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Prezentujemy pierwszy z cyklu artyku∏ów,
jakie dla Woliery przygotowa∏a pani Barbara 
Heidenreich, Amerykanka, Êwiatowej s∏awy
ekspert w dziedzinie problemów behawio-
ralnych ptaków, wydawca kwartalnika 
„Good Bird Magazine!”. 

Papuzie krzyki
i wrzaski

SSiedz´ przed „Misty” – amazonkà ˝ó∏tog∏owà mieszka-
jàcà ze mnà od kilku tygodni. Dzi´ki temu, ˝e jest ona
ze mnà, mog∏am popracowaç nad jej wokalnymi pro-

blemami. Teraz przez chwil´ jest cicha, ale na dodatek ma
jeszcze kilka innych nawyków, nad którymi musimy popraco-
waç. Zanim trafi∏a do mnie, przez 6 lat mieszka∏a z moim
wspó∏pracownikiem Jillem Bellem, grafikiem nadajàcym arty-
stycznà form´ mojemu kwartalnikowi. Przed tym okresem
nie mia∏a lekkiego ˝ycia. Jej wiek szacuj´ na 19 lat, a to ozna-
cza, ˝e swym krzykiem dominowa∏a nad Êwiatem przez co
najmniej 13 lat. Musia∏o tak byç, bo by∏ to wyjàtkowo pot´˝-
ny krzyk i silny nawyk to jego powtarzania. Opuszczam po-
kój, w którym jest papuga, a ona zaczyna krzyczeç i krzyczy,
krzyczy, krzyczy...

Ta papuga jest doskona∏ym przyk∏adem tego, czego do-
znaje w∏aÊciciel oswojonej papugi, gdy pojawia si´ problem
jej krzyków. Mo˝e to byç bardzo frustrujàce. Gdy odwie-
dzam kogoÊ, kto ma papug´ i s∏ucham jej wrzasków, zwykle
mnie to nie obchodzi. Zdarza si´ jednak, ˝e ptak wrzeszczy
w specyficzny sposób, by zwróciç mojà uwag´, co dra˝ni
moje nerwy. Kto mo˝e mieç doÊç cierpliwoÊci, by zapano-
waç nad takà papugà? To naprawd´ nie jest ∏atwe, ale zdecy-
dowanie konieczne. 

Trzeba sobie przypominaç, i robi´ to zwykle, ˝e nie ma co
si´ denerwowaç, tylko musz´ konsekwentnie powtarzaç
çwiczenia z ptakiem. Dzia∏a∏o to z innymi, b´dzie dzia∏aç
i tym razem. Nie jest to moja pierwsza podopieczna wymu-
szajàca wrzaskiem uwag´ swego opiekuna. Pierwsza by∏a Ta-
rah – amazonka niebieskoczelna. Jak to czasem z takimi pa-
pugami bywa, dosta∏am jà za darmo. Pracowa∏am wtedy
w lecznicy weterynaryjnej. Jedna z moich wspó∏pracownic
by∏a zatrudniona tak˝e w sklepie zoologicznym. KtoÊ sprze-
da∏ jej t´ papug´ za 100 dolarów. MieliÊmy podejrzenie, ˝e
by∏a skradziona, przemycona lub w inny sposób nielegalna.
Jej nowa w∏aÊcicielka przekonywa∏a mnie, ˝e w sklepie jest
zbyt du˝o zwierzàt i nie ma doÊç czasu, by zajàç si´ tym pta-
kiem. Poprosi∏a mnie, bym wzi´∏a papug´ do siebie na tro-
ch´. Tego „troch´” zrobi∏o si´ ju˝ 18 lat. 

Na poczàtku bawi∏o mnie, gdy Tarah pozdrawia∏a mnie
wo∏ajàc „hello” i bra∏a z r´ki kawa∏ki pieczywa. Po kilku
dniach zacz´∏a jednak krzyczeç i robi∏a to bez ustanku, gdy
tylko znika∏am jej z pola widzenia. Nie wiedzia∏am, jak zwal-
czaç ten nawyk, wi´c robi∏am to co wszyscy. Gdy krzycza-
∏a, wraca∏am do jej pokoju i mówi∏am „cicho”. Czy to dzia-
∏a∏o? OczywiÊcie nie, a na dodatek szybko przesta∏am lubiç
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chwile sp´dzane z tym ptakiem. Bardzo lubi´ obcowaç ze
zwierz´tami i podoba mi si´, ˝e pozytywnie na mnie reagujà,
ale nie umia∏am zapanowaç nad wymuszaniem mojej uwagi
przez t´ papug´. 

