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R´cz ny od chów pa pug

Ta be la 1

Kie dy wska za ny jest r´cz ny 
od chów?

– Kie dy ja ja sà sztucz nie in ku bo wa ne.
– W ra zie cho ro by pa ry l´ go wej i ry zy ka

trans mi sji cho rób lub prze ka zy wa nia
po zo sta ∏o Êci sto so wa nych le ków po -
tom stwu.

– Kie dy ro dzi ce nie opie ku jà si´ m∏o dy -
mi (nie do Êwiad czo ne pa ry, pta ki z za -
bu rze nia mi psy chicz ny mi).

– Kie dy chce my, aby pa ra po wtó rzy ∏a
l´g.

– Kie dy chce my mieç do brze so cja li zo -
wa ne pi skl´.

PPo za nie licz ny mi wy jàt ka mi (patrz ta -
be la 1) do od cho wu r´cz ne go tra fia jà
pi skl´ ta 2-3 ty go dnio we, za tem po

kry tycz nym okre sie, kie dy pi skl´ po trze -
bu je szcze gól nie tro skli wej opie ki. Nie
bez zna cze nia jest fakt, ˝e pi skl´ ta w tym
wie ku bar dzo do brze pod da jà si´ so cja li -
za cji. Od tej po ry to my je ste Êmy od po -
wie dzial ni za dal sze lo sy pi skl´ cia i mam tu
na my Êli nie tyl ko zdro wie, ale te˝ roz wój

psy chicz ny, czy li sto su nek do lu dzi i po -
strze ga nie Êwia ta. Ist nie je wie le sprzecz -
nych po glà dów na te mat te go, czy od cho -
wa na przez cz∏o wie ka pa pu ga b´ dzie
przy dat na w ho dow li. Fak tem jest, ̋ e mo -
˝e ona nie wy ka zy waç pew nych za cho -
waƒ so cjal nych i dla te go nie jest wska za -
ne, aby ta kie pta ki wy ko rzy sty wa ne by ∏y
do re in tro duk cji. Je Êli cho dzi o roz mna ̋ a -
nie, to ist nie jà pra c´ wy ka zu jà ce, ˝e pta ki

ta kie ma jà gor sze wy ni ki, ale nie jest to re -
gu ∏à i tak na praw d´ za le ̋ y to tak ̋ e od ga -
tun ku i do Êwiad cze nia part ne ra. Nie wàt -
pli wà ko rzy Êcià jest to, ˝e oswo jo na pa ra
jest o wie le ∏a twiej sza do kon tro li, a uzy -
ska ne po tom stwo, na wet wy cho wa ne
przez ro dzi ców, jest mniej p∏o chli we i ∏a -
twiej si´ oswa ja. Naj cz´ Êciej r´cz nie od -
cho wy wa ne pi skl´ ta tra fia jà do do mów
i ma jà tam in ne za da nia.

Agnieszka Czujkowska

Fot. A. Kruszewicz



Zaj mij my si´ jed nak sa mym pro ce sem
kar mie nia. Za czy na jàc od nie zb´d ne go
sprz´ tu [patrz ta be la 2].

