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Ara hiacyntowa
dokończenie z poprzedniej strony

10

opiekuna, do którego bardzo się 
przywiązuje. Nie ma możliwości, 
aby zostawiać ją na dłużej bez opieki. 
Zaniedbywany ptak cierpi bowiem 
głównie pod względem psychicznym 
co może doprowadzić go do depresji, 
występowania niepożądanych nawy-
ków, takich jak np. wyrywanie sobie 
piór, a nawet do śmierci. Dlatego 
zakup każdej papugi należy uprzednio 
dokładnie przemyśleć i upewnić się, 
czy będziemy w stanie stworzyć odpo-
wiednie dla niej warunki i poświęcić 
jej wystarczającą ilość czasu. 

W naturze ary hiacyntowe przy-
stępują do lęgów od lipca do grud-
nia. Gniazda zakładają w dziuplach 
grubych drzew lub w rozpadlinach 
skalnych na wybrzeżach klifowych. 
Samica składa tam jedno lub dwa 
jaja wysiadywane przez ok. 4 tygo-
dnie. Wychowywane jest jednak 
tylko jedno pisklę. Co więcej pisklęta 
są narażone na ataki drapieżników i 
bardzo wiele z nich pada ich łupem. 
Dodatkowo dojrzałość płciową 
młode ptaki osiągają dopiero między 
6. a 10. rokiem życia. Tym samym 
tempo przyrostu populacji jest sto-
sunkowo wolne. Stanowi to kolejną 
przyczynę spadającej liczebności 
tych pięknych ar w ich środowisku 
naturalnym. 

W sprzyjających warunkach papugi 
te regularnie mnożą się w niewoli. Do 
lęgów w warunkach europejskich naj-
częściej dochodzi w maju. Do woliery 
z dobraną parą papug należy wstawić 
bardzo solidnie wykonaną budkę 
o wymiarach 60x70x100 cm, duży 
wydrążony pień lub drewnianą beczkę. 
Otwór wejściowy powinien mieć ok. 
22 cm średnicy. Samica składa 1-2 jaja 
(przy czym drugie bardzo często bywa 
niezalężone). Pisklęciem przez około 
5 miesięcy opiekują się oboje rodzice, 
jednak większość hodowców – w tro-
sce o bezpieczeństwo jaj – umieszcza 
je w inkubatorze, a następnie ręcznie 
karmi młode ptaki. Między innymi 
dlatego cena tych papug jest obecnie 
bardzo wysoka – za młody, ręcznie 
karmiony okaz trzeba zapłacić nawet 
50 tys. złotych.

Jako ciekawostkę nazewni-
czą warto dodać, że niedawno 
dokonano rewizji nazwy polskiej 
opisywanego gatunku. Wynikała 
ona z nowej reguły, w myśl któ-
rej nie można nazywać tą samą 
polską nazwą rodzajową (w tym 
przypadku „ara”) przedstawicieli 
gatunków należących do różnych 
rodzajów w nomenklaturze łaciń-
skiej. Dlatego obecnie ofi cjalna 
polska nazwa ary hiacyntowej to 
„modroara hiacyntowa”.

dr n. wet. Joanna Zarzyńska
Wydział Medycyny

Weterynaryjnej SGGW
dr inż. Paweł Zarzyński

Rozród

Z WIZYTĄ U HODOWCY

Ptasia Egzotyka - to jedna z 
największych hodowli ptaków 
egzotycznych w naszym kraju 

jak również hodowla, która nie ustę-
puje miejsca kolekcjom  europejskim. 
Położona jest w okolicach Pruszkowa 
pod Warszawą. Jej właściciele – Pań-
stwo Katarzyna i Artur  Iwańscy 
wraz z synem Sewerynem spełnia-
jąc swoje marzenie zdecydowali się 
w roku 2014 na założenie hodowli, 
która od samego początku skupiała 
się na drobiu ozdobnym, głównie 
bażantach. Jednak z czasem hodowla 
powiększała się o nowe woliery, a 
także o coraz to inne gatunki ptaków 
– często bardzo rzadko występujące 
w  prywatnych kolekcjach. Obecnie 
dzięki bardzo prężnemu rozwojowi 
hodowla obfi tuje w wiele ciekawych  

