
˚ er dki sà jed nym z naj wa˝ niej -
szych ele men tów w ˝y ciu na -

szych pa pug, sà jed nak bar dzo cz´ sto
nie do ce nia ne przez w∏a Êci cie li. Dla -
cze go ˝er dzie sà tak wa˝ ne? Dla te go,
˝e pa pu gi wi´k szoÊç swo je go ˝y cia
sp´ dza jà w∏a Ênie na nich. Cho dzà
po ˝er dziach, na nich Êpià i sie dzà.
Od te go, ja kie b´ dà ˝er dzie, za le ̋ y

kon dy cja nóg pa pu gi, a to z ko lei
wp∏y wa na jej ogól ne sa mo po czu cie.
Póê niej sze cho ro by spo wo do wa ne
z∏y mi ˝er dzia mi sà trud ne do le cze -
nia, a zra nio ne ∏ap ki spra wia jà pa pu -
dze ból. Znacz nie pro Êciej (a dla pa -
pug na pew no le piej) jest sto so waç
do bre ˝er dzie i dzi´ ki te mu za po bie -
gaç wszel kim cho ro bom nóg.

Pierw szà rze czà, któ rà na le ̋ y zro biç
po za ku pie klat ki, jest wy rzu ce nie pla -
sti ko wych ˝er dzi, któ re obec nie sà
naj cz´ Êciej fa brycz nie mon to wa ne
w klat kach. Po dob nie po win ni Êmy po -
stà piç z ˝er dzia mi z twar de go, g∏ad -
kie go drew na – ta kie te˝ cza sem zda -
rza jà si´ w ku po wa nych klat kach. Naj -
lep sze sà ˝er dzie z nie oko ro wa ne go
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drew na. Na ˝er dzie na da jà si´ ró˝ ne
ga tun ki drzew, ta kie jak: ol cha, je sion,
osi ka, buk, brzo za, to po la, de reƒ,
wiàz. Z drzew owo co wych na pew no
bez piecz ne sà: ja b∏oƒ (te˝ dzi ka), gru -
sza i mor wa. Ga ∏´ zie z drzew igla stych
(jo d∏a, so sna, mo drzew) mo˝ na sto so -

waç tyl ko po do k∏ad nym spraw dze niu,
czy ni gdzie nie ma na nich ˝y wi cy, zje -
dze nie ˝y wi cy jest bo wiem szko dli we,
a po za tym po skle ja ona piór ka pta ka.
Ga ∏´ zie nie po win ny tak ̋ e mieç moc -
ne go za pa chu. ¸a two do st´p nym êró -
d∏em ga ∏´ zi jest lesz czy na, jed nak -

˝e wy schni´ te pr´ ty lesz czy no we sà
bar dzo Êli skie. Mo˝ na je po na ci naç,
ale naj le piej w ogó le nie u˝y waç ich
po wy schni´ ciu. Oso by ma jà ce do st´p
do ga ∏´ zi drzew cy tru so wych mo gà
z po wo dze niem sto so waç je ja ko ˝er -
dzie dla pa pug. Po nie wa˝ jed nak za -
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wie ra jà one doÊç sil ne olej ki, któ re
mo gà wy wo ∏aç aler gie, to po po ja wie -
niu si´ pierw szych nie po ko jà cych
oznak na le ̋ y je usu nàç. Oso bi Êcie
od kil ku lat z po wo dze niem sto su j´
˝er dzie z cy try ny i gra pe fru ita i nie za -
uwa ̋ y ∏am ˝ad nych zwià za nych z tym
do le gli wo Êci u pa pu gi. W skle pach
zoo lo gicz nych mo˝ na ku piç ˝er dzie
z man za ni ty (nie ste ty, jesz cze nie wi -
dzia ∏am ich w Pol sce). Man za ni ta to
bar dzo twar de drew no, po le ca ne
w za sa dzie dla du ̋ ych pa pug ja ko
trud no znisz czal ne. Je Êli pa pu ga ma
˝erdê z man za ni ty, mu si te˝ mieç in ne
˝er dzie z mi´k kie go drew na. 

