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Pa ra nie do pa ry… czy li
o ∏à cze niu pa pug raz jesz cze

An drzej Dzia ∏ow ski
Iwo na Pal czew ska

WW mar co wo -kwiet nio wym nu me rze
„Wo lie ry” uka za∏ si´ ar ty ku∏ Mat thia -
sa Re in sch mid ta „¸à cze nie no wych

pta ków w pa ry”. W mo jej opi nii mo ̋ e on
po zo sta wiç u osób trzy ma jà cych pa pu gi
w do mu nie praw dzi we wra ̋ e nie, ˝e ∏à cze -
nie par, po je dyn czych pta ków tej sa mej p∏ci,
czy wpro wa dza nie no we go pta ka do ist nie -
jà ce go sta da jest, przy za cho wa niu okre Êlo -
nej me to dy, ∏a twe, a na wet je ̋ e li nie jest 
∏a twe, to prze wi dy wal ne, a ewen tu al ne 
nie po wo dze nia ∏a two mo˝ na na pra wiç.

Co raz cz´ Êciej s∏y sz´ wy po wie dzi w∏a Êci -
cie li pa pug: „Chc´ do ku piç dru gà pa pu g´, to -
wa rzy sza dla mo je go je dy na ka”. Ch´ç ta wy -
ni ka z ró˝ nych po wo dów: zda je my so bie
spra w´, ˝e pa pu ga jest dzi kim zwie rz´ ciem
niepo dob nym do psa, czy ko ta i nie ma my
w niej „kum pla” do za ba wy, al bo od wrot nie,
oswo jo na pa pu ga, któ ra pra gnie ca ∏y czas
prze by waç w to wa rzy stwie w∏a Êci cie la, jest
po pro stu ucià˝ li wa, pra gnie my za pew niç pa -
pu dze to wa rzy stwo, bo zo sta je za mkni´ ta
sa mot nie w klat ce na d∏u gie go dzi ny, kie dy
je ste Êmy w pra cy, z ch´ ci roz mna ̋ a nia na -
szych pa pug, al bo po pro stu pra gnie nia, aby
na sze mu pu pi lo wi by ∏o le piej.

Na le ̋ y pa mi´ taç, ˝e Pan Re in sch midt, b´ -
dàc ku ra to rem oÊrod ka Fun da cji Lo ro Pa -
rque, dys po nu je licz bà oko ∏o 3 tys. pa pug
i po nad ty sià cem wo lier. W do dat ku pra wie
wszyst kie pa pu gi oÊrod ka sà wy cho wa ne
przez na tu ral nych ro dzi ców lub ro dzi ców
za st´p czych – pa pu gi in nych ga tun ków. Po -
zo sta ∏e, wy kar mio ne r´cz nie przez cz∏o wie -
ka, prze cho dzà przez pa pu zie przed szko le,
gdzie ma jà stycz noÊç z in ny mi pa pu ga mi,
a ich kon takt z cz∏o wie kiem jest ogra ni cza ny.

A ja ki mi pa pu ga mi dys po nu je w Pol sce
prze ci´t ny w∏a Êci ciel jed nego ptaka, któ ry
chce ku piç dru giego „do pa ry”?

Naj cz´ Êciej mo ̋ e wy bie raç mi´ dzy pa pu -
gà ku pio nà od ho dow cy lub po Êred ni ka,
w skle pie czy na gie∏ dzie, w przy pad ku wi´k -
szych ga tun ków na ogó∏ r´cz nie kar mio nà
i nie pra wi d∏o wo so cja li zo wa nà, a naj cz´ Êciej
w ogó le nie zso cja li zo wa nà, a na wet nie usa -
mo dziel nio nà, bàdê in nà sa mot nà pa pu gà
„z dru giej re ki”, z og∏o sze nia, np. z Al le gro,
o któ rej in for ma cje sà wiel kà nie wia do mà i sà
cz´ sto nie praw dzi we. Wi´k szoÊç tych do ro -
s∏ych pta ków ma za so bà nie cie ka wà prze -
sz∏oÊç, po czu cie krzyw dy w sto sun ku do
cz∏o wie ka i ró˝ ne pro ble my be ha wio ral ne.

