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ABC hodowcy

Mam pa pu g´,
a mo ̋ e by tak jesz cze jed nà?

Andrzej Bak

Fo
t. 

G
. R

ec
lo

s.

Gdy chce my ku piç in te re su jà cà
pa pu g´, naj lep szym roz wià za -
niem jest na by cie jej u do Êwiad -
czo ne go ho dow cy, ewen tu al -
nie w skle pie zoo lo gicz nym.
Za wsze przy tym na le ̋ y zwra -
caç uwa g´ na wy glàd i za cho -
wa nie pta ka.

CCoraz cz´ Êciej mo ̋ e my spo tkaç w na -
szych do mach i wo lie rach ogro do wych
pta ki eg zo tycz ne. Nie za wsze jed nak

wie my, jak z ni mi po st´ po waç. Sto sun ko wo
pro stà spra wà jest na by cie po je dyn cze go ka -
nar ka i trzy ma nie go w do mu, ale trud niej
jest, kie dy chce my po sia daç pa pu g´ lub,
z bie giem cza su, do ku piç do niej na st´p nà te -
go sa me go al bo in ne go ga tun ku. I w∏a Ênie
w tym ar ty ku le chcia∏ bym przy bli ̋ yç Paƒ -
stwu ten te mat. 

Gdy chce my ku piç in te re su jà cà nas pa pu -
g´, naj lep szym roz wià za niem jest na by cie jej
u do Êwiad czo ne go ho dow cy. Mo˝ na ich zna -
leêç w klu bach lub sto wa rzy sze niach dzia ∏a -

jà cych na te re nie ca ∏ej Pol ski. Dru gà mo˝ li -
wo Êcià sà skle py zoo lo gicz ne. Je ̋ e li ju˝ za de -
cy du je my si´ na za kup, war to zwró ciç uwa -
g´ na za cho wa nie i wy glàd pa pu gi. Nie mo ̋ e
ona mieç ubyt ków w upie rze niu, któ re
wska zy wa ∏y by na ten den cj´ do wy sku by wa -
nia si´. Z∏ej ja ko Êci upie rze nie mo ̋ e byç
rów nie˝ pierw szym ob ja wem cho ro by. Po -
win no byç ono czy ste, zw∏asz cza w oko li cy
od by tu. Oko ma byç b∏ysz czà ce, a pa pu ga
nie po win na byç ospa ∏a czy na pu szo na.
Zwra ca my rów nie˝ uwa g´ na stan pal ców
i pa znok ci. Trzy ma jàc pta ka w r´ kach, na le ̋ y
zwró ciç uwa g´ na to, czy nie jest wy chu dzo -
ny na most ku. Ra czej po win no si´ zre zy gno -

waç z za ku pu pa pu gi, któ ra ma mo stek bar -
dzo chu dy, po nie wa˝ Êwiad czy to o jej s∏a bej
kon dy cji zdro wot nej.

Je ̋ e li do ko na li Êmy ju˝ za ku pu, na le ̋ y od -
po wied nio przy jàç no we go do mow ni ka, aby
nie na ro biç so bie k∏o po tów. Do ty czy to
szcze gól nie sta nu zdro wia pa pu gi, któ rà ku -
pi li Êmy. Do brze jest wie dzieç, czy prze by wa -
∏a do tych czas w po miesz cze niu, czy na ze -
wnàtrz. Jest to in for ma cja nie zb´d na, je ̋ e li
ku pu je my pta ka w mie sià cach je sien nych, zi -
mo wych czy wio sen nych, a ma on tra fiç do
wo lie ry lub po miesz cze nia bez ogrze wa nia.
Pa pu ga, któ ra by ∏a trzy ma na w cie p∏ym miej -
scu, pod ˝ad nym po zo rem od ra zu nie mo ̋ e
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byç za kwa te ro wa na do kla tek nie ogrze wa -
nych czy ze wn´trz nych. Od wrot nie – czy li
z ch∏od nych po miesz czeƒ – bez pro ble mu
mo˝ na prze no siç pta ki do ogrze wa nych. 

