
Wi zy ta u le ka rza
Pta ki ho do wa ne przez nas w do -

mach, mi mo ˝e ma jà wi´k sze szan se,
ni˝ w na tu rze, cz´ sto nie osià ga jà na -
wet po ∏o wy lat, któ re po win ny prze ̋ yç.
Dzie je si´ tak dla te go, ˝e nie ste ty spo -
ro osób wy zna je za sa d´ – ˝ad ne szcze -
pie nia nie sà dla pa pug obo wiàz ko we,
wi´c nie mu sz´ iÊç z nià do we te ry na -
rza. I na sze “pie rza ki” cho ru jà cza sa mi
przed d∏u gi okres 
u bo ku nie Êwia do mych w∏a Êci cie li,
prze ko na nych, ˝e ich pu pi lo wi ni cze go
nie bra ku je.

Wszy scy pa mi´ ta my o okre so wych
szcze pie niach psa lub ko ta, Êci Êle po -
tra fi my prze strze gaç die ty dla na sze go
cho mi ka, nie ma my te˝ ˝ad nych obiek -
cji przed prze ba da niem szcze nia ka tu˝
po za ku pie. Nie ste ty rzad ko zda rza jà

si´ rów nie od po wie dzial ni w∏a Êci cie le
pa pug, za rów no tych du ̋ ych, jak i ma -
∏ych. Naj cz´ Êciej wpa da jà zroz pa cze ni
do lecz ni cy, kie dy pa pu ga z∏a mie
skrzy d∏o al bo omdle wa im na r´ kach.
Bar dzo cz´ sto ptak umie ra, po nie wa˝
ni ko mu nie przy sz∏o wcze Êniej do g∏o -
wy go prze ba daç, a po sek cji oka zu je
si´, ˝e pod j´ te w od po wied nim cza sie
le cze nie mo g∏o te mu za po biec.

A prze cie˝ oswo jo na, przy tu la jà ca
si´, je dzà ca z r´ ki prze mi ∏a pa pu ga,
cza sa mi wpraw dzie hu mo rza sta czy
wr´cz z∏o Êli wa, z cza sem sta je si´ dla
nas cz∏on kiem ro dzi ny. I nie za le˝ nie
od jej cha rak te ru czy stop nia oswo je -
nia po win ni Êmy od cza su do cza su
spraw dziç jak funk cjo nu je jej or ga -
nizm.

Wy star czy zna leêç le ka rza, któ ry zna

si´ na pa pu gach i po pro stu raz w mie -
sià cu zaj rzeç do nie go z pu pi lem. Za -
bez pie cza nas to przed nie spo dzian ka -
mi, zw∏asz cza, ˝e wcze Ênie wy kry ta
cho ro ba mo ̋ e byç zli kwi do wa na przy
nie wiel kim na k∏a dzie kosz tów. 

Ze wzgl´ du na bar dzo szyb ki nie kie dy
roz wój cho ro by, na le ̋ y na tych miast re -
ago waç na ka˝ de nie pra wi d∏o wo Êci w za -
cho wa niu i wy glà dzie pa pu gi. Je ̋ e li tyl ko
za uwa ̋ y my coÊ nie po ko jà ce go i za czy na -
my na bie raç po dej rzeƒ, ˝e za cho ro wa ∏a,
naj pierw za dzwoƒ my do le ka rza, za nim
zde cy du je my si´ na ja kieÊ dzia ∏a nie.
Cza sa mi wy star czy za wieêç prób k´ ka ∏u i
nie ko niecz nie na ra ̋ aç pa pu g´ na trans -
port. Przy go tuj my te˝ przed wy ko na -
niem te le fo nu od po wie dzi na py ta nia:

– czy sie dzi na stro szo na,
– czy ma przy mkni´ te oczy,
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jej zdro wie od po wie dzial no Êci. Oprócz co mie si´cz nych wi zyt u le ka rza po win ni Êmy dbaç o nià przede wszyst -
kim na co dzieƒ. 



– ja kie go ko lo ru sà od cho dy,
– od kie dy tak si´ za cho wu je,
– co ja d∏a,
– czy nie by ∏o ostat nio ja kie goÊ nie -

po ko jà ce go zda rze nia (pies, kot, ucie -
k∏a i jà z∏a pa no, w∏a Êci cie la nie by ∏o
d∏u go w do mu, no wy ptak),

– czy nie zja d∏a przy pad kiem ja kie -
goÊ ka wa∏ ka fo lii, ko ra li ka, ga ze ty al bo
czy nie do bra ∏a si´ do ja kiejÊ ro Êlin ki?

