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WWst´p

Ama zon ka mo dro bre wa (Ama zo na ama -
zo ni ca) do po ∏o wy ro ku 2005 na le ̋ a -
∏a do naj cz´ Êciej im por to wa nych ga tun -
ków ama zo nek. Pa pugi te tra fia -
∏y przede wszyst kim do do mów pry wat -
nych ho dow ców, bo dzi´ ki du ̋ ej licz -
bie spro wa dza nych osob ni ków, w prze ci -

wieƒ stwie do in nych du ̋ ych ga tun ków pa -
pug, ∏a two mo˝ na by ∏o je na byç. Co ro -
ku wie le ty si´ cy pta ków by ∏o eks por to wa -
nych z Ame ry ki Po ∏u dnio wej do wszyst -
kich kra jów Êwia ta. Pro fe sjo nal ni ho dow -
cy nie za bar dzo in te re so wa li si´ ty mi „ta ni -
mi” ga tun ka mi ama zo nek. Po za tym oka za -
∏o si´, ˝e nie sà one ∏a twe w roz mna ̋ a -
niu. Z cza sem wie le zwie rzàt, któ re by ∏y naj -

pierw trzy ma ne przez oso by pry wat -
ne, ale nie da ∏y si´ do brze oswo iç i nie spe∏ -
nia ∏y ma rzeƒ o ga da tli wej pa pu dze, tra fi -
∏o w r´ ce ho dow ców. Od kàd w 2006 ro -
ku wpro wa dzo no za kaz im por tu pta ków po -
cho dzà cych z na tu ry, za cz´ to co raz cz´ -
Êciej ho do waç tak ̋ e ama zon ki mo dro bre -
we w ce lu ich roz mna ̋ a nia, jed nak suk ce -
sy roz rod cze, w po rów na niu do du ̋ ej licz -

Ho dow la i roz mna ̋ a nie
ama zo nek mo dro bre wych

w Fun da cji Lo ro Pa rque na Te ne ry fie

Mat thias Re in sch midt
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by ho do wa nych osob ni ków, sà jak na ra -
zie nie wiel kie. 

Od cho wa ne sztucz nie, oswo jo ne ama -
zon ki mo dro bre we, Êwiet nie na da -
jà si´ do trzy ma nia w pry wat nych miesz ka -
niach, o ile wa run ki sà przy sto so wa ne do po -
trzeb tych zwie rzàt. Za wsze na le ̋ y dà -
˝yç do trzy ma nia pa pug w pa -
rach. G∏os tej pa pu gi mo ̋ e byç bar dzo moc -
ny, cho cia˝ aku rat ten ga tu nek wy ka zu -
je znacz ne zró˝ ni co wa nie osob ni -
cze pod tym wzgl´ dem. Zna ne sà osob ni -
ki, któ rych pra wie ni gdy si´ nie s∏y szy. Pa pu -
gi te nie wy ka zu jà wy raê nych zdol no -
Êci do na Êla do wa nia ludz kiej mo wy, ale, po -
dob nie jak in ne ga tun ki ama zo -
nek, uczà si´ cza sem na Êla do wa nia po je dyn -
czych s∏ów. Jed nak tyl ko nie licz ne sta -
jà si´ bar dzo „ga da tli we”. Od cho wa -
ne sztucz nie ama zon ki mo dro bre we na le -
˝à do naj bar dziej od por nych ga tun ków ama -
zo nek i dla te go po le ca ne sà po czàt ku jà -
cym ho dow com tych pta ków. W ho dow -
lach jest doÊç du ̋ o osob ni ków ama zo -
nek mo dro bre wych, wi´c ∏a two
mo˝na je do staç.

