma-
my potomstwo w 100% wyglàdajàce jak oj-
ciec (standardy), jednak samce z tego poko-
lenia b´dà heterozygotami recesywny-
mi (szpaltami), czyli b´dà mog∏y przeka-
zaç cech´ mutacji na kolejne pokolenie.
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Pastelowy szek czerwonog∏owy, samiec.

Odpowiednia budka powinna byç pó∏otwarta,
przeplatana sztucznymi roÊlinami

Klatki - cz´Êç hodowli autora.

Odmiana orange - samiec i dwie samiczki.

Samce formy standardowej (dzikiej).
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Kojarzàc takiego samca (szpalta na danà
mutacj´) ze zmutowanà samicà otrzymamy
25% zwyk∏ych samców (ale nosicieli mutacji,
szpalt), 25% samców z mutacjà barwnà,
25% zwyk∏ych samic i 25% samic zmutowa-
nych. To jest najbardziej po˝àdana w hodow-
li krzy˝ówka (samiec szpalt + samica z muta-
cjà) – potomstwo jest silne, 50% ma wyglàd
mutacji barwnej, 25% przenosi tà cech´ i tyl-
ko 25% jest dzikie.

Natomiast niewskazane jest krzy˝owanie
zmutowanej samicy ze zmutowanym sam-
cem po pe∏nej krwi. Co prawda 100% po-
tomstwa ma cech´ mutacji, ale jest s∏abe,
chorowite i nie nadaje si´ do dalszego roz-
mna˝ania. Nale˝y bezwzgl´dnie prowadziç

ksi´g´ hodowlanà, gdy˝ tylko wówczas b´-
dziemy mogli zorientowaç si´, które z dzi-
ko wyglàdajàcych samców sà nosicielami mu-
tacji (odmiany barwnej), bo od nich mo˝e-
my uzyskaç kolorowe potomstwo.
MyÊl´, ˝e uchyli∏em troch´ ràbka tajemni-
cy i sàdz´, ˝e moje obserwacje i wnioski po-
mogà poczàtkujàcym, ale równie˝ i zaawan-

sowanym hodowcom. Oczekuj´ spostrze-
˝eƒ innych hodowców, gdy˝ tylko wymia-
na doÊwiadczeƒ podnosi poziom hodowli.

Fot. autora

Ptaki przedstawione na zdj´ciach
pochodzà z hodowli autora

Specjalistyczne klatki dla ptaków
INTERZOO-ADAM
Adam Florczuk, ul. KoÊciuszki 1A, 05-120 Legionowo
tel. 022 784 15 85, fax: 022 784 16 85, www.interzoo-adam.pl

Dwie samiczki i samiec w odmianie pastelowe orange.
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