Ja kie sà wi´c szan se na do bra nie do bre go
to wa rzy sza dla na szej pa pu gi? Z mo je go do -
Êwiad cze nia wy ni ka, ˝e do syç ma ∏e. Po nie -
wa˝ w ra mach dzia ∏al no Êci To wa rzy stwa Mi -
∏o Êni ków Pa pug pro wa dzo ne jest Cen trum
Ad op cyj ne, mia ∏em do czy nie nia z wie lo ma
sy tu acja mi. Mo ̋ e po dam kil ka przy k∏a dów.
W do mu mam dzie si´ cio let nià sa mi c´ ˝a ko,
któ ra do tych czas prze by wa ∏a wy ∏àcz nie
z cz∏o wie kiem. Gdy do ∏à czy∏ do niej kil ku -
mie si´cz ny sa miec te go sa me go ga tun ku,
pta ki w ogó le nie na wià za ∏y kon tak tu, nie za -
uwa ̋ a ∏y si´ wza jem nie, na to miast ostro

wspó∏ za wod ni czy ∏y o uczu cia cz∏o wie ka. Na
szcz´ Êcie sa mi ca ob da rzy ∏a swo imi uczu cia -
mi mojà ˝on´, a sa miec mnie. Kie dy przy by -
∏o trze cie ̋ a ko, m∏o dziut ka sa mi ca za przy jaê -
ni ∏a si´ z m∏o dym sam cem, wie le prze by wa -
jà te raz ra zem, Êwiet nie si´ do ga du jà, ale wo -
là kon takt z cz∏o wie kiem. 

Star sza sa mi ca na dal boi si´ m∏o dych, tym
bar dziej ˝e jest cz´ sto ata ko wa na przez m∏o -
dà sa mi c´. Nie po wsta ∏a wi´c ˝ad na pa ra.
Dwo je m∏od szych ̋ a ko po ∏à czy ∏a luê na przy -
jaêƒ, a star sza sa mi ca po zo sta ∏a sil nie zwià za -
na z cz∏o wie kiem, uni ka jàc wr´cz to wa rzy -
stwa swo je go ga tun ku.

Przy by cie m∏o dej ama zon ki ˝ó∏ to czel nej
(Ama zo na ochro ce pha la ochro ce pha la) zbie g∏o
si´ ze zmia nà miesz ka nia, wi´c tak ̋ e we
wza jem nych re la cjach mi´ dzy pta ka mi na stà -
pi ∏y za wi ro wa nia, jed nak, po chwi lo wych
prze py chan kach, ama zon ka do ∏à czy ∏a do
dwój ki przy ja ció∏ – m∏o dych ˝a ko i w ta kim
mie sza nym ga tun ko wo sk∏a dzie pa pu gi
stwo rzy ∏y zgra ne trio naj wi´k szych chu li ga -
nów w ca ∏ym do mu. 

Kil ka lat póê niej po ja wi∏ si´ w na szym do -
mu dwu dzie sto let ni sa miec ˝a ko. Przez ca ∏e

Fot. A. Dzia∏owski
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˝y cie prze by wa∏ za mkni´ ty w klat ce, nie umia∏ la taç (i do dziÊ
nie od zy ska∏ zdol no Êci lo tu), nie mia∏ te˝ kon tak tu z in ny mi
pa pu ga mi. Naj praw do po dob niej dla te go, ˝e nie po tra fi∏ na -
wià zaç kon tak tów, by∏ nie pew ny i za l´k nio ny, in ne ˝a ko kom -
plet nie go zi gno ro wa ∏y. 

Wkrót ce po przy by ciu te go ostat nie go ˝a ko, po ja wi ∏a si´
ama zon ka nie bie sko czel na (Ama zo na aesti va xan thop te ryx),
rów nie˝ nie chcia na i od rzu co na przez swo ich po przed nich
w∏a Êci cie li, bo na Êwiat przy sz∏o dziec ko. Na przy wi ta nie „na -
sza ama zon ka” ˝ó∏ to czel na przy le cia ∏a na klat k´ przy by sza
i z wÊcie k∏o Êcià wo ∏a ∏a: A kto to? A co to? Oczy wi Êcie dla nas
by∏ to bar dzo hu mo ry stycz ny mo ment, ale wÊcie k∏oÊç nie mi -
n´ ∏a i trwa ∏a przez ca ∏y czas po by tu ama zon ki nie bie sko czel -
nej. Ama zon ki mu sia ∏y byç izo lo wa ne i trzy ma ne osob no
w ró˝ nych po ko jach, bo ina czej nie tyl ko pió ra by la ta ∏y, ale
mo g∏a si´ i po laç krew.

