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Ama dyn ka d∏u go ster na (Po ephi la acu ti cau da), bar dziej zna na ja ko ama dy na 
ostro ster na, to ko lej ny przed sta wi ciel tak zwa nych ama dyn tra wia stych (pta ków 
˝y jà cych w Êro do wi sku tra wia stym), któ ry tak sa mo jak ama dy na wspa nia ∏a 
i wie le in nych ∏usz cza ków zo sta∏ od kry ty i opi sa ny przez au stra lij skie go ba da cza 
awi fau ny Joh na Gou l da. Or ni to lo dzy wy od r´b ni li dwa pod ga tun ki ama dyn 
ostro ster nych: pierw szy – bar dziej zna ny i cz´ Êciej ho do wa ny Po ephi la 
acu ti cau da ha ec ki – czer wo no dzio by, a dru gi to Po ephi la acu ti cau da acu ti cau -
da – ˝ó∏ to dzio by, no mi na tyw ny.

Ama dyn ka d∏u go ster na
Tomasz Kuziemkowski

Wszystkie nazwy tego ptaka nawiàzujà do ogona. Fot. W∏. Kwiatkowski
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AAma dy ny ostro ster ne ostat ni mi cza -
sy sta ∏y si´ tak sa mo mod ne w do mo -
wych ho dow lach jak ze ber ki. Ama dy -

ny ostro ster ne nie na le ̋ à do pta ków o wy gó ro -
wa nych wy ma ga niach. Osià ga jà wiel -
koÊç 15-17 cm (z koƒ ców kà ste ró wek na ogo -
nie), a ̋ y jà, i tu cie ka wost ka, do 15 lat. W sprzy -
ja jà cych wa run kach ho dow la nych i mi mo swe -
go wie ku bez pro ble mu wy pro wa dza jà ko lej -
ne uda ne l´ gi.

Roz ró˝ nia nie p∏ci nie któ rym mi ∏o Êni -
kom tych ˝y wych klej no ci ków przy spa rza pro -
ble mów, bo nie za wsze mo˝ na jà cel nie okre -
Êliç. Sam ców po zna je my po Êpie wie, du -
˝ym, ak sa mit nie czar nym Êli nia ku, b∏ysz czà -
cym ubar wie niu oraz d∏u˝ szych ste rów -
kach na ogo nie i ma syw niej szej g∏o wie. Na to -
miast sa micz ki, w po rów na niu z sam cem, po -
sia da jà zma to wio ne ubar wie nie, smu klej szà bu -
do w´ g∏o wy, jak i ca ∏e go cia ∏a, no i – jak to by -
wa u tych drob nych ptasz ków – sa mi -
ce nie Êpie wa jà. Choç w na tu ral nym Êro do wi -
sku pta ki te ˝y jà w gru pach, to w wo lie -
rach mo gà prze by waç dwie lub wi´ -
cej par, w za le˝ no Êci od jej wiel ko Êci. Wo bec in -
nych ga tun ków pta ki sà ∏a god ne, o ile nie umie -
Êci my ich ra zem z po krew ny mi im ama dy na -
mi krót ko ster ny mi oraz mniej szy mi ptasz ka -
mi o ∏a god nym uspo so bie niu. Ama dy ny bar -
dzo do brze czu jà si´ w klat kach ob fi cie ob sa -
dzo nych ro Êli na mi. Wte dy mo˝ na za ob ser wo -
waç, ˝e pta ki 80% dnia po Êwi´ ca jà na czysz -
cze nie i uk∏a da nie swych piór, dzi´ ki cze -
mu sà one lÊnià ce, g∏ad kie i Êci Êle przy le ga -
jà do cia ∏a. Do uda nych l´ gów po trze bu je -
my pta ki, któ re po cho dzà z na tu ral nych l´ -
gów (czy li zo sta ∏y wy cho wa ne przez ro dzi -
ców swe go ga tun ku), nie sà spo krew nio -
ne, no i po win ny mieç skoƒ czo -
ny rok, choç ja w swej ho dow li nie kie dy uzy -
sku j´ po tom stwo od pta ków znacz nie m∏od -
szych (skoƒ czo ne 7 mie si´ cy). Klat ka o wy mia -
rach 80x45x45 cm jest w zu pe∏ no Êci wy star -
cza jà cym re wi rem gniaz do wa nia dla jed nej pa -
ry. Jak wcze Êniej pi sa ∏em, pta ki te uwiel bia -
jà, gdy jest spo ro zie le ni. Ja sto su j´ bud ki pó∏ -
otwar te, z siat ki o ocz- kach 1x1 cm i prze pla -
tam je sztucz ny mi ro Êli na mi (opi sa -
∏em ju˝ wcze Êniej ta kà bud k´ w ar ty ku le o kra -
sno gon ku oliw ko wym, Wo lie ra 1/2007). Pta -
ki za cho wu jà si´ tam spo koj nie i czu jà si´ bez -
piecz ne. Ko lej nà bar dzo wa˝ nà rze -
czà jest ich kar ma. Na co dzieƒ pta ki spo ̋ y wa -
jà ró˝ ne go ro dza ju mie szan ki ziar no we su -
che, jak i skie∏ ko wa ne. Za wsze ma jà sko rup -
ki od ku rzych jaj, szkie let mà twy (se pie), mi kro -

