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WWdro dze ewo lu cji pta ki wy two rzy ∏y
zdol noÊç lo tu. Z tà zdol no Êcià zwià -
za na jest za rów no spe cy ficz na bu -

do wa ana to micz na pta ków, jak i ich fi zjo lo -
gia – po wo du je to, ˝e lot jest pta kom po -
trzeb ny do za cho wa nia do brej kon dy cji
i zdro wia. Jed nak nie tyl ko dba ∏oÊç o zdro -
wie fi zycz ne na szych pa pug po win na de cy -
do waç o umo˝ li wie niu im swo bod ne go la -
ta nia w miesz ka niach. Pa pu gi sà pta ka mi
bar dzo ak tyw ny mi. Cz´ sto du ̋ à cz´Êç dnia
sp´ dza jà na za ba wach, a lot jest jed nym
z ele men tów tych za baw. Wi daç to szcze -
gól nie wy raê nie, gdy ma my do czy nie nia
z wi´k szà licz bà pa pug, przy naj mniej
z dwo ma. Stad ko wie le cza su sp´ dza na
wspól nym la ta niu. Sa mot ne pa pu gi la ta jà
du ̋ o mniej, ale i one sp´ dza jà cz´Êç dnia na
la ta niu, zw∏asz cza ra no.

Nie wie my, co pa pu ga od czu wa pod czas
lo tu. Ob ser wu jàc na sze la ta jà ce i krzy czà ce
o Êwi cie pa pu gi, nie mo ̋ e my si´ oprzeç
wra ̋ e niu, ˝e od czu wa jà one wiel kà przy -
jem noÊç. Nie jest to an tro po mor fi za cja.
Od czu wa nie przy jem no Êci nie jest za re zer -
wo wa ne tyl ko dla cz∏o wie ka, jest to uni -
wer sal ny dla kr´ gow ców me cha nizm neu -
ro hor mo nal ny. W∏a Ênie wy si ∏ek fi zycz ny 
– dla cz∏o wie ka b´ dzie to na przy k∏ad bieg,
a dla pa pu gi pew nie lot – jest jed nym z naj -
sil niej szych sty mu la to rów wy dzie la nia hor -
mo nów szcz´ Êcia – be ta -en do fin – przez
mózg. 

Nikt, kto wi dzia∏ la ta jà ce w miesz ka niu
stad ko pa pu ̋ ek al bo la ta jà cà z wrza skiem
nad g∏o wà w∏a Êci cie la sa mot nà pa pu g´, nie
po wie, ˝e lot jest pa pu gom w nie wo li
zb´d ny.

Wi´k szoÊç pta ków, w tym pa pu gi, fru -
wa. Nie wie my, dla cze go znacz na cz´Êç
opie ku nów i ho dow ców pa pug nie za uwa -
˝a, ˝e ta ka jest ich na tu ra. Dla wszyst kich
jest ja sne, ̋ e na le ̋ y wyjÊç na spa cer z psem,

W po przed nim nu me rze „Wo lie ry” pi sa li Êmy o pod ci na niu lo tek.
Te raz chce my zwró ciç uwa g´ na to, ˝e nie ma ono ˝ad ne go sen -
sow ne go uza sad nie nia, a po nad to przy no si wi´ cej szko dy ni˝ 
po ̋ yt ku. Opo wie my te˝ sze rzej o la ta jà cych po miesz ka niu 
pa pu gach, a tak ̋ e o wià ̋ à cych si´ z tym nie bez pie czeƒ stwach.

