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WWna tu rze pa pu gi sp´ dza jà pra wie ca -
∏y dzieƒ ak tyw nie, g∏ów nie na po -
szu ki wa niu po ̋ y wie nia. Je dy nie

cz´Êç dnia od po czy wa jà, po Êwi´ ca jà na
kon tak ty ze sta dem i z part ne rem – w za -
le˝ no Êci od kli ma tu sà to na ogó∏ naj go r´t -
sze po ∏u dnio we go dzi ny dnia. W do mach
pa pu gi nie mu szà szu kaç po ̋ y wie nia, ma jà
je dze nie do star cza ne co dzien nie w mi -
skach. Cz´ sto sà to na do da tek po je dyn -
czo trzy ma ne pa pu gi, któ re nie ma jà te˝
mo˝ li wo Êci kon tak tu z in nà pa pu gà.

W zwiàz ku z tym wi´k szà cz´Êç dnia nie
ma jà co ro biç. Jed nym z naj wa˝ niej szych
obo wiàz ków w∏a Êci cie la pa pu gi jest za -
pew nie nie jej za j´ cia, da nie za ba wek, któ -
re umo˝ li wià jej ak tyw noÊç.

Ter min „za baw ki” nie jest naj szcz´ Êliw szy,
ko ja rzy si´ bo wiem z ak tyw no Êcià ludz kà
po le ga jà cà na za ba wie i roz ryw ce, a dla pa -
pug ba wie nie si´ za baw ka mi nie jest tym sa -
mym, co za ba wa dla cz∏o wie ka. Cz´ sto spo -
ty kam si´ ze skar ga mi: do pie ro co ku pi ∏em
pa pu dze za baw k´, a ona ju˝ jà znisz czy ∏a; to

po co ku po waç, sko ro ona wszyst ko nisz -
czy. Wy ni ka to w∏a Ênie z te go, ˝e wi´k szoÊç
osób trak tu je za baw ki dla pa pug tak jak za -
baw ki dla dziec ka. To jed nak nie jest to sa -
mo. Dla pa pu gi za ba wa za baw ka mi to za stà -
pie nie nor mal nej co dzien nej ak tyw no Êci, ja -
kà prze ja wia ∏a by w na tu rze. Jest to coÊ, bez
cze go po pro stu nie mo ̋ e si´ ona obyç.

Co to sà za baw ki do znisz cze nia? Jak sa -
ma na zwa wska zu je, sà to przed mio ty,
któ ry mi pa pu ga si´ ba wi, jed no cze Ênie je
nisz czàc. 

Za baw ki
do
znisz cze nia

Pa pu ga w∏a Ênie po to ma wi´k szoÊç za ba wek, ˝e -
by je znisz czyç! I o ta kich za baw kach do znisz cze -
nia chcia ∏a bym dzi siaj na pi saç.

Joanna Karocka
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Za baw ki ta kie wy ko na ne sà z ma te ria -
∏ów, któ re da dzà si´ po gryêç. Ich g∏ów -
nym sk∏ad ni kiem naj cz´ Êciej jest drew no.
W za le˝ no Êci od ga tun ku pa pu gi mo˝ na
sto so waç ró˝ ne ga tun ki drew na, tward sze
i mi´k sze. We d∏ug mnie naj lep szym ma te -
ria ∏em na za baw ki jest so sna lub Êwierk. Sà
one ∏a two do st´p ne. W mar ke tach bu -
dow la nych mo˝ na nie dro go ku piç ró˝ -
nych roz mia rów li stwy z su ro we go drew -
na (nie mo gà byç im pre gno wa ne!), któ re
po po ci´ ciu na mniej sze lub wi´k sze ka -
wa∏ ki b´ dà s∏u ̋ y ∏y pa pu gom. Oczy wi Êcie
du ̋ e pa pu gi „zje dzà” ta kie za baw ki bar -
dzo szyb ko, po pro stu po ∏u pià je na ka -
wa∏ ki. W zwiàz ku z tym mo˝ na spo tkaç
opi nie, ˝e dla ta kich pa pug lep sze sà twar -
de ro dza je drew na, z gry zie niem któ rych
b´ dà mia ∏y wi´ cej pro ble mu. Oso bi Êcie
nie zga dzam si´ z ta kà opi nià. Ow szem,
cz´Êç za ba wek po win na byç z tward sze go
drew na, ale we d∏ug mnie naj wi´ cej przy -
jem no Êci pa pu ga ma z ∏u pa nia drew nia ne -
go kloc ka na drza zgi. Drew no na za baw ki
mo˝ na te˝ po zy ski waç sa mo dziel nie, jed -
nak Êwie ̋ e drew no so sny i Êwier ku naj -
cz´ Êciej ma szko dli wà ˝y wi c´. In ny mi
drze wa mi, z któ rych drew no na da je si´ na
za baw ki, sà m.in. wierz ba, brzo za, ja b∏oƒ
i li pa.