Gdy pod nasz dach przy by ∏o na st´p ne ˝a ko, sa miec oko ∏o
dzie si´ cio let ni, nie spo dzie wa nie ama zon ka nie bie sko czel na
za ko cha ∏a si´ w tym ˝a ko i za cz´ ∏y two rzyç pa r´ i bu do waç
gniaz do (nie ste ty z na szych me bli). Na stà pi ∏a du ̋ a prze mia na
u tej ama zon ki. Roz sze rzy ∏a swo je te ry to rium nie tyl ko na ca -
∏y po kój, ale i na scho dy, i sta ∏a si´ bar dzo agre syw na w sto -
sun ku do lu dzi. Sa miec wy da wa∏ si´ za gu bio ny i ze stre so wa -
ny ca ∏à sy tu acjà, mu sie li Êmy wi´c t´ pa r´ roz dzie liç. Ama zon -
ka tra fi ∏a do do bre go do mu i prze kszta∏ ci ∏a si´ z po wro tem
w ∏a god ne go ptasz ka do przy tu la nia. Na to miast jej part ner,
˝a ko, za ko cha∏ si´ w in nej sie ro cie ̋ a ko, któ ra przy sz∏a do nas
po twor nie wy sku ba na. Od da li Êmy oba pta ki do in ne go do mu,
gdzie two rzà har mo nij nà pa r´, a sa mi ca pi´k nie si´ opie rzy ∏a. 

Je ̋ e li ktoÊ py ta na przy k∏ad: „Czy mo g´ swo jej nim fie ku -
piç do to wa rzy stwa ro zel l´?”, to za wsze ra dz´, ˝e by by∏ ze
so bà szcze ry, ˝e nie chce ku piç to wa rzy sza swo jej pa pu dze,
tyl ko so bie chce ku piç pa pu g´ in ne go ga tun ku. Nie po t´ piam
te go oczy wi Êcie, sam mam wie le ga tun ków pa pug, ale nie
oszu ku j´ si´, ˝e np. przy gar ni´ ta lo ry sa gór ska sta nie si´ to -
wa rzy stwem dla sa mot nej ru do ster ki. Je ̋ e li b´ dzie my mie li
szcz´ Êcie, dwa pta ki ró˝ nych ga tun ków b´ dà so bie kom plet -
nie obo j´t ne, a jak pe cha, to b´ dzie my mu sie li je trzy maç
w osob nych po ko jach. Znam co praw da przy pad ki przy jaê ni
pa pu˝ ki fa li stej z ka nar kiem, dwóch sam ców ró˝ nych ga tun -
ków nie roz ∏à czek, czy opi sa ny tu przy pa dek mi ∏o Êci ama zon -
ki i ˝a ko, ale du ̋ o wi´ cej znam tra gicz nych hi sto rii, np. od gry -
zio nych przez nie roz ∏àcz ki nóg, czy na wet dzio bów, pa pu˝ -
kom in nych ga tun ków.

Co wi´ cej, na wet nie da si´ prze wi dzieç kie run ku agre sji
w ró˝ no ga tun ko wych kon tak tach. Trzy ma jàc ma leƒ kà ze ber -
k´ z du ̋ à pa pu gà, ostat nià rze czà, któ rà by Êmy roz wa ̋ a li, jest
bez pie czeƒ stwo pa pu gi, a znam przy pa dek, kie dy sa miec ze -
ber ki osku ba∏ du ̋ à pa pu g´ i zro bi∏ z jej piór gniaz do.

