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Na úvod našeho rozhovoru Márcia uvádí, že 
chovatelé v Brazílii mají v oblibě chov ende-

mických, brazilských druhů papoušků. Nejčastěji 
mají ve svých voliérách amazoňany modročelé, ary 
ararauna nebo aratingy žluté. Není ale samozřejmě 
možné si v Brazílii na zahradě papoušky odchy-
tit a následně je chovat. Většina jedinců, které se  
u chovatelů nacházejí jsou předtím zabavení ptá-
ci. Mnoho mláďat je totiž stále vybíráno z hnízd  
a ilegálně prodáváno na trzích se zvířaty nebo pří-
mo na ulicích. Tito jsou pak často zabaveni úřady 
a organizace IBAMA je poté, co jsou ptáci opět  
v kondici, poskytuje papouščím farmám, které 
mohou obchodovat až s odchovy těchto papouš-
ků. Márcia k této problematice dále doplňuje: 
„Na úvod je to dobré téma. Stojí totiž i za zmínku, 
že naše vláda se od roku 2008 snaží udělat seznam 
druhů, se kterými vůbec nebude možné obchodovat 
a nebude možné je ani chovat. Absolutně nechápu, 
proč právě my bychom měli mít zákaz chovu některých 

brazilských druhů, když je všude ve světě chova-
telé chovají. Protože se vláda snaží dělat opat-
ření, neuděluje ani licence pro chov papoušků 
novým papouščím farmám. To je velký pro-
blém, protože majitelé starých farem nemohou 
investovat do zařízení a nové farmy nevzni-
kají. Je to začarovaný kruh, a pokud nám ješ-
tě úředníci zakáží chovat některé druhy, naše 
práce bude naprosto bezpředmětná. Snažíme se  

vybudovat silnou genetickou rezervu, což bez 
odchovů v zajetí nebude možné. Momentálně 
jde o největší problém v brazilském chovatel-
ství“. 

V Brazílii jsou jak chovatelé papoušků  
s cílem odchovat mláďata, tak také majitelé 
domácích mazlíčků. Co se týká papouščích 
farem, tak ty větší vlastní 700–1800 papouš-
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Márcia Weinzettl:

Márcia Weinzettl je velmi milá a elegantní dáma. Po několika minutách rozhovoru  
s ní nadto zjistíte, že je i vysoce zkušenou chovatelkou papoušků. Působila dokonce 

jako kurátorka celkem 11 papouščích farem v Brazílii. Márcia  
momentálně žije v Rio de Janeiro, jednom z nejkrásnějších měst.  

Za posledních 8 let odchovala skoro 600 aratingů žlutých, 51 arů hyacintových  
a přibližně 600 mláďat různých druhů amazoňanů. S touto nadšenou chovatelkou 

jsem se setkala v Austrálii na kongresu AVES, kde byla jednou z přednášejících.  
A o nějaký ten čas později mám tu čest o Márcii napsat článek. Tedy konkrétněji 

řečeno jej specializujeme na chovatelské zkušenosti, které se týkají aratingů žlutých. 
Nejprve nám ale řekne chovtelka pár slov o chovu papoušků v Brazílii… 

Nejčastěji chované druhy v Brazílii: 
Amazona aestiva, amazonica, ochrocephala, 
vinacea, xanthops, rhodocorytha, festiva, 
pretrei; 
Pionus maximiliani, menstruus,  tumultuosus; 
Ara ararauna, macao, chloroptera, severa; 
Anodorynchus hyacinthunus; 
Propyrrhura maracana, auricollis; 
Diopsittaca nobilis; 
Guaruba guarouba;
Aratinga acuticaudata, aurea, auricapilla,
jandaya, cactorum, leucophthalmus, mitrata,
solstitialis, weddellii; 
Deroptyus accipitrinus; 
Forpus xanthopterygius; Nandayus nenday;
Pionites leucogaster, melanocephala; 
Pyrrhura cruentata, frontalis, leucotis, 
perlata, lepida, picta.

Márcia Weinzettl
je uznávaná
chovatelka
papoušků
z Brazílie.  
Na snímku 
v AMC Aviary

