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Viva Pinata – Poradnik GRY-OnLine 

 

 

 
Wstęp 

Witamy w nieoficjalnym poradniku do gry Viva Pinata. Przeznaczony jest on dla tych, którzy po 
krótkim pobycie na uroczej wyspie zamieszkałej przez papierowe, wypełnione cukierkami zwierzęta 
odkryli, że zajmowanie się nimi to nie bułka z masłem. Pragnąc zwabić do swojego ogrodu nowe 
stworzenia i – co jest o wiele trudniejsze – nakłonić je do romansowania, trzeba znać ich 
wymagania i skrupulatnie je spełniać.  

Dlatego też podstawę niniejszego tekstu stanowi lista wszystkich zwierząt z dokładnymi 
informacjami dotyczącymi warunków, jakie muszą zostać spełnione, by dana pinata pojawiła się w 
pobliżu, odwiedziła nasz ogród, zamieszkała w nim i w końcu, by chciała się rozmnażać.  

Nie wszystkie gatunki żyją na swobodzie. Niektóre można nabyć w odpowiednim sklepie. Istnieje 
również parę specjalnych, które możemy zdobyć jedynie wykonując szereg określonych czynności. 
Poza nimi na liście można znaleźć zgorzkniałe pinaty, które można oswoić i przygarnąć. 
Postaraliśmy się również o uzupełnienie informacji o warunki osiągnięcia różnych kolorystycznych 
wersji pinat oraz zaznaczenie naturalnych przeciwników konkretnych gatunków, co jest przydatne 
przy planowaniu rozłożenia (oraz ewentualnego ogrodzenia) domków poszczególnych zwierząt. 

Zanim jednak przystąpimy do przekazania wam informacji, które zebraliśmy w trakcie długich 
godzin pobytu w kolorowym ogrodzie, zapraszamy do zapoznania się z szeregiem wskazówek 
przydanych dla każdego ogrodnika. Korzystając z rad zamieszczonych w następnych rozdziałach nie 
powinniście mieć problemu ze zdobyciem i hodowaniem wybranych przez was gatunków. 

Od razu zaznaczamy, że nie opiszemy, w jaki sposób można tę grę ukończyć. Powód jest 
prozaiczny – Viva Pinata nie ma końca. Możecie stawiać przed sobą różne cele, jak choćby 
stworzenie najbardziej wartościowego ogrodu, egzemplarza pinaty o nadzwyczajnej wartości, albo 
po prostu poznania wszystkich zwierząt zamieszkujących wyspę. Nie marnujmy więc czasu, 
chwyćmy łopaty w dłoń, zaopatrzmy się w konewki, a w kieszeń fartucha wsuńmy torebkę z 
nasionami trawy. Tak wyposażeni możemy ruszać. Do roboty!  
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Projektowanie i utrzymanie ogrodu 

Zanim na poważnie przystąpimy do hodowli pinat, musimy z rozwagą rozplanować nasz ogród. 
Jego powierzchnia nie jest nieograniczona, więc rozsądne wykorzystanie przestrzeni to podstawa. 
Ponadto musimy mieć na uwadze fakt, że nie wszystkie zwierzaki przepadają za sobą i niektóre 
gatunki trzeba trzymać w możliwie dalekiej odległości od siebie albo odseparować je za pomocą 
ogrodzenia.  

Niestety do naszego ogrodu nie przychodzą jedynie przyjaźnie nastawione stworzenia. Wraz z 
postępem rozgrywki będzie on odwiedzany przez chuliganów i zgorzkniałe pinaty. Jeżeli 
odpowiednio nie zabezpieczymy się przed nimi, po każdej takiej wizycie będziemy mieli sporo szkód 
do naprawiania: od chorych zwierząt począwszy, a na uszkodzonym ogrodzie skończywszy. Jak 
przystało na prawdziwego ogrodnika, mamy jeszcze na głowie całą zabawę z roślinami. Trzeba 
wiedzieć, gdzie i jak je wysadzać, czym nawozić, a także w co niektóre z nich może przekształcić 
mieszkający w pobliskiej wiosce Bart. Ponadto nie powinniśmy zapominać o zdobywaniu 
potrzebnych funduszy, bez których rozwój ogrodu stanie się niemożliwy. Żeby ułatwić nieco życie 
początkującym ogrodnikom, przygotowaliśmy szereg porad dotyczących wspomnianych zagadnień. 