Stopniowo dotar∏o do mnie, ̋ e nie powinnam za ka˝dym ra-
zem wracaç do jej pokoju, gdy tylko us∏ysz´ jej wrzaski. Z po-
radnika na temat tresury psów wyczyta∏am, ˝e behawior nie-
chciany, nale˝y zastàpiç zachowaniem akceptowalnym, czyli
wyprzeç zachowania negatywne pozytywnymi. Jak to zrobiç?
W przypadku tej konkretnej papugi okaza∏o si´ to doÊç ∏atwe,
gdy˝ czasem wydawa∏a z siebie doÊç ciche gwizdy, których jà
nauczy∏am. Stopniowo przesta∏am reagowaç na wrzaski, a re-
agowa∏am na gwizdy, i tylko wtedy wraca∏am do jej pokoju. Na
dodatek za gwizdy chwali∏am jà, wyraênie mówiàc „dobrze”.
Ju˝ po dwóch tygodniach prawie nie wrzeszcza∏a, a tylko gwiz-
da∏a. Teraz, po 17 latach, gwi˝d˝e, gdy chce si´ dowiedzieç
gdzie jestem, gdy wita mnie po powrocie do domu, gdy dosta-
nie nowà zabawk´, albo gdy zwyczajnie jest zadowolona z sie-
bie. Nieprzyjemny dla mnie behawior uda∏o si´ zastàpiç mi∏ym,
cichym pogwizdywaniem. W przypadku Misty, aktualnego
podopiecznego, mo˝e to byç jednak nieco trudniejsze. 

Wykorzystywa∏am ka˝dà chwil´, gdy tylko z jakiegokolwiek
powodu opuszcza∏am pokój z papugà. Zawsze traktowa∏am to
jako okazj´ do kolejnego treningu. OczywiÊcie, pracujàc poza
domem nie mia∏am takiej okazji przez wi´kszà cz´Êç dnia, a na-
wet b´dàc w domu nie zawsze by∏ nastrój do trenowania pa-
pugi. Ka˝dà okazj´ stara∏am si´ jednak wykorzystywaç. Posta-
nowi∏am, ˝e wrzaski zastàpi´ ciszà. Za ka˝dym razem, gdy pa-
puga przez chwil´ by∏a cicho, pokazywa∏am si´ jej, chwali∏am
i nagradza∏am. Gdy wrzeszcza∏a, nie reagowa∏am. I znów, gdy
zamilk∏a na d∏u˝ej, ni˝ tylko dla nabrania oddechu do nast´pne-
go wrzasku, powraca∏am do niej. Stopniowo uda∏o mi si´ zna-
czàco zwi´kszyç iloÊç czasu, gdy papuga by∏a cicho. A wi´c to
dzia∏a! Na dodatek oferowa∏am jej jak najwi´cej zabawek, by
si´ nimi zajmowa∏a. Wystarcza∏y jej kartonowe pude∏ka, kulki
papieru i inne drobiazgi, które pozwala∏y na przerw´ w trenin-
gu. ObecnoÊç Tarah, wczeÊniej trenowanej papugi, tak˝e oka-
za∏a si´ du˝ym u∏atwieniem. Tarah pogwizdywa∏a, a ja reago-
wa∏am na jej gwizdy, ale tylko wtedy, gdy Misty by∏a cicho.
Ustawi∏am ptaki tak, ˝eby widzia∏a mnie Tarah i bym mog∏a jà
nagradzaç za gwizdy, ale ˝eby Misty mnie nie widzia∏a. Pokazy-
wa∏am si´ jej, gdy by∏a cicho, a Tarah gwizda∏a. W efekcie Mi-
sty nauczy∏a si´, ˝e gdy jest cicho, a Tarah zagwi˝d˝e, to ja si´
pojawiam. Gdy akurat by∏am z papugami, a Misty zaczyna∏a
krzyczeç, szybko opuszcza∏am to miejsce. Po 6 tygodniach wy-
raênie da∏o si´ odczuç popraw´. Trening musi jednak byç kon-
tynuowany, chocia˝ mo˝na si´ tym zajmowaç ju˝ tylko okazjo-
nalnie. Trzeba tak˝e uwa˝aç, by przez przypadek znów nie za-
czàç nagradzaç za wrzaski i aby inni domownicy doskonale
wiedzieli, kiedy i jak nale˝y reagowaç na g∏osy mieszkajàcej
z nami papugi. 

