
Przed wy jaz dem na urlop mu si my
roz wa ̋ yç, czy za bie ra my pa pu g´ ze
so bà, czy zo sta wia my. 

Z a nim zde cy du je my si´ za braç
pa pu g´ ze so bà, zo rien tuj my si´

czy w miej scu, do któ re go je dzie my,
nie ma za ka zu trzy ma nia zwie rzàt.
Za sta nów my si´ te˝, czy na sza pa pu ga
nie b´ dzie prze szka dzaç sà sia dom,
np. swo imi krzy ka mi o 5 ra no. Oprócz
pa pu gi po win ni Êmy za braç jej klat k´
z wy po sa ̋ e niem oraz za pas je dze nia
na ca ∏y czas po by tu, pa mi´ taj my bo -
wiem, ˝e nie wsz´ dzie sà do brze za -
opa trzo ne skle py zoo lo gicz ne. Jest to
szcze gól nie wa˝ ne, je Êli ma my pa pu g´
przy zwy cza jo nà do kon kret nej mie -
szan ki lub gra nu la tu. Po sta raj my si´
tak ̋ e zo rien to waç, gdzie w naj bli˝ szej
oko li cy przyj mu je le karz zna jà cy si´
na pta kach. 

Je Êli zde cy du je my si´ zo sta wiç pa -
pu g´, to ma my kil ka mo˝ li wo Êci: mo -
˝e my zo sta wiç jà w do mu i po pro siç
ko goÊ zna jo me go, aby przy cho dzi∏
i zmie nia∏ jej je dze nie i pi cie; mo ̋ e -
my za wieêç jà do ko go, u ko go b´ dzie
mo g∏a zo staç na czas na sze go urlo pu,
mo ̋ e my wresz cie prze-chowaç jà
w skle pie czy ho te lu dla pta ków. Cho -
cia˝ nie któ re skle py zga dza jà si´
prze trzy maç pa pu g´ na czas wy jaz du
w∏a Êci cie la, nie po le cam te go. Sklep
jest miej scem, gdzie ma my do czy nie -
nia z du ̋ à ro ta cjà pta ków, cz´ sto
o nie zna nym po cho dze niu, a w ta kim
Êro do wi sku bar dzo ∏a two o naj ró˝ -
niej sze cho ro by, któ ry mi mo ̋ e si´ za -
ra ziç na sza pa pu ga. W Pol sce po wsta -
jà ak tu al nie pierw sze ho te le dla pta -
ków, jed nak nie sà to ra czej spe cja li -
stycz ne pta sie ho te le, lecz ubocz -
na dzia ∏al noÊç ho te li dla psów i ko -

tów. Za nim od da my pa pu g´ do ta kie -
go ho te lu, sprawdê my kom pe ten cje
ob s∏u gi i pa nu jà ce w nim wa run ki.
Za py taj my, czy przed od da niem pa -
pu gi wy ma ga ne jest zro bie nie jej
choç by pod sta wo wych ba daƒ (bak te -
rio lo gia, pa ra zy to lo gia). Je Êli uzy ska -
my od po wiedê, ˝e ˝ad ne ba da nia nie
sà wy ma ga ne, ra czej zre zy gnuj my.
Wpraw dzie ta ki wy móg nie za gwa -
ran tu je te go, ˝e pa pu ga nie za ra zi si´
od in nych pta ków, ale mo ̋ e ogra ni -
czyç ta kà mo˝ li woÊç. 

Nie za le˝ nie od te go, czy umie Êci my
pa pu g´ w ho te lu, czy u zna jo mych,
pa mi´ taj my o po zo sta wie niu pa pu gi
w jej w∏a snej klat ce, zo staw my te˝ za -
pas je dze nia oraz jej ulu bio ne za baw -
ki. Przy go tuj my li st´, na któ rej za pi -
sze my, ja kie zwy cza je ma pa pu ga, co
je, a cze go nie lu bi. Ko niecz nie zo -
staw my kon takt do sie bie oraz nu mer
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te le fo nu do le ka rza we te ry na rii lub
in nej oso by, któ ra b´ dzie w sta nie po -
móc w na g∏ym wy pad ku. Po dob nà li -
st´ zo staw my oso bie, któ ra b´ dzie si´
opie ko waç pa pu ga mi w na szym do -
mu. Oso ba ta po win na przy cho dziç
co naj mniej dwa ra zy dzien nie, nie
tyl ko po to, aby wy mie niç wo d´ i ziar -
no, ale tak ̋ e po to, aby daç Êwie -
˝e wa rzy wa i owo ce oraz spraw dziç,
czy wszyst ko jest w po rzàd ku. W mia -
r´ mo˝ li wo Êci po win no si´ stwo rzyç
pa pu gom wa run ki po dob ne do tych,
ja kie mia ∏y do tych czas, czy li np. wy -
pusz czaç je z klat ki o tej sa mej po rze.
Oso ba, któ ra ma si´ opie ko waç na szà
pa pu gà, po win na wcze Êniej nas od -
wie dzaç i po win ni Êmy po zwo liç pa pu -
dze za po znaç si´ z nià. Je Êli pa pu gi
b´ dà d∏u˝ szy czas prze by wa ∏y sa me
w klat ce, to nie zo sta wiaj my im ˝ad -
nych za ba wek, któ re mo gà sta no wiç
ja kie kol wiek za gro ̋ e nie – cho dzi tu
przede wszyst kim o wszel kie za baw ki,
któ rych ele men ta mi sà nit ki, cien kie
sznu recz ki, kó∏ ka. Nie bez piecz ne sà
te˝ karm ni ki wci ska ne po mi´ dzy pr´ -
ty klat ki, po nie wa˝ pa zu rek pa pu gi
mo ̋ e utkwiç po mi´ dzy karm ni kiem
a pr´ ta mi. 

