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Co na dno papuziej klatki?
Joanna Karocka

Aktualnie na rynku jest coraz wi´-
cej produktów przeznaczonych spe-
cjalnie do wyk∏adania dna klatki. Nie-

stety, wiele nowych „wynalazków” albo
nie spe∏nia wymogów, jakie si´ stawia pod∏o-
˝om w klatkach, albo jest wprost szkodliwe.

Powa˝nym problemem jest te˝ to, ˝e w li-
teraturze najcz´Êciej spotyka si´ rady hodow-
ców, a pod∏o˝e w wolierze, zw∏aszcza zew-
n´trznej, i pod∏o˝e w klatce w pokoju to
dwie zupe∏nie ró˝ne rzeczy. Poniewa˝ ja zaj-
muj´ si´ papugami w domach, a nie w ho-
dowlach, artyku∏ ten b´dzie o tym co mo˝na,
co powinno si´, a czego nie nale˝y stosowaç
w klatkach.

Wybierajàc materia∏ na dno klatki trzeba
kierowaç si´ przede wszystkim bezpieczeƒ-
stwem ptaka, a zaraz potem wygodà monito-
rowania odchodów. Zmiany odchodów pta-
ka sà bardzo wa˝nym sygna∏em, ˝e ze zdro-
wiem naszego podopiecznego dzieje si´ coÊ
niedobrego, szkoda wi´c przekreÊliç szans´
wczesnego wykrycia choroby z∏ym pod∏o˝em.

Najcz´Êciej stosowanymi pod∏o˝ami
w klatkach sà: piasek i papier. W literaturze
pisanej przez hodowców zaleca si´ wysypy-
wanie dna piaskiem. Piasek sprawdza si´ jako
pod∏o˝e w wolierach. Wed∏ug mnie, wysypy-
wanie nim dna klatki jest jednak nieporozu-
mieniem. Dna klatek nigdy nie sà ca∏kowicie
szczelne i cz´Êç piasku zawsze b´dzie si´ wy-
sypywa∏a, b´dziemy wi´c mieç w pokoju pia-
skownic´. Nie jest te˝ prawdà, ˝e jest on pa-
pugom niezb´dny do trawienia. Nie ma wi´c
˝adnych racjonalnych wymogów stosowania
piasku jako pod∏o˝a. JeÊli ktoÊ nie jest w sta-
nie z niego zrezygnowaç, to musi kupiç
w sklepie piasek dobrej firmy. Radz´ obejrzeç
go pod lupà, ˝eby sprawdziç, czy jest to pia-
sek naturalny, czy sztucznie mielony kamieƒ.
Ziarenka prawdziwego piasku majà okràg∏e,
∏agodne kraw´dzie, gdy˝ zosta∏y w sposób
naturalny obtoczone przez wod´; sztucznie
mielony ma kraw´dzie ostre – w pewnych
sytuacjach mo˝e on byç niebezpieczny. Od-

radzam te˝ kupowanie piasków zapacho-
wych, zw∏aszcza ze sztucznymi substancjami
zapachowymi, olejki mogà bowiem powodo-
waç alergie prowadzàce nawet do samooka-
leczeƒ papug. Absolutnie nie mo˝na stoso-
waç piasku z budowy (zawartoÊç wapna bu-
dowlanego) czy piaskownicy (zanieczyszczony).
Musi on byç czysty, nie mo˝e byç zanieczysz-
czony przez przemys∏, ludzi i zwierz´ta. Nawet
wypra˝enie takiego piasku w piekarniku
nie spowoduje, ˝e stanie si´ on bezpieczny.

Ze wzgl´du na du˝à zawartoÊç soli nie mo˝-
na te˝ stosowaç piasku morskiego. Ten z pla-
˝y równie˝ nie jest wskazany z powodu 
zanieczyszczeƒ. JeÊli zauwa˝ymy, ˝e papu-
gi majà tendencje do zjadania wi´kszych iloÊci
piasku, powinniÊmy z niego w ogóle zrezy-
gnowaç. Jednà z powa˝nych wad takie-
go pod∏o˝a jest to, ˝e doÊç trudno monitoro-
waç na nim stan odchodów. Odchody 
bowiem bardzo szybko „ginà” w nim i nie
mo˝na ich zobaczyç.

