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Agre sja pa pug
cz. 1
J. Ho oime ijer DVM CPBC

Fot. A. Dzia∏owski

Le ka rze we te ry na rii, spe cja li zu jà cy si´
w cho ro bach pta ków, oraz oso by udzie -
la jà ce kon sul ta cji w za kre sie za cho wa nia
pa pug, cz´ sto spo ty ka jà si´ z pro ble -
mem „agre sji” i „gry zie nia” za rów no
u pta ków prze by wa jà cych w wi´k szych
ko lek cjach, jak i tych trzy ma nych ja ko
zwie rz´ ta to wa rzy szà ce. Zja wi sko gry -
zie nia u pa pug nie mo ̋ e byç roz pa try -
wa ne ja ko sam akt, lecz po win no byç
ro zu mia ne ja ko cz´Êç skom pli ko wa ne go
be ha wio ru tych pta ków. W ar ty ku le tym
przed sta wio ne zo sta nà g∏ów ne przy czy -
ny tych nie po ̋ à da nych za cho waƒ oraz
Êrod ki za rad cze, któ re po zwa la jà unik -
nàç stre so wa nia pta ka, w∏a Êci cie la
i w koƒ cu le ka rza. 



Wpro wa dze nie
W wi´k szo Êci lu dzie trzy ma jà cy pa pu gi nie

zda jà so bie spra wy lub nie do pusz cza jà do
Êwia do mo Êci, ˝e sà to dzi kie zwie rz´ ta, trzy -
ma ne w wa run kach do mo wych. Cz´ ste
prze by wa nie z pa pu ga mi jest nie za stà pio ne,
aby na uczyç si´ po st´ po waç z ni mi w spo sób
bez piecz ny i pro fe sjo nal ny. Pro fe sjo na lizm
po le ga na uni ka niu nie po trzeb ne go stre su,
któ ry móg∏ by przy czy niç si´ do sa mo oka le -
cze nia zwie rz´ cia lub ob ra ̋ eƒ w∏a Êci cie la czy
le ka rza. W po st´ po wa niu z pa pu ga mi po win -
ni Êmy kie ro waç si´ na czel nà za sa dà me dy cy -
ny – Pri mum non no ce are, czy li przede
wszyst kim nie szko dziç. Za wsze na le ̋ y dà -
˝yç do ni we lo wa nia stre su.

Brak wie dzy i wy ni ka jà ce go z niej zro zu -
mie nia po wo du je, ˝e wie le na tu ral nych za -
cho waƒ tych skàd inàd dzi kich zwie rzàt, jak
np: ha ∏a Êli woÊç, od czy tu je my ja ko pro blem.
Wie lu w∏a Êci cie li tak na praw d´ nie do ce nia
in te li gen cji swo ich pa pug. Bez zro zu mie nia
te go, mo ̋ e my spo dzie waç si´ pro ble mów
za rów no z gru pà, jak i po je dyn czym pta kiem.
Naj cz´st szy mi spo ty ka ny mi pro ble ma mi sà
wrza ski, ma jà ce przy kuç na szà uwa g´, sa mo -
oka le cze nie oraz gry zie nie opie ku nów. Gry -
zie nie jest naj cz´ Êciej po da wa nym po wo dem
przy od da wa niu pta ków z po wro tem do
skle pów zoo lo gicz nych. W re zul ta cie ptak
w´ dru je z ràk do ràk i w naj lep szym wy pad -
ku koƒ czy w przy tu∏ ku. 

W cza sie prak ty ki w Kli ni ce dla Pta ków
prze ko na ∏em si´, ˝e wie lu w∏a Êci cie li oraz le -
ka rzy nie czu je si´ swo bod nie w cza sie ob co -
wa nia z pa pu ga mi, co rów nie˝ mo ̋ e byç
przy czy nà za bu rzeƒ za cho wa nia tych pa pug.