Pa nu je prze ko na nie, ˝e tzw. „ma ∏e pa pu˝ ki” nie spra wia jà
k∏o po tów przy ∏à cze niu ró˝ nych osob ni ków, nie sà wy bred ne
w do bo rze part ne ra p∏cio we go i „bio rà co jest”. Nie jest to do
koƒ ca praw dà, gdy˝ wÊród pa pu ̋ ek fa li stych, li lia nek, nie mó -
wiàc ju˝ o bu du jà cych sil ne wi´ zi nie roz ∏àcz kach czy sto ków -
kach prà˝ ko wa nych (ka ta rzyn kach, Bol bor hyn chus li neola),
znam wie le przy k∏a dów bra ku ak cep ta cji pro po no wa ne go

Ró˝nogatunkowe, zgrane trio. Na zdj´ ciu do rwa ∏y si´ do piz zy, któ rej nie po win ny by -
∏y do staç. Fot. A. Dzia∏owski.

To, co wi daç na zdj´ ciu, nie jest przy ja znym uÊci skiem d∏o ni, lecz pró bà si∏ z wÊcie k∏o -
Êcià w oczach, co wi daç po zw´ ̋ o nych êre ni cach obu pta ków. Fot. A. Dzia∏owski.

Walka ˝ako wspó∏zawodniczàcych o wzgl´dy cz∏owieka. Fot. A. Dzia∏owski.



przez cz∏o wie ka part ne ra, któ re cza sa mi tra -
gicz nie si´ koƒ czà. 

¸à czàc pa ry jed no ga tun ko we, ma my wi´k -
szà szan s´ na za in te re so wa nie i ak cep ta cj´
dru giej pa pu gi, ni˝ trzy ma jàc po je dyn cze pa -
pu gi ró˝ nych ga tun ków, choç na wet w tym
wy pad ku na le ̋ y li czyç si´ z po ra˝ kà. Do ty czy
to zw∏asz cza pa pug bar dzo oswo jo nych, któ -
re ju˝ stwo rzy ∏y sil nà wi´ê z cz∏o wie kiem.
Znam przy pa dek, kie dy w∏a Êci ciel ka bar dzo
oswo jo nej, choç po cho dzà cej z od∏o wu,
ama zon ki mo dro bre wej (Ama zo na ama zo ni -
ca) po sta no wi ∏a ku piç swo je mu pu pi lo wi dru -
gà pa pu g´ te go sa me go ga tun ku do to wa rzy -
stwa. Na wi dok no wej pa pu gi do tych cza so -
wa, „s∏od ka przy tu lan ka”, za cz´ ∏a lo tem ko -
szà cym ata ko waç i no we go przy by sza, i swo -
jà do tych cza so wà opie kun k´, a za mkni´ ta
w klat ce oka le czy ∏a si´, do tkli wie wy dzio bu -
jàc so bie ra ny do krwi. Nie for tun na w∏a Êci -
ciel ka pa pu gi mu sia ∏a t´ no wà od daç, czym
przy czy ni ∏a si´ do nie po trzeb ne go stre su
bied ne go pta ka, a swo jà do tych cza so wà pa -
pu g´ pod daç d∏u gie mu, spe cja li stycz ne mu le -
cze niu. Ale przy naj mniej wró ci∏ spo kój i zgo -
da mi´ dzy nià a pa pu gà. Mó wi ∏a mi po tem, ̋ e
nie przy pusz cza ∏a, jak sil ne emo cje mo gà
prze ̋ y waç pa pu gi, któ re czu jà, ̋ e ich do tych -
cza so we re la cje z cz∏o wie kiem sà za gro ̋ o ne.

Spra wia jàc pa pu dze to wa rzy sza te go sa me -
go ga tun ku, nie mu si my kie ro waç si´ ko niecz -
no Êcià za ku pu pta ka p∏ci prze ciw nej. Do ty czy
to zw∏asz cza ga tun ków ∏a two si´ roz mna ̋ a jà -
cych, któ rych jest w do dat ku nad miar na ryn -
ku. Je ̋ e li wi´c nie ma my co naj mniej pi´ ciu
„do brych do mów” rocz nie dla m∏o dych pa -
pu ̋ ek fa li stych, le piej ku piç „pa r´” jed no p∏ cio -

wà. Na wet sta da z∏o ̋ o ne z sa mych sa mi czek
˝y jà w zgo dzie, a za ba wom nie ma koƒ ca,
obo wià zu je jed nak za sa da: ani jed ne go sam ca,
na wet w sà sied nim po miesz cze niu, bo zgo d´
za stà pià ostre wal ki i roz lew krwi.

