
ABC hodowcy

90lipiec/sierpieƒ 2008

Usa mo dziel nia nie
pisklàt papug
Agniesz ka Czuj kow ska 

Wzra sta jà ca po pu lar noÊç pa pug ja ko zwie rzàt do mo wych oraz po st´p
w ho dow li i me dy cy nie spra wi ∏y, ˝e co raz cz´ Êciej opie ku no wie mo gà cie -
szyç si´ po tom stwem swo ich ulu bieƒ ców. Po pyt na oswo jo ne pta ki wy mu -
sza cz´ sto na ho dow cach r´cz ny od chów i co raz cz´ Êciej sprze da˝ nie do
koƒ ca sa mo dziel nych pi sklàt nie do Êwiad czo nym opie ku nom. Po mi ja jàc stro -
n´ etycz nà ta kich prak tyk (czy od da je my ssà ce ko ty lub psy?), war to za uwa -
˝yç, ˝e me to dy usa mo dziel nia nia po le ca ne i sto so wa ne do tej po ry by ∏y nie
tyl ko dra stycz ne, ale tak ̋ e – jak si´ oka zu je – szko dli we dla psy chi ki pta ka. 
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PPrze sta wia nie pi skl´ cia na po karm sta ∏y
jest nie zwy kle trud ne. Nie ma za sad
co do d∏u go Êci trwa nia te go pro ce su,

jed nak po win ni Êmy opie raç swo je dzia ∏a -
nia na wie dzy do ty czà cej bio lo gii da ne go
ga tun ku. Roz sà dek pod po wia da, ̋ e pro ces
usa mo dziel nia nia si´ pa pug za le ̋ y od wiel -
ko Êci pa pu gi, i jest w tym wie le praw dy.
Ju˝ w tym miej scu na le ̋ y za zna czyç, ˝e sa -
mo dziel ne po bie ra nie po kar mu sta ∏e go nie
jest jesz cze usa mo dziel nie niem si´ pta ka.
Po ni˝ sza ta be la po ka zu je bar dzo ogól ni ko -
wo ró˝ ni ce w roz wo ju pa pug w za le˝ no Êci
od ga tun ku.

Pod po j´ ciem szyb ko Êci roz wo ju ro zu -
mie my nie tyl ko wzrost i przy bie ra nie na
ma sie, ale tak ̋ e roz wój psy chicz ny pi skl´ -
cia, na wià zy wa nie wi´ zi i roz po zna wa nie
osob ni ków w∏a sne go ga tun ku. Ostat nim
eta pem wy kszta∏ ce nia oso bo wo Êci jest
doj rza ∏oÊç sek su al na. 

Tak jak po wo li zmie nia jà si´ po glà dy na
te mat r´cz ne go od cho wu pi sklàt, tak od -
cho dzi si´ od dra stycz nych, opar tych
g∏ów nie na g∏o dze niu, me tod prze sta wia -
nia na po karm sta ∏y i „usa mo dziel nia nia”.
W przy ro dzie wi´k szoÊç pa pug roz wi ja si´
w bez piecz nych dziu plach, a m∏o de, za nim
nie b´ dà na ty le spraw ne, aby sa mo dziel -
nie si´ wy do staç, nie oglà da jà Êwia ta ze -
wn´trz ne go. Pod wzgl´ dem ja ko Êci i ilo Êci
po kar mu zda ne sà na to, co za ofe ru jà im
ro dzi ce, a˝ do mo men tu, kie dy sà w sta nie
sa me wy do staç si´ z dziu pli. Pta ki, któ re sà
od cho wy wa ne r´cz nie, znacz nie wcze -
Êniej sty ka jà si´ ze Êwia tem ze wn´trz nym
i pod tym wzgl´ dem ró˝ nià si´ od po bra -
tym ców na wol no Êci.