Po do ko na niu za ku pu przy st´ pu je my do
kwa ran tan ny.

Kwa ran tan na jest rze czà nie zb´d nà w ka˝ -
dym przy pad ku. I jest to obo j´t ne, czy no wa
pa pu ga b´ dzie na szym do mo wym pu pi lem,
to wa rzy szem po sia da ne go ju˝ przez nas pta -
ka, czy ko lej nà pa pu gà do ho dow li. Kwa ran -
tan na w pierw szych dniach po le ga przede
wszyst kim na ob ser wa cji za cho wa nia no wej
pa pu gi. Mu si to si´ od by waç w po miesz cze -
niu od dzie lo nym, aby nie mia ∏a ona kon tak tu
z obec nie po sia da ny mi pta ka mi. Zwra ca my
uwa g´ na to, czy pa pu ga za cho wu je si´
w spo sób na tu ral ny, czy li jest w mia r´ ak tyw -
na i in te re su je si´ no wym oto cze niem, czy
zja da po karm, któ ry zo sta∏ jej po da ny, czy si´
nie „pu szy” i nie sie dzi w kà cie z dzio bem
scho wa nym pod skrzy d∏o. Po prze wie zie niu
pa pu gi do do mu, po win no si´ po daç jej do
pi cia wo d´ z do dat kiem glu ko zy z wi ta mi nà
C, co spo wo du je, ˝e otrzy ma do bry za strzyk
ener ge tycz ny, a wi ta mi na C do dat ko wo za -
kwa si jej prze wód po kar mo wy, wy twa rza jàc
w ten spo sób w∏a Êci we Êro do wi sko do roz -
wo ju po zy tyw nych szcze pów bak te rii. Od
dru gie go dnia, przez pi´ç do sied miu na st´p -
nych, po win no si´ za czàç po da waç pre pa rat
za wie ra jà cy wi ta mi n´ C wraz ze szcze pem
bak te rii kwa su mle ko we go, na przy k∏ad
„Lac tic -C plus” fir my Ani mar. Wa˝ nà rze czà
jest kon tro lo wa nie, ja kiej ja ko Êci sà od cho dy
wy da la ne przez pa pu g´. Po przy nie sie niu
pta ka do klat ki ra czej nor mà sà luê ne od cho -
dy, któ re po kil ku go dzi nach po win ny sta waç
si´ g´ Êciej sze. Ta ka re ak cja jest spo wo do wa -
na stre sem, ja ki pa pu ga prze ̋ y ∏a w cza sie ∏a -
pa nia i trans por tu. Nie po ko jà cym zja wi skiem
sà roz wod nio ne od cho dy w ko lo rze zie lon -
ka wym. Na by wa jàc pa pu g´ u ho dow cy, naj -
le piej by ∏o by po pro siç go o por cj´ mie szan ki
zia ren, ja ki mi pa pu ga by ∏a kar mio na do tych -
czas. Wów czas, w pierw szym dniu, do tej
kar my do da je my 20% na szej mie szan ki i po -
wta rza my ta ki za bieg przez dni na st´p ne.
B´ dzie to naj ∏a god niej szy spo sób przej Êcia na
przy go to wa nà przez nas mie szan k´ zia ren.
W cza sie kwa ran tan ny nie po da je my ˝ad -
nych owo ców ani wa rzyw, a wy ∏àcz nie pod -
sta wo wà mie szan k´ su chych na sion. Je ̋ e li
wy st´ pu jà w tym cza sie ja kieÊ nie po ko jà ce
ob ja wy, z któ ry mi nie mo ̋ e my so bie po ra -
dziç, naj le piej skon tak to waç si´ z do Êwiad -

czo nym ho dow cà lub we te ry na rzem. Ta ka
kwa ran tan na jest naj prost sza i w pod sta wo -
wym za kre sie uchro ni pta ka przed prze nie -
sie niem cho ro by oraz nie po trzeb ny mi roz -
cza ro wa nia mi i wy dat ka mi. Do Êwiad cze ni
ho dow cy prze pro wa dza jà kwa ran tan n´ jesz -
cze do sko nal szy mi me to da mi, mi´ dzy in ny -

mi z wy ko rzy sta niem ku ra cji an ty bio ty ko -
wej. Kwa ran tan na po win na trwaç oko ∏o
dwóch ty go dni.