La ta jà ce w miesz ka niu
PAPUGI

Jo an na Ka roc ka, 
Iwo na Pal czew ska, 
An drzej Dzia ∏ow ski

Fot. A. Dzia∏owski
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od daç do dys po zy cji ko tu miesz ka nie i wy -
pusz czaç go „na spa cer”, wy pro wa dzaç
ko nia ze staj ni, aby si´ nie „za sta∏”. A pa pu -
gi trzy ma si´ w ma ∏ych klat kach, cz´ sto
przy ci na im si´ lot ki, po zba wia jàc je w ten
spo sób ich pod sta wo wych umie j´t no Êci,
zgod nych z ich na tu rà. Ta kie trak to wa nie
pa pug jest okru cieƒ stwem oraz na ru sze -
niem pra wa – usta wy o ochro nie zwie rzàt,
któ ra mó wi w art. 4 pkt 2 o hu ma ni tar nym
trak to wa niu zwie rzàt, przez co ro zu mie
si´ „trak to wa nie uwzgl´d nia jà ce po trze by
zwie rz´ cia”. W pkt. 14 czy ta my o uwi´ zi,
w pkt. 15 – o w∏a Êci wych wa run kach by to -
wa nia. Przez to ostat nie ro zu mie si´ „za -
pew nie nie zwie rz´ ciu mo˝ li wo Êci eg zy -
sten cji, zgod nie z po trze ba mi da ne go ga -
tun ku, ra sy, p∏ci i wie ku”.

Spo sób la ta nia oraz zwià za ne z tym wy -
ma ga nia, co do prze strze ni po trzeb nej do
lo tu, za le ̋ à od bu do wy pa pu gi, czy li od ga -
tun ku. Wy da je si´, ˝e naj wa˝ niej sze sà
wiel koÊç i kszta∏t skrzy de∏ oraz, w mniej -
szym stop niu, bu do wa ogo na. Pta ki, któ re
ma jà wà skie i d∏u gie skrzy d∏a oraz krót ki
ogon, po tra fià la taç bar dzo szyb ko, nie sà
w sta nie jed nak do ko ny waç na g∏ych zwro -
tów, a tak ̋ e nie po tra fià na gle là do waç na
sto sun ko wo krót kim dy stan sie. Pta ki, któ -
re ma jà krót kie i sze ro kie skrzy d∏a oraz
d∏u gi ogon, po tra fià szyb ko wzbiç si´ do lo -
tu i osià gnàç du ̋ à pr´d koÊç, mo gà te˝ rap -
tow nie si´ za trzy maç; ich lot jed nak nie jest
szyb ki. Tak ̋ e pa pu gi w na szych miesz ka -
niach ma jà ró˝ ne wy ma ga nia, je Êli cho dzi
o mo˝ li woÊç lo tu, w za le˝ no Êci od ga tun ku.
Pa pu˝ ki fa li ste la ta jà po dob nie jak wró ble,
wy star czy im nie wiel ka prze strzeƒ, ˝e by
mo g∏y si´ wy la taç. Nim fy, któ re ma jà d∏u gie
skrzy d∏a oraz d∏u gi ogon, po trze bu jà znacz -
nie wi´ cej miej sca. Dla nich po kój o d∏u go -
Êci kil ku me trów to bar dzo ma ∏o. Ow -
szem, b´ dà fru waç i w ta kim po ko ju, ale
nie b´ dà w sta nie po ka zaç, na co je na -
praw d´ staç. Po rów ny wal nie do nimf la ta jà
wszyst kie pa pu gi o po dob nej bu do wie, np.
alek san dret ty czy ro zel le. Po pu lar ne ostat -
nio mo dro lot ki ma jà sto sun ko wo krót kie
skrzy d∏a; la ta jà doÊç szyb ko i sà bar dzo
zwrot ne, po trze bu jà jed nak do lo tu bar dzo
du ̋ o prze strze ni. Na wet w doÊç du ̋ ym
(d∏u gim) po ko ju nie sà w sta nie po rzàd nie
si´ wy la taç. Pa pu gi o kr´ pej bu do wie
i krót kim ogo nie, ta kie jak ˝a ko czy ama -
zon ki, ma jà lot ci´˝ szy i sà na ogó∏ mniej
zwrot ne.

