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KAJA – hi sto ria pa pu gi,
któ rej pod ci´ to lot ki

Pau li na Sza jek

NNa szà pa pu g´ ku pi li Êmy w sierp niu 2006 ro -
ku. D∏u go wy bie ra li Êmy od po wied nie -
go ho dow c´ i czy ta li Êmy wie le ar ty ku -

∏ów na te mat ró˝ nych ga tun ków pa pug. Pod -
czas wi zy ty u wy bra ne go przez nas ho dow -
cy za uro czy ∏a nas m∏o da, dwu mie si´cz na sa -
micz ka ˝a ko kon gij skie go. Ho dow ca opo wia -
da∏ nam o sa mych za le tach te go ga tun -
ku i o tym, ja kie wa run ki po win ni Êmy jej za pew -
niç. By∏ prze ko na ny, ˝e pa pu gi trzy ma ne w do -
mu po win ny mieç pod ci´ te lot ki dla ich bez pie -
czeƒ stwa. Ka˝ da sprze da wa na przez nie go pa -
pu ga mia ∏a pod ci na ne lot ki przed opusz cze -
niem ho dow li. W przy pad ku Kai – po 5 ze -
wn´trz nych w ka˝ dym skrzy dle. 

W na szym do mu Ka ja w cià gu pierw -
szych kil ku mie si´ cy na uczy ∏a si´ bar dzo s∏a -
bo la taç na krót kim dy stan sie. Nie ste -
ty przez to, ˝e nie po tra fi ∏a do brze wy ko ny -
waç ma new rów w po wie trzu, cz´ sto roz bi ja -
∏a si´ o szy by, Êcia ny lub o zie mi´. Gdy -
by nie mia ∏a pod ci´ tych lo tek, mo g∏a by si´ na -
uczyç pra wi d∏o wo la taç, a co za tym idzie, uni -
kaç wszel kich prze szkód czy nie bez pie czeƒstw.

Na st´p ne pod ci´ cie lo tek by ∏o wy ko na ne kil -
ka mie si´ cy póê niej, u we te ry na rza spe cja li zu jà -
ce go si´ w le cze niu pa pug. Po mi mo te go ˝e ze -
wn´trz ne lot ki u pa pu gi nie od ro s∏y i ca -
∏y czas mia ∏a pro blem z la ta niem, we te ry -
narz za pew nia∏ nas, ˝e ten za bieg jest po trzeb -
ny. Twier dzi∏, ˝e dzi´ ki te mu pa pu ga nie b´ -
dzie si´ ju˝ roz bi ja ∏a, czy li b´ dzie bez piecz niej -
sza w na szym do mu. Wy ci´ tych zo sta ∏o kil ka lo -
tek z ka˝ de go skrzy d∏a. Le karz we te ry na rii za -
pew nia∏, ˝e ta ka me to da jest lep sza za rów -
no ze wzgl´ du na bez pie czeƒ stwo pa pu -
gi, jak i na jej wy glàd (po ta kim wy ci´ ciu nie wi -
daç pod ci´ tych lo tek, tyl ko prze rwy w upie rze -
niu skrzy de∏). 

Nie ste ty, ten za bieg po gor szy∏ sy tu -
acj´. Pa pu ga spa da ∏a za ka˝ dym ra -

zem, gdy pró bo wa ∏a la taç. Sta ∏a si´ bar -
dziej ner wo wa i wpa da ∏a w pa ni -
k´, gdy coÊ si´ na gle zmie ni ∏o w jej oto cze -
niu. Ka˝ dy nie zna ny od g∏os, wy ko na -
ne przez nas szyb kie ru chy itp. po wo do wa -
∏y, ˝e pa pu ga pod ry wa ∏a si´ do lo tu/uciecz -
ki i mo men tal nie spa da ∏a na zie mi´ jak ka -
mieƒ. 

Po za tym ̋ e pa pu ga by ∏a ca ∏y czas zner wi co -
wa na i nie po tra fi ∏a w spo ko ju prze sie dzieç kil -
ku dzie si´ ciu mi nut, do szed∏ pro blem ∏a ma -

nia lo tek pod czas upad ków. Wy ci´ cie piór spo -
wo do wa ∏o, ˝e po zo sta ∏e lot ki nie mia ∏y opar -
cia i by ∏y bar dziej na ra ̋ o ne na wy gi´ cia i ura -
zy. Przez kil ka na st´p nych mie si´ cy pa pu ga po -
∏a ma ∏a pra wie wszyst kie lot ki. Za zwy czaj zda -
rza ∏o si´ to w wy ni ku upad ku na zie mi´ w mo -
men cie, gdy si´ cze goÊ bar dzo prze stra szy -
∏a i pró bo wa ∏a uciec. Cza sem ∏a ma ∏a pió ra pod -
czas za baw (na pla cach za baw czy w klat ce).