W ho dow li ob ser wu je my pe wien okres,
kie dy pi skl´ za czy na in te re so waç si´ Êwia -
tem i w∏a Ênie wte dy po win ni Êmy za czàç je
sty mu lo waç, ofe ru jàc ró˝ ne po kar my, któ -
re z po czàt ku s∏u ̋ à do za ba wy. W na tu rze
m∏o de uczà si´, co jest ja dal ne, ob ser wu jàc
ro dzi ców. Je ̋ e li jed nak do pew ne go cza su
nie przy swo jà od po wied niej wie dzy, nie
ma po tem cza su na sa mo dziel ne eks pe ry -
men ty. Dla te go tak wa˝ ne jest, aby jak naj -
wcze Êniej na sze pa pu gi na uczy ∏y si´ jeÊç
ró˝ no rod ny po karm i nie ba ∏y si´ no wo Êci.

M∏o de pa pu gi po zna jà Êwiat za po mo cà
wzro ku i do ty ku. Nie zna ny obiekt naj -
pierw do k∏ad nie ob ser wu jà, a po tem ba -
da jà go, bio ràc do dzio ba i je Êli ma smak,
sma ku jà. 

Je ̋ e li chce my mieç zdro wà, „wszyst ko -
˝er nà” i cie ka wà Êwia ta pa pu g´, pra c´ nad
pi skl´ ciem na le ̋ y za czàç jak naj wcze Êniej
i uzbro iç si´ w cier pli woÊç. 

Jed nà ze sta rych me tod by ∏o sa dza nie
pi skl´ cia w cia snej klat ce, gdzie dzie li ∏o
prze strzeƒ z mi skà ziar na. Sie dzia ∏o tam
sa mo tak d∏u go, a˝ z g∏o du, nu dy i roz pa -
czy nie za cz´ ∏o in te re so waç si´ po ̋ y wie -

niem. G∏ód i ogra ni cze nie prze strze ni 
wy wo ∏y wa ∏y u pi skl´ cia stres i mo g∏y po -
wo do waç za bu rze nia przyj mo wa nia po -
kar mu oraz utra t´ za ufa nia do opie ku na.
Bio lo gicz ni ro dzi ce nie od ma wia jà kar mie -
nia g∏od nym dzie ciom, przy naj mniej nie
w tym wie ku. Po nad to, w za le˝ no Êci od
te go jak d∏u go trwa∏ ten pro ces, ma luch
tra ci∏ na wa dze i zmniej sza ∏o si´ tem po je -
go roz wo ju, a w tym okre sie po wi nien on
prze bie raç naj szyb ciej – to czas wzmo ̋ o -
nej ak tyw no Êci, po zna wa nia Êwia ta i wy -
st´ pu jà cych w nim po kar mów. Tym cza -
sem wpro wa dza nie po kar mów to ̋ mud ny
pro ces i trze ba si´ li czyç z tym, ̋ e ma lu chy
naj pierw w ogó le nie b´ dà do strze ga ∏y
w nich je dze nia, tyl ko no we za baw ki.
W ho dow li ro bi my to z wy prze dze niem
w sto sun ku do wa run ków na tu ral nych.
Do brze jest przy go to wy waç na sze mu 
pi skl´ ciu pó∏ mi sek z ko lo ro wych po kar -
mów: gra nu la tu, chru pek, owo ców po ci´ -
tych w ka wa∏ ki, wa rzyw oraz ró˝ ne go ro -
dza ju wa fli i her bat ni ków (oczy wi Êcie bez
na dzie nia al bo po le wy!). Eks per ci za le ca jà,
aby od pierw szych dni, jak tyl ko ma leƒ -
stwo otwo rzy oczy, k∏aÊç w je go za si´ gu
ko lo ro we po kar my, aby mo g∏o si´ opa -
trzyç. Co dzien nie na le ̋ y wzbo ga caç mie -
szan k´ o ma ∏e ilo Êci smacz nych, doj rza ∏ych
owo ców, np. ba na na, pa pai, ja b∏ek, czy
nek ta ry nek. Oczy wi Êcie nie prze sa dzaj my
z pro por cja mi do dat ków do kar my, po nie -
wa˝ mo ̋ e si´ to skoƒ czyç bie gun kà al bo
nie straw no Êcià. Z cza sem ma luch za cznie
ba daç pod k∏a da ne po kar my za po mo cà

