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Ama dy na ob ro˝ na, zwa na rów nie˝
ama dy nà z po de r˝ni´ tym gar d∏em
(w dos∏ownym t∏u ma cze niu z j´z. an -

giel skie go), wy st´ pu je w Afry ce. Na zwa
te go ma ∏e go ∏usz cza ka naj praw do po dob -
niej wzi´ ∏a si´ od czer wo nej pr´ gi (ob ro -
˝y), któ ra wy st´ pu je na szyi (pod gar dlu)
sam czy ka, co jest jed nà z trzech cech dy -
mor fi zmu te go ga tun ku. Po zo sta ∏e dwie
ce chy to bru nat ne za bar wie nie piór
w oko li cy pier si z moc no za zna czo nym ry -
sun kiem na brzu chu oraz, jak to by wa
w ca ∏ej ro dzi nie ∏usz cza ków, Êpiew sam ca.
Bada cze kon ty nen tu afry kaƒ skie go, jak
i or ni to lo dzy wy od r´b ni li trzy od mia ny
geo gra ficz ne te go ga tun ku. Ró˝ nià si´ one

wy ra zi sto Êcià od cie ni ry sun ku wy st´ pu jà -
ce go na ca ∏ym cie le pta ka oraz in ten syw -
no Êcià bar wy brà zo wej (do ty czy to tyl ko
sam ców). Jak mo˝ na by si´ do my Êlaç, na
sku tek nie wie dzy ho dow ców wszyst kie te
trzy od mia ny zo sta ∏y wy mie sza ne mi´ dzy
so bà. Ten pro ce der nie wp∏y nà∏ jed nak ne -
ga tyw nie na uzy ska ne w ten spo sób po -
tom stwo, ani te˝ nie spo wo do wa∏ ̋ ad nych
zwy rod nieƒ ge ne tycz nych. Je dy nà wi zu al -
nà po zo sta ∏o Êcià te go ro dza ju krzy ̋ ó wek
sà doÊç znacz ne ró˝ ni ce w in ten syw no Êci
ubar wie nia. Pta ki w swym na tu ral nym Êro -
do wi sku w wi´k szo Êci sta ra jà si´ prze by -
waç w sà siedz twie za sie dleƒ ludz kich.
Dzie je si´ tak dla te go, ˝e ma jà wów czas

bar dzo ∏a twy do st´p do ˝e ro wisk, co po -
wo du je plà dro wa nie pól upraw nych, sa -
dów, ogro dów itp., a sa mym za in te re so -
wa nym po zwa la na za spo ko je nie swo ich
po trzeb po kar mo wych. Ama dy ny ob ro˝ -
ne ma jà 12-13 cm wiel ko Êci. Sà pta ka mi,
któ re doÊç do brze wy trzy mu jà ni skà tem -
pe ra tu r´, jak i jej wah ni´ cia, z wy jàt kiem
okre su na no sze nia si´ sa mic. Po wód: ni -
skie tem pe ra tu ry sà cz´ stà przy czy nà czo -
po wa nia si´ jaj u sa mic i zja wi sko to do ty -
czy za rów no sa mic m∏o dych, jak i tych do -
ro s∏ych (pa ro let nich). Ama dy ny ob ro˝ ne
sà na to miast bar dzo wra˝ li we na prze cià -
gi, nad mier nà wil goç, zw∏asz cza z d∏u go
utrzy mu jà cym si´ ch∏o dem, co z cza sem



pro wa dzi do ró˝ ne go ro dza ju po wi k∏aƒ
cho ro bo wych, szcze gól nie uk∏a du od de -
cho we go. Nie na le ̋ à one nie ste ty do pta -
ków o ∏a god nym uspo so bie niu. Potra fià
czy niç wie le szkód i spo ro za mie sza nia za -
rów no wÊród pta ków swe go ga tun ku, jak
rów nie˝ wÊród in nych wspó∏ miesz kaƒ -
ców, z któ ry mi wspól nie eg zy stu jà. Cz´ sto
si´ zda rza, ˝e upa trzà so bie ofia r´ i wy -
trwa le jà prze Êla du jà, zw∏asz cza je Êli jest to
ptak o ∏a god niej szym uspo so bie niu lub
mniej szej bu do wie cia ∏a. Dla te go nie war -
to de cy do waç si´ na ho dow l´ tych za -
dzior nych ama dyn we wspól nej wo lie rze,
bo za wsze b´ dà one pro wo dy rem bó jek
lub drob nych utar czek. Wy jàt kiem sà ama -
dy ny d∏u go ster ne (Po ephi la acu ti cau da),
czar no gar d∏e (Po ephi la cinc ta), ste po we
(Po ephi la per so na ta), dia men to we (Em ble -
ma gut ta ta), cho cia˝ one te˝ po tra fià po-
ka zaç, je Êli jest ta ka po trze ba, swój za -
dzior ny cha rak ter. Ho dow l´ ama dyn 
ob ro˝ nych mo ̋ e my pro wa dziç w klat kach
o wy mia rach mi ni mal nych 70x45x50 cm
lub w wi´k szych wo lie rach, w któ rych
pta ki b´ dà czuç si´ bar dzo do brze. Do l´ -
gów do pusz cza my osob ni ki po ukoƒ cze -
niu 1,5 ro ku ˝y cia. Ama dy ny ob ro˝ ne b∏y -

