
AAma dy na krót ko ster na cie szy si´ mniej -
szym za in te re so wa niem wÊród ho dow -
ców ni˝ ama dy na ostro ster na, choç obie na -

le ̋ à do tej sa mej ro dzi ny. Byç mo ̋ e jest to spo -
wo do wa ne tym fak tem, i˝ ho dow la tych pta -
ków wy ma ga ich re je stra cji. 

W na tu ral nym Êro do wi sku ich pod sta wo -
wà kar m´ sta no wià na sio na traw, chwa -
stów oraz zie lo ne cz´ Êci ro Êlin. W ho dow -
li, na co dzieƒ, pta ki po win ny otrzy my waç bar -
dzo zró˝ ni co wa nà mie szan k´ ziar no wà, sk∏a da -
jà cà si´ z ró˝ nych ro dza jów pro sa, ka na ru, nie -
wiel kich ilo Êci mu rzyn ka, sie mie nia lnia ne -
go, ko no pi, ma ku oraz in nych na sion ole -
istych (w nie wiel kich ilo Êciach, bo ich nad -
miar po wo du je za tu cze nie pta ków, co od bi -
ja si´ ne ga tyw nie na l´gach). Bar dzo lu bià owo -
ce oraz wa rzy wa (mar chew, me lo ny, ogór -
ki). Z po kar mów ro Êlin nych uwiel bia jà: gwiazd -
ni c´, kro jo ny ko per, ka pu st´ pe kiƒ skà, 

kro jo nà po krzy w´, krwaw nik i rdest pta -
si. Nie po win no te˝ za brak nàç mi kro ele men -
tów w po sta ci prosz ko wa nej, w´ gla drzew ne -
go, sko ru pek jaj ku rzych oraz go to wych pre pa -
ro wa nych po kar mów ja jecz nych (iloÊç te go po -
kar mu trze ba kon tro lo waç, bo szyb ko pro wa -
dzi do prze bia∏ ko wa nia pta ków). 

Dy mor fizm mi´ dzy sam cem a sa mi cà jest bar -
dzo wi docz ny. Sam ce sà ma syw niej sze, po sia da -
jà wi´k szy Êli niak, ich upie rze nie jest b∏ysz czà -
ce, pod czas gdy upie rze nie sa mic jest ma to -
we. Ko lej nà ce chà sa mic jest smu klej sza g∏o wa. 

Ama dy ny krót ko ster ne mo ̋ e my trzy -
maç za rów no w wo lie rach, jak i klat -
kach. W jed nym i w dru gim przy pad ku b´ -
dà od by waç l´ gi bez ˝ad nych kom pli ka -
cji. Sà do bry mi ro dzi ca mi, o bar dzo moc -
no roz wi ni´ tym in stynk cie ma cie rzyƒ -
skim. Ama dyn ki czar no gar d∏e sà bar dzo od -
por ne na cho ro by uk∏a du po kar mo we -

go, bez naj mniej szych pro ble mów zno -
szà spad ki tem pe ra tur i tak sa mo jak ama dy -
ny ostro ster ne, z któ ry mi mo˝ na je pa ro -
waç (po tom stwo tych dwóch ga tun ków za -
wsze jest p∏od ne), w nie wo li do ̋ y wa -
jà, przy od po wied nim pie l´ gno wa niu oraz za -
spo ko je niu ich wy ma gaƒ ˝y wie nio -
wych, do 15 lat. Mi mo swe go wie ku na dal wy -
pro wa dza jà po tom stwo, o ile po zwa la -
jà im na to ich si ∏y wi tal ne. Ide al nym re wi -
rem l´ go wym ama dyn krót ko ster -
nych jest klat ka ty pu skrzyn ko we go o wy mia -
rach 80x45x45 cm. Pta ki te, jak wi´k szoÊç au -
stra lij skich astryl dów, bar dzo lu bià, jak w klat -
ce czy wo lier ce znaj du je si´ spo ra iloÊç zie le -
ni, któ ra da je im po czu cie bez pie czeƒ stwa. 

Aby uzy skaç po tom stwo od ama dy nek czar -
no gar d∏ych, pta ki te po win ny mieç skoƒ czo -
ny co naj mniej rok ˝y cia. Bar dzo do brze to le ru -
jà one bud ki pó∏ otwar te lub z siat ki, któ -
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ptaki egzotyczne

Ama dyn ka czar no gar d∏a
(Po ephi la cinc ta)

Ten ga tu nek, po cho dzà -
cy z kon ty nen tu au stra lij skie -
go, bar dziej zna -
ny jest u nas pod na zwà ama -
dy na krót ko ster na. Sà to pta -
ki bar dzo ˝y we, cie ka we i cha -
rak te ry zu jà ce si´ doÊç du ̋ à ru -
chli wo Êcià. B∏y ska wicz nie akli -
ma ty zu jà si´ prak tycz -
nie w ka˝ dych wa run kach. Jed -
nym s∏o wem jest to ptak, któ -
ry nie ma zbyt wy gó ro wa -
nych za po trze bo waƒ po kar -
mo wych i ho dow la nych.

