
P ierw sza i naj wa˝ niej sza za sa da,
któ ra obo wià zu je za wsze, gdy

ptak prze by wa po za klat kà: wszyst kie
okna mu szà byç bez wzgl´d nie za -
mkni´ te. Nie wy star czy za s∏o ni´ cie fi -
ran kà, bo na wet lek ki po dmuch wia tru
mo ̋ e jà od su nàç i ptak wy fru nie. Ka˝ -
dy od po wie dzial ny w∏a Êci ciel po wi nien
za mon to waç w oknach siat ki, cza sem
wy star cza zwy k∏a mo ski tie ra. 

Naj bar dziej nie bez piecz na jest
kuch nia i ∏a zien ka.

Pra wie wszy scy wie dzà o te flo nie, któ -
ry prze grza ny, wy dzie la tru jà ce opa ry,
nie ma jà ce ˝ad ne go za pa chu 
i nie wy czu wal ne dla cz∏o wie ka, a mo gà -
ce w krót kim cza sie za biç pta ki.
Przy nor mal nym sma ̋ e niu nie ma nie -
bez pie czeƒ stwa, ale czy ni gdy nie zda -
rzy ∏o si´ nam przy pa liç pa tel ni czy garn -
ka? Na wet, je Êli nie u˝y wa my te flo no -
wych pa tel ni, w kuch ni mo ̋ e byç wie le
in nych przed mio tów po kry tych war stwà
te flo nu, o czym na wet nie wie my.

Ku chen ki i pie cy ki ga zo we – na wet
nie wiel kie ilo Êci ga zu ulat nia jà ce si´
przy za pa la niu sà szko dli we; pa là cy

si´ p∏o mieƒ mo ̋ e za pa liç pió ra; go rà -
ca p∏y ta na ku chen ce elek trycz nej mo -
˝e po pa rzyç no gi. Po dob nie po pa rzyç
mo gà wszel kie go tu jà ce si´ po tra wy,
a na wet pa ra wy do by wa jà ca si´ spod
po kryw ki lub z czaj ni ka. Je Êli ma my
ku chen k´ sa mo czysz czà cà si´ lub je Êli

ro bi my to z u˝y ciem od po wied nich
pre pa ra tów, to wte dy ab so lut nie ptak
mu si byç jak naj da lej od kuch ni, w do -
brze wie trzo nym po miesz cze niu! Mo -
˝e on zna leêç si´ w kuch ni do pie ro
po d∏u˝ szym cza sie, kie dy ju˝ jà ca∏ ko -
wi cie wy wie trzy my. 
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Ptak i  egzotyczne

Pta ki a ich bez pie czeƒ stwo w do mu cz. I

Pa pu ga mo ̋ e otwo rzyç za wór z wo dà, dzio baç my d∏o, wy cià gaç sit ka z kra nu... Fot. A. Kar czew ska

W ∏a zien ce, du ̋ a iloÊç Êrod ków che micz nych jest szcze gól nie nie bez piecz na. Fot. A. Kar czew ska

Nasz dom jest pe ∏en nie bez pie czeƒstw czy ha jà cych na pta ki, cz´Êç z nich mo˝ na usu nàç, ale nie je ste Êmy w sta -
nie stwo rzyç ca∏ ko wi cie bez piecz ne go po miesz cze nia. I nie miej my z∏u dzeƒ, ˝e nam si´ to uda. Ka˝ de po miesz -
cze nie (prze zna czo ne dla lu dzi, a nie dla pta ków) b´ dzie w ja kimÊ stop niu nie bez piecz ne. Mo ̋ e my jed nak zmi -
ni ma li zo waç mo˝ li woÊç wy pad ku.
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Cie kaw ski ptak (a ta ka jest ich
wi´k szoÊç) mo ̋ e wejÊç do pie kar ni -
ka, ku chen ki mi kro fa lo wej, pral ki,
lo dów ki, zmy war ki, su szar ki i do ka˝ -
de go in ne go urzà dze nia, któ re
„wpad nie mu w oko”, tak ̋ e tam,
gdzie ni gdy by Êmy nie po dej rze wa li,
˝e mo ̋ e wejÊç.

Wszyst kie Êrod ki czy sto Êci sà dla
pta ka szko dli we, i to nie tyl ko zje dzo -
ne, ale tak ̋ e ich opa ry (p∏y ny do my -
cia na czyƒ, prosz ki czy mlecz ka do sa -
ni ta ria tów, Êrod ki do czysz cze nia

pod ∏óg, „od ka mie nia cze”, Êrod ki
do prze ty ka nia rur itp.). W ∏a zien ce
cz´ sto roz py la si´ du ̋ o ko sme ty ków
np. per fum, dez odo ran tów, la kie rów
do w∏o sów – one rów nie˝ nie s∏u ̋ à
na szym ulu bieƒ com. Z te go te˝ po -
wo du nie po zwa laj my pta kom sie -
dzieç na g∏o wie czy sku baç w∏o sów,
któ re po kry te zo sta ∏y la kie rem, ˝e lem
czy pian kà do uk∏a da nia.

Ko lej nym nie bez pie czeƒ stwem
jest: zlew lub umy wal ka, wan na
i se des. Na pe∏ nio na wo dà mo ̋ e przy -

czy niç si´ do uto ni´ cia, po nie wa˝
ptak nie po tra fi oce niç g∏´ bo ko Êci.
Dla mniej szych pta ków nie bez piecz -
ne sà od p∏y wy, do któ rych mo ̋ e on
po pro stu wpaÊç. Groê ne sà rów nie˝
brud ne na czy nia w zle wie (zw∏asz cza
szko dli we reszt ki je dze nia) oraz no -
˝e. Sà one cz´ sto trak to wa ne przez
pa pu gi ja ko za baw ki, co nie ste ty koƒ -
czy si´, w naj lep szym przy pad ku, ska -
le cze niem. Nie bez piecz ny mo ̋ e byç
na wet kosz na Êmie ci. Pa pu gi cz´ sto
lu bià ba wiç si´ reszt ka mi, któ re sa me
w so bie mo gà byç dla pta ków nie bez -
piecz ne, a po nad to nie zau wa ̋ o ne go
pta ka mo˝ na wy nieÊç w ko szu
na dwór.

Na le ̋ y uwa ̋ aç na zmia ny wil got no -
Êci, nie s∏u ̋ à ce zdro wiu pta ków np.
w kuch ni i w ∏a zien ce. Tam te˝ cz´ sto
sà du ̋ e lu stra oraz Êli skie, twar de
kra w´ dzie sa ni ta ria tów, na któ rych
ptak, là du jàc, b´ dzie si´ Êli zga∏. Spa -
da jàc mo ̋ e po t∏uc si´ al bo wpaÊç np.
do wan ny z wo dà (nie któ re pa pu gi
trak tu jà pia n´ w wan nie ja ko miej sce
do là do wa nia).

Nie ste ty, wie le osób trzy ma pta ki
w kuch ni. Nie po win ni Êmy te go ro biç.
Na wet dla pta ka za mkni´ te go 
w klat ce kuch nia jest miej scem nie -
od po wied nim.

Jo an na Ka roc ka
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Z tej za ba wy nic do bre go nie wy nik nie. Fot. A. Kar czew ska

Ka nar ki sà naj bar dziej wra˝ li we na opa ry te flo nu.

Fot. W∏. Kwiat kow ski

Ptak w ta kim miej scu mo ̋ e si´ po pa rzyç, poza tym ludz kie je dze nie dla pta ków jest nie od po wied nie. Fot.

J. Ka roc ka


