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Za wsze na le ̋ y mieç Êwia do -
moÊç, ˝e agre sja jest z∏o ̋ o nym
pro ble mem i ni gdy nie wy st´ -
pu je w „czy stej for mie”. W ˝ad -
nym wy pad ku nie mo˝ na pod -
cho dziç do te go pro ble mu
w spo sób: „co mu sz´ zro biç,
˝e by od uczyç pa pu g´ gry zie -
nia?” Trze ba ra czej za daç py ta -
nie: „dla cze go pa pu ga gry zie
i co mu sz´ zmie niç, aby prze -
sta ∏a?”.

Fot. K. Goworek

Po st´ po wa nie z pa pu ga mi
oka zu jà cy mi agre sj´, 
prze kie ro wy wa nie agre sji

Dla pa pug, po dob nie jak dla lu dzi,
pierw sze wra ̋ e nie jest naj wa˝ niej sze, dla -
te go mu si my zro biç wszyst ko, aby pod -

czas pierw sze go spo tka nia z le ka rzem czy
in nà oso bà prze ko naç pa pu g´, ˝e nie ma -
my z∏ych za mia rów i spo wo do waç, aby
czu ∏a si´ bez piecz nie i swo bod nie. Spraw -
dzo nym spo so bem jest wo ∏a nie jej po
imie niu. Pod cho dzàc do pa pu gi, nie skra -

daj my si´ i nie szu kaj my z nià kon tak tu
wzro ko we go. Skie ro wa nie si´ do pta ka
przo dem mo ̋ e byç od czy ty wa ne ja ko 
po sta wa agre syw na. Le piej pod cho dziç
bo kiem, aby nie zbli ̋ aç si´ do papugi bez -
po Êred nio. Za bie gi te po zwo là jej si´ od -



pr´ ̋ yç i uÊwia do mià, ˝e nie ma my z∏ych
za mia rów.

War to wziàç pod uwa g´, ˝e u le ka rza na
za cho wa nie pta ka mo ̋ e mieç wp∏yw po -
st´ po wa nie w∏a Êci cie la, któ ry cz´ sto jest
zde ner wo wa ny i nie pew ny. Dla te go
w trak cie wi zy ty opie kun po wi nien byç
prze ko na ny o pro fe sjo na li zmie le ka rza
i wie dzieç, ˝e mo˝ na mu za ufaç. W co -
dzien nej prak ty ce, w przy pad kach do ty -
czà cych agre sji pa pug, cz´ sto zda je my 
so bie spra w´ z nie wie dzy w∏a Êci cie la na te -
mat na tu ral ne go za cho wa nia pta ka i od kry -
wa my, ˝e agre sja to nie je dy ny pro blem,
z ja kim b´ dzie my mu sie li so bie po ra dziç.

Na po czàt ku roz mo wy z opie ku nem
we te ry narz nie po wi nien zwra caç uwa gi
na pa pu g´, w ten spo sób zy ska ona mo˝ -
li woÊç swo bod ne go przy glà da nia si´
i oce ny na szych in ten cji. W Kli ni ce dla
Pta ków opra co wa no pi´ cio stop nio wy
pro to kó∏ po st´ po wa nia w przy pad ku za -
bu rzeƒ w za cho wa niu. W po st´ po wa niu
bra ny jest pod uwa g´ na tu ral ny be ha wior
pa pu gi ja ko ofia ry oraz jej in te li gen cja.
Wy ko rzy sta nie tych ele men tów po zwa la
na na gra dza nie po zy tyw ne go za cho wa nia
i unik ni´ cie nie chcia nych re ak cji ze stro ny
pa pu gi. We d∏ug te go pro to ko ∏u za gry zie -
nie lu dzi nie na gra dza si´. Na gra dza ne

jest do ty ka nie, ba da nie, a na wet gry zie nie
wy bra nych obiek tów. Po st´ po wa nie ta -
kie owo cu je prze kie ro wa niem nie po ̋ à -
da ne go za cho wa nia, przy po mo cy za ch´ -
ty i na gród, w ∏aƒ cuch po zy tyw nych re ak -
cji. Sto so wa nie pro to ko ∏u po zwa la na
bez stre so we wy ko na nie ta kich za bie gów,
jak: po bra nie krwi, przy ci´ cie dzio ba i pa -
zu rów – co za zwy czaj jest dla pta ka i w∏a -
Êci cie la trau ma tycz nym prze ̋ y ciem.

