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Amadynka maskowa
(Po ephi la per so na ta)

To masz Kuziemkowski

AAma dy nki maskowe na le ̋ à do te go sa me -
go ro dza ju, co ama dyn ki d∏u go ster ne (Po -
ephi la acu ti cau da) i ama dy nki czar no gar -

d∏e (Po epi la cinc ta), wi´c ich ho dow -
la i wszyst ko, co jest z nimi zwià za ne, nie wie -
le si´ ró˝ ni. Wy od r´b nio no dwie od mia -
ny geo gra ficzne ama dynek ma sko wych – Po -
ephi la per so na ta, czy li for m´ pier wot -
nà oraz Po ephi la per so na ta leu co sti – mó -
wiàc po tocz nie – ama dy nk´ ma sko wà bia ∏o li -
cà (w zwiàz ku z wy st´ pu jà cy mi po obu stro -
nach ma ski bia ∏y mi po licz ka mi). Ama dy -
nki ma sko we bia ∏o li ce sà bar dzo rzad ko spo -
ty ka ne w ho dow lach, mi mo i˝ to ta od mia -
na by ∏a ja ko pierw sza spro wa dzo na z na tu ral -
ne go Êro do wi ska do eu ro pej skich ho dow -
li. Ama dy nka masko wa, jak wi´k szoÊç ama -

dyn, po cho dzi z kon ty nen tu au stra lij skie -
go i za li cza my jà do ama dynek krót ko - i gru -
bo dzio bych. Spo tkaç jà mo˝ na nie tyl -
ko w do brze za krze wio nych par kach, ogro -
dach i la sach, ale by wa te˝ doÊç cz´ stym i nie -
mi le wi dzia nym go Êciem na po lach upraw -
nych, gdzie po tra fi wraz z po dob nie od ̋ y wia -
jà cy mi si´ ga tun ka mi ama dyn wy rzà dziç nie -
ma ∏e szko dy. Ma sko ny, bo tak o nich mó -
wià ho dow cy w swo im gro nie, po dob -
nie jak ama dy nki d∏u go ster ne czy czar no gar -
d∏e wi´k szoÊç dnia sp´ dza jà na czysz cze -
niu i od po wied nim uk∏a da niu swe go upie rze -
nia, dzi´ ki cze mu ich pió ra sà Êci Êle przy le ga -
jà ce do syl wet ki i spra wia jà wra ̋ e nie b∏ysz -
czà cych. Wi daç to zw∏asz cza u sam ca, któ -
rego upie rze nie jest za wsze bar dziej wy ra zi -

ste. Wiel koÊç ama dynek ma sko -
wych nie prze kra cza 14 cm. Ró˝ ni ca mi´ -
dzy sam cem a sa mi cà jest wy raê na. Sam -
ce po sia da jà wi´k szà oraz moc niej za zna czo -
nà ma sk´ wo kó∏ dzio ba, b∏ysz czà ce upie rze -
nie, ma syw niej szy za rys g∏o wy oraz Êpie wa -
jà. Akli ma ty za cja ama dynek ma sko -
wych prze bie ga bez wi´k szych kom pli ka -
cji. Sà one pta ka mi stad ny mi i bar dzo rzad -
ko sta jà si´ êró d∏em kon flik tów za rów no mi´ -
dzy osob ni ka mi swo je go ga tun ku, jak i in -
nych, w któ rych to wa rzy stwie prze by wa -
jà. Za rów no w Êro do wi sku na tu ral -
nym, jak i w ho dow li pta ki te chcà byç ze so -
bà w kon tak cie wzro ko wym i g∏o so wym. Sta -
ra jà si´ trzy maç bli sko sie -
bie, a gdy sà czymÊ pod nie co ne lub prze stra -