Za kwa te ro wa nie ama zo nek 
w Fun da cji Lo ro Pa rque 

Ama zon ka mo dro bre wa w na tu -
rze nie na le ̋ y do ga tun ków za gro ̋ o -
nych, dla te go te˝ w Fun da cji Lo ro Pa -
rque trzy ma ne sà za le d wie trzy pa ry te go ga -
tun ku. Jed na z tych par ho do wa na jest w wo -
lie rze eks po zy cyj nej w do st´p nej pu blicz -
noÊci cz´ Êci par ku, dwie pa ry trzy ma -
ne sà w sta cji ho dow li „La Ve ra”. Pta ki te za -
miesz ku jà pa ra mi wo lie ry wi szà ce o d∏u go -
Êci 3 m, wy so ko Êci 1 m i sze ro ko Êci 1 m. Wo -
lie ry sà tak usta wio ne, ˝e ich gór ne kra w´ -
dzie umiesz czo ne sà na wy so ko -
Êci 2,2 m, a dno wo lie ry znaj du je si´ w od le -
g∏o Êci ok. 1,2 m od wy sy pa nej pia skiem wul -
ka nicz nym zie mi. Sà one wy po sa ̋ o -
ne w dwie do brze umo co wa ne ˝er -
dzie do sie dze nia oraz ru chli wà huÊ taw -
k´. Dwie skrzyn ki gniaz do we o pod sta -
wie 25 cm oraz wy so ko Êci 80 cm, po wie szo -
ne z przo du wo lie ry, sta no wià wy star cza jà -
ce za ch´ ce nie do l´ gów. Do wy ∏o ̋ e nia bu -
dek po trzeb ne sà doÊç gru be ga ∏àz ki, któ -
re zwie rz´ ta roz drab nia jà sa mo dziel nie dzio -
bem przed i w cza sie l´ gów. Za in sta lo wa -

ny w wo lie rze na trysk po zwa la na spry ski wa -
nie jej w cza sie upa ∏u lub sy mu la cj´ po -
ry desz czo wej.

˚y wie nie
Kar mie nie ama zo nek ma miej sce dwa ra -

zy dzien nie. Pierw sze ra no, o 8.00. Pa pu -
gi do sta jà Êwie ̋ y po karm. Sa ∏at ki owo co wo -
-wa rzyw ne sk∏a da jà si´ przy naj -
mniej z 6 do 8 ró˝ nych ro dza jów po kar -
mów. Za wsze za wie ra jà jab∏ ka, grusz -
ki oraz mar chew. Po zo sta ∏e sk∏ad ni ki zmie -
nia jà si´ wraz z za po trze bo wa niem oraz po -
rà ro ku. W cza sie okre su l´ go we go, mi´ -
dzy lu tym a sierp niem, do po ̋ y wie nia do da -
wa ny jest jesz cze go to wa ny po karm (Par rot -
-Din ner fir my Ver se le -La ga). Po -
karm ten jest mi´k ki, szyb ko i do brze przy -
swa jal ny i dla te go na da je si´ tak ̋ e do od cho -
wy wa nia m∏o dych oraz wzmac nia nia s∏a -
bych zwie rzàt dzi´ ki nie co zwi´k szo nej za -
war to Êci bia ∏ek. O 14.00 ama zon ki do sta -
jà dru gà por cj´, któ ra sk∏a da si´ z su chej mie -
szan ki zia ren (mie szan ka dla ama zo nek fir -
my Ver se le -La ga). Je Êli w bud ce gniaz do -
wej znaj du jà si´ m∏o de, ra no i wie czo rem pa -
pu gi otrzy mu jà do dat ko wo nie wiel kie Êwie -
˝e kol by ku ku ry dzy.

Roz mna ̋ a nie 
Ama zon ki mo dro bre we na le ̋ à do ga tun -

ków, któ re trud no jest roz mna ̋ aç w nie wo -
li. W nie wo li znaj du je si´ jed nak doÊç du -
˝a licz ba osob ni ków te go ga tun ku, do st´p -
nych do roz ro du jest wi´c doÊç du -
˝o par, z któ rych za wsze cz´Êç pod cho -
dzi do l´ gów. Z re gu ∏y ama zon ki mo dro bre -
we osià ga jà doj rza ∏oÊç p∏cio wà w wie -
ku trzech lat. Pta ki te l´ gnà si´ na wio sn´, ja -
ja sk∏a da ne sà zwy kle mi´ dzy mar -
cem a czerw cem.