Pi´ cio stop nio wy pro to kó∏,
któ ry wy ko rzy stu je na tu ral ne 
za cho wa nie pa pug

Nie mo˝ li we jest opra co wa nie uni wer -
sal ne go sche ma tu po st´ po wa nia dla ka˝ -
de go osob ni ka i wszyst kich ga tun ków, ale
po ni ̋ ej przed sta wio ny sche mat jest

spraw dzo ny i war to go sto so waç w pra cy
z pa pu ga mi.
• Krok pierw szy
Spraw, aby ptak uzna∏ ci´ za przy wód c´.

Sta raj si´ po ka zaç pa pu dze, ̋ e je steÊ osob -
ni kiem pew nym sie bie i czu jà cym si´ kom -
for to wo w ka˝ dej (tak ̋ e no wej) sy tu acji.
Cz∏o wiek po wi nien staç si´ dla pta ka po -
zy tyw nym mo de lem. De mon stru jàc te ce -
chy i za cho wa nie, nie na wià zuj z nim kon -
tak tu wzro ko we go i nie wda waj si´ w ˝ad -
ne in te rak cje! 

Za cho wuj si´ swo bod nie. Mo ̋ esz ba -
wiç si´ ja kimÊ przed mio tem, aby sku piç
na so bie uwa g´ i za in te re so waç pta ka. Pa -
pu gi czu jà si´ do brze w to wa rzy stwie lu -
dzi swo bod nych i po zba wio nych w sto -
sun ku do nich l´ ków. Cza sem trze ba im
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Agresywne zachowania papug wynikajà z poczucia zagro˝enia. Fot. A. Dzia∏owski
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daç si´ po ob ser wo waç, aby mo g∏y si´ do
nas prze ko naç.
• Krok dru gi
Suk ces kro ku dru gie go za le ̋ y od te go,

jak spi sa li Êmy si´ na po czàt ku – czy zdo ∏a -
li Êmy prze ko naç pta ka, ˝e czu je my si´
swo bod nie, je ste Êmy za do wo le ni z sie bie
i nie ma ˝ad nych po wo dów do nie po ko ju.
Wi dzàc nas, ptak tak ̋ e po czu je si´ kom -
for to wo, za co na gro dzi my go na szym za -
cho wa niem. Ustaw my si´ tak, aby znaj do -
waç si´ z bo ku pta ka, a na st´p nie zwróç -
my si´ do nie go i prze ma wiaj my czu le, np.:
„ale je steÊ pi´k ny” itp.
• Krok trze ci
Krok trze ci po le ga na za uwa ̋ e niu i na -

gro dze niu in te li gen cji pta ka. Po dziel my si´
z pa pu gà na szy mi spo strze ̋ e nia mi na te -
mat ota cza jà ce go nas Êwia ta, przed mio tów
w po ko ju, za ba wek. Zwra ca jàc na nie uwa -
g´ pa pu gi, na gra dza my i wy ko rzy stu je my
jej in te li gen cj´, a jed no cze Ênie sta je my si´
jej na uczy cie lem i po ka zu je my jej na szà
mà droÊç. Po sta raj my si´, aby pa pu ga uzna -
∏a nas za naj lep sze go na uczy cie la, ja kie go
wi dzia ∏a. Pa pu gi z ch´ cià po zna jà no we
rze czy i lu bià lu dzi oka zu jà cych en tu zjazm.
Na ko niec na grodê my jà za uwa g´ i spraw -
my, aby czu ∏a si´ wa˝ na i do ce nia na.
• Krok czwar ty
W na gro d´ mo ̋ e my po zwo liç jej do -

tknàç na sze go d∏u go pi su, za baw ki czy ka -
wa∏ ka pa pie ru. Kie dy pa pu ga to zro bi, en -
tu zja stycz nie jà po chwal my. Wa˝ ne, aby
umo˝ li wiç jej za po zna nie si´ z przed mio -
ta mi do pie ro po s∏ow nym przy zwo le niu,
np.: „pro sz´, mo ̋ esz si´ po ba wiç mo im
d∏u go pi sem”, „masz ocho t´ po ba wiç si´

za baw kà?”. Je Êli pa pu ga b´ dzie pró bo wa ∏a
zro biç to bez na szej zgo dy, cof nij my na
chwi l´ rzecz z za si´ gu jej wzro ku, a na -
st´p nie po ka˝ my i po zwól my si´ z nià za -
po znaç. 