Aratingové žlutí v chovatelském zařízení Rostan Aviary
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ků, většinou druhy, které jsou uvedeny  
v úvodu článku. Střední vlastní 150–500 
ptáků a malí chovatelé chovají 50–100 
papoušků. Ty největší farmy jsou záro-
veň také nejstarší, původně založené pro 
komerční účely. Co se týká nejmenších 
chovatelů, tak jde většinou o rodiny, kde 
papoušky ručně dokrmují a následně 
odchovy poskytují pro trh s domácími 
mazlíčky.  
Márcio, kdy jsi začala s chovem pa-
poušků? Jak jsi se rozhodla, že chceš, 
aby bylo tvé hobby i tvou profesí? To 
je přece sen každého chovatele. Mu-
síš být velmi spokojená… 
„Vystudovala jsem biologii, a pro ten-
to obor jsem se rozhodla, protože jsem 
měla vždy ráda barevné zástupce ptačí 
říše, ale samozřejmě i savce. V roce 1990 
jsem nastoupila v ZOO Rio jako chova-
telka savců, ale o čtyři roky později jsem 
se odebrala k ptákům a začala pracovat 
v Rio de Janeiro v chovatelském zaříze-
ní „Rodeo drive“. Tady jsem se naučila 
spoustu věcí, protože majitel byl ocho-
ten investovat do nových technologií  
a také do vzdělání. Nechovám papouš-
ky doma, jelikož působení na farmách 
mi zabere mnoho času a mám tak mož-
nost být kurátorkou více párů, než kolik 
bych jich mohla mít dona. A ano, jsem 
opravdu šťastna! Ve svém životě jsem 
měla obrovské štěstí na lidi kolem sebe, 
se kterými se dobře pracovalo, a mnoho 
mne naučili.“

Chovatelčině srdci nejbližší jsou 
aratingové žlutí (Guaruba guarouba). 
V jejich chovu je skutečnou mistriní  
a jak sama tvrdí, každou sezonou své 
vědomosti ještě zokonaluje. Tento 
krásný druh chová už 21 let a svého 
času měla v péči 160 párů. Nyní jich je 
„pouze“ 90 z výše uvedených důvodů 
zavírání některých papouščích farem.   

Jak vypadají voliéry pro aratingy žluté? Od-
chovávají spíše ve venkovních voliérách nebo 
ve vnitřních? Mají papoušci ve voliérách něja-
ké rostliny nebo je chováte v závěsných volié-
rách? Co je na dnu voliéry?
„Aratingy žluté chováme v řadových voliérách, 
stejně jako všechny naše ostatní druhy papoušků. 
Vždy je ale mezi voliérami neprůhledná clona. 
Zhruba 90 % našich voliér je závěsných. Dna ně-
kterých závěsných voliér tvoří štěrk a někde máme 

beton. Ve voliérách, které nejsou závěsné je 
na dnu písek. Co se týká budek, tak mám 
nejlepší zkušenosti s hnízdními budkami ve 
tvaru písmene L. Takto vytvarované budky 
přestavují pro papoušky skvělou možnost, 
jak mohou být vajíčka chráněna. Velikost 
budky je většinou 50 cm (výška) a 25 cm 
(délka a šířka). Vevnitř se nachází 8 cm vrs-
tva písku a 4 centimetrová vrstvu dřevěných 
hoblovaček. Vždy musíme mít zabezpečení 
proti vniknutí škůdců. Holuby a krysy jsou 
nejčastějšími z nich. Holuby nejsou predá-
toři, ovšem mohou do voliér zavléct nemoci. 
Měli jsme problém i s hady, ale ne tolik.“

Krmení pro aratingy žluté předsta-
vuje 70 % granulí a 30 % zrní pro střední 
papoušky. K tomuto je přidáváno ovoce a 
zelenina dle sezony – nejčastěji banány, pa-
pája, hrušky, guáva, chilli, mrkev apod. Co 
se týká doplňkových vitaminů či minerálů, 
tak Márcia žádné neposkytuje. Krmivo to-
tiž obsahuje vše potřebné. Jediné, co přidá-
vá je pouze vápník, pokud samička snese 
během sezony vysoký počet vajec. 

KDO je Márcia Weinzettl?
 Vystudovala biologii, promovala před 25 lety
 Žije v Brazílii, kde působila jako kurátorka 

na 11 papouščích farmách
 Je školitelkou odbornosti chovatelů  

na papouščích farmách
 Designérka voliér, které vyvíjí  

pro efektivnější chov papoušků
 Přednáší na různých seminářích a kurzech 

v Brazílii i v zahraničí
 Je konzultantkou pro chov papoušků  

na několika papouščích farmách v Brazílii  
i v zahraničí

Márcia Weinzettl
působila jako kurátorka
chovu papoušků
na 11 papouščích farmách

Márcia Weinzettl
odchovala za posledních 
8 let téměř 600
mláďat aratingů žlutých. 
Na snímku  
ve FreePower Aviary