 

 

W y k o r z y s t a n i e  p r z e s t r z e n i ,  ś c i e ż k i  i  

o g r o d z e n i a  

Rozmiar ogrodu – W trakcie rozgrywki możemy dwukrotnie uzyskać rozszerzenie powierzchni 
ogrodu. Pierwsze następuje po osiągnięciu jedenastego poziomu doświadczenia, drugie i ostatnie 
przy dwudziestym pierwszym. Warto jak najszybciej dążyć do uzyskania maksymalnych rozmiarów. 
Nawet wtedy miejmy jednak na uwadze, że są one ograniczone. Na naszym terenie zmieści się 
zatem jedynie pewna, określona liczba budowli, roślin i pinat (tych ostatnich teoretycznie może 
przebywać jednocześnie nieco ponad 30, ale w rzeczywistości nad taką ilością trudno jest 
zapanować). Kiedy wykorzystamy do maksimum pojemność ogrodu, nasiona nie będą chciały się 
sadzić, a zwierzęta romansować. Często też taka sytuacja może prowadzić do eskalacji walk 
pomiędzy pinatami. Starajmy się zatem do tego nie dopuszczać i pozbywać się (czyt. sprzedawać) 
niepotrzebnych już budynków i pinat. 

Kilka ogrodów – Gra Viva Pinata pozwala na założenie na jednym profilu wielu ogrodów. Ważną 
informacją jest to, że przemieszczając się pomiędzy nimi, nie tracimy zarobionych pieniędzy, 
poziomu doświadczenia, ani przedmiotów dostępnych w sklepie. Nic nie stoi zatem na przeszkodzie, 
by stworzyć kilka ogrodów, a każdy z nich przeznaczyć na przykład na jakieś inne zwierzęta. Dzięki 
temu unikniemy wielu konfliktów międzygatunkowych, a jednocześnie będziemy mogli spełnić 
dokładne wymagania dla danego rodzaju pinat. 

Ścieżki – Warto poświęcić nieco czasu i miejsca na budowę ścieżek. Są one szczególnie przydatne 
naszym pomocnikom, którzy dzięki nim mogą prędzej przemieszczać się po terenie, a co za tym 
idzie, mieć więcej czasu na pracę.  
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W sklepie zakupić można kilka różnych rodzajów ścieżek. 

 

Płoty – Otoczenie niektórych części ogrodu może nam się przydać. Po pierwsze, możemy w ten 
sposób uchronić pinaty przed atakami ich naturalnych wrogów (na przykład Mousemallowy przed 
Syrupentami) albo po prostu trzymać je w jednym miejscu. Musimy jednak uważać, by nie zostawić 
im zbyt małej ilości terenu, ponieważ mogą stać się nieszczęśliwe, a nawet zachorować.  

Drugim przydatnym wykorzystaniem płotów jest ogrodzenie nimi terenu, na którym wysadziliśmy 
chwasty. W większości są one trujące dla naszych podopiecznych, więc lepiej je od nich 
odseparować. 

Kolejność budowy – Chociaż sama gra nie narzuca żadnej kolejności działań przy 
rozplanowywaniu naszego ogrodu, dobrze jest najpierw zająć się rozmieszczeniem budynków, a 
dopiero potem zapełniać pozostałą przestrzeń drzewami, roślinami, drogami oraz ogrodowymi 
ozdobami. 

 

 

N i e p r o s z e n i  g o ś c i e  

Zdobywając kolejne poziomy doświadczenia zmagać się będziemy z coraz poważniejszymi 
niebezpieczeństwami w postaci nieproszonych gości, którzy nawiedzają nasz ogród. Należą do nich 
zgorzkniałe pinaty, chuligani i profesor Pester oraz złowieszczy Dastardos. Choć na początku 
możemy czuć się wobec nich bezradni, zawsze znajdziemy sposób, by jakoś się obronić. 

Zatrudnienie strażników (dziennego i nocnego) może przynieść nam nieco spokoju, ale nie zawsze 
zdaje egzamin. Dlatego też posiadania tychże wśród swoich pomocników w żadnym wypadku nie 
jest równoznaczne z pozbyciem się zagrożenia. 