dzio ba, do ty kaç j´ zy kiem, a w koƒ cu b´ -
dzie pró bo wa∏ je po ∏y kaç. Na sze pi skl´
z po czàt ku b´ dzie do ma gaç si´ kar mie nia,
a po karm sta ∏y po trak tu je ra czej jak za baw -
k´. W tym cza sie nie na le ̋ y wy ko ny waç
˝ad nych dra stycz nych ru chów, a je dy nie
ob ser wo waç pro por cje i ilo Êci przyj mo wa -
nych po kar mów. Wie lo let nie ob ser wa cje
ho dow ców wy ka za ∏y, ˝e wi´k szoÊç za bu -
rzeƒ za cho waƒ, ta kich jak: ste reo ty pia,
agre sja czy nie uf noÊç, wy ni ka z b∏´ dów
w pro ce sie usa mo dziel nia nia. Pi skl´ ta do -
Êwiad cza jà ce g∏o du mo gà w póê niej szym
okre sie wy ka zy waç agre sj´ i nie uf noÊç
w sto sun ku do opie ku nów. Ma lu chy, któ re
nie mia ∏y za pew nio nych roz ma itych bodê -
ców w okre sie naj in ten syw niej sze go roz -
wo ju, mo gà mieç za cho wa nia ste reo ty po -
we lub apa ti´.

Fakt, ˝e ma my ju˝ pa pu g´, któ ra sa ma
je, nie jest jesz cze koƒ cem pro ce su usa -
mo dziel nia nia. Usa mo dziel nia nie by wa
my lo ne z prze sta wia niem na po karm sta ∏y.
Jest to jed nak o wie le bar dziej z∏o ̋ o ne po -
j´ cie. Ozna cza ono, ˝e ptak jest w sta nie
sam prze trwaç, zna ju˝ po kar my i po tra fi
je od na leêç, a tak ̋ e, ˝e jest pew ny sie bie
i ma opa no wa ne wszyst kie pod sta wo we

Wiel koÊç Opie rza nie Usa mo dziel nia nie Doj rza ∏oÊç
Ma ∏e 2-3 tyg. 6-11 tyg. 4-6 mie si´ cy
Âred nie 10-12 tyg. 12-16 tyg. 3-4 la ta
Du ̋ e 12-15 tyg. 16-20 tyg. 4-5 lat
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umie j´t no Êci. Za tem m∏o da pa pu ga je dzà -
ca sa ma gra nu lat mo ̋ e wca le nie byç sa -
mo dziel na.

Czas opie rza nia jest okre sem naj wi´k -
szej ak tyw no Êci pi skl´ cia i praw dzi wym
wst´ pem do usa mo dziel nie nia, a dla nas
ostat nià szan sà na bez stre so we wpro wa -
dza nie roz ma itych bodê ców. Pi skl´ sta je
si´ ru chli we, za czy na le piej wi dzieç i wy -
ka zu je ̋ y we za in te re so wa nie ota cza jà cym
Êwia tem. Wa˝ ne, aby w trak cie eks plo ro -
wa nia mia ∏o w nas opar cie i czu ∏o si´ bez -
piecz nie. Lo gicz nym na st´p stwem pie rze -
nia jest do sko na le nie lo tu. W na tu rze ca ∏y
ten pro ces to przy go to wa nie pi skl´ cia do
po dà ̋ a nia za ro dzi ca mi i wst´p do osta -
tecz ne go prze cho dze nia na po karm sta ∏y,
po nie wa˝ wcze Êniej by∏ on przy no szo ny
przez ro dzi ców. Znów w ho dow li pro ces
ten prze bie ga szyb ciej i cz´ sto pi skl´, 
któ re w na tu rze w∏a Ênie wy cho dzi ∏o by
z dziu pli, po tra fi pod ja daç po karm sta ∏y
i do sko na le od naj du je si´ w oto cze niu.
Nie pod no Êmy jed nak zbyt nio po przecz -
ki, pa mi´ ta jàc, ˝e sa mo dziel noÊç wy ma ga
wie lu zmian, np. me ta bo licz nych, któ re
na st´ pu jà w okre Êlo nym cza sie, a bez nich
pro ces ten nie ma szans na ukoƒ cze nie.
W tym okre sie pa pu ga mo ̋ e od ma wiaç
przyj mo wa nia mie szan ki i ko niecz ne mo -
˝e byç zmniej sze nie ilo Êci kar mieƒ. Do -
brze jest wte dy pod su waç ma ∏e ilo Êci gra -
nu la tu (mo ̋ e byç roz mo czo ny) i in nych
po kar mów. Nie któ rzy za le ca jà te˝ po da -
wa nie po kar mu w pal cach i po wol ne od -
zwy cza ja nie od ∏y ̋ ecz ki. Z cza sem za -
uwa ̋ y my, ˝e pi skl´ od ma wia przyj mo wa -
nia mie szan ki. Mo˝ na wte dy wy czuç
czàst ki po kar mu w wo lu. To znak, ˝e sa -
mo dziel nie po bie ra po ̋ y wie nie, któ re mu