Dziób, w szcze gól no Êci ary czy ka ka du,
jest dla wie lu ho dow ców i w∏a Êci cie li na rz´ -
dziem, przed któ rym czu jà re spekt. W na tu -
rze jest on przy dat ny do kru sze nia twar dych
orze chów i na sion, a tak ̋ e do po wi´k sza nia
otwo ru dziu pli. W nie wo li ener gia i mo˝ li wo -
Êci pa pug prze k∏a da jà si´ na do sto so wy wa nie
lub nisz cze nie bu dek l´ go wych, zmie nia nie
ga ∏´ zi w siecz k´, de mo lo wa nie kla tek i ele -
men tów ume blo wa nia miesz kaƒ w∏a Êci cie li 
– wszyst ko to wy da je si´ nie spra wiaç im naj -
mniej sze go tru du. Si ∏a, ja kà dys po nu jà szcz´ -
ki pa pu gi, po mi mo lek kiej kon struk cji czasz ki
i dzio ba, jest na praw d´ im po nu jà ca. Dziób
pe∏ ni tak ̋ e ro l´ trze ciej sto py u wspi na jà ce -
go si´ pta ka. W dzio bie przy trzy my wa ne sà
obiek ty, pod czas gdy wra˝ li wy j´ zyk zaj mu je
si´ ich ba da niem. U˝y wa ny jest do utrzy ma -
nia w czy sto Êci upie rze nia w∏a sne go oraz
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Dziób, któ rym pa pu ga po tra fi bez naj mniej sze go pro ble mu za mie niç ga ∏´ zie w wió ry, bu dzi re spekt,
a na wet strach. Fot. G. Rec los

Na tu ral nym za cho wa niem pa pug, któ re nie ma jà z∏ych za mia rów, jest od wra ca nie si´ szy jà lub ple ca mi
al bo po pro stu sie dze nie bo kiem do sie bie. Fot. G. Rec los

Papugi okazujàce agresj´ ustawiajà si´ frontem do siebie. Fot. A. Dzia∏owski
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part ne ra, a tak ̋ e do kar mie nia i za bie gów
przy pi skl´ tach. 

Pa pu gi w przy ro dzie funk cjo nu jà i za cho -
wu jà si´ jak ofia ry (a nie dra pie˝ cy).

Na wol no Êci sà ofia ra mi, Êwiad czà o tym
cho cia˝ by oczy ulo ko wa ne po bo kach g∏o wy
– co po zwa la im ob ser wo waç oto cze nie.
Oczy dra pie˝ ni ków ulo ko wa ne sà ra czej
z przo du g∏o wy – tak aby umo˝ li wiç im wi -
dze nie ste reo sko po we, co z ko lei po zwa la
na usta le nie do k∏ad nej po zy cji ofia ry. Strach
przed upo lo wa niem le ̋ y u pod staw za cho -
wa nia pa pug. W sy tu acji, kie dy ofia ra nie jest
w sta nie uciec lub unik nàç kon fron ta cji z dra -
pie˝ ni kiem, jed nà ze stra te gii jest gry zie nie,
co po wo du je zdez o rien to wa nie i chwi lo we
wa ha nie dra pie˝ ni ka, a ofie rze da je szan s´
prze ̋ y cia. 

Pa pu gi w nie wo li tak ̋ e do Êwiad cza jà stra -
chu przed upo lo wa niem. Dzie je si´ to in -
stynk tow nie, bo nie zna jà i ni gdy nie spo tka -
∏y na tu ral nych dra pie˝ ni ków. War to zwró ciç
uwa g´ na to, ˝e lu dzie po sia da jà wszyst kie
ce chy dra pie˝ ni ków – po dob nie jak psy, ko ty
i pta ki dra pie˝ ne ma jà oczy po ∏o ̋ o ne z przo -
du g∏o wy. Wie le osób nie Êwia do mie za stra -
sza swo je pa pu gi. Pta ki w pa rach sie dzà i je -
dzà bo kiem jed no do dru gie go, co po zwa la
na ob ser wo wa nie part ne ra jed nym okiem.
Ptak, chcà cy oka zaç brak z∏ych za mia rów
w sto sun ku do dru gie go, b´ dzie od wra ca∏ si´
do nie go szy jà lub ple ca mi. Jak ró˝ ne sà zwy -
cza je pa pug w po rów na niu z ludz ki mi, mo˝ -
na prze ko naç si´ choç by na przy k∏a dzie za -
ko cha nych, któ rzy usta wia jà si´ na prze ciw ko
sie bie i g∏´ bo ko spo glà da jà so bie w oczy. Pa -

pu ga, przyj mu jà ca po zy cj´ fron tem do dru -
gie go pta ka, pod Êwia do mie na Êla du je dra -
pie˝ ni ka i szu ka kon tak tu wzro ko we go –
oka zu je agre sj´ lub, po zba wio na mo˝ li wo Êci
uciecz ki, sta ra si´ od stra szyç agre so ra. Agre -
sja u pa pug wy ni ka z po czu cia za gro ̋ e nia.