 

Zgorzkniałe pinaty – W grze natkniemy się na osiem gatunków wypełnionych trującymi 
cukierkami złośliwych pinat. Ich szczegółowy opis znajdziecie w rozdziale Gatunki pinat. Sposoby 
na poradzenie sobie z nimi opisane zostały w części poradnika ze wskazówkami dla hodowców pinat 
(rozdział Pinaty – porady hodowcy). 

Chuligani Pestera – Pojawiają się już na wyższym poziomie doświadczenia i potrafią narobić sporych 
szkód w naszym ogrodzie. Początkowo jesteśmy bezbronni, ale w miarę zdobywania doświadczenia w 
sklepie będziemy mogli zakupić kordelas kapitana, który odstraszy ich od naszego ogrodu. 
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Chuligani to same kłopoty. Ten na przykład wymiotuje ziemią zasypując nasz staw. 

 

Dastardos – To bardzo niebezpieczna postać. Pojawia się wtedy, kiedy któraś z naszych pinat 
zachoruje. Jeżeli na czas doktor nie zdąży przybyć i jej wyleczyć, zostanie rozbita przez 
Dastardosa. Można odstraszyć go za pomocą oswojonej Crowli albo Sherbata. Z czasem będziemy 
mogli nabyć w sklepie u Ivora straszak Dastardosa, który zapobiegnie wizytom złoczyńcy w 
ogrodzie. 

Ivor – Chociaż również zalicza się do kategorii nieproszonych gości, przy odpowiednich zachęcie 
finansowej stanie się bardzo przydatny. Poznajemy go jako żebraka, lecz po podarowaniu mu 1000 
sztuk czekoladowych monet zdobędzie odpowiednio dużo pieniędzy, by rozkręcić swój biznes w 
pobliskiej wiosce. Znajdziemy tam sporo ciekawych przedmiotów, w tym bardzo przydatną 
specjalną mieszankę nawozów. 

 

 

P o m o c n i c y  

Dobrze jest mieć zatrudnionego każdego z pomocników dostępnych w danym momencie rozgrywki. 
Jedni są mniej, inni bardziej pomocni, ale wszyscy odciążą nas z monotonnych czynności 
(podlewanie roślin, zbieranie owoców, pilnowanie porządku etc.). Dobrze jest zadbać o to, by nie 
marnowali zbyt dużo czasu na docieranie na miejsce pracy. Dokonamy tego budując im domek i 
tworząc ścieżki ułatwiające przemieszczanie się po terenie ogrodu. 
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R o ś l i n y  

Drzewa i kwiaty – wybierając pomiędzy tymi dwoma, radzilibyśmy skoncentrować się na 
kwiatach. Zajmują mniej miejsca, a na niektórych (np. orchidea czy strelicja królewska) można 
naprawdę sporo zarobić. Drzewa przydają się głównie do zwabiania poszczególnych gatunków 
pinat, dłużej rosną i wymagają ogólnie więcej uwagi. 

Nawozy – Odpowiednie nawożenie roślin może przyczynić się do zwielokrotnienia nie tylko ich 
rozmiarów, ale też wartości. Każda roślina potrzebuje odpowiednio dobranego do niej 
kolorystycznie nawozu. Większość dla uzyskania maksymalnego rezultatu wymaga potrójnej dawki. 
Drzewa potrzebują powtarzania procesu nawożenia w pewnych odstępach czasu. Jeżeli chcemy, 
możemy zastąpić poszczególne kolory mieszanką nabytą w sklepie u eks-żebraka Ivora, nie zawsze 
będzie to jednak dla nas korzystne finansowo. Poniższa tabelka pokazuje, które rośliny wymagają 
jakiego nawozu. 

 

Nawóz Rośliny 

czerwony chili, jabłoń, mak 

żółty bananowiec, kukurydza, słonecznik, stokrotka, jaskier 

pomarańczowy strelicja królewska, marchewka, dynia 

fioletowy jeżyna, wilcza jagoda, lwia paszcza, tulipan, rzepa, lilia wodna 

niebieski dzwonek, klejnotowiec 

brązowy sitowie, małpi orzechowiec, jodła, orzech laskowy 

zielony agrest, dąb, rukiew wodna, orchidea 

 

 

Fioletowy nawóz pozwoli nam wyhodować pięknie wyrośnięte lilie wodne. 
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