Barbara Heidenreich 
Na podstawie artyku∏u opublikowanego

w „Good Bird Magazine!” 
(Nr 1/2006, str. 46-49).

Fot. C. Szejgis
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forum czytelników

Witam

Chcia∏abym podzieliç si´ z Paƒstwem
swoimi spostrze˝eniami na temat
miesi´cznika Woliera. Od samego

poczàtku, z pewnà przerwà, kibicuj´ Wolie-
rze. Od pewnego czasu martwi mnie i znie-
ch´ca do lektury to, ˝e wydawnictwo skupia
si´ g∏ównie na potrzebach hodowców go∏´-
bi i kogutków. MyÊl´ (tak mi si´ wydaje), ˝e
grono wielbicieli tych ptaków Êwietnie sobie
radzi. Natomiast my, mi∏oÊnicy drobnej eg-
zotyki, jesteÊmy w troch´ gorszej sytuacji.
Jestem mi∏oÊniczkà drobnej egzotyki – ama-
dyn wspania∏ych. W moim domu mieszka
ma∏e stadko tych ptaków. Brakuje mi w mie-
si´czniku wiadomoÊci potrzebnych takim
nieprofesjonalnym hodowcom jak ja. Do-
tychczas, gdy mieszka∏am w Warszawie,
z ka˝dym problemem i zapytaniem bieg∏am
do doktora Kruszewicza. Teraz mam z tym
problem. Oczekiwa∏abym, aby w Wolierze
by∏y opisywane nie tylko same ptaki, ale te˝

warunki, jakie dla nich nale˝y stworzyç,
czym karmiç, jakie podjàç pierwsze kroki
zanim dotrzemy do lekarza (nie wszyscy
mieszkajà w mieÊcie). By∏abym zadowolona,
gdyby w ka˝dym wydaniu, w widocznym
miejscu, by∏y umieszczone adresy i numery
telefonów (przynajmniej w wi´kszych mia-
stach) do lekarzy naszych ptaków. Nie wiem
czy to jest mo˝liwe. 

Mo˝e uda∏oby si´ podaç kilka adresów,
gdzie mo˝na kupowaç naprawd´ wartoÊcio-
we mieszanki dla naszych podopiecznych. Te
ogólnodost´pne w sklepach i marketach sà,
moim zdaniem, bardzo ubogie.

Podczas rozmów z osobami majàcymi
ptaki w domach dowiaduj´ si´, ̋ e rzadko kto
podaje ziarno skie∏kowane, nasiona traw i in-
ne smako∏yki. Podobnie wyglàda podawanie
witamin. Poza tym, ka˝dy chcia∏by choç raz
mieç udane l´gi. Przyda∏aby si´ informacja jak
si´ do l´gów przygotowaç i bezpiecznie dla
ptaków przez nie przejÊç. To tylko kilka te-

matów, które zaciekawi∏yby mi∏oÊników
drobnej egzotyki.

Od czasu, gdy zamieszka∏am poza War-
szawà, spotykam si´ z pi´knymi ptakami le-
Ênymi. Szczególnie ostatnia, mroêna zima
pozwoli∏a mi poznaç ich wi´cej. Bardzo pro-
sz´ o troch´ informacji o tych dziko ˝yjàcych
ptakach. W ostatnim numerze Woliery by∏
artyku∏ o dokarmianiu ptaków, ale g∏ównie
miejskich. Mam nadziej´, ˝e zima b´dzie ∏a-
godna. Prosz´ jednak o wskazówki dotyczà-
ce dokarmiania tych „zamiejskich”. Przyda∏y-
by si´ przyk∏ady funkcjonalnych i prostych
karmników, które mog∏yby wykonaç dzieci.

Troszk´ si´ rozpisa∏am. Mam nadziej´, ˝e
coÊ dla siebie „wykukam”. 

Bardzo podoba mi si´ pomys∏ z dost´pem
do wydania przez Internet.

Serdecznie pozdrawiam, ˝ycz´ wielu suk-
cesów i jeszcze wi´cej wdzi´cznych czytelni-
ków.

Helena Grzyb

• Zarzàd Oddzia∏u Tarnów MSHK i PE planuje zorganizowaç gie∏dy ptaków w 2007 roku w ka˝dà trzecia sobot´ miesiàca, tj: 20.01, 
17.02, 17.03, 21.04, 19.05, 16.06, 21.07, 18.08, 15.09, 20.10, 17.11, 22.12. Gie∏dy, wystawy i pokazy odbywajà si´ w klubie „Gwiazda” 
ul. Kopernika 7 w Tarnowie w godzinach 8—10,00.