Gry zie nie wÊród pa pug
wol no ˝y jà cych

Pa nu je b∏´d ne prze ko na nie, ˝e gry zie niem
pa pu gi usta la jà hie rar chi´ w gru pie. Otó˝ nie
ma do wo dów na wy st´ po wa nie te go ty pu
za cho wa nia do mi nu jà ce go u pa pug w przy -
ro dzie. Ist nie je za to teo ria, i˝ pta ki sie dzà ce
wy ̋ ej zaj mu jà wy˝ sze miej sce w hie rar chii.
Z ob ser wa cji wy ni ka, ˝e pta ki szu ka jà ce
wy˝ szych po zy cji ja ko pierw sze alar mu jà sta -
do o nie bez pie czeƒ stwie, wy ka zu jà za cho -
wa nia te ry to rial ne i obron ne w miej scach
gniaz do wa nia, a w ob li czu za gro ̋ e nia ze
stro ny dra pie˝ ni ka ucie ka jà ja ko pierw sze.

W wa run kach na tu ral nych nie ma udo ku -
men to wa nych przy pad ków za da wa nia so bie
na wza jem po wa˝ nych ob ra ̋ eƒ przez pa pu gi.
Prze ciw nie, brak do wo dów ja ko by pa pu gi
ce lo wo ra ni ∏y lub za bi ja ∏y po bra tym ców i by -
∏o to cz´ Êcià ich na tu ral ne go za cho wa nia
i po mi mo i˝ wy po sa ̋ o ne sà w dzio by, któ re
z ∏a two Êcià po s∏u ̋ y ∏y by do za bi cia in ne go
pta ka, pa pu gi te go nie ro bià. Tak ̋ e pta ki
os∏a bio ne i z ró˝ nych po wo dów nie spraw ne
nie znaj du jà si´ w spek trum za in te re so waƒ
in nych pta ków z gru py. Na tu ral nym jest, i˝
pa ry znaj du jà ce si´ w po bli ̋ u miej sca gniaz -
do wa nia wy ka zu jà za cho wa nie te ry to rial ne.
Agre sja w tym przy pad ku po le ga g∏ów nie na
lo tach po ka zo wych, cza sem do cho dzi do kil -
ku nie groê nych dla ˝y cia za dra paƒ. 

Pa pu gi bar dzo wcze Ênie uczà si´ j´ zy ka
cia ∏a in nych osob ni ków, dzi´ ki cze mu do sko -
na le wie dzà, jak da le ko mo gà si´ po su nàç i na
co so bie po zwo liç w sto sun ku do cz∏on ków
gru py. WÊród m∏o dzie ̋ y zda rza jà si´ nie -
groê ne prze py chan ki, jest to jed nak ele ment
so cja li za cji i ra czej nie po win no to pro wa dziç
do po wa˝ nych ob ra ̋ eƒ.

Gry zie nie wÊród pa pug
trzy ma nych w nie wo li

W nie wo li pro blem za da wa nia so bie po -
wa˝ nych ran na sku tek ugry zieƒ jest do brze
zna ny, szcze gól nie cz´ sto ma to miej sce
wÊród ka ka du – sam ce cz´ sto po wa˝ nie
oka le cza jà lub na wet za bi ja jà sa mi ce.

Zda rza si´, ˝e wÊród pta ków nie któ rych
ga tun ków, np. pa pu ̋ ek nie roz ∏à czek, no tu je

U˝ycie dzioba nie zawsze oznacza zamiar gryzienia – przydaje si´ on te˝ do wspinaczki.
Fot. A. Karczewski



si´ agre sj´ w sto sun ku do os∏a bio nych, mniej
spraw nych osob ni ków. W Kli ni ce dla Pta ków
za no to wa no tak ̋ e spo ro przy pad ków po -
wa˝ nych ran g∏o wy u pa pu ̋ ek fa li stych i nimf
trzy ma nych w wi´k szych gru pach. W nie wo li
cz´ sto mar twe pta ki sà zja da ne, ale nie je -
stem w sta nie stwier dziç, jak roz le g∏y jest to
pro ce der i czy w na tu rze w ogó le ma on
miej sce.