gatunków ptaków egzotycznych. 
Warta uwagi jest kolekcja żurawi, 
która składa z 6 gatunków w tym tak 
rzadkich i pięknych jak żurawie rajskie 
czy koronniki czarne. Kolejną grupą 
ptaków szczególnie lubianą przez Panią 
Katarzynę są turaki. Reprezentowane 
są przez 9  gatunków w tym 3 gatunki 
hałaśników. Z kolei oczkiem w głowie 
Pana Artura są pawie i bażanty. Ta część 
hodowli rozwija się bardzo prężnie, a 
dbałość właścicieli o dobre samopo-
czucie oraz warunki ich podopiecznych 

już zaczyna przynosić efekty. Rok 2016 
przyniósł wiele ciekawych sukcesów 
hodowlanych. Do lęgów przystąpiły  
wszystkie 3 gatunki tragopanów 
w tym tragopany plamiste.  Również 
pawie reprezentowane przez 7 mutacji 
barwnych miały dobry sezon dając 
łącznie około 70 młodych. Turaki 
czy żurawie to tylko nieliczne ptaki, 
które można podziwiać u Państwa 
Iwańskich. Ponadto w hodowli można 
obejrzeć imponującą kolekcję pta-
ctwa  wodnego i wodno-błotnego. 
Poza tym 2 gatunki czubaczy, perlice 
sępie, kariamy dwuczube czy niko-
barczyki. W ślad za rodzicami podąża 
syn Seweryn, który jednak od ptaków 
zdecydowanie woli ssaki. I tak młody 
hodowca pod swoją opieką ma wala-
bie benetta, mundżaki chińskie oraz 

2 gatunki tamaryn, a ponieważ ma 
dobrych nauczycieli również Sewe-
ryn może się w tym roku pochwalić 
pierwszymi sukcesami hodowlanymi. 
Zwierzęta pochodzą z wielu hodowli 
europejskich, które cieszą się duża 
popularnością a także dobrą opinią. 
Jest to gwarancją wysokiej jakości 
utrzymywanych zwierząt w Ptasiej 
Egzotyce. 

Hodowla zlokalizowana jest na 
sporym obszarze. Składa się z ponad 
20 wolier dla bażantów. Podobną 
liczbę wolier zamieszkują pawie.  
Woliery wybudowane w systemie 
szeregowym są bardzo estetycznie 
wykonane oraz dobrze urządzone. 
Ptaki mają wyśmienite warunki o 
czym świadczy udany sezon rozrod-
czy obfi ty w wiele zdrowych piskląt 
– często pochodzących od gatunków, 
które uchodzą za trudne w pielęgnacji, 
a także niełatwe w rozrodzie. 

Właściciele hodowli bardzo 
zaangażowali się w rozwój hodowli. 

„Ptasia Egzotyka”

Stąd jeszcze w tym roku przewi-
dziana jest dalsza rozbudowa tj. 
budowa kolejnych wolier oraz 
wybiegów, a także budowa wielu 
wolier zewnętrznych połączonych 
ze sporym zimowiskiem dla ptaków 
ciepłolubnych. Warto zaznaczyć że 
Państwo Iwańscy należą do pol-
skiego oddziału World Phesants 
Associattion i to właśnie podczas 
pierwszego zajadu tej organizacji w 
naszym kraju ich hodowla została 
zaprezentowana przed gośćmi z 
ponad 10 krajów. Zrobiła spore wra-
żenie podobnie jak sami gospodarze, 
którzy słynną z prawdziwej polskiej 
gościnności. 

Mimo tak licznej kolekcji, Państwo 
Iwańscy nadal planują jej rozbudowę, 

oraz myślą o kolejnych ciekawych i 
oryginalnych gatunkach. Mają również 
swoje hodowlane marzenia i tak Pani 
Katarzyna jest zauroczona korońcami 
plamoczubymi, a Pan Artur marzy o 
kolekcji kaczek morskich oraz o parce 
żabiru afrykańskich.  Z dobrego źródła 
wiem że spełnienie tych marzeń jest 
coraz bliżej, nie tak dawno przyjechała 
parka edredonów tak więc wszystko 
jest na dobrej drodze.

Wszystkim miłośnikom ptaków 
ozdobnych szczerze polecam odwie-
dzenie tej hodowli i na własne oczy 
obejrzenia tej imponującej kolekcji. 
Gwarantuję, że zwiedzanie hodowli 
wywoła u Państwa wiele pozytywnych 
emocji. 
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