Fot. 2. Nierozłączka czerwonoczelna (fot. D. Ostrowski)

Rozmnażanie nierozłączek czerwonoczelnych nie
stanowi problemu, jeżeli w hodowli są dobrane pary.
Do wyprowadzenia lęgów wystarczy budka o wymiarach 15 x 15 x 25 cm z otworem wlotowym o średnicy 5 cm.
Samica zwykle składa od 3 do 5 jaj w odstępach
2-3-dniowych. Wysiadywanie rozpoczyna od zniesienia 3. jaja i trwa to około 22-23 dni. Od wyklucia pisklętami opiekuje się wyłącznie samica. Samiec włącza
się w opiekę dopiero wtedy, gdy młode zaczynają się
opierzać. Papużki opuszczają gniazdo po około 35 dniach
od wyklucia. Wyglądem przypominają już dorosłe
ptaki, jednak ich barwa jest dużo bledsza. Przez kolejne 14 dni są dokarmiane przez rodziców poza budką [2, 3, 8].
Podsumowanie
Nierozłączki to niewielkie, barwne ptaki zamieszkujące Afrykę i Madagaskar. Podstawę ich diety stanowią różnego rodzaju nasiona traw i chwastów, owoce,
młode pędy drzew, jak również owady i ich larwy. Są
to ptaki niezwykle aktywne i towarzyskie, potrafią tworzyć wielotysięczne kolonie (A. rosecollis). Zamiesz-

kują zróżnicowane siedliska, od suchych skąpo porośniętych drzewami sawann, po bujne nadrzeczne lasy.
Są ptakami monogamicznymi, raz dobrana para spędza ze sobą większość czasu na wzajemnej pielęgnacji i zdobywaniu pokarmu. Dymorfizm płciowy nie występuje, wyjątek stanowią nierozłączka siwogłowa (A.
canus) i nierozłączka czarnoskrzydła (A. taranta).
Gnieżdżą się głównie w starych opuszczonych gniazdach wikłaczy i dziuplach drzew. Niektóre gatunki budują też gniazda samodzielnie (A. personatus, A. fischeri, A. lilianae, A. nigrigenis). Różne gatunki nierozłączek mogą się między sobą krzyżować. Powstałe
w ten sposób męskie hybrydy w każdym przypadku są
bezpłodne, a samice są zawsze płodne. Nierozłączki
są ptakami bardzo płodnymi, w hodowli praktycznie
nie występuje konkretny sezon lęgowy. Wystarczy im
dostęp do budki i stymulacja pokarmowa w postaci
mieszanki jajecznej. W hodowlach uzyskano szereg
odmian o niespotykanym w środowisku naturalnym
ubarwieniu. W jednogatunkowej hodowli nie sprawiają
problemów, nie wymagają doświadczenia i dużej wiedzy właściciela, są doskonałe dla początkujących hodowców papug.
W warunkach naturalnych masowe poławianie nierozłączek, spowodowane ogromnym popytem, spowodowało konieczność umieszczenia ich w Czerwonej Księdze gatunków zagrożonych. Wiele populacji
objęto ochroną w parkach narodowych i rezerwatach.
Wszystkie gatunki, z wyjątkiem nierozłączki czerwonoczelnej, chroni konwencja waszyngtońska (CITES –
załącznik II).
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