Fot. J. ˚ukowska
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Ni gdy nie by ∏a za my ka na w klat ce

Od kil ku na stu lat mam nim f´, któ ra ni gdy
nie by ∏a za my ka na w klat ce i ma do swo jej
dys po zy cji ca ∏y po kój. Dzi siaj z per spek ty wy
cza su wi dz´, ˝e nie jest to naj lep sze roz wià -
za nie. Pa pu ga po win na jak naj wi´ cej prze by -
waç po za klat kà, ale musi byç przy zwy cza-
ja na do za my ka nia w niej choç by na noc. 
Pa pu gi, któ ra nie jest ni gdy za my ka na w klat -
ce, nie mo˝ na po tem na gle w niej za mknàç.
Kie dy chce my gdzieÊ wy je chaç lub z ja kie goÊ
in ne go po wo du mu si my pa pu g´ daç ko muÊ
na prze cho wa nie, po ja wia si´ pro blem klat -
ki. Za mkni´ cie b´ dzie dla ta kie go pta ka po -
wa˝ nym stre sem, a trud no od daç ko muÊ
swo bod nie la ta jà cà po po ko ju pa pu g´.

Ir ka prze wa˝ nie la ta, jak ma ja kiÊ cel; bez
ce lu, dla sa me go po la ta nia so bie, ro bi to cza -
sa mi ra no. W cià gu dnia bli˝ sze od le g∏o Êci
wo li po ko ny waç na pie cho t´, do pie ro jak
chce si´ prze mie Êciç gdzieÊ da lej – le ci. Jed -
nak za wsze ma mo˝ li woÊç lo tu. Pod kon tro -
là ma do dys po zy cji ca ∏e miesz ka nie (po za
nie bez piecz ny mi kuch nià i ∏a zien kà), wte dy
la ta z po ko ju do po ko ju. Bar dzo szyb ko na -
uczy ∏a si´ roz k∏a du miesz ka nia i te raz po tra fi
la taç na wet przy ma ∏ej lamp ce, prze la tu jàc
po dro dze przez ciem ny przed po kój. Szyb -
ko te˝ na uczy ∏a si´, gdzie mo˝ na là do waç.
Po czàt ko wo, oprócz zro bie nia pla cu za baw,
po za wie sza ∏am w ró˝ nych miej scach po ko ju
do dat ko we ˝er dzie, by mia ∏a gdzie là do waç,
ale bar dzo szyb ko oka za ∏o si´ to nie po trzeb -
ne. Nim fa po tra fi wy là do waç wsz´ dzie
i wsz´ dzie là du je. Chy ba naj bar dziej nie zwy -
k∏ym miej scem by∏ pla kat za wie szo ny na
Êcia nie. Bar dzo szyb ko te˝ oka za ∏o si´, ˝e
umie la taç bar dzo do brze. Tym, co mnie naj -
bar dziej za sko czy ∏o, by ∏o to, ˝e pa pu ga po -
tra fi prze le cieç przez bar dzo wà skà szpa r´
w drzwiach.

La ta jà ca przez ca ∏y dzieƒ w po ko ju pa pu -
ga zmu si ∏a mnie do do ko na nia w nim pew -
nych zmian, zw∏asz cza ˝e zo sta wa ∏a w po ko -
ju bez kon tro li. Mu sia ∏am po cho waç wszyst -
ko, co mo g∏o byç nie bez piecz ne, przede
wszyst kim wszel kie ka ble. Aby spo koj nie
móc otwie raç w le cie okna, za mon to wa ∏am
w nich siat ki. Dzi´ ki te mu mo g´ zo sta wiaç
otwar te okno na wet wte dy, gdy ni ko go nie
ma w do mu. Pa pu ga zmu si ∏a mnie te˝ do
cho wa nia wszel kich pa pie rów, bo wiem zo -
sta wie nie cze go kol wiek na wierz chu koƒ -
czy ∏o si´ po pro stu znisz cze niem te go, na -
wet je Êli to by ∏y wa˝ ne do ku men ty. Nie ste ty,
nie oby ∏o si´ bez pew nych wy rze czeƒ. Za -
wsze bar dzo lu bi ∏am kwia ty do nicz ko we
i mia ∏am ich du ̋ o w po ko ju. Po za ku pie pa -
pu gi zo sta wi ∏am tyl ko te bez piecz ne – na pa -
ra pe cie za fi ran kà. Jed nak w bar dzo krót kim
cza sie Ir ka na uczy ∏a si´ prze cho dziç po fi ran -
ce na dru gà stro n´. Kwiat ki nie by ∏y szko dli -
we, ale bar dzo szyb ko zo sta ∏y znisz czo ne.