Na st´p nym eta pem b´ dzie wpro wa dze -
nie no wej pa pu gi do ho dow li lub ∏à cze nie
z po sia da nà ju˝ pa pu gà. Je ̋ e li chce my do ku -
piç pa pu g´ te go sa me go ga tun ku, do po sia -

Zanim do∏àczymy nowà papug´, musimy poddaç jà kwarantannie w oddzielnym pomieszczeniu. 
Fot. G. Reclos.

Planujàc rozmna˝anie papug, najproÊciej jest odkupiç od hodowcy dobranà ju˝ par´.
Fot. G. Reclos.
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da ne go ju˝ pu pi la, to po win na byç ona p∏ci
prze ciw nej. Trze ba wziàç pod uwa g´ sto pieƒ
oswo je nia na szej pa pu gi. Gdy de cy do wa li Êmy
si´ na za kup po je dyn czej pa pu gi, to nie ja ko
ska za li Êmy jà na to, ˝e jej part ne rem ˝y cio -
wym zo sta nie cz∏o wiek. I tak jest za zwy czaj,
je Êli na sza pa pu ga od d∏u˝ sze go cza su nie ma
kon tak tu z in ny mi pta ka mi. Trze ba so bie zda -
waç spra w´, ˝e w mo men cie za ku pu dru giej
pa pu gi, nasz pu pil mo ̋ e zmie niç obiekt za in -
te re so wa nia i bar dziej od po wia daç mu b´ -
dzie to wa rzy stwo no wej pa pu gi, cho cia˝ nie
za wsze tak by wa. Gdy do ku pu je my dru gà pa -
pu g´, mo gà jed nak wy stà piç pro ble my,
zw∏asz cza je Êli b´ dzie my chcie li trzy maç je
w jed nej klat ce czy wy pusz czaç w tym sa -
mym cza sie. Je ̋ e li do ku pio na przez nas pa pu -
ga b´ dzie tej sa mej p∏ci, to mo ̋ e na stà piç sy -
tu acja, ˝e no wy ptak zo sta nie przez sta re go
uzna ny za kon ku ren ta do na szych uczuç. B´ -
dzie wów czas do cho dzi ∏o do kon flik tów, a,
co gor sze, sil niej sza pa pu ga mo ̋ e za biç s∏ab -
szà. Le piej wi´c, gdy no wo za ku pio na pa pu ga
b´ dzie p∏ci prze ciw nej. Jest wte dy wi´k sze
praw do po do bieƒ stwo, ˝e do na szej pa pu gi
po wró ci od wiecz ny in stynkt do bie ra nia so bie
part ne ra z osob ni ków te go sa me go ga tun ku.
Jed nak na dal na le ̋ y po st´ po waç doÊç ostro˝ -
nie. Naj lep szym spo so bem wpro wa dze nia
no we go pta ka jest umiesz cze nie pa pug w od -
dziel nych klat kach. Na le ̋ y usta wiç je obok
sie bie i ob ser wo waç za cho wa nie obu pta -
ków. Bez pro ble mu za ob ser wu je my, czy pa -
pu gi si´ lu bià, czy nie. Je ̋ e li przy pad nà so bie
do gu stu, b´ dà sie dzia ∏y w swo ich klat kach jak