Pi skl´, tra fia jàc do nas, jest na gie i nie
po tra fi sa mo utrzy my waç cie p∏a. Nie zb´d -
ne jest bez piecz ne je go êró d∏o, czy li ta kie,
któ re nie wy ∏à czy si´ pod czas na szej nie -
obec no Êci, nie do pro wa dzi do po pa rzeƒ
i nie b´ dzie po wo do waç wa haƒ tem pe ra -
tu ry. Wa˝ na jest do bra wen ty la cja. Jed nà
z naj cz´st szych przy czyn Êmier ci pi sklàt
jest asper gi lo za. Pa mi´ taj my jed nak, ˝e
zbyt in ten syw ny ruch po wie trza och∏a dza.
Do brym po my s∏em jest cie plar ka, po zwa -
la jà ca na kon tro l´ tem pe ra tu ry i za pew nia -
jà ca obieg po wie trza, ale mo ̋ e to byç tak -
˝e po miesz cze nie o sta ∏ej tem pe ra tu rze,
któ rà b´ dzie my wraz z wil got no Êcià kon -
tro lo waç ter mo i hi gro me trem. Za le ca na
wil got noÊç po wie trza wy no si 50%, tem -
pe ra tu ra oto cze nia po win na spa daç wraz
z wie kiem pta ka, co ma zwià zek z roz wo -
jem piór oraz uspraw nie niem me cha ni -
zmów sa mo dziel nej re gu la cji tem pe ra tu ry.
Pi skl´ ta kil ku dnio we – 34°C, na gie pi skl´ ta
– 32°C, pi skl´ ta, u któ rych po ja wia jà si´
za wiàz ki piór – 31-32°C, pi skl´ ta opie rzo -
ne – 24-26°C. Tem pe ra tu r´ po win ni Êmy
re gu lo waç, ob ser wu jàc za cho wa nie pi -
skl´ cia. Je Êli sta je si´ ono apa tycz ne, nie
ma ape ty tu, jest zim ne w do ty ku, to oczy -
wi Êcie zwi´k sza my tem pe ra tu r´. Pi skl´
prze grza ne b´ dzie cha rak te ry stycz nie sa -
pa ∏o, mia ∏o roz ∏o ̋ o ne skrzy d∏a, a je go skó -
ra mo ̋ e zmie niç bar w´ na in ten syw nie ró -
˝o wà. Pa mi´ taj my, ˝e prze grza nie sprzy ja
tak ̋ e od wod nie niu. Po jem nik, w któ rym
b´ dzie my trzy maç na sze pi skl´, nie po wi -
nien byç za du ̋ y. Ma luch z po czàt ku nie
po trze bu je du ̋ o prze strze ni i nie jest do
te go przy sto so wa ny – wy star czy wy obra -
ziç so bie roz miar dziu pli. Wa˝ ne, aby po -

jem nik by∏ ∏a twy w de zyn fek cji, unie mo˝ li -
wia∏ przy pad ko we wy do sta nie si´ pta ka
i nie stwa rza∏ za gro ̋ e nia, czy li mia∏ pe∏ ne
Êcia ny za po bie ga jà ce za kli no wa niu g∏o wy,
skrzy d∏a czy no gi. Po jem ni ki b´ dzie my po -
wi´k szaç wraz ze wzro stem ma lu cha.
Naj wa˝ niej szà funk cjà pod ∏o ̋ a jest wch∏a -
nia nie. Nie mo ̋ e ono py liç, stwa rzaç za -
gro ̋ e nia przy pad ko we go po ∏kni´ cia przez
pi skl´ i nie po win no dra˝ niç je go de li kat nej

skó ry. Ab so lut nie za bro nio ne jest u˝y wa -
nie zwy k∏ych wió rów czy ̋ wir ków. Pa mi´ -
taj my, ˝e na sa mym po czàt ku pi skl´ jest
bar dzo s∏a be i z trud no Êcià utrzy mu je si´
na no gach. Pod ∏o ̋ e nie po win no byç Êli -
skie i mu si za pew niaç opar cie dla pta ka.
Chy ba naj lep sze do te go sà r´cz ni ki pa pie -
ro we i li gni na. Mo˝ na tak ̋ e u˝y waç zwy -
k∏ych, g∏ad kich i mi´k kich tka nin, ale wià ̋ e
si´ to z cz´ stym pra niem i ewen tu al nym

Ta be la 2

Sprz´t nie zb´d ny do od cho wu 
pa pug:
– êró d∏o cie p∏a,
– ter mo metr i hi gro metr,
– po jem nik, gdzie b´ dzie my trzy maç pi -

skl´,
– pod ∏o ̋ e, 
– spe cjal na ∏y ̋ ecz ka do kar mie nia,
– od dziel ny kom plet na czyƒ, w któ rych

b´ dzie my przy go to wy waç mie szan k´,
– wa ga.