Na le ̋ y uni kaç ro bie nia ˝er dzi
z drzew owo co wych z wy jàt kiem wy -
mie nio nych wy ̋ ej ja ko bez piecz ne.
Le piej te˝ uni kaç wszyst kich krze -
wów – nie wszyst kie sà szko dli we, ale
jest wÊród nich wie le tru jà cych, a sà
one trud no roz po zna wal ne przez nie -
spe cja li st´. Ja ko szko dli we sà te˝ wy -
mie nia ne: dàb, ro bi nia (zwa na u nas
aka cjà), orzech w∏o ski, czer wo ny klon
(Acer ru brum), ja rz´ bi na (drew no).
Ra dz´ te˝ zre zy gno waç z ˝er dzi
z czar ne go bzu, mi mo ˝e jest po le ca -
ny w nie któ rych ksià˝ kach. W in nych
pu bli ka cjach, a tak ̋ e w opi niach nie -
któ rych ho dow ców jest bo wiem wy -
mie nia ny ja ko szko dli wy, a na wet
bar dzo szko dli wy. Wi´ cej o szko dli -
wych ro Êli nach w dal szej cz´ Êci te go
roz dzia ∏u. 

Ga ∏´ zie na ˝er dzie na le ̋ y zbie raç
po za mia stem, z da la od wszel kich
dróg i ulic. Pa ty ków na ˝er dzie nie
po win no si´ pod no siç z zie mi: mo gà
byç na nich ró˝ ne go ro dza ju za nie -
czysz cze nia oraz grzy by. Je Êli zbie ra -
my ga ∏´ zie w oko li cach pól upraw -
nych, mu si my si´ upew niç, ˝e po la nie
by ∏y w ostat nim cza sie opry ski wa ne.
Na le ̋ y te˝ pa mi´ taç o tym, ˝e sa me
drze wa mo g∏y zo staç opry ska -
ne – g∏ow nie cho dzi tu o ja b∏o nie
i gru sze z sa dów. 

Przy nie sio nà ga ∏àê na le ̋ y bar dzo
do k∏ad nie umyç go rà cà wo dà z my -
d∏em i wy szo ro waç szczo tecz kà. Póê -
niej naj le piej zo sta wiç jà na s∏oƒ cu
(ale tam, gdzie nie ma jà do st´ pu go ∏´ -
bie i wró ble) do wy schni´ cia. Nie któ -
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rzy wy pra ̋ a jà ta kie ˝er dzie w pie kar -
ni ku lub sto su jà Êrod ki de zyn fe ku jà ce,
my Êl´ jed nak, ze do k∏ad ne umy cie
wo dà z my d∏em wy star czy. Du ̋ e ˝er -
dzie (ta kie, któ re nie zmiesz czà si´
w pie kar ni ku) mo˝ na za mknàç szczel -
nie w pla sti ko wym wor ku na ja kieÊ 30
dni. Za bi je to wszel kie in sek ty, któ re
mo gà byç pod ko rà. 

W sprze da ̋ y mo˝ na te˝ spo tkaç in -
ne ro dza je ˝er dzi (na ra zie w za sa dzie
sà one nie do st´p ne w Pol sce). Naj po -
pu lar niej sze sà ̋ er dzie pia sko we. Sà to
drew nia ne pr´ ty (naj cz´ Êciej z twar de -
go drew na man za ni ty) po kry te jak by
po skle ja nym pia skiem, pro du ko wa ne
w naj ró˝ niej szych ko lo rach – jest to
ca∏ kiem do bra al ter na ty wa dla na tu -
ral nych ˝er dzi (jed nak du ̋ o dro˝ sza).
˚er dzie ta kie sà po le ca ne przez nie -
któ rych spe cja li stów, nie po win ny jed -
nak byç je dy nym miej scem do sie dze -
nia dla pa pu gi. Do bre ˝er dzie pia sko -
we ma jà nie rów no mier nà Êred ni c´,
po dob nie jak ˝er dzie z na tu ral ne go
drew na. Do ˝er dzi pia sko wych po dob -
ne sà ˝er dzie be to no we, nie sà jed nak
po le ca ne, po nie wa˝ mo gà po wo do waç
po pa rze nia, cza sem kru szà si´ i pa pu -
ga mo ̋ e po ∏knàç frag ment. Bar dzo
cie ka wie wy glà da jà ˝er dzie z kak tu sa
chol la – sà ozdob ne, a na do da tek
mo˝ na ba wiç si´ z pa pu gà i cho waç jej
w otwor kach np. orzesz ki; z ta kich ˝er -
dzi mo˝ na rów nie˝ wy ko ny waç za baw -
ki, prze pla ta jàc przez dziur ki sznur ki
i rze my ki. Do tej po ry jed nak nie spo -
tka ∏am ich w Pol sce. ˚er dzie ta kie sà
cza sem na pe∏ nia ne mu szel ka mi
ostryg – sà wte dy êró d∏em wap nia dla
pa pug. Na ryn ku mo˝ na te˝ spo tkaç
˝er dzie z lin. W klat ce nie po win no si´
znaj do waç ich wi´ cej, po nie wa˝ sà one
za mi´k kie; gdy by by ∏y to je dy ne ˝er -
dzie, pa pu ga nie mia ∏a by na czym Êcie -
raç pa zur ków. ˚er dzie ta kie sà cza sem
usztyw nia ne dru tem w Êrod ku. Na le ̋ y
uwa ̋ aç, ˝e by pa pu ga, jak ju˝ jej si´
uda roz plà taç ta ki sznur, nie za plà ta -
∏a si´ w nit ki – ta kà roz ple cio nà ˝erdê
naj le piej wy mie niç na no wà. ˚er dzie
te po win ny byç z doÊç gru bej ba we∏ -
nia nej li ny, far bo wa nà ku puj my tyl ko
wte dy, gdy ma my pew noÊç, ˝e zo sta -
∏a za bar wio na bez piecz nym barw ni -