naj bli ̋ ej sie bie. Je ̋ e li za czy na jà si´ wy raê nie
ata ko waç, to na le ̋ y kil ka dni od cze kaç i na dal
bacz nie ob ser wo waç ich za cho wa nie. Gdy po
ty go dniu na dal b´ dà pró bo wa ∏y si´ ata ko waç,
to mo ̋ e byç pro blem z ich po ∏à cze niem. Po -
dob nie po win ni Êmy po stà piç z pa pu gà, któ ra
b´ dzie uzu pe∏ ni ∏a na szà ho dow l´. Je ̋ e li no wo
za ku pio ny ptak ma tra fiç do wo lie ry, w któ rej
ma my ju˝ pa pu g´ p∏ci od mien nej, do brze jest
za po znaç ze so bà pa pu gi w bez piecz ny spo -
sób, czy li al bo umie Êciç je w sà sied nich wo lie -
rach, al bo umie Êciç klat k´ z za ku pio nà pa pu -
gà przy wo lie rze. Wza jem ne re la cje da dzà
nam ob raz, czy pta ki da si´ po ∏à czyç w pa r´.
Je ̋ e li nie b´ dzie my wi dzie li agre sji w sto sun -
ku do sie bie, mo ̋ e my pa pu gi wpu Êciç po kil -
ku dniach do jed nej klat ki. Na le ̋ y jed nak na -
dal je ob ser wo waç, aby w ra zie kon flik tu roz -
dzie liç. War to zwró ciç uwa g´ na kil ka czyn ni -
ków, któ re b´ dà po ma ga ∏y bez kon flik to wo
∏à czyç pa pu gi:

– naj le piej pa pu gi prze zna czo ne do pa ry
rów no cze Ênie wpro wa dzaç do no wej wo -
lie ry,

– ∏à czyç pa pu gi póê nym wie czo rem,
– ∏à cze nie w pa ry naj le piej prze pro wa dzaç

na kil ka mie si´ cy przed okre sem l´ go wym,
– do bie raç part ne rów w tym sa mym wie -

ku i naj le piej gdy sà to pa pu gi m∏o de, któ re
wcze Êniej nie mia ∏y part ne rów (je Êli b´ dzie
dzie li ∏a je du ̋ a ba rie ra wie ko wa, ra czej nie
stwo rzà per spek ty wicz nej pa ry).

Sà to, we d∏ug mnie, pod sta wo we wia do -
mo Êci do ty czà ce za ku pu i przyj mo wa nia pa -
pug do swo jej ho dow li.

Bar dziej skom pli ko wa na jest sy tu acja, gdy
do ju˝ po sia da nej pa pu gi, czy li na sze go pu pi -
la, b´ dzie my chcie li do ku piç dru gà, ale in ne -
go ga tun ku. Oczy wi Êcie jest to mo˝ li we, ale
b´ dzie trud niej sze ni˝ w przy pad ku pa pug
te go sa me go ga tun ku. Przede wszyst kim
trze ba wziàç pod uwa g´ to, czy pa pu gi obu

Du˝a woliera pe∏na papug to marzenie niejednego hodowcy, jednak tylko niektóre gatunki mogà w takich warunkach odbywaç pomyÊlnie l´gi. Na zdj´ciu
mnichy z zoo w Madrycie. Fot. A. Kruszewicz.

Bezpieczniej jest umieszczaç poszczególne pary w oddzielnych wolierach. Fot. A. Bak.
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ga tun ków b´ dà si´ to le ro wa ∏y. Nie ste ty nie
ma fa cho wej li te ra tu ry na ten te mat, a je dy -
nà mo˝ li wo Êcià jest roz mo wa z do Êwiad czo -
nym ho dow cà. Ist nie je jesz cze ta ki sam
aspekt, jak w przy pad ku pa pug te go sa me go
ga tun ku, czy li zgod noÊç cha rak te rów. Ka˝ da
pa pu ga mu si byç roz pa try wa na in dy wi du al -
nie. Pa pu gi sà pta ka mi doÊç in te li gent ny mi,
po tra fià cy mi mieç swo je upodo ba nia i ce chy
cha rak te ru, o czym za pew ne prze ko na∏ si´
nie je den ich ho dow ca w cza sie swo je go kil -
ku let nie go do Êwiad cze nia w ho dow li. I choç
za pew ne wiel koÊç pa pu gi w tym przy pad ku
nie ma zna cze nia, to trze ba za uwa ̋ yç, ˝e im

wi´k sza pa pu ga, tym in te li gen cja jej wzra sta.
Pod su mo wu jàc – traf niej szym roz wià za niem
jest do ku pie nie pta ka te go sa me go ga tun ku.