Ir ka la ta bar dzo spraw nie. Po tra fi la taç
szyb ko i jest bar dzo zwrot na. Umie za wi -
snàç w po wie trzu pra wie w miej scu, po tra fi
wzbiç si´ pio no wo w gó r´, sfru nàç pio no wo
w dó∏ i wy là do waç na bar dzo ma ∏ych po -
wierzch niach. Pa trze nie jak la ta, jak przy la tu -
je, gdy si´ jà za wo ∏a, jak go ni mnie, kie dy wy -
cho dz´ z po ko ju, jest wi do kiem, któ ry wy -
na gra dza wszel kie nie do god no Êci i tru dy
zwià za ne z przy sto so wa niem po ko ju, wy na -
gra dza te˝ wszel kie znisz cze nia, ja kie ona
wy rzà dza, bo nie ule ga wàt pli wo Êci, ˝e ptak,
któ ry ma do st´p do ka˝ de go miej sca w po -
ko ju, mo ̋ e znacz nie wi´ cej znisz czyç. Nie
˝a ∏u j´ jed nak, ˝e po zwa lam Ir ce swo bod nie
la taç. Chcia ∏am mieç pa pu g´, a na tu ral nà ce -
chà pa pu gi jest to, ˝e la ta. 

J. K.

SKLEP WYSY¸KOWY
HURTOWNIA ZOOLOGICZNA
KANKAN - Wroc∏aw, Joanna Jeziorek
tel./fax. 071 354 36 98, 0601 57 38 18, 
w godz. 10.00-18.00

SPECJALIZUJEMY SI¢ W ASORTYMENCIE
DO CHOWU I HODOWLI PTAKÓW
EGZOTYCZNYCH:
Najlepsze europejskie karmy (Vadigran, CeDe, NatMin)
i wszelkie akcesoria. Kompletnà ofert´ wysy∏amy
hodowcom pocztà.

HODOWLA DU˚YCH PAPUG

La ta jà ca w miesz ka niu pa pu ga to wie le
pro ble mów i du ̋ e wy zwa nie dla w∏a Êci -
cie la, a za pew nie nie jej bez pie czeƒ stwa
wy ma ga pew ne go na k∏a du pra cy, ale na -
praw d´ war to. W∏a Êci ciel la ta jà cej pa pu gi
mu si so bie z wie lu rze czy zda waç spra w´,
na wie le sy tu acji mu si byç przy go to wa ny,
a miesz ka nie, w któ rym ˝y je ta ka pa pu ga,
po win no byç od po wied nio przy go to wa ne.
Przede wszyst kim w oknach po win na
znaj do waç si´ siat ka, któ ra po zwo li na ich
otwie ra nie przy prze by wa jà cych po za
klat kà pa pu gach i za po bie gnie przy pad ko -
wym uciecz kom pta ków. Po kój, w któ rym
pa pu ga la ta, te˝ po wi nien byç od po wied -
nio przy go to wa ny. Przede wszyst kim nie
mo ̋ e byç w nim ˝ad nych tru jà cych kwiat -
ków. Nie ∏udê my si´, ˝e za wsze do pil nu je -
my, by pa pu ga cze goÊ nie zja d∏a. Nie mo -
˝e te˝ byç ˝ad nych kak tu sów, któ rych
uk∏u cie po wo du je trud no go jà ce si´ ra ny.
Zw∏asz cza na po czàt ku, przed pierw szy mi
lo ta mi, trze ba za s∏o niç wi´k sze lu stra i szy -
by. Póê niej na ogó∏ pa pu gi uczà si´ roz po -
zna waç te prze szko dy i nie wla tu jà ani
w szy by, ani w lu stra. Je Êli no wo ku pio na
pa pu ga ma pro ble my z la ta niem, wpa da na
me ble, do brze jest do cza su, a˝ na uczy si´
la taç, za s∏o niç ko ca mi ostre kan ty sprz´ -
tów do mo wych. Bar dzo nie bez piecz ne sà
wszel kie wen ty la to ry i wia tra ki. Ab so lut -
nie nie mo ̋ e byç cze goÊ ta kie go w po ko -
ju, w któ rym la ta ptak. Trze ba te˝ uwa ̋ aç
na wszel kie otwar te êró d∏a wo dy (np. fla -
ko ny, akwa ria), otwar ty ogieƒ (np. Êwiecz -
ki, ko min ki), go rà ce przed mio ty (np. ˝a -
rów ki, ˝e laz ka, ta le rze z zu pà). Im mniej -
sza pa pu ga, tym bar dziej mu si my uwa ̋ aç,
bo tym trud niej jà za uwa ̋ yç.