Papierowe r´czniki muszà byç czymÊ przyciÊni´te, np. miskà aby si´ nie przesuwa∏y. Fot. J. Karocka

Czerwony, australijski piasek z kawa∏kami muszelek. Fot. J. Karocka
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Najlepszym materia∏em do wyÊcie∏ania
dna klatek jest papier. Powinny to byç czyste,
niezadrukowane kartki papieru (nie kredo-
wego). Mo˝na u˝ywaç papieru pakowego,
Êniadaniowego, papierowych kuchennych
r´czników. Z du˝à ostro˝noÊcià podchodzi∏a-
bym do polecanych czasami gazet, bowiem
papugi b´dà prawie na pewno skubaç papier,
a farba drukarska nie jest po˝àdanym dodat-
kiem ˝ywieniowym dla ptaków, nawet jeÊli
w dzisiejszych czasach nie zawiera ju˝ o∏o-
wiu. JeÊli zauwa˝ymy, ˝e papuga ma tenden-
cj´ do jedzenia papieru (chodzi o jedzenie,
czyli po∏ykanie, a nie samo skubanie), to nie
powinniÊmy stosowaç go jako wyÊció∏ki.

Ostatnio w sprzeda˝y pojawi∏y si´ specjal-
ne Êció∏ki dla ptaków lub dla ró˝nych zwie-
rzàt, w tym dla ptaków (na obrazkach na
opakowaniu sà zawsze papugi). Jedna z nich
jest zrobiona z kawa∏ków drewna. Drewno
to jest wczeÊniej poddane specjalnej obrób-
ce, która ma na celu zwi´kszenie jego higro-
skopijnoÊci. Prawdopodobnie w∏aÊnie zjedze-
nie kawa∏ków drewna, pochodzàcego z takiej
Êció∏ki, jest przyczynà raportowanych przy-
padków Êmierci papug. Innym rodzajem jest
Êció∏ka w formie brykietów zrobionych z pra-
sowanego, mielonego drewna, ∏upin orze-
chów, kaczanów kukurydzy, naturalnych w∏ó-
kien roÊlinnych i ró˝nych innych naturalnych
sk∏adników. Wspólnà cechà wszystkich
tych Êció∏ek jest wysoka wch∏anialnoÊç wo-
dy, wiàzanie p∏ynów, neutralizacja zapa-
chów i amoniaku. Wszystko to ma sens
w przypadku zwierzàt, które wydalajà
mocz w p∏ynnej postaci, ptaki jednak nie wy-
dalajà moczu w takiej postaci. Nie ma wi´c
sensu wydawanie pieni´dzy na specjalne
Êció∏ki wià˝àce p∏yny i neutralizujàce zapachy,
skoro w odchodach ptaków nie ma p∏ynów,
które trzeba wiàzaç, ani odchody ptaków
nie majà zapachu, który trzeba zneutralizo-
waç. Marnowanie pieni´dzy to jednak nie
g∏ówny problem. Wa˝niejsza jest szkodliwoÊç
tego typu pod∏o˝y. Ju˝ z samego opisu cech
tego produktu wynika, ˝e nie nadaje si´ on
dla papug – nie pozwala bowiem na monito-
rowanie odchodów. Ptak wydala wi´ksze ilo-
Êci „wody” w szczególnych sytuacjach, w tym
w czasie chorób. Pod∏o˝e wch∏aniajàce wil-
goç nie pozwala dostrzec tego objawu cho-
robowego. Tak samo z zapachem; nieprzy-
jemny zapach odchodów ptaka jest sygna-
∏em, ˝e coÊ si´ z papugà dzieje.

