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Díszállat-kereskedésekben járva mindenki megcsodálja az ott árusított madarakat. A
sokféle gyönyörû madár között azonnal
feltûnik a gould amandina színpompája,
különlegessége. Én elõször a gould amandinát könyvbõl ismertem meg, és évek teltek
el, mire az elsõ saját példány megszerzésére
lehetõségem nyílt. A gyermekkoromtól tartó

állattartási õrület során én is végigjártam a
mások által is jól ismert utat, melynek a
halak, tengerimalac, hullámos papagáj és a
zebrapinty állomásai elvezettek a gould
amandina kiválasztásáig, tartásáig és sikeres
szaporításáig.
Ha vásárlásra adjuk fejünket és a díszpintyek felé húz a szívünk, valamint már tartot-

Kéthónapos gould amandina fióka, kézben ülve
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Héthónapos, teljesen kiszínesedett, vad
színezetû piros fejû gould amandina hím
tunk például japáni sirálykapintyet vagy
zebrapintyet, akkor nyugodtan válasszuk
ezeket a gyönyörû és kedves madarakat.
Fontosnak tartom azonban elmondani, hogy

Héthónapos, kék színváltozatú fekete fejû tojó
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Másfél hónapos fióka és egy kifejlett, vad
színezetû fekete fejû hím
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Héthónapos, többféle színû fiókák,
amelyiknek a mellén sárga folt látható vagy a
fején kicsi fehér tollak, az a vedlés utolsó
fázisában van
ilyen madarak könnyen reptethetõek a
szobában és visszamennek a helyükre
maguktól. Mivel én lakásban tartom a madaraimat, így a röpdével kapcsolatban nincs
tapasztalatom. A gould amandina vásárlása
elõtt jól megfontoltan választottam ki a csak
elöl nyitott minõségi tenyészkalitkákat.
Ha túljutunk a gould amandina tartásának sikerein és a szaporítás nem túl könynyû, de rengeteg szép élményt és tapasztalatot ígérõ tevékenységére szánjuk el
magunkat, akkor nagyon fontos, hogy
minden információt beszerezzünk a gould
amandina tartásáról, tenyésztésérõl, és
legjobb tudásunk szerint biztosítsuk a
körülményeket a költõpárunk számára.
Alapfeltétel a legalább egyéves, nem egy
fészekaljból való, összeillõ, egészséges és
a vedlést teljesen befejezett két madár. A
sikeres költés után az ifjú madarak tollváltásának nyomon követése nem mindennapi élményt ad, ahogy szürkérõl szép
színesre váltanak.
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A képek a szerzõ állományából készültek.
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Héthónapos, kék színváltozatú piros fejû hím,
melynek fején azért találhatóak kis fehér
tollak, mert a vedlést még nem fejezte be

amennyiben gyermekeinket vagy önmagunkat akarjuk életünk elsõ madarával
megörvendeztetni, akkor semmiképpen ne
a gould amandinát válasszuk, mert õket áruk
és igényeik is kiemelik a „tanuló“ vagy
„gyakorló“ madarak közül.
Elsõ feladatunk a tartásukra szánt hely
kiválasztása és annak eldöntése, hogy kedvtelésbõl, pusztán énekük és csodás tollazatuk miatt akarjuk õket tartani, vagy a
késõbbiekben szaporítási terveink is lesznek. Mindkét esetben fontos, hogy betartsunk egy-két alapszabályt. Ilyenek az
állandó, 20 °C fölötti hõmérséklet és a huzatmentes hely. Soha ne takarjuk le a gould
amandina kalitkáját éjszakára, õk maguktól
elrakják a fejüket a szárnyuk alá.
A gould amandina csendes madár, nem
tölti be a lakást hajnaltól naplementéig
csiripeléssel vagy rikácsolással, viszont a
hímek nagyon szép dallamos énekükkel
örvendeztetnek meg bennünket, és érdekes
udvarló táncot adnak elõ közben. Ezt nem
csak költési idõben, hanem minden nap
megteszik. Ezen tulajdonságok ismeretében
nyugodt szívvel tudom ajánlani, hogy nappaliban vagy konyhában helyezzük el
kalitkájukat. Gyorsan alkalmazkodnak új
környezetükhöz, megszokják a körülöttük
tevékenykedõ embereket és a háztartási
gépek hangját is.
Kedves, nyugodt, szelíd madarak. Kézhez
szoktathatóak, a fészek elhagyásakor rögtön
bizalommal közelednek hozzánk. Késõbb az