Podró˝owanie z papugà
Nie któ re pa pu gi lu bià po dró ̋ o waç,

in ne wo là zo sta waç w do mu, w zna -
nym i bez piecz nym miej scu. Do któ rej
gru py na le ̋ y na sza pa pu ga, mo ̋ e my
wy wnio sko waç z jej co dzien ne go za -
cho wa nia w do mu, mo ̋ e my te˝ za braç
jà na krót kà prze ja˝d˝ k´ sa mo cho dem

i ob ser wo waç jej re ak cj´. Je Êli pod czas
po dró ̋ y pa pu ga wy glà da na za do wo -
lo nà, z za cie ka wie niem ob ser wu je
Êwiat prze su wa jà cy si´ za oknem, nie
wi dzi my u niej oznak za nie po ko je nia
i stre su, to zna czy, ˝e po dró ̋ o wa nie
sa mo cho dem jej si´ po do ba. Cza sem
jed nak ko niecz ne jest prze wie zie nie
pa pu gi np. do le ka rza, a wte dy nie ma
zna cze nia, czy pa pu ga lu bi po dró ̋ e,
czy nie – mu si my jà prze wieêç. Nie na -
le ̋ y prze wo ziç cho rej pa pu gi Êrod ka -
mi ko mu ni ka cji miej skiej; je Êli nie dys -

po nu je my sa mo cho dem, za wsze po -
win ni Êmy wieêç pa pu g´ tak sów kà. 

Po za zu pe∏ nie wy jàt ko wy mi sy tu -
acja mi (np. wy jazd do le ka rza w na -
g∏ym przy pad ku) nie na le ̋ y po dró -
˝o waç z pa pu gà w cza sie go rà ce go
dnia. Je Êli ju˝ to wcze Ênie ra no. Ab -
so lut nie nie wol no zo sta wiaç pa pu gi
w sto jà cym sa mo cho dzie pod czas
upa ∏ów! 

Je Êli nie prze wo zi my pa pu gi w jej
w∏a snej klat ce, to przed wy jaz dem
do brze jest daç si´ za po znaç pa pu -
dze z klat kà, w któ rej b´ dzie my jà
prze wo ziç. Je Êli po dró˝ ma trwaç
d∏u ̋ ej, mo ̋ e my te˝ stop nio wo przy -
zwy cza jaç pa pu g´ do sa mo cho du,
a po tem do jaz dy. W tym ce lu na le -
˝y naj pierw po ka zaç pa pu dze sa mo -
chód, a gdy ju˝ nie b´ dzie oka zy waç
za nie po ko je nia no wym miej scem,
za braç jà na krót kà prze ja˝d˝ k´, np.
naj pierw po ogród ku, a póê niej co -
raz da lej. 

Po dró˝ sa mo cho dem
Oswo jo nà pa pu g´ mo˝ na prze wo -

ziç w jej w∏a snej klat ce, trze ba jà jed -
nak od po wied nio przy go to waç. Po -
win ni Êmy usu nàç z klat ki wszyst kie
huÊ taw ki, za baw ki oraz in ne ru cho me
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ele men ty, któ re mo gà zra niç lub
prze stra szyç pta ka. Naj le piej tak -
˝e usu nàç wszyst kie ˝er dzie po za naj -
ni˝ szà. Na wet na czas krót kiej po dró -
˝y ra dz´ daç do klat ki pro so w k∏o -
sach, nie na le ̋ y jed nak da waç wo dy.
Je Êli po dró˝ jest krót ka, to jest ona
w ogó le nie po trzeb na, pa pu gom je -
dzà cym owo ce mo˝ na daç ka wa ∏ek
so czy ste go owo cu, np. jab∏ ka. Je Êli
jed nak pla nu je my d∏u˝ szà po dró˝,
wo da jest ko niecz na, i je Êli pa pu ga
nie je owo ców, to mu si my co ja kiÊ
czas za trzy my waç si´ i po da waç pa pu -
dze wo d´ w mi secz ce. 