Do st´p na w nie wo li prze strzeƒ jest ogra -
ni czo na i cz´ sto unie mo˝ li wia uni ka nie kon -
flik tów oraz w∏a Êci wà re ak cj´ na zna ki da wa -
ne przez in ne osob ni ki, co w efek cie pro wa -
dzi do nie po ro zu mieƒ i nie rzad ko po wa˝ -
nych kon flik tów po mi´ dzy pta ka mi. Ptak
osa czo ny, któ ry nie ma mo˝ li wo Êci uciecz ki,
si ∏à rze czy prze cho dzi do de fen sy wy. W ta -
kich sy tu acjach ata ko wa nie i gry zie nie in nych
pta ków po win no byç po strze ga ne ja ko nie -
na tu ral ne za cho wa nie, wy mu szo ne nie na tu -
ral ny mi oko licz no Êcia mi i Êro do wi skiem. 

Po czu cie za gro ̋ e nia cz´ sto to wa rzy szy
pta kom w cza sie zmian hor mo nal nych,
w okre sie ak tyw no Êci sek su al nej czy w sy tu -
acji, kie dy sà cho re i os∏a bio ne.

Gry zie nie cz´ sto wy zwa la ne jest ty mi sa -
my mi czyn ni ka mi co w na tu rze. Te ry to ria -
lizm pa ry w miej scu gniaz do wa nia jest czymÊ
na tu ral nym. Ten sam ptak nie b´ dzie agre -
syw ny w sto sun ku do po bra tym ców w miej -
scu neu tral nym, pod czas pi cia czy ˝e ro wa -
nia. Wa˝ ne, aby zdaç so bie spra w´, i˝ klat ka
jest dla pta ka cz´ sto miej scem gniaz do wa nia.
Ptak, któ re mu tak si´ wy da je, ma pra wo wy -
ka zy waç de fen syw ne za cho wa nie, kie dy jest
w niej osa cza ny lub znaj du je si´ w bez po -
Êred nim jej sà siedz twie, np.: sie dzi na niej.

Pta ki moc no zwià za ne z w∏a Êci cie lem mo -
gà trak to waç go ja ko swo je go part ne ra i wy -
ka zy waç agre sj´ te ry to rial nà w sto sun ku do
po zo sta ∏ych cz∏on ków ro dzi ny. Te ry to ria lizm
od czy ty wa ny jest cz´ sto ja ko za cho wa nie
do mi nu jà ce, agre syw ne, ale je go „agre syw -
na” for ma wy ni ka z po czu cia za gro ̋ e nia. Ta -
kie pta ki, pod czas nie obec no Êci „part ne ra”
(czy li w∏a Êci cie la) lub po za swo im te ry to -
rium, za cho wu jà si´ ca∏ kiem ina czej i wy ka -
zu jà po zy tyw ne in te rak cje so cjal ne z in ny mi
pta ka mi lub cz∏on ka mi ro dzi ny.

Nie jest po le ca ne za ch´ ca nie pta ka, aby
trak to wa∏ opie ku na jak part ne ra, po nie wa˝
wy zwa la to za cho wa nia te ry to rial ne, a wyj -
Êcie z do mu opie ku na wià ̋ e si´ ze stre sem.
Po dob nie ∏à cze nie do mo wych pu pi li w pa ry
mo ̋ e sta no wiç pro blem dla opie ku nów
i w∏a Êci cie li. W ten oto spo sób do cho dzi my

do nie zbyt krze pià ce go pod su mo wa nia: trzy -
ma nie po je dyn cze go pta ka jest nie zgod ne
z na tu rà, ale jesz cze gor sze jest po sia da nie ja -
ko zwie rzàt do mo wych pa ry l´ go wej. Z mo -
ich do Êwiad czeƒ wy ni ka, ˝e w tej sy tu acji
god ne po le ce nia jest na by cie ró˝ nych ga tun -
ków pa pug, co po zwa la za po biec wie lu pro -
ble mom be ha wio ral nym, po przez za spo ko -
je nie ich po trzeb so cjal nych.