ofe ru je my. W ˝ad nym wy pad ku nie na le ̋ y
w tym mo men cie re zy gno waç z kar mie -
nia! Mo˝ na omi jaç po si∏ ki w cià gu dnia, na
sa mym koƒ cu re zy gnu jàc z po ran nej
i wie czor nej por cji mie szan ki. War to tak -
˝e przez ja kiÊ czas mieç jesz cze tro ch´
mie szan ki pod r´ kà, bo wiem zda rza si´,
˝e ma luch tra ci pew noÊç sie bie i od cza su
do cza su po trze bu je do kar mia nia. Wie dzà
o tym do Êwiad cze ni i za an ga ̋ o wa ni ho -
dow cy, uprze dza jàc o tym no wych opie -
ku nów, nie kie dy za opa tru jàc ich w ma ∏à
iloÊç mie szan ki u˝y wa nej do od cho wu
(zmia na miej sca i roz ∏à ka z do tych cza so -
wym opie ku nem to wiel kie prze ̋ y cie dla
ma ∏ej pa pu gi). Nie jest to b∏àd wy cho -
waw czy czy, jak nie któ rzy twier dzà, „roz -
piesz cza nie” pa pu gi, po nie wa˝ jed no cze -
Ênie wpro wa dza my po karm sta ∏y. B∏´ dem
jest, je Êli zbyt d∏u go kar mi my pi skl´ sa mà
mie szan kà. Mo ̋ e my wów czas na po tkaç
po wa˝ ne pro ble my z prze sta wie niem na
do ce lo wà die t´. Wi´k szoÊç pi sklàt tra ci
wte dy na wa dze, ale je Êli nie jest to wi´ cej
ni˝ 10-15%, to nie ma po wo dów do nie -
po ko ju. War to pod kre Êliç, ˝e wte dy w∏a -
Ênie ist nie je naj wi´k sze ry zy ko wszel kich
wy pad ków, bo wiem ma luch sta je si´ ru -
chli wy, a nie do koƒ ca ma opa no wa nà
trud nà sztu k´ la ta nia. Nie na le ̋ y wte dy
Êci gaç pa pu gi z ∏y ̋ ecz kà. Je Êli b´ dzie g∏od -
na, to sa ma do nas przyj dzie, przy czym
po win na mieç sta ∏y do st´p do do ce lo we -
go po kar mu, czy li gra nu la tu i do dat ków.
Wie lu opie ku nów po da je w tym cza sie
roz mo czo ny gra nu lat (za miast su che go),
aby za ch´ ciç ma lu cha do sa mo dziel ne go
je dze nia. Je Êli w tym sa mym cza sie pod ja -
da on te˝ po karm sta ∏y, to nie ma w tym
nic z∏e go. 

