ki és a szakosztályon belüli versenyben is
összesítettben második lettem!
Zárásul csak annyit, aki Szabadkán jár, ne
hagyja ki, hogy meglátogassa Lacit, mert
gyönyörû környezetben, gyönyörû madarak
között tölthet el csodás perceket!
Szakosztályunk elérhetõsége:
www.sekcij-pticara.rs
Elérhetõség: Deák László Viroviticka 2
2400 Subotica-Serbia
Tel.: 024 -535-459 * Gyûrûszám -SRB-22-25
Írta: Tomek Róbert
E-mail: rtomek@sksyu.net
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ben kihat a fiókák jó fejlõdésére, ezúton is
csak ajánlani tudom, aki teheti, termelje meg

magának a madarai számára szinte
nélkülözhetetlen csumizt, napraforgót … és
mindezt féléretten (tejesen) kínálja kedvenceinek, az eredmény nem fog elmaradni!
Szoktad-e megmérettetni a madaraidat,
szoktál-e részt venni a kiállításokon?
Hosszú évek óta tagja vagyok a szabadkai kisállattenyésztõk – madarász
szakosztályának –, és természetesen szoktam kiállításra is küldeni a madaraimat. Az
elmúlt néhány évben több szép sikert értem
el, úgy helyi, mint országos szinten is. A
2008-as belgrádi országos bajnokságon a
rubin rozellám a második helyet érdemelte

A GOULD AMANDINA SZAPORÍTÁSA

6 napos fiókák
A gould amandina szaporítása nem túl
könnyû feladat, de ha a tartásában már
megfelelõ tapasztalatot szereztünk és rendelkezünk egy megfelelõ párral, akkor bátran vágjunk bele. Nagyon fontos, hogy minden információt beszerezzünk a madarak
tartásáról, tenyésztésérõl, és legjobb tudásunk szerint biztosítsuk a körülményeket a
költésre kiszemelt párunk számára. Alapfeltétel a legalább egyéves (ezt mindenképpen

tartsuk be), nem egy fészekaljból való, összeillõ, egészséges és a vedlést teljesen befejezett két madár.
A gould amandina röpdében és kalitkában egyaránt szaporítható. Én az egy kalitka, egy költõpár elvet tartom a legjobbnak,
de nem vitatom, hogy röpdében akár több
pár együtt is sikeresen tenyészthetõ.
Vásárláskor, választáskor érdemes elõre
gondolni arra, hogy szeretnénk-e szaporulatot, vagy csak szépségükért tartjuk madarainkat. Amennyiben fiókákat akarunk nevelni, érdemes eldönteni, hogy milyen színváltozatot vagy színváltozatokat kívánunk
szaporítani. Ha egy színváltozatot kedvelünk és a fiókákat is szeretnénk, hogy ilyenek legyenek, akkor vásárláskor érdemes
megnézni, hogy az eladó vegyesen vagy színek szerint tudatosan elkülönítve tenyészti-e madarait. Én is saját tapasztalatomból
tanultam meg, hogy ha a szülõk ismerete
nélkül, kezdõ gould amandina tartóként
vásárolt, két tisztán fekete fejû vérvonalat
képviselõnek hitt madarat párba állítunk,
azoknak könnyen lehetnek piros fejû fiókái,
hiszen a korábbi nemzedékek tulajdonságait nem ismerjük.
Amennyiben sikerült beszerezni a megfelelõ madarakat, melyek megszokták a he-

A 8 napos fiókákon már megjelentek az
elsõ szárnytollak

16 napos fiókák
Díszmadár Magazin 2009. 8.

A tojások

lyüket és jó kondícióba kerültek, akkor a következõ lépés az odú felhelyezése. A madarak csõrének színe elárulja, hogy felkészültek a költésre. A hímek csõre fehér lesz piros véggel, a tojók csõre pedig szinte teljesen befeketedik.
Tapasztalatom szerint azokat az odúkat
szeretik legjobban, melyeknek nyílása 9-10
cm magasan van és alapterülete 15x15cm.
A nyílás magassága 6-7cm, függetlenül attól, hogy kerek vagy szögletes az alakja.
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18 napos kitollasodott fiókák, melyek 1-2
nap múlva kirepülnek a fészekbõl
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1.180 Ft + postaköltség
A KÖNYV MEGRENDELHETÕ
A DÍSZMADÁR MAGAZIN
SZERKESZTÕSÉGÉNEK CÍMÉN:
MG Bt. 9700 Szombathely,
Vörösmarty M. u. 34.
T./F.: 94/313-824, www.mgbt.hu
E-mail: mgbt@vivamail.hu