War to zdaç so bie spra w´, ˝e prze by wa nie
pta ka na sto le w ga bi ne cie we te ry na ryj nym,
po mi´ dzy w∏a Êci cie lem a le ka rzem, wy zwa la
w pa pu dze po czu cie za gro ̋ e nia. Po dob nie
po zy cja, w ja kiej trzy ma my pta ka na r´ ku,

od gry wa za sad ni czà ro l´. Pa pu ga trzy ma na
z przo du tu ∏o wia czu je si´ nie pew nie, za to
sie dzà ca na ra mie niu, ma jà ca nas z bo ku,
czu je si´ kom for to wo. Dzie je si´ tak, po nie -
wa˝ ta dru ga sy tu acja jest zbli ̋ o na do wa run -
ków na tu ral nych.

Gry zie nie lu dzi 
Nie na le ̋ y przy pi naç da ne mu pta ko wi pla -

kiet ki gry zà ce go, do pó ki nie zro zu mie my
pod ∏o ̋ a je go za cho wa nia. Znam ca ∏e mnó -
stwo hi sto rii o tym, jak to pa pu ga po gry z∏a
swo je go w∏a Êci cie la lub in ne oso by. Z do -
Êwiad cze nia Kli ni ki dla Pta ków wy ni ka, ˝e
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Pa pu ga mo ̋ e trak to waç klat k´ i jej oto cze nia jako swo je te ry to rium, dla te go b´ dzie prze cho dzi ∏a do
agre syw nej obro ny, kie dy po czu je si´ osa czo na. Fot. A. Kru sze wicz
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przy pad ki po gry zieƒ, wy ma ga jà ce in ter wen cji
le kar skiej, sà spo ra dycz ne. Jest to na praw d´
za ska ku jà ce, bio ràc pod uwa g´ si ∏´ i po ten -
cjal ne znisz cze nia, ja kich mo ̋ e do ko naç pa -
pu ga swo im dzio bem oraz fakt, ˝e lu dzie, jak
dra pie˝ cy, cz´ sto nie Êwia do mie za stra sza jà
pa pu gi swo im nie w∏a Êci wym za cho wa niem.

Weê my te˝ pod uwa g´ de li kat nà bu do w´
dzie ci i si ∏´ dzio ba pa pu gi. Po win ni Êmy us∏y -
szeç mro ̋ à ce krew w ˝y ∏ach hi sto rie o ci´˝ -
ko ran nych i oka le czo nych dzie ciach (oczy -
wi Êcie nie jest po wie dzia ne, ˝e ta kie wy pad -
ki nie ma jà pra wa si´ zda rzyç, jed nak by ∏o by
to czymÊ skraj nie nie na tu ral nym, na wet dla
pa pug trzy ma nych w nie wo li). Tym cza sem
z ob ser wa cji w Kli ni ce dla Pta ków wy ni ka, ̋ e
pa pu gi ina czej trak tu jà i po strze ga jà dzie ci
i do ro s∏ych. Wszyst ko wska zu je na to, ˝e
trak tu jà one dzie ci w spo sób ulgo wy – czy li
tak, jak czy nià to do ro Êli lu dzie. Dzie ci nie

wzbu dza jà u pa pug za cho waƒ te ry to rial nych
i do pie ro, kie dy do cho dzi do sy tu acji, w któ -
rej ptak czu je si´ na praw d´ za gro ̋ o ny, wy -
zwa la jà za cho wa nia de fen syw ne. 

Je Êli na chwi l´ zbo czy my z te ma tu pa pug
i przyj rzy my si´ psom, oka ̋ e si´, ˝e cz´ sto
l´k ro dzi ców przed po gry zie niem dziec ka
przez pu pi la dez orien tu je psa i pro wa dzi
w koƒ cu do ugry zie nia dziec ka. Pa pu gi tak
nie re agu jà i po mi mo dziw ne go za cho wa nia
w∏a Êci cie li nie ata ku jà dzie ci. O wie le cz´ Êciej
ba wià si´, sy mu lu jàc gry zie nie, co oto cze nie
b∏´d nie od czy tu je ja ko agre sj´ i swo im
„prze stra szo nym za cho wa niem” tak na -
praw d´ na gra dza pta ka za spek takl. W sy tu -
acjach, kie dy dzie ci nie da jà spo ko ju pa pu -
gom, np.: cià gnàc za ogon, go niàc po do mu
czy dra˝ niàc, do cho dzi cza sem do po wsta nia
za dra pa nia czy si nia ka, jed nak jest to wy raê -
nie ostrze ̋ e nie, któ rym ptak oka zu je dziec -

ku, ˝e prze kro czy ∏o gra ni c´. Pa pu gi wy ka zu -
jà na tu ral nà blo ka d´ przed sto so wa niem si ∏y
wo bec „m∏o dych” osob ni ków, w tym dzie ci.