W Fun da cji Lo ro Pa -
rque (LPF) rok 2008 by∏ wy jàt ko wo uda -
ny pod wzgl´ dem l´ gów. Po raz pierw -
szy wszyst kie trzy do ro s∏e pa ry ama zo -
nek mo dro bre wych z suk ce sem za koƒ czy -
∏y se zon l´ go wy i dzi´ ki te mu wy cho wa -
no w su mie 10 m∏o dych zwie rzàt. W se zo -
nie tym rów nie do brze uda ∏o si´ wy cho wy -
wa nie m∏o dych przez ro dzi ców, co sztucz -
ny od chów. Pierw sze ja ja ka˝ dej pa ry prze -
zna czo ne zo sta ∏y do sztucz ne go od cho -
wu. Dwie pa ry po za bra niu l´ gów z∏o ̋ y ∏y ko -
lej ne ja ja i oka za ∏y si´ po tem Êwiet ny mi ro dzi -
ca mi, któ rzy wy cho wa li m∏o de do wie ku sa -
mo dziel no Êci. 

Jednodniowe piskl´ amazonki

Piskl´ta 3-tygodniowe
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W LPF w ostat nich la tach z∏o ̋ o nych zo sta -
∏o w su mie je de na Êcie l´ gów (n=11), Êred -
nio w jed nym l´ gu znaj do wa ∏o si´ 3,1 ja -
ja. W dwóch l´ gach by ∏y za le d wie 2 ja -
ja, w sze Êciu 3 oraz w trzech 4.

7 jaj zmie rzo no, by usta liç Êred nie ich wy -
mia ry. Przy n=7 wy mia ry wy no szà Êred -
nio 3,579 cm x 2,818 cm. Âred ni czas in ku ba -
cji trwa ok. 26 dni. 

27 wy klu tych pi sklàt ama zo nek mo dro bre -
wych (n=27) mia ∏o ma s´ cia ∏a w mo men -
cie wy klu cia Êred nio 10,18 g. Naj l˝ej sze z pi -
sklàt wa ̋ y ∏o przy klu ciu 8,8 g, 
naj ci´˝ sze 13,7 g.

Wi´k szoÊç pi sklàt zo sta ∏o za ob ràcz ko wa -
nych ob ràcz ka mi o Êred ni cy 9,5 m.

Sztucz ny od chów
Sztucz ny od chów ama zo nek mo dro bre -

wych z re gu ∏y prze bie ga∏ bez wi´k -
szych trud no Êci dzi´ ki do st´p nym na ryn -
ku mie szan kom do od cho wu pa pug. W Ba -
by -Sta tion w Lo ro Pa rque u˝y wa no dla ama -
zo nek po kar mu Nu tri -Bird A21. Od cho wa -
ne sztucz nie ama zon ki mo dro bre we mo -
gà byç Êwiet ny mi zwie rz´ ta mi do mo wy -
mi, któ re da jà ho dow cy wie le ra do Êci, jed -
nak, je Êli to tyl ko mo˝ li we, na le ̋ y ho do -
waç dwa pta ki, by wy pe∏ niç ich du ̋ e spo -
∏ecz ne po trze by. W przy pad ku od cho wa -
nych sztucz nie pta ków nie cier -
pi na tym ich przy wià za nie czy oswo je -
nie, prze ciw nie, dwa zwie rz´ ta umo˝ li wia -
jà w∏a Êci cie lo wi cie ka we ob ser wa cje pta -
ków i znacz nie zwi´k sza jà ra doÊç p∏y nà -
cà z po sia da nia zwie rz´ cia. Trze ba jed -
nak wie dzieç, ˝e gdy ama zon ki osià ga jà doj -
rza ∏oÊç p∏cio wà, mo gà staç si´ agre syw -
ne. Nie jest to za wsze re gu ∏à, ale mo -
˝e si´ zda rzyç i na le ̋ y si´ te go spo dzie -
waç, bo ˝y cie w jed nym po ko ju z agre syw -
nà ama zon kà nie jest lek kie. Naj lep -
szym roz wià za niem jest w ta kim przy pad -
ku zbu do wa nie wo lie ry z od po wied ni -
mi kry jów ka mi w ogro dzie. 