Természetesen a pintyek számára készen
árusított fonott fészkekben is költhetnek
madaraink, de egy megfelelõ odú több helyet és nagyobb nyugalmat biztosít a fiókáknak és szüleiknek is.
A fészek elkészítésének nehezebb munkáját, vagyis a fészekanyag behordását a
hím végzi, amit a tojó rendez el saját ízlésének megfelelõen. Nem minden pár kezdi
egyformán jól a fészeképítést, vannak, amelyeknek mi kell hogy berakjuk az elsõ adagot az odúba, és ennek hatására kezdik elrendezni, elkészíteni a fészküket.
Az elkészült fészekbe a tojó 1-2 naponként rakja le a tojásokat. Egy fészekalj 4-8
tojásból áll. Általában a negyedik tojás lerakásakor kezdik el folyamatosan ülni azokat.
Napközben a hím lelkesen segít párjának a
költésben és rendszeresen felváltja a tojót,
éjszakára mindig a tojó marad a fészekben,
általában egyedül.
Az elsõ fióka kb. a 15. napon kel ki a tojásból, amit a fészekbõl kihallatszó halk, tücsökciripeléshez hasonló hang jelez. A
következõ napokban követi õt a többi fióka is, melyek kicsik, rózsaszínûek, és teljesen csupaszok. Jellemzõjük a csõrük két
sarkában látható fényvisszaverõ pontok.
Az elsõ fióka kikelésekor kezdjük el a
szülõknek a lágyeleség adagolását, vigyázva annak minõségére és mennyiségére.
Nappal a pár felváltva kotlik éjszakára a
tojó marad a fiókákkal. Az elsõ héten a madárkák rohamtempóban növekednek, néha
úgy látszik, mintha naponta megduplázódna a méretük. Etetés után a nyakuk kék oldalán jól látható a begyük és vékonyka bõ-

rükön át szinte a magok is kivehetõek. 7-8
napos korukra a szárnyaikon megjelennek
az elsõ tollak és 11-12 naposan már a tojó
is magukra hagyja éjszakára a fiókákat. Ekkor van jelentõsége a megfelelõ méretû
odúnak, mert tapasztalataink szerint a kisebb fészekben szorongó kicsinyeket
hamarabb egyedül hagyja éjszakára a tojó.
Ebben az idõszakban különösen fontos a
környezetük hõmérséklete, mert a fiókák
nagyon kevés tollal rendelkeznek, így
igénylik a megfelelõ hõmérsékletet.
Az elsõ fióka 19-20 nap után hagyja el a
fészket, majd 1-2 napon belül követik testvérei is. Megfigyeltük, hogy nem feltétlenül
a legidõsebb fióka repül ki elsõnek a fészekbõl. A fiókák kirepülés után pár napig még
visszajárnak az odúba, különösen éjszakára, de egy fészekaljon belül is változhat ez,
mert vannak madarak, melyek elsõ naptól
a fészken kívül alszanak.
A szülõk ezután 15-20 napig etetik a kicsiket, miközben a tojó lerakja a következõ
fészekalj tojásait.
Ekkor a kicsiket már alig etetik a szülõk
és eljön az elválasztás ideje. Ha nem akarjuk, hogy a szülõk újabb fészekaljat kezdjenek nevelni, vagy a második költés utáni
pihenõjük következik, akkor idõben vegyük el az odút a pártól, hogy abbahagyják
a tojásrakást. Nálunk a madarak évente két
fészekaljat nevelnek fel, utána pihenõidejüket töltik.
Írta és fényképezte:
Jakab Szabolcs
Budapest
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DÍSZMADARAKRÓL
egzóták, díszpintyek,
kanárik, kis-közép
és nagypapagájok
ismeretterjesztõ anyagok,
mely neves tenyésztõknél,
hazai és külföldi
kiállításokon készült több
mint 80 órás felvételbõl
igény és érdeklõdési kör
szerinti összeállításban
(180 perc) DVD-n vagy VHS
kazettán kedvezõ áron
megrendelhetõ,
utánvétellel is.
RADNAY ZOLTÁN
Tel.:1/246-5631 20/381-0485
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