Gry zie nie ja ko na by te za cho wa nie
Na gra dza nie utrwa la wy wo ∏u jà ce go za -

cho wa nie. Gry zie nie nie utrwa la si´ bez
przy czy ny. Cz´ sto w Kli ni ce dla Pta ków zda -
rza si´, ˝e opie ku no wie ostrze ga jà przed pa -
pu gà, któ ra np. „nie na wi dzi” m´˝ czyzn i sà
po tem bar dzo zdzi wie ni wi do kiem tej sa mej
pa pu gi od da la jà cej si´ na ra mie niu m´˝ czy -
zny. 

Nie któ rzy lu dzie za po mi na jà, ˝e dziób pa -
pu gi s∏u ̋ y tak ̋ e do wspi na nia, po zna wa nia
oto cze nia, a u˝y cie go nie za wsze ozna cza
ch´ç gry zie nia. Je Êli chwy ta nie dzio bem za
pa lec b´ dzie wy zwa la ∏o tà sa mà, prze wi dy -
wal nà od po wiedê, za cho wa nie to utrwa li si´
i pa pu ga b´ dzie „ba wiç” si´ w ten spo sób.
Szyb kie cof ni´ cie r´ ki, odej Êcie od pta ka,
wpa da nie w z∏oÊç – wszyst ko to mo ̋ e byç
od czy ty wa ne ja ko na gro da i za ch´ ta do po -
wta rza nia za cho wa nia. Utrwa la nie na wy ku
wià ̋ e si´ z wy st´ po wa niem bodê ca w prze -
sz∏o Êci. Na wet re ak cja po le ga jà ca na s∏ow -
nym upo mnie niu, np. „de li kat nie”, mo ̋ e wy -
zwo liç na wyk. Wte dy ptak b´ dzie po wta rza∏
czyn noÊç, aby uzy skaç ten sam efekt w po -
sta ci upo mnie nia.

Za po bie ga nie gry zie niu
Gry zie nie u pa pug w nie wo li na le ̋ y trak -

to waç ja ko eks pre sj´ uczu cia za gro ̋ e nia lub
nie pew no Êci, wy ni ka jà cà z nie na tu ral ne go
Êro do wi ska i oko licz no Êci, w ja kich znaj du je
si´ pa pu ga.

Za po bie ga nie gry zie niu wià ̋ e si´ z od czy -
ty wa niem in ten cji pa pu gi z j´ zy ka jej cia ∏a, to
tak ̋ e uni ka nie sy tu acji, któ re w jej ro zu mie -
niu po cià ga jà za so bà za gro ̋ e nie. Za po bie ga -
nie ma swój po czà tek w zro zu mie niu przy -
czyn nie po ̋ à da ne go za cho wa nia pa pu gi,
cz´ sto in stynk tow nych i nie za le˝ nych od wo -
li pta ka. Wa˝ ne, aby zde fi nio waç i za ko rze niç
pa pu dze po j´ cie w∏a Êci wej na gro dy, tak aby
wie dzia ∏a, kie dy jej za cho wa nie jest we d∏ug
nas do bre, a kie dy z∏e.

Jan Ho oime ijer
jest le ka rzem we te ry na rii, uzna nym
w Ho lan dii spe cja li stà w za kre sie

cho rób pta ków eg zo tycz nych, 
w tym za bu rzeƒ be ha wio ru.

Aby za po bie gaç gry zie niu, na le ̋ y w∏a Êci wie od czy ty waç mo w´ cia ∏a pa pug: zw´ ̋ o ne êre ni ce, 
na stro szo ne pió ra to sy gna ∏y mó wià ce, ˝e pa pu ga jest ju˝ bar dzo, bar dzo zde ner wo wa na... 
Fot. A. Dzia ∏ow ski