Pro blem za cho waƒ l´ go wych na bie ra
jesz cze wi´k sze go zna cze nia w przy pad ku
wi´k szych ga tun ków. Szcze gól nie ama zon ki
i ka ka du w okre sie l´ gów sta jà si´ bar dzo po -
bu dzo ne, te ry to rial ne i agre syw ne. Ka ka du
mu szà mieç wy jàt ko wo du ̋ à prze strzeƒ, ina -
czej sam ce sta jà si´ agre syw ne w sto sun ku
do sa mic. Trzy ma ne lu zem w miesz ka niu
mo gà np. nie wpu Êciç w∏a Êci cie la do za j´ te go
przez sie bie po miesz cze nia, a atak dzio ba ka -
ka du, z du ̋ ym praw do po do bieƒ stwem,
skoƒ czy si´ na ostrym dy ̋ u rze chi rur gicz -
nym. Za mkni´ te w klat ce, skie ru jà agre sj´ ku
part ne ro wi lub so bie. Uwa ̋ am, ̋ e trzy ma nie
par l´ go wych du ̋ ych pa pug w wa run kach
do mo wych nie jest mo˝ li we, chy ba ˝e dys -
po nu je my tzw. pta sim po ko jem lub du ̋ à wo -
lie rà po ko jo wà.

Przy k∏a dów jest wi´ cej, ale pod su mo wu -
jàc, do bie ra nie par w do mo wych wa run kach,

przy naj mniej je Êli cho dzi o wi´k sze pa pu gi,
kie dy ma my ogra ni czo ny wy bór pta ków, a ra -
czej to pta ki ma jà ogra ni czo ny wy bór part ne -
ra, naj cz´ Êciej koƒ czy si´ nie po wo dze niem.
Na ogó∏ ma my do czy nie nia z sy tu acjà, gdy
two rzy si´ dwój ka sa mot nych, t´ sk nià cych za
cz∏o wie kiem pa pug, cz´ sto za zdro snych
o sie bie, o cz∏o wie ka i agre syw nych wo bec
sie bie, i wo bec cz∏o wie ka. Pew nà szan s´ da je
∏à cze nie pta ków bar dzo m∏o dych, na d∏u go
przed osià gni´ ciem doj rza ∏o Êci p∏cio wej,
i wpro wa dze nie ich w no we Êro do wi sko
rów no cze Ênie lub w bar dzo krót kim od st´ pie
cza su, by jed no z nich nie zdà ̋ y ∏o so bie jesz -
cze stwo rzyç trwa ∏ej stre fy wp∏y wów. Zmia -
na po miesz cze nia te˝ jest ko rzyst na, o ile ma -
my ta kà mo˝ li woÊç, naj cz´ Êciej jed nak na sze
wa run ki lo ka lo we nie po zwa la jà na prze pro -
wadz ki pa pug. Oczy wi Êcie nie mu sz´ do da -
waç, ˝e ca ∏y czas pi sz´ o ∏à cze niu pa pug
w po ko ju, a nie w klat ce. Wsa dze nie do klat -
ki dwóch osob ni ków wi´k szych ga tun ków
pa pug, któ rzy do tych czas si´ nie zna li, na wet
do jed nej z tych naj wi´k szych, do st´p ne na
ryn ku, nie s∏usz nie zwa nych „wo lie ra mi”,
skoƒ czy si´ w 9 przy pad kach na 10 krwa wà
jat kà, jak wal ka pit t bul li.Ta ka ka du ner wo wo re agu je na ka˝ de go pta ka,

ale szcze gól nie nie lu bi in nych ka ka du, na wet ich
zdj´ç lub ma sko tek. Fot. A. Kar czew ski.

Bez tro skie po ∏à cze nie dwóch ob cych so bie
osob ni ków mo ̋ e za koƒ czyç si´ nie bez piecz nà
bi twà. Fot. G. Rec los.

M∏ode ˝ako przeciwnej p∏ci wiele razem przebywajà, ale nie utworzy∏y pary rozrodczej.