W wie ku oko ∏o 12 mie si´ cy, pod czas pierw -
sze go pie rze nia, wy ra sta ∏y no we lot ki. Ta kie no -
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we piór ka nie mia ∏y os∏o ny i przez to bar -
dzo szyb ko by ∏y ∏a ma ne. No wo ro snà ce pió -
ra sà ukrwio ne i wra˝ li we. Ka˝ de wy gi´ -
cie czy ude rze nie po wo du je u pa pu gi bar dzo sil -
ny ból. Do dat ko wo, przy z∏a ma niu ta kie go ro -
snà ce go pió ra, pta k mo ̋ e si´ wy krwa wiç. Pra -
wi d∏o wo po win no si´ wy rwaç t´ krwa wià -
cà cz´Êç piór ka, któ ra zo sta ∏a w skrzy dle, ˝e -
by za po biec wy krwa wie niu. Na szcz´ -
Êcie w przy pad ku Kai nie mu sie li Êmy te go ro -
biç, po nie wa˝ nie mia ∏a sil nych krwo to ków.

Przy pià tej wy ra sta jà cej lot ce po wsta∏ wi´k -
szy pro blem. Nad ∏a ma ∏a si´ w cza sie upad -
ku, ale z∏a ma na cz´Êç nie od pa d∏a. Pa pu ga od -
czu wa ∏a sil ny ból przy ka˝ dym ru chu skrzy -
d∏em. Do sz∏o do te go, ̋ e prze sta ∏a jeÊç, by ∏a ca -
∏y czas oso wia ∏a i nie mia ∏a ener gii na nic. Uda li -
Êmy si´ z nià do we te ry na rza. Pod czas trans -
por tu pa pu ga z∏a ma ∏a na ty le piór ko, ˝e za cz´ -
∏o ono sil nie krwa wiç. We te ry narz pró bo -

wa∏ je wy rwaç, ale uda ∏o mu si´ tyl ko od∏a -
maç cz´Êç. Ca ∏y za bieg by∏ wiel kim szo -
kiem dla pta ka. Le karz zde cy do wa∏ si´ na znie -
czu le nie pa pu gi za strzy kiem i po kil ku na stu mi -
nu tach sza mo ta ni ny wy rwa∏ po zo sta ∏à, moc -
no krwa wià cà cz´Êç lot ki. Jak wi daç, wy rwa -
nie krwa wià cej lot ki u pa pu gi nie jest wca le ∏a -
twym za bie giem. 

Przez ostat nich szeÊç mie si´ cy wy ro s∏o
jej je de na Êcie lo tek, z cze go sie dem ju˝ z∏a ma -
∏a. 

Ka˝ da pró ba lo tu koƒ czy si´ upad -
kiem i sil nym bó lem skrzy de∏. W pra -
wym skrzy dle ma wi´ cej lo tek ni˝ w le -
wym, co po wo du je, ˝e spa da pra wie za -
wsze na to, gdzie ma ich mniej. To skrzy -
d∏o ma ca ∏y czas obo la ∏e i bar dzo wra˝ li -
we na do tyk.

Ma my spe cjal nie dla niej przy go to wa ne pla -
ce za baw. Nie ste ty, mi mo te go spa -

da z nich bar dzo cz´ sto, po nie wa˝ ni -
gdzie nie czu je si´ bez piecz na. Za ka˝ dym ra -
zem, gdy czu je si´ za gro ̋ o na, in stynk tow -
nie rzu ca si´ do uciecz ki – lo tu. 

Przez te upad ki nie tyl ko ma ca ∏y czas obo -
la ∏e skrzy d∏a i ∏a mie lot ki, ale rów nie˝ jest na -
ra ̋ o na na ude rze nia g∏o wy. Ju˝ kil ka ra zy po -
wa˝ nie si´ zra ni ∏a w g∏o w´ i mia ∏a krwa wià -
ce ra ny.

Stres spo wo do wa ny bra kiem mo˝ li wo -
Êci uciecz ki (lo tu) po wo du je te˝ do dat ko -
we l´ ki noc ne. By wa tak, ˝e Ka ja po tra -
fi si´ prze stra szyç np. po ru sza jà ce -
go si´ pod wp∏y wem po wie wu piór -
ka na dnie klat ki. Wte dy rzu ca si´ po klat -
ce, trze po czàc skrzy d∏a mi i ude rza -
jàc o wszyst ko wo kó∏. Cza sem mu sz´ sie -
dzieç z nià go dzi n´ lub d∏u ̋ ej, za nim si´ uspo -
koi na ty le, ˝e bym mo g∏a jà w∏o ̋ yç z po wro -
tem do klat ki. 

Nie wiem, czy Ka ja kie dy kol wiek b´ -
dzie mo g∏a la taç. Je Êli tak, to praw do po dob -
nie od zy ska mo˝ li woÊç lo tu za kil ka lat. Rów -
nie˝ nie je stem pew na, czy kie dyÊ od zy -
ska pew noÊç sie bie i czy pod ci´ cie lo -
tek nie wp∏y nie ne ga tyw nie na jej psy chi -
k´ tak ̋ e w przy sz∏o Êci.

Fot. autorki