To masz Kuziemkowski



ptaki egzotyczne

re sà prze pla ta ne sztucz ny mi ro Êli na -
mi, a na ich dnie po win na znaj do waç si´ war -
stwa le Êne go mchu. DoÊç szyb ko i ch´t -
nie przy st´ pu jà do l´ gu, za raz po za po zna -
niu si´ z da nà bud kà. Przy szli ro dzi ce bar -
dzo gor li wi po szu ku jà ma te ria ∏u do bu do -
wy gniaz da, lecz tyl ko sa micz ka je bu du je, a ro -
la sam ca ogra ni cza si´ tyl ko do do star cze -
nia ma te ria ∏u do je go bu do wy. Bar dzo do -
brym bu dul cem jest w∏ók no ko ko so we, su -
che tra wy oraz wcze Êniej wspo mnia -
ny mech, do wy mosz cze nia gniaz da. W trak -
cie bu do wy gniaz da sa miec in ten syw nie to ku -
je do swej part ner ki. Za lo ty za wsze ma jà miej -
sce na dnie klat ki, gdzie do cho dzi do ko pu la -
cji mi´ dzy pta ka mi. Sa micz ka zno si od 4 do 6 ja -
je czek. Obo je ro dzi ce wy sia du jà je bar dzo pil -
nie, jed nak w no cy na jaj kach sie dzi tyl ko sa mi -
ca, mi mo i˝ oba pta ki prze by wa jà w tym cza -
sie w bud ce. Po 14 dniach in ku ba cji klu -
jà si´ pierw sze m∏o de pi skla ki (pod czas wy sia -
dy wa nia pta ki po win ny do sta waç su che ziar -
no oraz wo d´) i wte dy na le ̋ y za czàç po da -
waç pta kom jak naj bar dziej uroz ma ico nà kar -
m´. Pod sta wà w od cho wie m∏o dych ama -
dyn sà kie∏ ki, po kar my mi´k kie (pre pa ro wa -
ne po kar my ja jecz ne), zie le ni na, wa rzy -
wa, owo ce. Nie po win no za brak nàç te˝ pro -
sa w kol bach, któ re jest przy sma kiem wi´k szo -
Êci astryl dów. Po 21 dniach m∏o de ama dy -
ny czar no gar d∏e wy la tu jà z gniaz -
da, ale przez 14 dni sà jesz cze do kar mia ne bar -
dzo pil nie i ob fi cie przez swych ro dzi ców. Ama -
dy ny krót ko ster ne sà pta ka mi doÊç p∏od ny -
mi, w zwiàz ku z czym bar dzo ∏a two si´ mno -
˝à. Pa ry ho dow la ne, bez ja kie go kol -
wiek uszczerb ku na zdro wiu czy kon dy cji, po -
tra fià od cho waç na wet i pi´ç l´ -
gów pod rzàd, jed nak na le ̋ y prze strze gaç za sa -
dy trzech l´ gów. Mu ta cje, któ re wy st´ pu -
jà u ama dyn krót ko ster nych, sà ta kie sa -
me jak u ama dyn ostro ster nych i doj -
Êcie do tych mu ta cji jest doÊç ∏a twe, po nie -
wa˝ mo˝ na je prze krzy ̋ o waç mi´ dzy so -
bà. Ama dyn czar no gar d∏ych u˝y wa no do od -
Êwie ̋ e nia krwi przy ama dy nie ostro ster -
nej. T́  sa mà me to d´ sto so wa no, i na dal sto su -
j´ si´, przy utrwa le niu ama dy ny ˝ó∏ to dzio -
bej (Po ephi la acu ti cau da hec ki), bo krzy ̋ u -
jàc mi´ dzy so bà oba ga tun ki, uzy sku je my mie -
szaƒ ca z ja snym dzio bem, a po tem da je -
my do ta kie go mie szaƒ ca ama dy n´ ostro ster -
nà ˝ó∏ to dzio bà i w ko lej nej ge ne ra cji uzy sku je -
my amad yny ostro ster ne z ˝ó∏ tym dzio bem.
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Para amadynek przy gnieêdzie.

Ptak po prawej to mieszaniec mi´dzygatunkowy (amadynka czarnogard∏a x amadynka d∏ugosterna).

Ptaki dobrze czujà si´ w grupie.