Zda je my so bie spra w´ z te go, ˝e za -
pew nie nie od po wied nich wa run ków pa -
pu dze w do mu jest trud ne i wy ma ga od
opie ku na szcze gól nych sta raƒ, ale bio ràc
na sie bie od po wie dzial noÊç za pta ka, mu -
si my si´ li czyç z wy mo ga mi ko niecz ny mi
do w∏a Êci wej eg zy sten cji na sze go pu pi la.
Wi dok la ta jà cych pa pug na gra dza jed nak
wszel kie tru dy. Za ch´ ca my wi´c wszyst -
kich, aby wy pusz cza li swo je pa pu gi z kla -
tek, zw∏asz cza ˝e wi´k szoÊç do st´p nych
w han dlu kla tek jest sta now czo za ma ∏a.
Niech na sze pa pugi sp´ dza jà jak naj wi´ cej
cza su po za klat kà, niech jak naj wi´ cej la ta -
jà. Za pew ni im to nie tyl ko lep szà kon dy -
cj´ i zdro wie, ale te˝ ko rzyst nie wp∏y nie na
ich psy chi k´.
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Za wsze mia ∏am la ta jà ce swo bod nie po do mu
pta ki

Za wsze mia ∏am la ta jà ce swo bod nie po do -
mu pta ki: ze ber ki, wró bla, pa pu˝ ki fa li ste, ∏à -
ków ki li lio we, po tem ˝a ko. Mo ja pierw sza
ama zon ka (ama zon ka nie bie sko czel na) przez
pierw sze trzy la ta swo je go ˝y cia u po przed -
nich w∏a Êci cie li mia ∏a pe∏ nà swo bo d´ lo tu i po
prze pro wadz ce do mnie la ta ∏a Êwiet nie, me -
an dru jàc w cia snym miesz ka niu mi´ dzy po ko -
jem, ko ry ta rzem i kuch nià, po ko nu jàc dwa za -
kr´ ty pod kà tem pro stym, dwo je drzwi i wà -
ski prze Êwit w za s∏o nie. Po tra fi ∏a là do waç na
naj mniej szym skraw ku Êli skiej pó∏ ki, nie strà -
ca jàc nic skrzy d∏a mi. Oczy wi Êcie w cià gu
pierw sze go ro ku zli kwi do wa ∏a ca ∏à ko lek cj´
„w∏o c∏aw ków” mo jej ma my (za co je stem jej
szcze rze wdzi´cz na, bo dzi´ ki te mu wa lo ry
es te tycz ne miesz ka nia zde cy do wa nie wzro -
s∏y), ale nie dla te go, bo nie chcà cy je st∏u k∏a,
tyl ko dla te go, ˝e z pe∏ nà pre me dy ta cjà spusz -
cza ∏a ce ra mi k´ z kre den su na pod ∏o g´, pa -
trzàc, jak le ci.

Pro ble my za cz´ ∏y si´, kie dy ku pi ∏am dru gà
ama zon k´, mo dro bre wà. By ∏a to pa pu ga po
przej Êciach, zu pe∏ nie dzi ka, naj praw do po dob -
niej z od∏o wu. Wy pusz czo na z klat ki zry wa ∏a
si´ na gle w po p∏o chu pod wp∏y wem na g∏e go
im pul su, ja kie goÊ ru chu, na wi dok pta ka prze -
la tu jà ce go za oknem, a cza sa mi na praw d´ nie
wia do mo dla cze go, i roz bi ja ∏a si´ na Êle po
o su fit, Êcia ny, osu wa ∏a po re ga le na sa mà zie -
mi´ al bo za plà ty wa ∏a w fi ran ki. By ∏o to dla niej
nie bez piecz ne, a po za tym na czy ta ∏am si´ rad,
˝e pa pu ga po zba wio na mo˝ li wo Êci lo tu, szyb -
ciej si´ oswa ja, wi´c po sta no wi ∏am pod ciàç jej
lot ki. I co? I nic. Przed pod ci´ ciem roz bi ja ∏a si´
o Êcia n´, póê niej roz bi ja ∏a si´ o... pod ∏o g´.
Prze stra szo na nur ko wa ∏a na zie mi´, a˝ dud ni -
∏o. Sa mo ob ci na nie lo tek by ∏o dla pa pu gi wiel -
kim szo kiem. Krzy cza ∏a strasz nie, a mnie, g∏u -
piej, do pie ro wte dy otwo rzy ∏y si´ oczy i po -