Ponadto drewno i wszelkie drewnopo-
dobne pod∏o˝a sà znakomità po˝ywkà dla

bakterii, a w êle przygotowanym i nieprawi-
d∏owo przechowywanym rozwijajà si´ grzy-
by. Znane mi sà przypadki zaka˝eƒ grzybi-
czych papug, które mia∏y takie Êció∏ki. Nie-
którzy hodowcy u˝ywajà tego typu pod∏o˝y
i sà zadowoleni. Z tym, ˝e taka Êció∏ka to
w Polsce nowoÊç, wi´c nikt nie ma jeszcze
z nià wi´kszych doÊwiadczeƒ, a z krajów,
gdzie znana jest ju˝ d∏u˝ej, dochodzà ma∏o
zach´cajàce wiadomoÊci. Z tego wzgl´du nie
polecam jej i radz´ podchodziç do tego typu
„wynalazków” z bardzo du˝à ostro˝noÊcià,
nawet jeÊli na opakowaniu przeczytamy,
˝e produkt przeznaczony jest dla papug.

Nie nale˝y wysypywaç na dno klatki trocin,
s∏omy czy siana. Wszystkie te pod∏o˝a unie-
mo˝liwiajà kontrol´ odchodów, wielokrotnie
sà zapylone, a ponadto bardzo cz´sto rozwi-
jajà si´ na nich grzyby (Aspergillus).

Absolutnie nie mo˝na wysypywaç dna ko-
cim ˝wirkiem. Szczególnie niebezpieczne
sà te jego rodzaje, które wch∏aniajà wil-
goç – niektóre zwi´kszajà obj´toÊç nawet
dziesi´ciokrotnie (!), po∏kni´cie choçby jednej
granulki takiego ˝wirku mo˝e doprowa-
dziç do Êmierci ptaka.

Ostatnio zaczyna si´ pojawiaç w Polsce
specjalny papier pokryty piaskiem (wyglàdem
przypomina papier Êcierny), reklamowany
w sklepach jako znakomity do Êcierania pa-
zurków. Nie nadaje si´ jednak dla ptaków!
Oprócz takiego papieru, sprzedawanego jako
papier na dno klatki, mo˝na te˝ spotkaç taki

sam, s∏u˝àcy do owijania ˝erdzi. Wyglàda on
jak Êcierny i dok∏adnie taki jest – cz´sto po-
woduje otarcia nóg u ptaków (przy czym
wcale nie Êciera pazurków).

Niektóre klatki majà na dnie tzw. ruszt
– jest to kratka po∏o˝ona w pewnej odleg∏o-
Êci od samego dna. Zapobiega ona dost´po-
wi ptaka do gromadzàcych si´ na dnie odcho-
dów i resztek jedzenia. Klatki z rusztem
nie nadajà si´ jednak dla wszystkich papug.
Nie powinno si´ ich stosowaç u gatunków,
które lubià przebywaç na dnie klatki. Sà to ga-
tunki, które w naturze sp´dzajà du˝o czasu
na ziemi. Ruszt taki mo˝e si´ jednak spraw-
dziç w przypadku lor i lorys, które majà 
– w konsekwencji swojej diety – doÊç rzad-
kie odchody. Wyniki pewnych badaƒ pozwa-
lajà stwierdziç, ˝e papugi, które majà kon-
takt ze swoimi odchodami i pewnà iloÊcià
brudu, sà bardziej odporne na choroby ni˝
papugi trzymane w sterylnych warunkach.

Niezale˝nie od tego, jakie pod∏o˝e stosuje-
my, trzeba pami´taç o higienie. Ka˝de z nich
musi byç co jakiÊ czas wymieniane. Musimy
zdawaç sobie spraw´ z tego, ˝e kombinacja
resztek jedzenia, rozpryskanej wody, odcho-
dów ptaka i jakiegokolwiek pod∏o˝a jest
wspania∏à po˝ywkà dla bakterii, przyciàga
muchy i mrówki. Pod∏o˝e musi wi´c byç czy-
ste, co nie znaczy oczywiÊcie, ˝e nale˝y je
zmieniaç co godzin´. Cz´stotliwoÊç wymiany
zale˝y g∏ównie od iloÊci papug i czasu, jaki pa-
puga sp´dza w klatce.

Âció∏ka z kawa∏ków drewna – nie polecam jednak takiej. Fot. A. Karczewska

64-72_ABC hodowcy  05.01.2007  14:28 : ]  Page 65