Po uzy ska niu od po wie dzi, spe cja li sta
od cho rób pta ków b´ dzie mia∏ ju˝ mniej
wi´ cej ro ze zna nie w sy tu acji i do sta -
niemy za pro sze nie do lecz ni cy al bo te˝,
ze wzgl´ du na stan pa pu gi, po fa ty gu je
si´ do nas oso bi Êcie.

Nie kie dy cho ro ba roz wi ja si´ przez
d∏u˝ szy czas w ukry ciu i tyl ko ba da nie
ka ∏u i po bra nie wy ma zów mo ̋ e jà wy -
kryç. Dzi´ ki na szym wi zy tom raz na
mie siàc w lecz ni cy mo˝ na za po biec jej
roz wo jo wi. W prze ciw nym wy pad ku,
gdy ju˝ b´ dà pierw sze ob ja wy cho ro by,
mo ̋ e byç tak trud na do wy le cze nia, ˝e
trze ba b´ dzie pa pu g´ uÊpiç.

Ku pu jàc no wà pa pu g´ po sta raj my

si´ jak naj do k∏ad niej jà obej rzeç przed
do ko na niem wy bo ru. Zdro wa pa pu ga
jest ru chli wa, upie rze nie ma lÊnià ce,
nie wi daç ubyt ków piór. Oczy i noz drza
sà czy ste, pa zu ry i dziób pra wi d∏o wej
d∏u go Êci. Cho ry ptak cz´ sto sie dzi w
kà cie klat ki lub na pod ∏o dze, ma na -
stro szo ne pió ra 
i pó∏ przy mkni´ te oczy.

Na na szym ryn ku mo˝ na ku piç pa -
pu g´ od ho dow cy lub ze skle pu. Nie
ku puj my pa pu gi, je ̋ e li jej ce na jest
znacz nie ob ni ̋ o na. Mo ̋ e ona po cho -
dziç z od∏o wu lub prze my tu i po ja kimÊ
cza sie oka zu je si´, ˝e za osz cz´ dzi li Êmy
tyl ko po zor nie. Za zwy czaj jest w s∏a bej
kon dy cji, do dat ko wo za ra ̋ o na pa so ̋ y -
ta mi i nie oswoi si´ do koƒ ca swe go
pta sie go ˝y cia.

Te z ho dow li sà naj cz´ Êciej wol ne od
cho rób. Ho dow ca ob ser wu je je od pi -
skl´ cia i na tych miast re agu je na wszel -
kie nie pra wi d∏o wo Êci. Pro wa dzi on
swo istà ksià ̋ ecz k´ zdro wia dla swo ich
pod opiecz nych i jest w sta nie udzie liç
nam szcze gó ∏o wych in for ma cji o zdro -

wiu po szcze gól nych osob ni ków. Po za
tym ka˝ dy sza nu jà cy si´ i ko cha jà cy
swo je pta ki ho dow ca no wo za ku pio ne
pa pu gi pod da je kil ku ty go dnio wej kwa -
ran tan nie. Po nie wa˝ ob ja wy wi´k szo Êci
cho rób wi docz ne sà po ja kimÊ cza sie, a
nie któ re mo˝ na wy kryç tyl ko po prze -
pro wa dze niu ba daƒ, ta kie dzia ∏a nie ni -
we lu je do mi ni mum mo˝ li woÊç za ra ̋ e -
nia ca ∏e go sta da.

Pa pu gi ofe ro wa ne w skle pie po cho -
dzà z ró˝ nych êró de∏. Mo gà byç za ku -
pio ne od ho dow ców; cza sa mi od po -
Êred ni ków, czy li z hur tow ni, gdzie
wszyst kie do sta wy sà pa ko wa ne do kla -
tek zgod nie z ga tun kiem i za zwy czaj
nikt tam nie prze pro wa dza kwa ran tan -
ny. Po tem tra fia jà do skle pów, gdzie
pro ce du ra jest po dob na – z pu de∏ ka do
klat ki. Po po spiesz nych ogl´ dzi nach
ci´˝ ko jest co kol wiek stwier dziç. Je ̋ e li
nie ma ze wn´trz nych ob ja wów wy chu -
dze nia, ogól ny wy glàd pa pu gi jest do -
bry – wk∏a da na jest do klat ki z in ny mi
pa pu ga mi. 

Do pie ro po kil ku dniach wi daç
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pierw sze ob ja wy cho ro by. Za zwy czaj
jest ona wy wo ∏a na przez os∏a bie nie or -
ga ni zmu na sku tek nie zwy kle sil ne go
stre su, ja ki to wa rzy szy∏ pa pu dze przez
ostat nie ty go dnie. 