my Êla ∏am so bie: „Po co?! Ju˝ ni gdy wi´ cej!” 
– tyl ko ˝e by ∏o ju˝ za póê no…

Przez dwa na st´p ne la ta, za nim pa pu dze
od ro s∏y wszyst kie pió ra i od zy ska ∏a zdol noÊç
lo tu, tak sa mo jak po przed nio l´ ka ∏a si´
wszyst kie go co no we, na g∏ych ru chów, tak sa -
mo jak po przed nio nie mo g∏am do niej po -
dejÊç, na gle wstaç z fo te la i oswa ja nie nie po -
stà pi ∏o ani o krok. Mia ∏am wra ̋ e nie, ̋ e coÊ si´
w pta ku za blo ko wa ∏o. By ∏a tak skon cen tro -
wa na na tym, ˝e jest bez bron na i nie ma mo˝ -
li wo Êci uciecz ki, ˝e nic jà nie in te re so wa ∏o ani
nie cie szy ∏o.

W mia r´ jak pa pu dze za cz´ ∏y od ra staç lot -
ki, jej de spe rac kie „lo ty” stop nio wo, za miast
na pod ∏o dze, znów za cz´ ∏y si´ koƒ czyç na fi -
ran ce. Wró ci ∏y sta re do bre cza sy sprzed ob -
ci´ cia lo tek. Pa pu ga co praw da nie ba ∏a si´ ju˝
tak bar dzo, ale, dla od mia ny, za cz´ ∏y jà cie szyç
swo bod ne lo ty po po ko ju. Na gle zry wa ∏a si´
z ra do snym krzy kiem do lo tu, là do wa ∏a na fi -
ran ce, zzia ja na, ale szcz´ Êli wa. A ˝e nie po tra -
fi ∏a z fi ran ki wy star to waç, wspi na ∏a si´ co raz
wy ̋ ej i za ci ska ∏a pa zu ry tak, ˝e nie by ∏o in ne -

go spo so bu, jak wspiàç si´ do niej po dra bi nie
i no ̋ ycz ka mi wy ciàç pa pu g´ ra zem z frag -
men tem tka ni ny. Ra do Ênie wy sta wi ∏am dra bi -
n´ na Êro dek po ko ju, a no ̋ ycz ki umie Êci ∏am
w wi docz nym miej scu, bo mia ∏am Êwia do -
moÊç, ˝e nie ma in ne go spo so bu, by ptak na -
uczy∏ si´ kon tro lo waç swój lot i là do wa∏ tam,
gdzie chce, ni˝ co dzien ne çwi cze nia. Pa pu ga
na praw d´ spra wia ∏a wra ̋ e nie, ˝e nie pa nu je
nad lo tem. Star to wa ∏a, pa trzàc w jed nym kie -
run ku, a le cia ∏a zu pe∏ nie gdzie in dziej. Po nad -
to od nio s∏am wra ̋ e nie, ˝e ama zon ka mo dro -
bre wa ma du ̋ o wi´k szy pro mieƒ skr´ tu w lo -
cie ni˝ nie bie sko czel na i przy naj bli˝ szym re -
mon cie wy bu rzy ∏am Êcia n´ mi´ dzy po ko ja mi.
Z per spek ty wy cza su wi dz´, ˝e by∏ to naj lep -
szy po mys∏, ja ki mi przy szed∏ do g∏o wy! Obie
pa pu gi ma jà te raz lep szy roz p´d, a mo dro bre -
wa mo ̋ e zro biç 2-3 kó∏ ka i ma czas w lo cie
za sta no wiç si´, gdzie wy là do waç.