Wspo mnie nia 
Za nim zo sta ∏em ku ra to rem Lo ro 

Pa rque, ho do wa ∏em w swej pry wat nej 
ho dow li dwie pa ry ama zo nek mo dro bre -
wych. Zwie rz´ ta po cho dzi ∏y z wcze Êniej -
szych pry wat nych ho dow li i zo sta ∏y po ∏à czo -
ne w pa ry na je sie ni. Na po czàt ku 
se zo nu l´ go we go jed na z sa mic wy ka za ∏a za -
in te re so wa nie skrzyn kà l´ go wà i wkrót -
ce z∏o ̋ y ∏a w niej 3 ja ja, jed nak pa ra nie 

wy ka zy wa ∏a ty po we go go do we go za cho wa -
nia. Sa miec by∏ p∏o chli wy i ni gdy nie za ob ser -
wo wa no cha rak te ry stycz nych wza jem -
nych piesz czot pta ków. Jak si´ spo dzie wa -
∏em, ja ja by ∏y nie za p∏od nio ne. U dru giej pa -
ry by ∏o do k∏ad nie od wrot nie. Sa mi ca by -
∏a p∏o chli wa, a sa miec na po czàt ku se zo nu l´ -
go we go sta∏ si´ bar dzo agre syw ny. Tak bar -
dzo, ˝e gryz∏ kra ty wo lie ry, je Êli tyl -
ko ktoÊ przed nià sta∏. De mon stro -
wa∏ tym sa mym swo jà go to woÊç do l´ -
gów. P∏o chli wa sa mi ca z ko lei nie wy ka zy wa -
∏a ˝ad ne go za in te re so wa nia skrzyn kà l´ go -
wà. 

Gdy oka za ∏o si´, ˝e ja ja pierw szej pa -
ry sà nie za p∏od nio ne, po sta no wi ∏em w na -
st´p nym ro ku za mie niç part ne rów mi´ -
dzy pa ra mi. Przez dwa, trzy dni myÊl ta doj -
rze wa ∏a we mnie, ale po tem po my Êla -
∏em, ˝e mo ̋ e nie war to cze kaç do koƒ ca se -
zo nu l´ go we go, gdy wi daç, ˝e pa ry zo sta -
∏y nie w∏a Êci wie do bra ne. Nie d∏u go po usu -
ni´ ciu nie za p∏od nio nych, jaj za mie ni ∏em part -
ne rów. Ch´t ny do go dów sa miec prze nie sio -
ny zo sta∏ do wo lie ry sa mi cy, któ ra z∏o ̋ y ∏a ja -
ja, a p∏o chli wy sa miec do wo lie ry p∏o chli -
wej sa mi cy. Obie pa ry od ra zu si´ do ga da -
∏y. P∏o chli we zwie rz´ ta po zo sta ∏y p∏o chli -
we i sie dzia ∏y naj cz´ Êciej ra zem na tyl nej ˝er -
dzi wo lie ry, a ch´t ny do go dów sa miec pra -
wie od ra zu za czà∏ to ko waç przed swo jà no -
wà sa mi cà.

To, co zro bi ∏em, by ∏o sprzecz ne z wszel -
ki mi re gu ∏a mi ho dow li pta ków i trud -
no uwie rzyç, ˝e a˝ tak si´ to op∏a ci -
∏o. Mniej wi´ cej dwa ty go dnie po po ∏à cze -
niu ch´t nej do roz mna ̋ a nia pa ry, sa mi ca za -