Piskl´ karmione specjalnà ∏y˝eczkà nak∏adanà na strzykawk´. Fot. A. Karczewska

Najedzone piskl´. Fot. A. Karczewska. Na dole to samo piskl´ tydzieƒ póêniej. Fot. E. Stets-Vithoulka
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po dra˝ nie niem de li kat nej skó ry prosz kiem
czy p∏y nem do p∏u ka nia. Do kar mie nia po -
trze bo waç b´ dzie my od dziel ne go, ∏a twe -
go do de zyn fek cji kom ple tu na czyƒ oraz
spe cjal nej ∏y ̋ ecz ki. W chwi li obec nej od -
cho dzi si´ od kar mie nia son dà. Stwa rza
ona licz ne za gro ̋ e nia dla pta ka i mo ̋ e za -
bu rzaç pro ces przej Êcia na po karm sta ∏y.
Kar miàc ∏y ̋ ecz kà, uni ka my me cha nicz ne -
go uszko dze nia wo la i co naj wa˝ niej sze
kon tro lu je my ape tyt pi skl´ cia. Pi skl´ g∏od -
ne b´ dzie ener gicz nie ˝e braç w re ak cji na
do tkni´ cie kà ci ków ust. Od ruch ten po -
wo du je za mkni´ cie wej Êcia do tcha wi cy
i mi ni ma li zu je ry zy ko za ch∏y Êni´ cia. Po nad -
to sto su jàc ∏y ̋ ecz k´, nie roz cià ga my wo la,
kar mi my mniej szy mi por cja mi i cz´ Êciej,
co jest o wie le bar dziej na tu ral ne i za po -
bie ga sta nom za pal nym i ato nii wo la. Po -
trze bu je my tak ̋ e wa gi, aby kon tro lo waç
przy ro sty ma sy cia ∏a na sze go pod opiecz -
ne go.

Je Êli chce my, aby na sze pi skl´ ro s∏o
zdro wo, mu si my, po za do brej ja ko Êci po -
kar mem, za pew niç mu spo kój. Ma ∏e pa pu -
gi, tak jak ma ∏e dzie ci, po trze bu jà ci szy
i spo ko ju po mi´ dzy po si∏ ka mi, a z po czàt -
ku ich ˝y cie po le ga tyl ko na je dze niu i spa -
niu. W chwi li obec nej na ryn ku znaj du je si´
sze reg go to wych mie sza nek do od cho wu
pi sklàt pa pug i nie ma ko niecz no Êci sa mo -
dziel ne go ich spo rzà dza nia. Ta kie eks pe ry -
men ty za zwy czaj koƒ czà si´ nie do bo ra mi
u pi skl´ cia i wca le nie Êwiad czà do brze

o oso bie zaj mu jà cej si´ od cho wem. Mie -
szan ka mu si byç Êwie ̋ a i przy go to wy wa na
na bie ̋ à co oraz cie p∏a. Cie p∏a, czy li
w tem pe ra tu rze cia ∏a pi skl´ cia. Wie le po -
czàt ku jà cych osób za po mi na, ˝e kar mie nie
zwy kle trwa kil ka mi nut i na wet je Êli mie -
szan ka na sa mym po czàt ku mia ∏a ide al nà
tem pe ra tu r´, to pod ko niec mo ̋ e byç ju˝
za zim na. Ko lej nà w∏a Êci wo Êcià po kar mu
jest je go kon sy sten cja i w tym miej scu
war to po wie dzieç, ˝e pi sklàt prak tycz nie
si´ nie poi. Jest to ry zy kow ne ze wzgl´ du
na za ch∏y Êni´ cie i dla te go mie szan ka po -
win na za wie raç wy star cza jà co du ̋ o p∏y -
nów. Od kon sy sten cji za le ̋ y czas pa sa ̋ u
przez je li ta, a co za tym idzie do st´p noÊç
sk∏ad ni ków po kar mo wych. Zbyt rzad ki
po karm po wo du je szyb sze prze cho dze nie
przez je li ta, z ko lei zbyt g´ sty stwa rza ry -
zy ko za parç, od wod nie nia i za sto jów
w prze wo dzie po kar mo wym. W li te ra tu -
rze po da je si´, ˝e pi skl´ ta od 1 do 5 dnia
po win ny mieç stop nio wo zwi´k sza nà g´ -
stoÊç z 10 do 20%. Za tem po wy ̋ ej 6-7
dnia po win ny do sta waç po karm 23-25%,
a star sze, ju˝ opie rzo ne pi skl´ ta, oko ∏o
30% (za war toÊç ele men tów sta ∏ych).
W prak ty ce wszyst ko za le ̋ y od do Êwiad -
cze nia. Po karm po czàt ko wo po wi nien
mieç kon sy sten cj´ li kie ru Ad vo cat, z cza -
sem mo˝ na go za g´sz czaç. Ko lej nym wa˝ -
nym py ta niem jest: ile po kar mu po da waç?
Przyj mu je si´, ˝e pi skl´ po win no do sta waç
10-12% ma sy cia ∏a. Pi skl´ ta ka ka du ma jà