kiem, tzn. jest ja kiejÊ zna nej fir my.
˚er dzie ta kie od cza su do cza su
na le ̋ y wy praç. 

Naj le piej jest, je Êli w jed nej
klat ce (wo lie rze) sà ró˝ ne ˝er -
dzie. Ró˝ ne ga tun ki drew -
na ma jà ró˝ nà twar -
doÊç, a cho dze nie
po ró˝ nym pod ∏o ̋ u bar -
dzo do brze wp∏y wa
na sto py pa pug.
Na le ̋ y wi´c uni -
kaç sto so wa nia
tyl ko jed ne go ro -
dza ju ˝er dzi. 

Dla nimf po le -
ca si´ prze ci´t nie
Êred ni c´ ˝er dzi
od 1,3 do 1,8 cm.
Cho dzi o to, aby pal -
ce nie za wi ja ∏y si´
pod ˝er dzià, tyl ko le -

˝a ∏y na niej. Pa zur ki mu -
szà do ty kaç ˝er dzi. Pa pu gi
po win ny mieç w klat ce ˝er -
dzie o ró˝ nej Êred ni cy. Jest
to bar dzo wa˝ ne, gdy˝ sta ∏y
na cisk na sto py po wo du je
pro ble my z nó˝ ka mi, a ˝er -
dzie o tej sa mej Êred ni cy b´ dà
w∏a Ênie ta ki sta ∏y na cisk po wo -
do wa ∏y. Je Êli ˝er dzie b´ dà ró˝ -
nej wiel ko Êci, to pa pu ga sa ma
so bie wy bie rze tà, któ ra naj bar -
dziej jej od po wia da. Jed na z ˝er -
dzi po win na byç grub sza, nim fy
lu bià bo wiem cho dziç tak -
˝e po gru bych ko na rach. 

Ab so lut nie nie na le ̋ y sto so -
waç „do sko na ∏e go wy na laz ku”
w po sta ci pa pie ru pia sko we go
do owi ja nia ˝er dzi. Na k∏ad ki te
w wy obraê ni pro du cen tów (i tyl ko
tam) ma jà 
Êcie raç pa pu dze pa zur ki. W rze czy -
wi sto Êci jed nak nie Êcie ra jà pa zur -
ków, a po wo du jà je dy nie otar cia nó -
˝ek. Je Êli pa pu ga ma w klat ce ta ki
pa pier, to po krót kim cza sie po ru -

sza nie si´ mo ̋ e za -
czàç spra wiaç jej
ból. Pa pier ten mo -
˝e na wet po wo do -
waç otwar te ra ny
spodu nóg. 

Od po wied ni uk∏ad
˝er dzi w klat ce jest

tak sa mo wa˝ ny,
jak od po wied ni

uk∏ad me bli
w na szym po ko -

ju. Przede
wszyst kim ˝er -

dzi nie mo -
˝e byç

za du ̋ o.
W klat ce

prze ci´t nej
wiel ko Êci nie
mo˝ na umie -

Êciç wi´ cej

ni˝ 3 ˝er dzie – pa pu ga
mu si mieç te˝ miej sce

na po ru sza nie si´,
na prze le ce nie choç by

krót kie go dy stan su
w klat ce. Je Êli ma my

wi´ cej ni˝ jed nà pa pu g´,
to ˝er dzie nie mo gà byç

umiesz czo ne jed -
na nad dru gà, bo pa pu gi

b´ dà si´ wza jem nie za -
nie czysz czaç od cho da mi.