Chovatelské zařízení Rostan Aviary

Chovatelské zařízení FreePower Aviary

Chovatelské zařízení Papagaios Urbanos Aviary
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Kontakt na autorky: 
Márcia Weinzettl: marciawp@infolink.com.br 

web: www.marciaweinzettl.com.br
Alena Winnerová: redakce@papousci.com 

web: www.alenawinner.com

A jak Márcia připravuje aratingy žluté na hnízd-
ní sezonu? „Změníme běžné krmivo na reprodukční 
krmivo. Přidáváme více ovoce a zeleniny. Papouš-
kům uděláme rovněž preventivní veterinární vyšet-
ření a když je zapotřebí, přeléčíme je Mebendazolem, 
Coccidiostatem nebo jinou medicínou. Budky jsou 
vždy po chovné sezoně spáleny a jsou poskytnuty 
nové. Kdy se chystají aratingové zahnízdit poznám 
velmi snadno. Jde o velmi romantický druh a vlast-
ně musím říci, že aratingové žlutí jsou opravdovými 
milovníky. Když se páří, tak jim vůbec nevadí pří-
tomnost chovatele. Samozřejmě také více chodí do 
budky, stávají se agresivními a to znamená, že brzy 
objevím snůšku“.

Aratingové žlutí začínají s hnízděním okolo 
druhého roku svého života. Podle Márcie není pro-
blematické pár sestavit, jelikož jde o velmi přátelský 
druh. V tomto období je ale zapotřebí dát si pozor, 
abyste nedali do páru dva samce. V tuto chvíli by se 
mohli i zabít, jelikož agresivita v hnízdní sezoně je 
markantní.  

I Márcia se setkala s tím, že samička na vejcích 
neseděla nebo papoušci rozbíjeli vejce. Pro tyto pří-
pady si dělá pro každý pár podrobné popisky, které 
pak prostuduje a udělá opatření na další rok. Vejce 
například podloží jiným párů nebo zkrátka změní 
metodu chovu dle konkrétní individuální situace. 
Nejednou se stalo také to, že když už se mláďata 
vylíhla, papoušci je nekrmili, nebo je dokonce za-
bili. To se podle chovatelky stává u nově sestave-
ných párů, které jsou nezkušené. Dle její zkušenosti 
se odchovat mladé páry naučí časem a zpravidla  
s nimi pak již problémy nejsou. K problematice kr-
mení mláďat rodiči Márcia doplňuje: „Aratingové 
žlutí totiž krmí vždy pouze dvě mláďata na snůšku. 
Když mají více než dvě vejce, budou krmit pouze dvě 
nejstarší mláďata. Takže jestli chcete ostatní mláďa-
ta zachránit, je zapotřebí vejce odebrat, vylíhnout je  
v líhni a dokrmit, nebo je podložit jinému páru. Já to 
ale dělám tak, že mláďata nechám vylíhnout a když 
se vylíhne to třetí, odeberu nejstarší – tedy první vy-
líhnuté mládě a to je pak ručně dokrmováno. Když se 
vylíhne čtvrté mládě, ihned odeberu druhé nejstarší. 
S tímto způsobem mám perfektní zkušenost a je to již 
léty osvědčená metoda“. 

Márcia posledních patnáct let dokrmuje většinu 
svých odchovů. Některá mláďata od 2 týdnu věku, 
jiná už od vajíčka. Takhle může odchovat více mla-
dých a mít je ochočená pro trh s domácími mazlíč-
ky. Aratingové žlutí jsou totiž perfektními mazlíčky 

a brzy si oblíbí všechny členy nové ro-
diny. Pro kroužkování mláďat používá 
chovatelka kroužky o velikosti 9 mm. 

Aratingové žlutí jsou ve volnosti 
stále ohroženi, ale populace v zajetí ka-
ždým rokem roste. Intenzita odchovů 
je vyšší, protože už máme o jejich po-
třebách dostatek informací a odcho-
vy se daří. Bohužel já osobně nemám  
v důsledku náročného zaměstnání čas 
je pozorovat ve volnosti. Mám opravdu 
hodně práce… Ale máme biology, kteří 
pracují v terénu a píší do mnoha časo-
pisů o jejich životě ve volnosti. Čerpám 
i z jejich slov. 
Kdyby Tě zkontaktovali chovatelé ze 
zahraničí a měli zájem o odchovy, je 
možný export aratingů žlutých z Bra-
zílie?

„Ano, možný je, ovšem my prodává-
me odchovy pouze chovatelům v Brazílii. 
Problém je totiž v tom, že zorganizovat 
celý proces exportu by bylo velmi kom-
plikované a časově náročné. Úřady vy-
žadují velké množství dokumentů, je to 
opravdu nepříjemná byrokracie. Ale při-
pouštím fakt, že se situace možná změní 
a začneme aratingy žluté prodávat i do 
zahraničí.“

Márcii Weinzettl děkuji za rozhovor a za celou 
redakci přeji mnoho chovatelských úspěchů ne-
jenom s odchovy aratingů žlutých. 

Mláďata aratingů žlutých v Papagaios 
Urbanos Aviary

Syn chovatelky s aratingou žlutým 
ve FreePower Aviary

Mláďata aratingů žlutých v AMC Aviary