mniej sze wo la i war toÊç ta po win na wy no -
siç ra czej 10%, z ko lei ary, któ re ma jà
wi´k szà po jem noÊç wo la, mo gà jed no ra -
zo wo otrzy my waç 12-14% ma sy cia ∏a. Sà
to jed nak ogól ne wy tycz ne i naj le piej jest
ob ser wo waç przy ro sty pi skl´ cia oraz czas
scho dze nia po kar mu z wo la. Mo ̋ e my wy -
braç bez piecz niej szy wa riant i w cià gu dnia
kar miç mniej szy mi ob j´ to Êcia mi, ale cz´ -
Êciej, a ostat nià daw k´ zwi´k szaç. IloÊç
kar mieƒ wy ni ka z kon sy sten cji i ob j´ to Êci
po da wa ne go po kar mu. Pa mi´ taj my, aby
przed kar mie niem spraw dziç, czy wo le
jest pu ste. Je Êli nie, war to tro ch´ od cze kaç
i po now nie je skon tro lo waç. Za le ga nie po -
kar mu w wo lu po win no nas za alar mo waç,
bo mo ̋ e Êwiad czyç o za nie dba niach lub
cho ro bach (patrz ta be la 3).

Przyj mu je si´, ˝e kar mi my pta ka na pra -
wie pu ste wo le i co naj mniej raz na do b´
wo le po win no byç pu ste. Za zwy czaj jest
to nad ra nem. Kar mie nie o okre Êlo nych
go dzi nach z re gu ∏y si´ nie spraw dza. Naj -
le piej kon tro lo waç wo le i kar miç w mia r´
po trzeb. Przyj mu je si´, ˝e pi skl´ ta od 1-5
dnia kar mi my 6 do 10 ra zy dzien nie. Pta ki
z za mkni´ ty mi ocza mi 4 do 6 ra zy, a star -
sze 3-4 ra zy dzien nie. Sta raj my si´ wpro -
wa dzaç do die ty doj rza ∏e owo ce: jab∏ ka,
brzo skwi nie, nek ta ryn ki, ba na ny, me lo ny –
jed nak z po czàt ku po win ny byç to ma ∏e
ob j´ to Êci. Owo ce nie po win ny sta no wiç
wi´ cej ni˝ 1/4 por cji i naj le piej nie po da -
waç ich przy ka˝ dym kar mie niu. Pi skl´
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w pew nym mo men cie za cznie in te re so -
waç si´ oto cze niem. War to wte dy pod ty -
kaç mu pod dziób po kar my sty mu lu jà ce
do za ba wy – ju˝ w tym mo men cie u∏a twia -
my so bie prze sta wia nie na po karm mi´k ki
i wy cho wu je my pta ka nie bo jà ce go si´ no -
wych po kar mów.

Jak wi daç, r´cz ny od chów nie jest za j´ -
ciem ∏a twym. Jest wie le b∏´ dów, któ re
mo ̋ e my po pe∏ niç. War to wie dzieç, jak in -
ter pre to waç za cho wa nia pta ka i kie dy sy -
tu acja jest po wa˝ na i po win ni Êmy, nie
zwle ka jàc, udaç si´ do le ka rza we te ry na rii
obe zna ne go z te ma ty kà od cho wu pa pug.
Po moc ne mo ̋ e oka zaç si´ ze sta wie nie,
któ re obej mu je naj cz´st sze pro ble my
zdro wot ne r´cz nie od cho wy wa nych pi -
sklàt.

Ob jaw Mo˝ li we przy czy ny Ko men tarz
Wy mio ty – Po da wa nie zbyt du ̋ ej Sprawdê, czy to wy mio ty, 

ob j´ to Êci po kar mu na raz. czy ule wa nie si´ z wo la.
– Z∏a tem pe ra tu ra kar my. Je Êli jest wi´ cej pi sklàt – czy
– Cia ∏o ob ce, zja da nie Êció∏ ki. do ty czy to ka˝ de go, czy mo ̋ e
– Za pa le nie wo la (bak te ryj ne, tyl ko jed ne go, i to ono bru dzi

wi ru so we, grzy bi cze). resz t´.
– Na g∏a zmia na kar my.
– Cho ro ba ogól no ustro jo wa.