Nie mo gà byç te˝
nad karm ni ka mi i po -

ide∏ ka mi – z te go sa me go
po wo du. ˚er dzie po win ny

byç za mo co wa ne na ró˝ nych
wy so ko Êciach, wzd∏u˝ i wszerz

klat ki. Naj wy˝ sza 
˝erdê b´ dzie za pew ne miej scem, gdzie
pa pu ga b´ dzie no co waç. Nie mo ̋ e ona
byç za wy so ko – pa pu ga nie mo ̋ e do -
ty kaç g∏o wà (a nim fa roz ∏o ̋ o nym czub -
kiem) gór nych pr´ tów klat ki. Z naj ni˝ -
szej ˝er dzi ptak nie mo ̋ e si´ gaç ogo -
nem do dna klat ki. Bocz ne ˝er dzie po -
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win ny byç tak umo co wa -
ne, ˝e by pa pu ga nie do ty -
ka ∏a ogo nem pr´ tów
przy ob ra ca niu si´
(o to jed nak trud -
no w na szych
ma ∏ych klat -
kach). Je Êli
ma my ta kà
mo˝ l i  woÊç ,
mo ̋ e my za -
m o n  t o  w a ç
jed nà ˝erdê po -
chy ∏à, sà bo -
wiem pa pu gi,
któ re bar dzo
lu bià sie dzieç,
a na wet spaç
na ˝er dzi,
na któ rej
mu szà jed nà

no g´ trzy maç wy ̋ ej, a dru -
gà ni ̋ ej. 

Naj cz´ Êciej spo ty ka nym
uk∏a dem jest ta ki, w któ rym
jed na ˝erdê jest umiesz czo -
na wzd∏u˝ d∏u˝ szej Êcian ki
klat ki (mo ̋ e byç tro ch´
na skos – w po zio mie) na do le
(wte dy przy niej wie sza si´
karm ni ki) lub na gó rze. Dwie
˝er dzie idà w po przek (pro sto pa -
dle do tej d∏u giej) po ni ̋ ej (al bo
po wy ̋ ej) po przed niej – je Êli to te
˝er dzie sà na do le, karm ni ki za wie -
sza si´ przy nich. Dwie krót kie ˝er -
dzie mo gà byç za mo co wa ne na skos
klat ki (ci na jà róg) al bo rów no le gle
do krót szej Êcian ki. Jed nà z nich mo -
˝e byç te˝ ˝erdê kà to wa. Oso bi Êcie sà -
dz´, ˝e lep szym roz wià za niem jest
d∏u˝ sza ˝erdê na do le. W du ̋ ych (ale
na praw d´ du ̋ ych) klat kach i wo lie -
rach oczy wi Êcie za miesz cza my wi´ cej
˝er dzi, ma my te˝ wi´k sze po le do po -
pi su je Êli cho dzi o ich umiesz cze nie.

Jed na ˝erdê po win na byç te˝ za -
mo co wa na przed klat kà (je Êli
klat ka nie ma spusz cza nych
drzwi czek, 
z któ rych mo˝ na zro biç po most
do là do wa nia). Nie któ rzy

umiesz cza jà te˝ ˝erdê
na dasz ku klat ki, po nie wa˝

wie le pa pug lu bi sie dzieç
w tym miej scu. Ge ne ral -

nie na le ̋ y si´ kie ro -
waç za sa dà, ˝e by

mak sy mal nie wy -
ko rzy staç miej sce
w klat ce, jed no -
cze Ênie zo sta -
wia jàc pa pu dze
jak naj wi´ cej
miej sca do po -
ru sza nia si´. 

K u  p i o  n e
w skle pie go to we

˝er dzie ma jà spe cjal ne „me cha ni zmy”
do mo co wa nia na pr´ tach klat ki. Je Êli
wy ko nu je my ˝erdê w∏a sno r´cz nie, to
naj pro Êciej jest zro biç na ci´ cia na koƒ -
cach ga ∏´ zi i wsu nàç w nie pr´ ty klat ki.
Mo co wa nie jest bar dzo wa˝ ne – ˝er dzie
mu szà byç sta bil ne, nie mo gà wy pa daç
ani prze chy laç si´ pod ci´ ̋ a rem pa pu gi! 

˚er dzie na le ̋ y wy mie niaç, gdy zo -
sta nà ju˝ ob dar te z ko ry – te na tu ral -
ne. In ne – gdy zo sta nà znisz czo ne.
Wszyst kie ˝er dzie na le ̋ y co ja kiÊ czas
do k∏ad nie wy myç i wy szo ro waç.
Do wy my cia ˝er dzi wy star czy wo da
z my d∏em (naj le piej sza rym). Mo˝ -
na je wy pa rzyç wrzàt kiem. Szcze gól -
nie cz´ sto na le ̋ y czy Êciç ˝erdê
przy karm ni ku, bo wiem pa pu ga b´ -
dzie so bie w nià wy cie raç dziób. Naj -
le piej jest mieç przy go to wa ne dwa ze -
sta wy ˝er dzi i wy mie niaç je co ja kiÊ
czas. 

Joanna Karocka
Fot. K. Grochowski
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