Klat ka mu si byç za bez pie czo -
na przed otwar ciem oraz do brze
przy mo co wa na do ja kie goÊ sta ∏e go
ele men tu w sa mo cho dzie, aby si´ nie
prze su wa ∏a pod czas jaz dy. 

Je Êli pa pu ga boi si´ jaz dy sa mo cho -
dem, to klat k´ po win no si´ za kryç
prze wiew nym ma te ria ∏em. 

Je Êli wie zie my pa pu g´ do le ka rza
lub w in ne miej sce, gdzie nie b´ dzie -
my po trze bo waç klat ki, naj le piej u˝yç
spe cjal nej klat ki po dró˝ nej (nie my liç
z trans por tów kà). Klat ki ta kie ma jà
nie wiel kie roz mia ry i sà od po wied nio
urzà dzo ne. Nim fy i in ne mniej sze pa -
pu gi mo ̋ e my prze wo ziç w za mkni´ -
tych wi kli no wych ko szach, któ re
od gó ry za bez pie cza my me ta lo wà
siat kà. 

Nie oswo jo ne pa pu gi mu si my 
prze wo ziç w trans por tów kach, bo -
wiem w du ̋ ych klat kach, a na wet
w spe cjal nych klat kach po dró˝ nych
bar dzo ∏a two mo gà so bie zro biç
krzyw d´. 

Po dró˝ po cià giem lub au to bu sem
Za nim za pla nu je my po dró˝ z pa pu -

gà ja kim kol wiek Êrod kiem ko mu ni ka -
cji pu blicz nej, mu si my si´ naj pierw
do wie dzieç, czy da ny prze woê nik do -
pusz cza mo˝ li woÊç po dró ̋ y ze zwie -
rz´ ciem oraz w ja kich wa run kach
zwie rz´ na le ̋ y prze wo ziç. 

W te go ty pu Êrod kach ko mu ni ka cji
mo˝ na prze wo ziç pa pu gi tyl ko w od -
po wied nich klat kach po dró˝ nych.
Nor mal ne klat ki nie na da jà si´ do te -
go, za rów no dla te go, ˝e sà du ̋ e, jak
i dla te go, ˝e nie sà jed no li te (ma jà
od cze pia ne dna). 

Joanna Karocka
Fragment ksià˝ki „Nimfy,
o nimfach prawie wszystko 
... i o innych papugach co nieco”
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Sam kie dyÊ na pi sa ∏em ksià˝ k´ o nim -
fach. Ju˝ wte dy za da ∏em py ta nie wy -
daw cy: Po co? Na ryn ku jest kil ka in -

nych ksià ̋ ek o tych pta kach. Od po wiedê
nie co mnie za szo ko wa ∏a: „Pie ka rzy te˝ jest
wie lu, bu ∏ek wy bór ogrom ny, a jed nak ka˝ -
dy z nas znaj du je coÊ dla sie bie”. Zro zu -
mia ∏em, ˝e ksià˝ ka mu si mieç w∏a sny, nie -
po wta rzal ny cha rak ter, ofe ro waç Czy tel ni -
ko wi coÊ no we go, czymÊ go za ch´ ciç do na -
by cia w∏a Ênie tej, a nie in nej. Nie ma to byç
coÊ tu zin ko we go, po dob ne go do in nych. 

Gdy po ja wi ∏a si´ idea wy da nia ksià˝ ki Jo -
an ny Ka roc kiej, od ra zu ar gu men to wa ∏em
po dob nie. To nic, ˝e sà in ne ksià˝ ki, ta
na pew no b´ dzie wy jàt ko wa. I nie po my li -
∏em si´! Ta ksià˝ ka ofe ru je wi´ cej ni˝
wszyst kie po zo sta ∏e. Jest jak by ich kwin te -
sen cjà i pod su mo wa niem. Zo ba czy my
na jak d∏u go, ale na ra zie w Pol sce nie wy -
da no pe∏ niej sze go opra co wa nia na te mat
nimf. I jest to wy star cza jà cy po wód, by si´
z tà ksià˝ ka za po znaç. Za pew niam, ˝e war -
to! 

Dr An drzej G. Kru sze wicz 
W∏a dy s∏a wów, 26.06.2005.

Zamówienia i pytania prosimy kierowaç:
zagroda@post.pl