Od dziel nym te ma tem jest za k∏a da nie wo -
lier ogro do wych. Na pew no pi´k nà ozdo bà
ogro du jest wo lie ra, w któ rej fru wa ko lo ro -
we stad ko pa pug. Oczy wi Êcie ta kie ma rze nie
jest re al ne, ale wià ̋ e si´ z tym wie le pro ble -
mów. Przed re ali za cjà te go za mia ru war to
wziàç pod uwa g´ kil ka wa˝ nych wska zó wek.
Przede wszyst kim na le ̋ y roz wa ̋ yç, ja kie pa -
pu gi chcie li by Êmy umie Êciç w ta kiej wo lie rze.
A jest to uza le˝ nio ne od czyn ni ków, ja kie
mu si my spe∏ niç, aby stwo rzyç naj bar dziej

opty mal ne wa run ki ˝y cia dla na szych pta -
ków. Jest spo ro ga tun ków, któ re bez
uszczerb ku na zdro wiu zno szà na wet znacz -
ne spad ki tem pe ra tur w zi mie. Mo gà wi´c
one prze by waç prak tycz nie przez ca ∏y rok
w wo lie rze ogro do wej. 

Sà rów nie˝ ga tun ki, któ re nie prze trwa ∏y -
by zi my, w zwiàz ku z czym wo lie ra ogro do -
wa mo ̋ e byç dla nich wy ko rzy sta na tyl ko la -
tem. Dla te go, gdy nad cho dzà dni desz czo we
i zim ne, mu szà byç prze nie sio ne do po -
miesz czeƒ ogrze wa nych. Na le ̋ y wziàç te˝
pod uwa g´ fakt, czy pa pu gi, któ re chce my
ho do waç w na szej wo lie rze, b´ dà si´ wza -
jemnie to le ro wa ∏y w jed nym po miesz cze niu.
Mo im zda niem naj lep sze sà wo lie ry ogro do -
we, któ re ma jà trzy Êcia ny pe∏ ne, a tyl ko Êcia -
na czo ∏o wa wy ko na na jest z siat ki. Ta kie roz -
wià za nie za bez pie cza na sze pa pu gi przed sil -
nym wia trem, Ênie ̋ y ca mi czy naj gor szym ich
wro giem – prze cià ga mi. Ta kie po miesz cze -
nie po win no byç od gó ry w jed nej trze ciej
przy kry te ma te ria ∏em, któ ry nie prze pusz cza
Êwia t∏a, a po zo sta ∏a cz´Êç da chu po win na byç
przy kry ta ma te ria ∏em prze zro czy stym. Mo˝ -
na spo tkaç wie le wo lier, w któ rych cz´Êç da -
chu jest wy ko na na z siat ki. W ta kich bu dow -
lach umo˝ li wia my pa pu gom co praw da kà -
piel w kro plach pa da jà ce go desz czu, ale sà
one na ra ̋ o ne na nie bez pie czeƒ stwo, bo na
siat ce cz´ sto sia da jà dzi kie pta ki, a zw∏asz cza
wró ble, któ re sà no si cie la mi wie lu groê nych
cho rób i mo gà ni mi za ra ziç na sze pa pu gi. Le -
piej wi´c zre zy gno waç z siat ki na da chu wo -
lie ry i za stà piç jà ma te ria ∏a mi prze pusz cza jà -
cy mi Êwia t∏o, a kà piel or ga ni zo waç pa pu gom
we wnàtrz wo lie ry. Tak przy go to wa na klat ka
umo˝ li wi pta kom zna le zie nie miej sca, gdzie
za rów no b´ dzie za cisz ney kàcik do od po -
czyn ku i schro nie nia przed s∏oƒ cem, jak
i miej sca, gdzie mo gà ak tyw nie roz ∏a do waç
swo jà ˝y cio wà ener gi´. Pod za cie nio nà cz´ -
Êcià da chu pa pu gi ch´t niej ko rzy sta jà z za -
wie sza nych bu dek l´ go wych. Du ̋ ym nie bez -
pie czeƒ stwem jest wy ko na nie wo lier z ma -
te ria ∏ów, któ re moc no si´ na grze wa jà lub
zbu do wa nie ich w miej scach, któ re w upal ne
la to b´ dà wy sta wio ne na dzia ∏a nie s∏oƒ ca, bo
mo ̋ e tam byç bar dzo go rà co. Prze grza nie
jest na pew no o wie le groê niej sze ni˝ spa dek
tem pe ra tu ry. Mo ̋ e wr´cz do pro wa dziç do
uda ru ciepl ne go i Êmier ci pa pug. W przy pad -
ku, gdy na sza wo lie ra b´ dzie doÊç du ̋ a i b´ -
dzie my w niej chcie li trzy maç wi´ cej pa pug,
kil ku ga tun ków, naj le piej gdy b´ dà to pa ry.
Przy do bo rze ga tun ków nie zb´d ne b´ dzie