Za g´sz cze nie w klat kach, trans port,
usta la nie hie rar chii w cià gle zmie nia jà -
cym si´ sk∏a dzie sta da, od∏a wia nie siat -
kà lub r´ kà – po myÊl my, jak wi dzi to
pa pu ga. Ze zna ne go jej te re nu na gle
wy ∏a pu je jà dra pie˝ nik, po tem znaj du -
je si´ w klat ce z nie zna nym jej sta dem;
jest ja ko „no wa” dzio ba na i od py cha -
na. Póê niej zno wu ∏a pie jà dra pie˝ nik;
zm´ czo na, po obi ja na, zno wu w no wym
sta dzie, gdzie nie ma miej sca na ga ∏àz -
ce i do pó ki so bie nie go wy wal czy, to
mu si sie dzieç na pod ∏o dze. Wsz´ dzie
jest ja sno, nie ma gdzie si´ scho waç i
bez prze rwy pod ry wa si´ sp∏o szo na na
wi dok ja kie goÊ nie po ko jà ce go ru chu.
Je ̋ e li do dat ko wo prze mar z ∏a pod czas
prze wo zu, mia ∏a do dys po zy cji by le ja -

kie ziar no, a w cza sie któ re goÊ po sto ju
za ra zi ∏a si´ pa so ̋ y ta mi, sta je si´ ide al -
nà po ̋ yw kà dla wszel kich cho rób. I za -
ra ̋ a po zo sta ∏e pta ki. Zda rza si´, ˝e pa -
pu gi z jed nej do sta wy pa da jà po kil ku
ty go dniach, kie dy ju˝ tra fi ∏y do pry wat -
nych do mów. Wte dy do pie ro roz wi ja -
jà ca si´ cho ro ba za czy na byç wi docz na,
naj cz´ Êciej jed nak jest za póê no na ra -
tu nek.

Czy ku pu jesz pa pu g´ ze skle pu, od
ho dow cy czy z in ne go êró d∏a, za wsze
pierw sze, co po wi nie neÊ zro biç, to udaç
si´ do le ka rza spe cja li zu jà ce go si´ w pta -
kach. Nie wa˝ ne, na jak zdro wà pa pu g´
wy glà da nasz no wy na by tek. Cz´ sto ob -
ja wy cho ro by sà nie do strze gal ne go ∏ym
okiem i tyl ko ba da nie mo ̋ e jà wy ka zaç.
I war to mieç pew noÊç, ̋ e wszyst ko jest w
jak naj lep szym po rzàd ku.

Gdy by si´ oka za ∏o, ˝e ptak cier pi na
trud no wy le czal nà cho ro b´, mo ̋ e my
zde cy do waç czy po dej mu je my ta kie ry -

zy ko, czy te˝ od da je my pa pu g´ z po -
wro tem. W przy pad ku, je Êli w do mu
ma my dzie ci, a szan se wy le cze nia sà
nie wiel kie, le piej jest wy braç to dru gie
roz wià za nie. 

Po za tym, je ̋ e li ptak nam pad nie w
cià gu pierw szych kil ku ty go dni od za -
ku pu, je ste Êmy w sta nie udo wod niç, ˝e
to nie z na szej wi ny. W in nym przy pad -
ku je dy nà mo˝ li wo Êcià, ˝e by od zy skaç
pie nià dze jest prze pro wa dze nie sek cji.

Le karz po wi nien te˝ daç za po bie gaw -
czo pre pa rat na ni cie nie, któ ry po da je -
my pa pu dze przez kil ka dni, 
a tak ̋ e za ∏o ̋ yç ksià ̋ ecz k´, w któ rej on
b´ dzie no to wa∏ jej stan zdro wia oraz
wpi sy wa∏ wy ni ki jej okre so wych ba daƒ,
a my swo je uwa gi i no tat ki. Je ̋ e li kie dy -
kol wiek na sza pa pu ga za cho ru je, o wie -
le ∏a twiej b´ dzie jà le czyç, je ̋ e li wie my,
co si´ z nià dzia ∏o przez kil ka po przed -
nich lat. Je ̋ e li b´ dzie my mu sie li jà od -
daç, to ta ka ksià ̋ ecz ka zdro wia b´ dzie
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dla no we go w∏a Êci cie la na praw d´ cen -
nym do dat kiem. Wy obraê my so bie sy -
tu acj´, w któ rej to my na by wa my ja kie -
goÊ pta ka i ktoÊ nam wr´ cza do dat ko wo
opis je go wi zyt u we te ry na rza. O wie le
∏a twiej pod jàç wte dy de cy zj´, praw da?