In ne cz´ Êci ta kich za ba wek mo˝ na zro -
biç z kar to nów, na tu ral ne go kor ka, ko ry,
wy su szo nych li Êci ku ku ry dzy, su szo nych
owo ców, sko rup ko ko sa, szy szek, któ re
mo˝ na wcze Êniej wy pra ̋ yç w pie kar ni ku,
po ∏a ma nej na ka wa∏ ki se pii, dla mniej szych
pa pug tak ̋ e mniej szych orze chów oraz
wie lu in nych na tu ral nych ele men tów.
Trze ba tyl ko pil no waç, aby by ∏y one czy ste
i bez Êla dów ple Êni, któ ra mo ̋ e si´ roz wi -
jaç na wszel kich na tu ral nych pod ∏o ̋ ach.

Cie ka wy mi za baw ka mi mo gà byç ko -
sze, kó∏ ka i pó ∏ecz ki z wi kli ny. Naj le piej,
aby by ∏y ple cio ne, bez gwoê dzi. Jed nak dla
sa mi czek ko sze nie sà naj lep sze, po nie wa˝
b´ dà sty mu lo wa ∏y za cho wa nia l´ go we
i zno sze nie ja jek. 

Zbie ra jàc na tu ral ne ele men ty na za -
baw ki, na le ̋ y pa mi´ taç o kil ku rze czach:
przede wszyst kim ka˝ dy ro dzaj u˝y te go
przez nas ma te ria ∏u mu si byç dla pa pug
bez piecz ny. Nie wol no te˝ nic zbie raç
w oko li cach dróg, ulic, za k∏a dów prze my -
s∏o wych i wsz´ dzie tam, gdzie ist nie je
mo˝ li woÊç za nie czysz czeƒ. Uwa ̋ aç te˝
trze ba na drze wa ro snà ce w oko li cach pól
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i w sa dach – tam mo gà byç opry ski wa ne
pe sty cy da mi.

Na za ba wki mo˝ na te˝ wy ko rzy staç
drew nia ne przed mio ty co dzien ne go u˝yt ku

oraz za baw ki dla nie mow làt. W przy pad ku
za ba wek dla nie mow làt le piej zre zy gno waç
z grze cho tek, po nie wa˝ pa pu ga mo ̋ e po -
∏knàç znaj du jà ce si´ w nich ku lecz ki.

Aby zro biç za baw k´, po ci´ te ka wa∏ ki
drew na lub in ne ele men ty za cze pia my na
sznur kach i li nach. Gru boÊç sznu ra za le ̋ y
od ga tun ku pa pu gi. Nie mo˝ na sto so waç
ni tek i cien kich sznur ków, po nie wa˝ ptak
mo ̋ e si´ w nie za plà taç. Sznu ry i li ny mu -
szà byç na tu ral ne (ba we∏ nia ne, si za lo we,
ju to we) i nie mo gà byç ni czym na sà cza ne.

Nie ma za baw ki ca∏ ko wi cie bez piecz nej.
Ka˝ da w pew nych sy tu acjach dla kon kret -
nej pa pu gi mo ̋ e byç nie bez piecz na. Po za
u˝y ciem bez piecz nych ma te ria ∏ów na za -
baw ki, wa˝ ne jest do pa so wa nie ich wiel -
ko Êci do wiel ko Êci na szej pa pu gi. Okre Êlo -
nej wiel ko Êci kó∏ ko dla wi´k szych pa pug
b´ dzie bez piecz ne, pa pu ga je po dzio bie
i znisz czy, ale dla mniej szej mo ̋ e byç za -
gro ̋ e niem. Pa pu ga mo ̋ e bo wiem w nie
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wejÊç i si´ za kli no waç, a kó∏ ko skr´ pu je jej
skrzy d∏a.

Spe cjal nym ro dza jem za ba wek do
znisz cze nia sà za baw ki z wa rzyw i owo -
ców. Funk cj´ naj prost szej za baw ki spe∏ nià
wa rzy wa i owo ce po wie szo ne w ca ∏o Êci.
Dla mniej szych pa pug wa rzy wa i owo ce
do brze jest po kro iç na ka wa∏ ki, zw∏asz cza
te tward sze i wi´k sze. Po kro jo ne mo˝ na
na dzie waç na drew nia ne pa tycz ki bàdê
sznur ki. Owo ce i wa rzy wa szyb ko si´ psu -
jà, a ze psu te sà dla pta ków szko dli we. Na -
le ̋ y wi´c wszyst ko, cze go pa pu ga nie zje
(lub nie znisz czy) w krót kim cza sie, wy rzu -
ciç.

Za baw ki to nie tyl ko spe cjal nie przy go -
to wa ne, skom pli ko wa ne kon struk cje. Mo -
˝e byç nimi wie le rze czy: sta ry kar ton,
któ ry przy nie Êli Êmy ze skle pu (trze ba tyl ko
pa mi´ taç, ˝e kar ton nie mo ̋ e byç po
owo cach i wa rzy wach oraz szko dli wych
sub stan cjach), ka wa ∏ek tek tu ry, zmi´ ta
kul ka pa pie ru, ka wa ∏ek sta re go ubra nia.
Jed na ze spe cja li stek od za cho wa nia pa pug
po wie dzia ∏a kie dyÊ, ˝e za wsze, za nim co -
kol wiek wy rzu ci do Êmie ci, pa trzy na to
pod kà tem pa pug, i je Êli uzna, ˝e si´ na da -
je i jest bez piecz ne, to  nim tra fi do ko sza,
przej dzie przez pa pu zi dziób.

Fot. Andrzej Dzia∏owski Fot. Joanna Karocka