ska wicz nie obie ra jà so bie bud ki pó∏ otwar -
te oraz ró˝ ne go ro dza ju ko szycz ki. Na po -
czàt ku sà to miej sca do snu lub schro nie -
nia, a z cza sem od by wa jà w nich l´ gi. Zda -
rza si´ te˝ cz´ sto, ˝e sam ce bu du jà gniaz -
da wol no sto jà ce. Dzie je si´ tak zw∏asz cza
w g´ sto za ro Êni´ tych wo lier kach, któ re
do dat ko wo da jà pta kom po czu cie bez pie -
czeƒ stwa. Ta kie gniaz da zbu do wa ne sà
z ró˝ ne go ro dza ju su chych traw, sia na,
w∏ók na ko ko so we go i za wsze sà wy mosz -
czo ne mi´k kim pu chem i pió ra mi. Ama dy -
ny ob ro˝ ne sà bar dzo wra˝ li we na nie do -
bo ry wap na w ich co dzien nej die cie. Do ty -
czy to zw∏asz cza sa mic, któ re po ch∏a nia jà
je go spo re ilo Êci pod czas na no sze nia si´,
w zwiàz ku z tym ni gdy nie po win no pta -
kom za brak nàç sko ru pek ku rzych jaj, se pi
i ró˝ ne go ro dza ju drob no mie lo nych mu -
sze lek. W ho dow li mo˝ na za ob ser wo waç,
˝e sa mi ce, któ re ma jà do st´p do wap na
w ró˝ nej po sta ci, na dal sà doÊç cz´ sto
prze Êla do wa ne do le gli wo Êcià, ja kà jest za -
czo po wa nie jaj ka, cho cia˝ ich wiek wy no si
po wy ̋ ej 1,5 ro ku. Mo˝ na te mu za po biec,
do da jàc kil ka kro pli cal cium o sma ku po -
ma raƒ czo wym do kie∏ ków lub su chej mie -
szan ki ziar no wej, któ re na st´p nie trze ba

do brze wy mie szaç. Pta ki pod czas ich ∏usz -
cze nia uzu pe∏ nià nie do bo ry wap na, któ re
w tej po sta ci jest b∏y ska wicz nie wch∏a nia -
ne do ma ∏e go or ga ni zmu. Sa mi ce ama dyn
ob ro˝ nych zno szà od 4 do 6 ja je czek
w od st´ pach jed no dnio wych. Do znie sieƒ
do cho dzi za wsze z sa me go ra na, w zwiàz -
ku z czym war to pa mi´ taç, aby w tym cza -
sie bez po trze by nie dr´ czyç pta ków (sa -
mic) i za osz cz´ dziç im stre su, a tym sa -
mym po zwo liç na ∏a god ne na nie sie nie,
a za ra zem spo koj ne przej Êcie w stan, któ -
rym jest in ku ba cja jaj. Wy sia dy wa nie trwa
od 12 do 14 dni. Zaj mu jà si´ tym obo je ro -
dzi ce, lecz w no cy na ja jecz kach za wsze
sie dzi sa micz ka. Dzieƒ przed wy klu ciem
si´ pierw szych pi sklàt obo je ro dzi ce prze -
by wa jà w bud ce. W tym okre sie ko lor
skó ry pta ków jest bar dzo ciem ny, a ich ca -
∏e cia ∏o po kry wa ciem ny puch. Jest to jed -
no cze Ênie sy gna∏ dla ho dow cy, ˝e by ju˝
zmie niç ich die t´ na bar dziej uroz ma ico nà.
W jej sk∏ad po win no wcho dziç mo czo ne
ziar no (kie∏ ki), zie le ni na (gwiazd ni ca,
krwaw nik, po krzy wa, tasz nik, mni szek le -
kar ski), wa rzy wa (wszyst ko me lo nia ste),
owo ce (jab∏ ko, grusz ka), na sio na chwa -
stów, mie szan ki ja jecz ne, drob ne bez kr´ -
gow ce (bez chi ty ny) i ró˝ ne go ro dza ju
owa dy w ka˝ dej po sta ci (su che lub ˝y we).
M∏o de ama dy ny ob ro˝ ne ro dzin ne
gniazd ko opusz cza jà, gdy ukoƒ czà 21-24
dni. Od te go mo men tu sà jesz cze przez
oko ∏o dwa ty go dnie ob fi cie do kar mia ne
przez obo je ro dzi ców, któ rzy bar dzo tro -
skli wie opie ku jà si´ ni mi. W mo men cie,
gdy m∏o dzie˝ ju˝ sa mo dziel nie po bie ra
po karm, na le ̋ y jà bez zw∏ocz nie od dzie liç
od ro dzi ców. W prze ciw nym wy pad ku
mo ̋ e my utra ciç ca ∏y ten przy chó wek, bo
ich oj ciec pie czo ∏o wi cie za bie ra si´ do od -
by cia ko lej ne go l´ gu, a swe po tom stwo
za czy na doÊç ry go ry stycz nie prze Êla do -
waç. W chwi li wy lo tu m∏o dych ama dyn
ob ro˝ nych mo˝ na bez pro ble mu od ró˝ niç
sa mi ce od sam ców, któ re ju˝ po sia da jà
wi docz nà czer wo nà pr´ g´ na pod gar dlu,
ale w∏a Êci we upie rze nie pta ki osià ga jà, gdy
ukoƒ czà czwar ty mie siàc ˝y cia. Z mu ta cji
barw nych wy ho do wa no ama dy ny ob ro˝ -
ne z po ma raƒ czo wà pr´ gà, ama dy ny iza -
be lo wa te, pa ste lo we, a obec nie na Za -
cho dzie fu ro r´ ro bi ama dy na o upie rze niu
bia ∏ym jak pa pier z moc no czer wo nym
po de r˝ni´ tym gar d∏em.
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