Umiesz cza jàc w wo lie rze pa pu gi z in ny mi ga tun ka mi pta ków, na po tka my wie le no wych pro ble mów,
szcze gól nie zdro wot nych. Fot. W∏. Kwiat kow ski.

Lepiej b´dzie jeÊli podczas l´gów, w sàsiednich wolierach, b´dà pary ró˝nych gatunków, gdy˝ samce
jednego gatunku mog∏yby poraniç si´ nawet przez siatk´. Fot. A. Bak.
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za si´ gni´ cie po ra dy ho dow cy, któ ry mia∏ ju˝
do czy nie nia z ta kim pro ble mem, po nie wa˝
przy pad ko we do bie ra nie pa pug mo ̋ e si´ êle
skoƒ czyç. W po czàt ko wym okre sie po zor -
nie mo ̋ e wy glà daç, ˝e pa pu gi ˝y jà w zgo -
dzie, ale gdy przyj dzie czas l´ gów, to ra dy kal -
nie si´ to zmie niç. Nie ste ty w tym przy pad -
ku nie da si´ oszu kaç na tu ral nej ch´ ci do mi -
no wa nia osob ni ków sil niej szych czy ch´ ci za -
w∏ad ni´ cia wzgl´ da mi sa mi cy, któ rà so bie
upa trzy ∏y sam ce, na wet je Êli jest to sa mi ca in -
ne go ga tun ku. I nie b´ dzie tu taj mia ∏o wp∏y -
wu to, czy za wie si my bu dy l´ go we w wo lie -
rze, czy nie. Wa run ki po Êred nie, sty mu lu jà ce
do l´ gów, czy li tem pe ra tu ra, Êwia t∏o, d∏u goÊç
dnia, kar mie nie Êwie ̋ y mi zie lon ka mi, nie po -
zo sta nà im obo j´t ne. Gdy po wie si my bu dy
l´ go we, doj dzie jesz cze wal ka o nie. Ka˝ dy
ho dow ca, z bie giem cza su, chcia∏ by jed nak
do pro wa dziç do te go, aby pa pu gi przy stà pi ∏y
do l´ gów i wy pro wa dzi ∏y m∏o de. Trzy ma nie
w wo lie rze kil ku par pa pug b´ dzie jed nak
du ̋ à prze szko dà w osià gni´ ciu te go ce lu. Pa -
pu gi b´ dà so bie prze szka dza ∏y, wal czy ∏y
ze so bà, co w kon se kwen cji mo ̋ e do pro wa -
dziç do nie uda nych l´ gów. Dla te go uwa ̋ am,
˝e naj bar dziej ko rzyst ne b´ dzie wy bu do wa -
nie, w miej sce jed nej du ̋ ej wo lie ry, kil ku
mniej szych w tak zwa nym sys te mie blo ko -
wym, czy li jed na obok dru giej i umiesz cze nie
w nich po jed nej pa rze. Wp∏y nie to ko rzyst -
nie na sa mo po czu cie pa pug, a nam za osz cz´ -
dzi stre su i roz cza ro waƒ. Mu si my jed nak
zwró ciç uwa g´ na to, aby pa pug te go sa me -
go ga tun ku ra czej nie umiesz czaç w sà sia du -
jà cych ze so bà wo lie rach, bo na wet gdy pa ry
dzie li siat ka, wielo krot nie b´ dzie mo˝ na za -
ob ser wo waç, jak (szcze gól nie sam ce) b´ dà
usi ∏o wa ∏y wal czyç ze so bà, a w skraj nych wy -
pad kach mo gà na wet so bie na wza jem uszko -
dziç pal ce i pa zu ry. O wie le wi´k szà sa tys fak -
cjà i przy jem no Êcià b´ dzie sy tu acja, gdy b´ -
dzie my Êwiad ka mi przy stà pie nia pa ry pa pug
w spo ko ju do l´ gów i wy pro wa dze nia m∏o -
dych. 