maj/czerwiec 2008

ptaki egzotyczne

szo ne, na wo ∏u jà si´. Je Êli nic nie za przà -
ta ich uwa gi, sà spo koj ne i ci che. Ich za cho -
wa nie w ho dow li jest ta kie sa mo jak w Êro -
do wi sku na tu ral nym. Ma ske ny naj efek tow -
niej pre zen tu jà si´ w du ̋ ej wo lie rze ze -
wn´trz nej lub po ko jo wej, a zw∏asz cza wte -
dy, gdy ob sa dzi my jà bo ga to ro Êlin no -
Êcià, któ ra nie tyl ko da je im po czu cie bez pie -
czeƒ stwa, ale rów nie˝ ni we lu je ich p∏o chli -
woÊç i wro dzo nà nie Êmia ∏oÊç. Pta ki trzy ma -
ne w doÊç ma ∏ych klat kach cz´ sto za pa da -
jà na ró˝ ne go ro dza ju cho ro by. Ama dy -
nki ma sko we mu szà byç do brze wy la ta -
ne, bo ina czej ma jà z∏à prze mia n´ ma te -
rii, nie ch´t nie od by wa jà le gi lub sà na nie zu -
pe∏ nie obo j´t ne, a ich stan upie rze nia te˝ po -
zo sta wia wte dy wie le do ˝y cze nia. Cho -
cia˝ jest to ga tu nek cie p∏o lub ny, to wil got -
noÊç i tem pe ra tu ra nie od gry wa jà zna czà -
cej ro li w ich ho dow li. Czyn ni kiem zwi´k -
sza jà cym praw do po do bieƒ stwo bez pro ble -
mo we go uzy ska nia po tom stwa jest mo˝ li -
woÊç swo bod ne go wy bo ru part ne -
ra przez pta ki. Do ho dow li prze zna czaç na -
le ̋ y za wsze osob ni ki, któ re ukoƒ czy ∏y pó∏ -
to ra ro ku i po win ny one po cho dziç z na tu -
ral nych l´ gów, gdy˝ jest to klu czo wym czyn -
ni kiem do uzy ska nia zdro we go po g∏o -
wia tych ama dyn. Nie ste ty ze smut kiem mu -
sz´ stwier dziç, i˝ wi´k szoÊç tych pta -
ków, któ re krà ̋ à po ró˝ ne go ro dza ju wy sta -
wach czy gie∏ dach, po cho dzi z tak zwa -
nej ho dow li mew ko wej, a to je eli mi nu je do -
szcz´t nie z dal szej ho dow li, gdy˝ wszyst -
kie ce chy przy pi sa ne te mu ga tun ko -
wi przez ten pro ce der za ni ka jà. War -
to wi´c przed na by ciem pa ry ho dow la -
nej od wie dziç da nà ho dow l´ i sa me -
mu spraw dziç wa run ki by to we oraz uczci -
woÊç ho dow cy, aby prze ko naç si´, ˝e pta -
ki, któ re nam pro po nu je, nie sà ob cià ̋ o -
ne ˝ad ny mi zwy rod nie nia mi. Gdy ju˝ po sia -
da my pa r´ l´ go wà, i jest ona w od po wied -
nim wie ku, mu si my za pew niç im bud k´ pó∏ -
otwar tà, do któ rej b´ dà b∏y ska wicz nie na no -
siç ma te ria∏ na gniaz do. B´ dzie ona te˝ pe∏ -
ni ∏a funk cj´ azy lu i miej sca na noc leg. Pta -
ki naj cz´ Êciej mo˝ na za ob ser wo -
waç w swym taƒ cu go do wym z sa me go ra -
na. Gdy oba pta ki ju˝ si´ do pa su jà, sa micz -
ka za czy na sk∏a daç ja jecz ka w jed no dnio -
wych od st´ pach, czy niàc to za wsze z ra -
na. Nie na le ̋ y w tym cza sie nie po trzeb -
nie p∏o szyç i stre so waç pta ków. Po znie sie -
niu ostat nie go ja jecz ka (zno szà od 4
do 6), sa mi cza za czy na 14-dnio wy okres in -

ku ba cji. W okre sie wy sia dy wa nia ja je -
czek na szym ama dy nom po da je my po kar -
my ze zni ko mà za war to Êcià bia∏ ka oraz sa -
mà wo d´ do pi cia. Ma to na ce lu wy ci sze -
nie da nej pa ry i do pro wa dze niu l´ gu do koƒ -
ca, aby pta ki nie prze ry wa ∏y go ko lej ny mi na -
nie sie nia mi lub cià g∏y mi to ka mi sam -
ca. Dzieƒ przed wy klu ciem si´ pierw -
szych pi sklàt oba pta ki prze by wa jà w bud -
ce w ocze ki wa niu na swe po tom stwo. Na le -
˝y wów czas za opa trzyç do ro s∏à pa r´ w po -
kar my, ta kie jak: mie szan ka ziar no -
wa dla drob nej eg zo ty ki w po sta ci su -
chej oraz skie∏ ko wa nej, pre pa ro wa ne po -
kar my ja jecz ne, na sio na chwa stów, mi -
kro-i ma kro ele men ty, w´ giel drzew ny, któ -
ry po wi nien byç za wsze do st´p ny oraz sko -
ru py ku rzych jaj i osa se pia. Wa rzy -
wa, np. tar ta ka rot ka, zie lo ny ogó rek. Owo -
ce: wszyst ko co jest me lo nia ste, jab∏ ko, gru -
sza, ale klu czo wym ele men tem ich die -
ty oraz suk ce su ho dow la ne go jest zie le ni -
na. Ma ona na ce lu szyb sze oraz jak naj bar -

dziej war to Êcio we przy swa ja nie bia∏ -
ka oraz in nych war to Êci od ̋ yw czych. M∏o -
de ma ske ny prze by wa jà w gnieê -
dzie przez 21-24 dni, po czym sa mo dziel -
nie je opusz cza jà. Póê niej ro dzi ce do kar mia -
jà jesz cze swe po tom stwo, g∏ów nie sa -
miec, przez oko ∏o 14 dni. Po tym okre sie, je -
Êli jest to ho dow la klat ko wa, na le ̋ y za -
braç m∏o de osob ni ki, by nie prze szka dza -
∏y ro dzi com w ko lej nym l´ gu. Gdy po tom -
stwo zo sta ∏o wy pro wa dzo ne w wo lie -
rze, to nie ma ta kiej po trze by, gdy˝ m∏o -
de nie b´ dà in ge ro waç w ko lej ne l´ gi do ro -
s∏ych pta ków.

Ama dy nki ma sko we ∏à czo no w pa ry z in -
ny mi ama dy nk ami, ta ki mi jak d∏u go ster ne, czar -
no gar d∏e, kra to skrzy d∏e, ze ber ki, jed -
nak wszyst kie te mie szaƒ ce oka za ∏y si´ bez -
p∏odne, co pod po wia da nam, ˝e na le -
˝y skon cen tro waç si´ na w∏a Êci -
wym oraz na tu ral nym spo so bie ho dow -
li tych ˝ó∏ to dzio bych stwo rzeƒ.
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