A GOULD AMANDINA TARTÁSA
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–
Különbözõ
színváltozatok
párhuzamos tenyésztése esetén nyugodtak lehetünk, hiszen nem tudnak a párok
egymás között keresztezõdni, keveredni.
- Új vagy általunk kedvelt színek továbbörökítését vagy az azokkal való kísérletezést is lehetõvé teszi.
Jakab Szabolcs
Budapest

A gould amandina és sok más egzóta
is szereti a nyugodt körülményeket
tartása, tenyésztése során. Madarakkal
foglalkozó, madarakat tenyésztõ társaságban sokszor szóba kerül a
tenyésztéshez legjobban megfelelõ
tartási mód, és ilyenkor mindenki azt a
módszert tartja a legjobbnak, amivel Õ
maga a legjobb eredményeket érte vagy
éri el. A röpde mellett voksolók táborába
általában a nagyobb helyen, kertes
házban madarászók tartoznak, míg azok,
akik lakásban vagy egyéb zárt helyen
tartják kedvenceiket, a kalitkás módszerre esküsznek. A gould amandina szaporítása során a színváltozatok elkülönítése röpdénként megoldható, de az egy
térben lévõ több pár közül soha nem
lehetünk biztosak abban, hogy egy fiókának melyik hím lesz az apja, vagy nem
határozhatjuk meg, hogy a röpdében
elhelyezett több hím és több tojó közül
melyiknek ki legyen a párja. Én, mint azt
már korábbi írásomban is említettem, az
egy kalitka – egy pár gould amandina
módszert alkalmazom. Nem azért, mert
ez a legjobb vagy a leghatásosabb, hanem
azért, mert így tudom az elképzeléseimnek leginkább megfelelõ szaporítási
eredményt elérni, valamint a rendelkezésemre álló korlátozott hely miatt is a
kalitkás tartást kellett választanom.
A kalitkák közül én a néhány éve megjelent, zárt kivitelû, mûanyag kalitkákat
tartom a leginkább praktikusnak. Ezek
általában 3-4 mm vastag, kemény, fehér
mûanyag lemezekbõl készülnek. Nagy
elõnyük, hogy csak elsõ oldaluk rácsos,
így sokkal kevesebb maghéj és toll hullik
ki belõlük, mint a körben rácsos kalitkák-

22

ból. Könnyen tisztán tarthatóak, mert a
mûanyagot vízzel, tisztítószerrel szivacscsal kisúrolhatjuk, és nem kell attól félnünk, hogy magában tartja például a
vegyszereket. A madarak esetleges külsõ
élõsködõinek terjedésére is kevesebb
lehetõséget ad egy ilyen kalitka. Fontos
szempontnak tartom azt is, hogy egymás
mellé és egymás tetejére is elhelyezhetõek ezek a kalitkák (ezt pontos, szabványos méreteik és külsõ kialakításuk
biztosítja) úgy, hogy a madarak nem látják a mellettük lakó társaikat. A kalitkák
alsó kihúzható fiókja is segíti a könnyû,
gyors takarítást, gondozást. Gould amandina állományunk bõvülésekor csak
vásárolni kell még két-három darabot a
már meglévõ méretû, típusú kalitkából,
és a sajátjaink tetejére vagy mellé lehet
állítani azokat.
Egy-egy pár gould amandinát 60 cm
hosszú, 40 cm mély és magas kalitkában
tartok, ennél kisebb méretet nem ajánlok
használni, nagyobbat természetesen
igen.
Fészket vagy odút kívülrõl ajánlatos a
kalitka egyik ajtónyílására akasztani,
hogy ne foglaljon el helyet a kalitkán belül
a madaraktól. Ennek a külsõ odúelhelyezésnek nagy elõnye még, hogy
nyitható tetejû odú használata esetén a
szülõk zavarása nélkül könnyen, gyorsan
ellenõrizhetjük a tojások számát, a fiókák
fejlõdését, méretét, színét.
Végezetül néhány érv a páronkénti
zárt tenyészkalitkás tartás mellett:
– Nyugalmat biztosít a költés alatt a
gould amandina párok számára,
kiküszöböli a párok közötti esetleges
kisebb-nagyobb csetepatékat.
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