Up∏y n´ ∏o ju˝ 11 lat od mo men tu, kie dy ku -
pi ∏am ama zon k´ mo dro bre wà. Pa pu ga w pe∏ -
ni si´ oswo i∏a, przy cho dzi na ko la na, pod sta -
wia g∏o w´ do dra pa nia, uwiel bia si´ ba wiç,
po da jàc ∏ap k´ i gry zàc de li kat nie swo je i mo je
pal ce, ale kon takt ze mnà za cz´ ∏a na wià zy waç
do pie ro wte dy, kie dy od zy ska ∏a zdol noÊç lo tu.
Sta ∏a si´ bar dziej pew na sie bie, la ta swo bod -
nie po miesz ka niu, là du je tam, gdzie chce, nie
czy niàc so bie krzyw dy.

Ob ci´ cie lo tek i po zba wie nie mo˝ li wo Êci
lo tu by ∏o dla pa pu gi wiel kà trau mà. Do dziÊ
mam w uszach jej roz pacz li wy krzyk prze ra -
˝e nia pod czas za bie gu, a dla mnie by ∏a to
strasz na na ucz ka, ˝e ob ci na nie lo tek pta kom
ni cze mu do bre mu nie s∏u ̋ y. Szko da tyl ko, ˝e
przez w∏a snà g∏u po t´ do sta ∏am t´ na ucz k´
kosz tem nie szcz´ Êcia pa pu gi.

I. P.

Fot. I. Palczewska

Fot. I. Palczewska
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Pa pu ga jest pta kiem
W ar ty ku le na pi sa li Êmy o za bez pie cze niach

w miesz ka niu, ja kie sà ko niecz ne przy la ta jà cej
swo bod nie pa pu dze. Nie wy star czy jed nak sa -
mo za bez pie cze nie po miesz cze nia dla pa pug,
na le ̋ y te˝ im stwo rzyç od po wied nie wa run ki.
Po miesz cze nie po win no byç wy po sa ̋ o ne
w ˝er dzie, li ny oraz ma si´ w nim znaj do waç
miej sce do po da wa nia je dze nia – mo ̋ e to byç
klat ka.

Mam stad ko pa pug ró˝ nych ga tun ków,
w zwiàz ku z tym mam wy dzie lo ne po miesz -
cze nia dla ˝a ko i ama zo nek z gàsz czem pa ty -
ków, po któ rych uwiel bia jà si´ wspi naç, oraz
po kój dla ar. Wsz´ dzie wzd∏u˝ Êcian za mon to -
wa ∏em ˝er dzie i ko na ry, do któ rych przy cze -
pio ne sà li ny i za baw ki. W ten spo sób me ble
sta ∏y si´ dla nich mniej atrak cyj ne. 

Z umie j´t no Êcia mi la ta nia u pa pug jest ró˝ -
nie. Pta ki la ta jà le piej lub go rzej w za le˝ no Êci
od wa run ków, ja kie mia ∏y przed przyj Êciem do
na sze go do mu. U nas naj wi´ cej k∏o po tów
spra wia jà dwa ˝a ko. Jed no mia ∏o w prze sz∏o -
Êci przy ci na ne lot ki i do pie ro od kil ku lat fru -
wa, ale ju˝ nie tak spraw nie. Dru gie ˝a ko naj -
praw do po dob niej przez 10 lat mia ∏o ci´ te lot -
ki, a na st´p ne 10 prze sie dzia ∏o za mkni´ te
w klat ce. Po 3 la tach u nas po tra fi prze le cieç
pa r´ me trów, nie ma jed nak od po wied nio

roz wi ni´ tych mi´ Êni i jest znacz nie s∏ab sze.
Oba ˝acz ki wo là spa ce ro waç po pod ∏o dze, na
wy so ko Êciach nie czu jà si´ kom for to wo. One
te˝ po wo du jà naj wi´k sze znisz cze nia w do mu,
ob gry za jàc no gi od me bli, drzwi, scho dy, sta ra -
jàc si´ do braç do prze wo dów elek trycz nych.
Po zo sta ∏e dwa ˝a ko przy sz∏y do nas ja ko m∏o -
de pta ki, w wie ku 4 i 6 mie si´ cy. Sà bar dzo
spraw ne, szcze gól nie sa micz ka, któ ra po tra fi
prze le cieç przez szcze li n´ w drzwiach lub za -
wi snàç nad ̋ erd kà i z gra cjà opaÊç. Nie co ci´˝ -
szy sa miec nie jest ju˝ tak zwin ny.