• V Wystawa Go∏´bi Rasowych i Drobiu Ozdobnego w Olsztynie odb´dzie si´ 13 i 14 stycznia 2007 roku. Wi´cej szczegó-
∏ów na stronie www.golebie.rasowe.prv.pl

• 6-7.01.2007 r. – Regionalna Wystawa Go∏´bi Ârodkowo-Pomorskiego Zwiàzku Go∏´bi Rasowych i Drobnego Inwentarza w Ko-
szalinie. Miejsce wystawy: Zespó∏ Szkó∏ Samorzàdowych w Kobylnicy k/S∏upska, ul. G∏ówna 63.

• 5-7 stycznia 2007 – 57. Przedolimpijska Ogólnopolska Wystawa Go∏´bi Pocztowych oraz Targi Go∏´bi Pocztowych 
i Akcesoriów - GO¸¢BIE 2007 w Gdaƒsku-Oliwie, w Centrum Targowym Mi´dzynarodowych Targów Gdaƒskich przy 
ul. Beniowskiego 5.

• 20-21.01.2007 – Ba∏tycka Wystawa Go∏´bi Rasowych i Drobiu Ozdobnego na terenie Mi´dzynarodowych Targów
Gdaƒskich S.A.

• 20-21 stycznia 2007 – Wroc∏aw. DolnoÊlàski Zwiàzek Hodowców Go∏´bi Rasowych i Drobiu Ozdobnego we Wroc∏awiu
informuje, ˝e w Hali Ludowej we Wroc∏awiu odb´dzie si´ XVII Regionalna Wystawa Go∏´bi Rasowych, Drobiu Ozdobnego
i Królików.

• 20-21.01.2007 – Bia∏ystok. Bia∏ostocki Zwiàzek Hodowców Go∏´bi Rasowych i Drobiu Ozdobnego informuje, ˝e wystawa
zwiàzkowa stowarzyszenia oraz wystawa klubowa Klubu Krymki Bia∏ostockiej i Wywrotka Mazurskiego zosta∏a przeniesiona
z grudnia 2006 roku na styczeƒ 2007 roku i odb´dzie si´ w dniach 20-21 stycznia 2007 roku w Hali Sportowej W∏ókniarz
przy ul. Antoniukowskiej 60. Wszystkich ch´tnych ju˝ dzisiaj serdecznie zapraszamy.
Z wyrazami szacunku
Jerzy Lisowski

• 27-28 stycznia 2007 r. – Bielsko-Bia∏a. OZHDI w Bielsku-Bia∏ej zaprasza na  XIV Wystaw´ Go∏´bi  Rasowych I Drobiu
Ozdobnego do Domu Kultury w dzielnicy Kamienica, ul. Karpacka 125 (dojazd od dworca autobusem nr 07). Sobota od
9.00 do 17.00, niedziela od 9.00 do 15.00. 
Tel. kontaktowy 033/ 818 45 02, Ciecierski Stanis∏aw.

• 27-28.01.2007 – Wystawa Go∏´bi Rasowych i Drobiu Ozdobnego organizowana przez Warszawski Zwiàzek Hodowców
Go∏´bi Rasowych i Drobiu Ozdobnego w Broniszach pod Warszawà.

• 27-28 stycznia 2007 r. Gorzów Wielkopolski. Szczeciƒski Zwiàzek Hodowców Go∏´bi Rasowych i Drobiu Ozdobnego
informuje, ˝e wystawa go∏´bi i drobiu naszego zwiàzku, na proÊb´ hodowców z grupy pochodzàcej z Gorzowa Wlkp. i oko-
lic, odb´dzie si´ w Gorzowie Wlkp. Adres hali wystawowej: Zachodnie Centrum Gospodarcze, ul. Przemys∏owa 14/15, Go-
rzów Wlkp., tel .095/7208718. Informacje dotyczàce wystawy: 
Adam Wegner tel. 091/4620099, 0601436077, e-mail: wegneradam@poczta.onet.pl,
Marek Muniak tel. 095/7314423, 0662251245, e-mail: j.muniak@rolvet.pl,
Miros∏aw Kijanka tel. 095/7523288, 0605652008.
Prezes Zarzàdu SZHGRiDO - Adam Wegner.

Wystawy, szkolenia, imprezy
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