ele men ty, zie le ni n´ w po sta ci gwiazd ni cy, mle -
czu, po krzy wy, cy ko rii, rde stu pta sie -
go, krwaw ni ka i dzi kie go pro sa, za któ -
rym prze pa da jà wszyst kie astry dy. Raz na ty -
dzieƒ do sta jà mie szan k´ ja jecz nà (go to we pre -
pa ro wa ne po kar my ja jecz ne). Nie po da j´ go to -
wa ne go jaj ka ani ˝ad nych po kar mów zwie rz´ -

cych. Z wa rzyw da waç na le ̋ y ogór ki (nie wiel -
kie ilo Êci), me lo ny, ka bacz ki, cu ki ni´, ar bu -
zy, tar tà s∏od kà mar chew, a z owo ców ch´t -
nie sku bià jab∏ ka, grusz ki, brzo skwi nie i wszyst -
ko co jest so czy ste i s∏od kie. Ta kà kar m´ sto su -
je my do mo men tu, gdy sa mi ca znie sie 2-3 jaj -
ka. Póê niej zmie nia my kar m´ na su che ziar -

Amadyny ostrosterne, standardy.

Odmiana be˝owa.
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no i za bie ra my po kar my bia∏ ko we. Do pi cia po -
da je my tyl ko wo d´, ogra ni cza my owo -
ce oraz wa rzy wa. To wszyst ko ma na ce -
lu wpro wa dze nie pta ków w stan wy ci sze -
nia i spo koj ne go wy sia dy wa -
nia jaj. Po 13-14 dniach klu jà si´ m∏o de i wte -
dy na le ̋ y jak naj bar dziej uroz ma iciç po -
karm. Po 22 dniach m∏o de opusz cza jà bud -
k´ i przez 14 dni sà do kar mia ne przez ro dzi -
ców. G∏ów nie to sa miec do kar mia m∏o -
de, bo sa micz ka przy go to wu je si´ ju˝ do ko lej -
ne go l´ gu.

M∏o de ama dy ny ostro ster ne po wy lo -
cie ma jà ma to we upie rze nie, czar ne dziob -
ki, a na g∏o wie wi daç jesz -
cze puch, ale po trzech mie sià cach ni -
czym nie ró˝ nià si´ ju˝ od swych ro dzi ców. Do -
ro s∏e pta ki ma jà bar dzo moc no roz wi ni´ ty in -
stynkt ro dzi ciel ski, sà bar dzo opie kuƒ -
cze i w zwiàz ku z tym by ∏y u˝y wa ne, obok me -
wek, ja ko mam ki do wy cho wu ama dyn wspa -
nia ∏ych. Ama dy ny ostro ster ne by wa jà ∏à czo -
ne w pa ry z ama dy na mi krót ko ster ny mi – po -
tom stwo ta kie go zwiàz ku jest p∏od ne.

Uzy ska no ta kie mu ta cje: bia ∏a, kre mo -
wa, be ̋ o wa. Dzie dzi cze nie mu ta cji u ama -
dyn ostro ster nych jest sprz´ ̋ o -
ne z p∏cià, a wi´c nie ma ta kich sa mic, któ -
re by by ∏y roz sz cze pial ne, np.:

1. ¸à czàc sam ca szpal ta (czy li pta ka z ukry -
tym ge nem da nej mu ta cji, he te ro zy go t´) z sa -
mi cà z mu ta cjà, otrzy ma my (Ozna cze -
nia: 1,0 – sa miec, 0,1 – sa mi ca):

25% – 1,0 – szpal ty,
25% – 1,0 – mu ta cja,

Specjalistyczne klatki dla ptaków
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Amadynka d∏ugosterna z Hali Wolnych Lotów warszawskiego zoo. Fot. W∏. Kwiatkowski Na pierwszym planie amadyna ostrosterna odmiany kremowej.
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25% – 0,1 – mu ta cja,
25% – 0,1 – stan dard.

2. 1,0 – mu ta cja + 0,1 – stan dard 
otrzy ma my:
50% – 1,0 – szpal ty,
50% – 0,1 – mu ta cja.

3. 1,0 – stan dard + 0,1 – mu ta cja
otrzy ma my:
50% – 1,0 – szpal ty,
50% – 0,1 – stan dard.

4. 1,0 – szpalt
0,1 – stan dard 
otrzy ma my:
25% – 1,0 – szpal ty,
25% – 1,0 – stan dard,
25% – 0,1 – mu ta cja,
25% – 0,1 – stan dard.

5. 1,0 – mu ta cja
0,1 – mu ta cja 
otrzy ma my:
50% – 0,1 – mu ta cja,
50% – 1,0 – mu ta cja.

Na le ̋ y uni kaç ∏à cze nia w pa ry dwóch osob -
ni ków da nej mu ta cji pe∏ nej krwi (jak na sche -
ma cie nr 5), gdy˝ po tom stwo z ta kie go zwiàz -
ku jest s∏ab sze, ma mniej piór, ma pro ble -
my ze wzro kiem, a z cza sem tra ci go zu pe∏ -
nie, co do ty czy rów nie˝ mu ta cji o ru bi no -
wym oku.

Fot. autora
(zdj´cia z w∏asnej hodowli)

Na pierwszym planie amadyna ostrosterna odmiany kremowej.

Amadyny ostrosterne ˝ó∏todziobe.

Piskl´ta odmiany be˝owej.Amadynki d∏ugosterne sà raczej ∏agodne, dlatego mo˝na je trzymaç z innymi ptakami.