I wresz cie... opie ka w do mu
Kie dy ju˝ wszyst ko spraw dzi li Êmy i je -

ste Êmy pew ni, ˝e na sza pa pu ga jest zdro -
wa, na le ̋ y za dbaç o nià tak ̋ e 
w do mu. To, jak si´ nià zaj mie my ma
wp∏yw na jej zdro wie. Od po wied nie dla
niej po kar my, owo ce, wi ta mi ny 
i mi ne ra ∏y po win ny utrzy maç jà 
w do brym zdro wiu. W za le˝ no Êci od
miej sca po cho dze nia die ta pa pug mo ̋ e
si´ ró˝ niç, dla te go do brze jest za opa trzyç
si´ w ksià˝ k´ lub in for ma cje na te mat
da ne go ga tun ku. Prze strze ga jàc za le ceƒ
spe cja li stów od ˝y wie nia - wy da je si´
trud ne i ucià˝ li we, ale wca le ta kie nie
jest – gwa ran tu je my pa pu dze pra wi d∏o -
we funk cjo no wa nie or ga ni zmu, a so bie
oszcz´ dza my k∏o po tów i wy dat ków w
przy sz∏o Êci. 

Nie za po mi naj my, ˝e rów nie wa˝ -
nym czyn ni kiem jest stan psy chicz ny
pta ka. Po trze bu je on kon tak tu ze sta -
dem, za baw, kà pie li i la ta nia. Sta do

mo ̋ e my jej za stà piç ba wiàc si´ z nià,
g∏asz czàc, roz ma wia jàc; ewen tu al nie
ku pu je my dru gà pa pu g´. Z za ku pem
no wych za ba wek te˝ nie po win no byç
pro ble mu. Mu si od po wied nio du ̋ o la -
taç, ˝e by nie utyç i zu ̋ yç na gro ma dzo -
nà ener gi´. W s∏o necz ne dni mo˝ na
wy sta wiç jej klat k´ na bal kon lub okno
(1/3 klat ki mu si byç w cie niu). Okre so -
we ba da nia po twier dzà, ˝e wszyst ko
jest w po rzàd ku.

Pod czas ta kie go ba da nia na le ̋ y
spraw dziç ogól nà kon dy cj´ pa pu gi, stan
upie rze nia, jej umi´ Ênie nie; czy nie jest
ot∏usz czo na, czy wy glàd or ga nów we -
wn´trz nych nie zmie nia si´ nie po ko jà co,
czy nie ma guz ków i zmian na skó rze.
Po za tym war to od daç ka∏ i krew pa pu gi
do prze ba da nia. Po od cho wa niu m∏o -
dych sprawdê my obo wiàz ko wo stan
zdro wia sa micz ki. Pi skl´ ta trze ba prze -
ba daç, ˝e by wie dzieç, czy pra wi d∏o wo
si´ roz wi ja jà. Je ̋ e li na by li Êmy bar dzo
m∏o dà pa pu g´, pra wie pi skl´ lub pod lo -
ta, na le ̋ y ko niecz nie, do pó ki nie pod ro -
Ênie, re gu lar nie spraw dzaç stan jej zdro -
wia. Przy szyb kim wy kry ciu wszel kich
nie pra wi d∏o wo Êci w roz wo ju mo˝ na w
po r´ za po biec scho rze niom. M∏o dziut -

kie pta ki cz´ sto za pa da jà na ró˝ ne cho -
ro by, na któ re do ro s∏e sà od por ne. Dla -
te go m∏o de, Êwie ̋ o za ku pio ne pta ki nie
po win ny sty kaç si´ ze star szy mi, któ re
nie sà ich ro dzi ca mi. 

W Pol sce przy by wa spe cja li stów od
pta ków. Co rocz nie or ga ni zo wa ne sà
dla le ka rzy kur sy i szko le nia, wy k∏a dy i
sta ̋ e. Do ce niaj my to i wspó∏ pra cuj my
z le ka rza mi. Dla do bra na szych pod -
opiecz nych. 

Agniesz ka Bo ro wicz

P ra gnà∏ bym za pre zen to waç wy ho -
do wa ne prze ze mnie ma Êciu chy –

mo re te le. Uwa ̋ am, ˝e sà one naj bar -
dziej zbli ̋ o ne do wzor co wych, choç by
dla te go, ˝e sà jed no barw ne, z na kra -
pia nà g∏o wà i nie po sia da jà ko ron ki.
Ra s´ t´ ho du je od pa ru lat. Wszyst -
kich, któ rzy rów nie˝ ho du jà t´ ra s´ go -
∏´ bi za pra szam na wy sta w´ War szaw -
skie go Zwiàz ku, gdzie b´ dà wy sta wia -
ne mo je go ∏´ bie. B´ dzie mo˝ na po rów -
naç na sze osià gni´ cia ho dow la ne. 

Z ho dow la nym po zdro wie niem 
Ry szard Ba ∏on.

Fot. K. Grochowski
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