SKLEP WYSY¸KOWY
HURTOWNIA ZOOLOGICZNA
KANKAN - Wroc∏aw, Joanna Jeziorek
tel./fax. 071 354 36 98, 0601 57 38 18, 
w godz. 10.00-18.00

SPECJALIZUJEMY SI¢ W ASORTYMENCIE
DO CHOWU I HODOWLI PTAKÓW
EGZOTYCZNYCH:
Najlepsze europejskie karmy (Vadigran, CeDe, NatMin)
i wszelkie akcesoria. Kompletnà ofert´ wysy∏amy
hodowcom pocztà.

HODOWLA DU˚YCH PAPUG
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Oka zu je si´, ˝e na pod sta wie przy zwy -
cza jeƒ po kar mo wych mo˝ na oce niç stan
psy chicz ny, a nie kie dy b∏´ dy w wy cho wa -
niu pa pu gi. Pta ki utrzy my wa ne na mo no -
die cie nie rzad ko ma jà z∏à kon dy cj´ fi zycz -
nà, cz´ sto sà nie uf ne, bo jà si´ no wych
przed mio tów i sy tu acji. Ja kie ko rzy Êci po -
za zbi lan so wa nym od ̋ y wia niem da je zró˝ -
ni co wa ny po karm? Pta ki w na tu rze wi´k -
szoÊç cza su sp´ dza jà na szu ka niu i po bie ra -
niu po kar mu. Resz t´ dnia sp´ dza jà na
czysz cze niu piór i kon tak tach so cjal nych.
Ró˝ no rod noÊç po kar mów da je im za j´ cie
i zwy czaj nie li kwi du je nu d´. W prze ciw -
nym ra zie ptak za cznie wi´ cej uwa gi po -
Êwi´ caç swo im pió rom, a to pierw szy
krok do po wa˝ nych pro ble mów psy chicz -
nych. Dla na szej pa pu gi je ste Êmy ro dzi ca -
mi, któ rzy po ka zu jà jej Êwiat i do st´p ne
roz ryw ki. I to od nas za le ̋ y, czy nasz ptak
b´ dzie zre lak so wa ny i zdol ny do przy sto -
so wa nia do zmie nia jà cych si´ wa run ków
(w tym doj rze wa nia), czy pod upa da jà cy na
zdro wiu, nie uf ny i sfru stro wa ny. Usa mo -
dziel nia jàc pa pu g´, po ka zu je my jej, jak cie -
ka wy jest ota cza jà cy jà Êwiat i to, ˝e przy
nas b´ dzie bez piecz na. Za tem to od dzie -
ciƒ stwa pta ka za le ̋ y, ja kim b´ dzie on to -
wa rzy szem. A dzie ciƒ stwo u wszyst kich
ga tun ków zwie rzàt wià ̋ e si´ z kar mie -
niem przez ro dzi ców, któ ry mi dla pta ka
prze cie˝ je ste Êmy. Pa mi´ taj my te˝, ˝e
okres za le˝ no Êci po kar mo wej mi nie bez -
pow rot nie i tyl ko te raz ma my szan s´ mat -
ko waç na szej pa pu dze, po tem b´ dzie my
wspo mi naç ten okres z ∏ez kà w oku.

Li sta do dat ków po kar mo wych:
p∏at ki ku ku ry dzia ne i chrup ki,
her bat ni ki, wa fle, ob wa rzan ki, su chy
chleb,
ku ku ry dza z pusz ki, gro szek kon ser wo -
wy,
ba nan, jab∏ ko, nek ta ryn ki, brzo skwi nie,
pa pa ja, man go, wi no gro na (bar dzo do -
k∏ad nie umy te!), me lo ny – ró˝ ne,
mar chew (uni ka my jed nak m∏o dej), 
ma ka ron, ry˝,
kie∏ ki – wszel kie.
Uni ka my po mi do rów, cy tru sów, owo -

ców pest ko wych, ro Êlin z ro dzi ny krzy ̋ o -
wych (ka pu sta, ka la fior, bruk sel ka), ce bu li! 

Fot. au tor ki 

M∏ode papugi nie powinny dostawaç owoców z pestkami.

Kie∏kowane ziarna grochu, soczewicy i soi wzbogacajà diet´ w bia∏ko.

Bogata porcja atrakcyjnych pokarmów.