cz´ ∏a po now nie sk∏a daç ja ja. Zno wu z∏o ̋ y -
∏a 3 ja ja i tym ra zem wszyst kie by ∏y za p∏od -
nio ne, i to przez sam ca, z któ rym miesz ka -
∏a do pie ro od dwóch ty go dni. Niepo trzeb -
ne by ∏o przy zwy cza ja nie, czas na za zna jo -
mie nie si´ pta ków, po pro stu wszyst ko by -
∏o do pa so wa ne. Praw dzi wa „mi -
∏oÊç od pierw sze go wej rze nia”. Jak wi -
daç, spo ty ka si´ jà tak ̋ e u pa pug. Trzy 
pi skl´ ta zo sta ∏y wy cho wa ne. Tak ̋ e w na -
st´p nym ro ku no wa pa ra l´ go wa od nio -
s∏a suk ces. „Za ko cha na pa ra” tak mi przy pa -
d∏a do gu stu, ˝e kie dy w ro ku 2001 zo sta -
∏em ku ra to rem Lo ro Pa rque, przy wio -
z∏em jà ze so bà z Nie miec i do ∏à czy -
∏em do ko lek cji Fun da cji Lo ro Pa -
rque. Ju˝ w pierw szym ro ku na Te ne ry fie pa -
ra po wtó rzy ∏a swój suk ces l´ go wy. Póê -
niej nie ste ty sa mi ca zmar ∏a, ale sa -
miec otrzy ma∏ no wà part ner k´, z któ rà tak -
˝e si´ roz mna ̋ a∏.

In ne uwa gi
Ama zon ka mo dro bre wa na le ̋ y do naj bar -

dziej roz po wszech nio nych w nie wo li ga tun -
ków ama zo nek. Jest re gu lar nie roz mna ̋ a -
na i obec nie do st´p nych jest na ty le du -
˝o osob ni ków te go ga tun ku, ˝e je go utrzy -
ma nie w nie wo li jest gwa ran to wa ne na wie -
le lat. 

W eu ro pej skich ogro dach zoo lo gicz -
nych obec nie (stan na sier pieƒ 2008) znaj du -
je si´ 151 ama zo nek mo dro bre -
wych. Tak du ̋ a licz ba tych pta ków wy ni -
ka przede wszyst kim z te go, ˝e wie le nie -
chcia nych zwie rzàt do mo wych jest od da wa -
nych do ogro dów zoo lo gicz nych, któ -

Kilkutygodniowe piskl´ta stajà si´ coraz silniejsze
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re przez to sta jà si´ schro ni ska mi. Du ̋ a 
licz ba pta ków nie ozna cza jed nak, ˝e te zwie -
rz´ ta re gu lar nie roz mna ̋ a jà si´ w ogro -
dach zoo lo gicz nych.

Sta ty sty ki ho dow la ne w cià -
gu oÊmiu lat (mi´ dzy ro -
kiem 2000 a 2007) wspo mi na jà o 136 wy klu -
tych i wy cho wa nych ama zon kach mo dro bre -
wych. Co ro ku w zrze szo nych oÊrod -
kach, któ re in for mu jà o przy chów ku, przy -
cho dzi na Êwiat 17 ama zo nek mo dro bre -
wych. Bio ràc pod uwa g´ du ̋ à licz b´ ho do wa -
nych zwie rzàt, wiel koÊç przy chów ku jest nie -
znacz na. Z tym wy ni kiem ama zon ka mo dro -
bre wa pla su je si´ na 6. miej scu li sty naj cz´ -
Êciej roz mna ̋ a nych w nie wo li ga tun ków ama -
zo nek. Przy chó wek ama zon ki mo dro bre -
wej sta no wi 5,4 pro cent wszyst kich re je stro -
wa nych l´ gów ama zo nek. 

W przy sz∏o Êci tak ̋ e ho dow cy po win ni za -
in te re so waç si´ ho dow là ama zo nek mo dro -
bre wych, po nie wa˝ to nie sa mo wi cie przy -
jem ne pta ki. Dzi´ ki du ̋ ej licz bie ho do wa -
nych obec nie osob ni ków, ga tu -
nek ten na pew no nie znik nie z na szych ho -
dow li.

Fot. arch. Loro Parque
Doros∏y osobnik amazonki modrobrewej

Woliera ekspozycyjna amazonek modrobrewych w Loro ParqueM∏oda amazonka modrobrewa w pe∏ni opierzona