Brak ape ty tu – Stres. Brak ape ty tu jest bez po Êred nim
– Z∏a kon dy cja pi skl´ cia. za gro ̋ e niem ˝y cia.
– Prze kar mia nie.
– Nie to le ran cja po kar mu.
– Pi skl´ nie mo ̋ e otwo rzyç 

dzio ba (in fek cja Bor de tel la sp).
– Ura zy dzio ba.

Pi skl´ – Nie do bo ry mi ne ral ne. Ró˝ ne ga tun ki wy ka zu jà ró˝ nà
nie wsta je – Z∏a ma nia koƒ czyn. ak tyw noÊç. War to zo rien to waç si´,

– Âli skie pod ∏o ̋ e. co jest fi zjo lo gicz ne dla na sze go
– Ce cha ga tun ko wa zwià za na pod opiecz ne go.

z wie kiem.
– Wa dy roz wo jo we.
– Pi skl´ zbyt s∏a be.

Za bu rze nia – Nie do ̋ y wie nie. Wy ra sta nie piór mo ̋ e ró˝ niç si´
we wzro Êcie – In fek cja wi ru sem PBFD. u po szcze gól nych ga tun ków.
piór – in fek cja wi ru sem po lyoma.

– Zbyt wy so ka tem pe ra tu ra.
Zmie nio ny – Bie gun ki t∏a bak te ryj ne go. Kon sy sten cja i iloÊç od da wa ne go ka ∏u
ka ∏o mocz – Z∏a kon sy sten cja po kar mu, sà wa˝ nym wy k∏ad ni kiem zdro wia

– Za du ̋ o owo ców. pi skl´ cia. Ko lor ka ∏u za le ̋ y od
– Po karm z∏ej ja ko Êci. otrzy my wa ne go po kar mu. Ko lor
– Prze zi´ bie nie. mo cza nów mo ̋ e zmie niç si´
– Zja da nie pod ∏o ̋ a. pod wp∏y wem barw ni ków, np.
– Na g∏a zmia na ro dza ju mie szan ki. wà tro bo wych czy krwi.
– Nie re gu lar ne kar mie nia. Zmia ny te ∏a two za ob ser wo waç
– In fek cje pa so ̋ yt ni cze. na bia ∏ym pa pie ro wym r´cz ni ku.

U nie któ rych ga tun ków: pion, ˝a ko 
i ama zo nek, nie któ re na tu ral ne 
me ta bo li ty mo gà za bar wiaç 
mo cza ny na ciem ny ko lor.

Ci´˝ ki – Za tka ne noz drza. Nie po ko jà ce symp to my
od dech – Za ch∏y sto we za pa le nia p∏uc od de cho we to:

i wor ków po wietrz nych. od dy cha nie z otwar tym dzio bem,
– Bak te ryj ne i wi ru so we in fek cje wy si´k z no sa,

dróg od de cho wych. ci´˝ ki od dech i char cze nia.
– Asper gi lo za. Pod czas in ter pre ta cji zmian
– Za py le nie i z∏a wil got noÊç. za wsze na le ̋ y braç pod uwa g´
– Prze zi´ bie nie. stan ogól ny pta ka.
– Zbyt wy so ka tem pe ra tu ra.
– Oty ∏oÊç.
– Ból w ja mie brzusz nej.

Ta be la 3

Naj cz´st sze przy czy ny za le ga nia
po kar mu w wo lu:
– Z∏y stan ogól ny pi skl´ cia.
– Zbyt krót kie od st´ py po mi´ dzy kar -

mie nia mi.
– Po da wa nie zbyt du ̋ ych ob j´ to Êci po -

kar mu.
– Za g´ sty po karm.
– Na g∏a zmia na kar my.
– Z∏a ja koÊç kar my!
– Wy zi´ bie nie.
– Po pa rze nia i ra ny wo la.
– Za pa le nia wo la o tle bak te ryj nym lub

grzy bi czym.

Fot. A. Kruszewicz