Ma my te˝ 2-let nià pa r´ ar ara raun. Sa miec
tra fi∏ do nas w wie ku nie ca ∏ych 5 mie si´ cy. By∏
r´cz nie kar mio ny i na si ∏´ prze sta wia ny na

ziar no. Ptak by∏ s∏a by i w z∏ej kon dy cji. Po wo li
do szed∏ jed nak do sie bie i te raz fru wa ju˝ do -
brze, ale od ma ∏e go ma ten den cj´ do ˝u cia
swo ich lo tek. Z po wo du znisz czo nych w ten
spo sób lo tek nie po sia da ta kiej si ∏y no Ênej
w skrzy d∏ach jak sa micz ka, któ ra przy sz∏a do
nas kil ka mie si´ cy te mu. Uprzed nio ca ∏y czas
prze by wa ∏a w ma ∏ej klat ce o wy mia rach
1 x 2 me try i 2 me try wy so kiej. To po zwa la ∏o
jej le d wo na wy pro sto wa nie skrzy de∏, gdy sie -
dzia ∏a wzd∏u˝ klat ki. Po czàt ko wo çwi czy ∏a
skrzy d∏a, po tem od wa ̋ y ∏a si´ na prze sko ki
z ˝er dzi na ˝erdê, a pierw sze lo ty koƒ czy ∏y si´
na pod ∏o dze. Po wo li na bie ra ∏a pew no Êci sie bie
i te raz jest tak spraw na, ˝e po tra fi za wró ciç
w lo cie na prze strze ni 2,5 me tra. 

In nym nie lo tem, któ ry do nas przy by∏, jest
lo ry sa gór ska. Po rocz nym po by cie w skle pie
by ∏a w op∏a ka nym sta nie: êle ˝y wio na, z czar -
ny mi pió ra mi na skrzy d∏ach i do s∏ow nie jed nà
wy ∏y sia ∏à ste rów kà w ogo nie. Po zmia nie die -
ty i prze pie rze niu sta ∏a si´ pi´k nym, ko lo ro -
wym pta kiem. Po nie wa˝ jest to ptak, któ ry ki -
pi ener già i ca ∏y czas jest w ru chu, oczy wi Êcie
chcia ∏a fru waç. Pierw sze lo ty by ∏y tra gicz ne.
Spa da ∏a w od le g∏o Êci me tra od klat ki na spe -
cjal nie przy go to wa ny koc. Po tem by ∏y pierw -
sze lo ty po pro stej, a na st´p nie na uka za kr´ -
ca nia. Obec nie jest bar dzo spraw na, fru wa
z dzi kim i ra do snym wrza skiem, stra szàc in ne
pa pu gi i là du jàc nam cz´ sto na g∏o wach. Wi -
daç, ˝e lot spra wia jej ogrom nà przy jem noÊç.

Ta kie przy go to wa nie do mu, o ja kim wspo -
mnia ∏em na po czàt ku, nie po zwa la pa pu gom
na lot wy ko rzy stu jà cy w pe∏ ni ich mo˝ li wo Êci,
ale przy naj mniej umo˝ li wia im co dzien nà gim -
na sty k´, ko niecz nà do pra wi d∏o we go funk -
cjo no wa nia or ga ni zmu. A wi dok pa pu gi le cà -
cej do wy cià gni´ te go ra mie nia wy na gra dza mi
wszyst kie nie do god no Êci i ogra ni cze nia zwià -
za ne ze wspól nym miesz ka niem z ty mi fan ta -
stycz ny mi pta ka mi.

A. D.