Oczy wi Êcie mo ̋ e my wi´k szà wo lie r´ wy -
ko rzy sty waç do od cho wu m∏o dych pa pug,
od∏o ̋ o nych od ro dzi ców po l´ gach, i jest to
bar dzo do bre roz wià za nie, ale rów nie˝
w tym przy pad ku trze ba uwa ̋ aç na to, aby
te ga tun ki si´ to le ro wa ∏y i nie zro bi ∏y so bie
krzyw dy.

Wszyst kie te pro ble my zo sta nà wy eli mi -
no wa ne, gdy b´ dzie my chcie li ho do waç pa -
pu gi, któ rym od po wia da roz mna ̋ a nie i ˝y cie
w ko lo nii jed no - czy wie lo ga tun ko wej.

Przy umiesz cza niu
w wo lie rach wraz
z pa pu ga mi in nych
pta ków, ta kich jak:
ba ̋ an ty, ku ry, kacz ki
czy go ∏´ bie ozdob ne,
oprócz pro ble mów,
o któ rych ju˝ by ∏a
mo wa wcze Êniej, na -
po tka my na no we,
zwià za ne mi´ dzy in -
ny mi ze zdro wiem
pa pug. Pta ki te nie 
za wsze za pa da jà na
ta kie cho ro by, na ja -
kie cho ru jà pa pu gi,
ale mo gà byç ich no si -
cie la mi. Mo gà za ist -
nieç te˝ kon flik ty
i tra ge die. O jed nej
z nich opo wie dzia∏ mi
zna jo my ho dow ca:
w wo lie rze, w któ rej
ra zem by ∏y ro zel le
bia ∏o li ce i ba ̋ an ty z∏o -
ci ste, na w∏a sne oczy
móg∏ si´ prze ko naç,
jak ko gut ba ̋ an ta za -
bi∏ m∏o dà ro zel l´, któ -
ra po raz pierw szy wy fru n´ ∏a z bud ki l´ go wej
i wy là do wa ∏a na zie mi. Te go ro dza ju po my -
s∏ów na le ̋ y wi´c ra czej uni kaç. Je ̋ e li ju˝
chcie li by Êmy ho do waç oprócz pa pug in ne
pta ki, rób my to w od dziel nych wo lie rach.
Byç mo ̋ e gdzieÊ tra fi si´ ho dow ca, któ ry
stwier dzi, ˝e on od daw na trzy ma ra zem kil -
ka ga tun ków. Oczy wi Êcie od ka˝ dej re gu ∏y sà
wy jàt ki. Mo ̋ e tak byç, ale czy jest on w pe∏ -

ni za do wo lo ny z wy ni ków ta kiej ho dow li? 
Uwa ̋ am, ˝e le piej za wcza su po znaç pew -

ne pro ble my i im za ra dziç, ni˝ na w∏a snej
skó rze prze ko naç si´ o po pe∏ nio nych b∏´ -
dach, bo mo ̋ e my wów czas unik nàç kosz -
tów i roz cza ro waƒ.
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