Do star cza jàc pta ko wi no wych bodê -
ców, chwal my jed no cze Ênie za ka˝ dà po -
zy tyw nà re ak cj´. Za ka˝ dym ra zem, kie dy
zbli ̋ ysz r´ k´ i pa pu ga na nià wej dzie, po -
chwal jà en tu zja stycz nie, aby wie dzia ∏a, ˝e
jest to po zy tyw ne za cho wa nie, niech nie
trak tu je te go ja ko czyn no Êci na ko men d´.
• Krok pià ty
Wa˝ ne jest, aby stwo rzyç wa run ki,

w któ rych czu je my si´ kom for to wo, wte -
dy i ptak b´ dzie si´ tak czu∏, po nie wa˝ ob -
ser wu jàc nas, nie stwier dzi po wo du, dla
któ re go mia∏ by czuç si´ za gro ̋ o ny. Je Êli
pa pu ga na wi dok ja kie goÊ nie zna jo me go
przed mio ty czu je nie po kój, nie na le ̋ y jej
uspo ka jaç – po nie wa˝ to je dy nie po g∏´ bi
w niej po czu cie, ˝e jest cze go si´ baç, bo
ina czej by Êmy nie in ter we nio wa li. W ta -
kich sy tu acjach wra ca my do kro ku pierw -
sze go i za czy na my wszyst ko od no wa.

Po pew nym cza sie pa pu ga na uczy si´,
ja kie za cho wa nie jest po ̋ à da ne i na gra dza -
ne, a ja kie nie. Za ka˝ dym ra zem, kie dy
ptak prze ∏a mie swo je oba wy i po dej rze nia
w sto sun ku do sy tu acji czy przed mio tu,
na gra dzaj my go. Ta kie po zy tyw ne bodê ce
wzmoc nià w nim po czu cie bez pie czeƒ -
stwa i pew noÊç sie bie.

Z cza sem pa pu ga na uczy si´ nie re ago -
waç stra chem i pa ni kà na no we sy tu acje
i mo˝ li we b´ dzie wy ko na nie ru ty no wych
za bie gów bez stre so wa nia pta ka i w∏a Êci -
cie la.

Za sa da dzia ∏a nia pro to ko ∏u po le ga na
pod nie sie niu pro gu wra˝ li wo Êci pa pu gi.
Na za sa dzie dzia ∏a nia po zy tyw ny mi bodê -
ca mi, wy zwa la w niej po czu cie bez pie -
czeƒ stwa i pew no Êci sie bie, a jed no cze -
Ênie pro mu je po ̋ à da ne za cho wa nia.

Po szcze gól ne punk ty pro to ko ∏u po win -
ny byç za wsze re ali zo wa ne we d∏ug ko lej -
no Êci. Przej Êcie od pierw sze go do pià te go
kro ku zaj mu je mniej ni˝ mi nu t´, a mo ̋ e
byç wy ko na ne na wet w 30 se kund. 

W Kli ni ce dla Pta ków pa pu gom cier pià -
cym na za bu rze nia za cho wa nia po Êwi´ ca -
my na çwi cze nia mi ni mum 20 mi nut dzien -
nie. Na to miast dzie si´ cio mi nu to we se sje,
po wta rza ne 2-3 ra zy dzien nie, po tra fià
zdzia ∏aç cu da. W mi´ dzy cza sie na le ̋ y pa -
mi´ taç, aby nie zwra caç uwa gi na nie po ̋ à -
da ne za cho wa nia pta ka, re ak cja mo g∏a by
byç ode bra na ja ko na gro da.

Sto so wa nie pro to ko ∏u za owo cu je po -
wsta niem mi´ dzy cz∏o wie kiem a pa pu gà
wi´ zi opar tej na wza jem nym sza cun ku i za -
ufa niu. Za ska ku jà ce jest to, ˝e po trze ba 
na praw d´ nie wie le cza su, aby uzy skaç
pierw sze po zy tyw ne efek ty. W∏a Êci cie le
lub opie ku no wie pa pug z za bu rze nia mi 
be ha wio ral ny mi, tj.: sku ba niem, sa mo oka -
le cze niem czy gry zie niem lu dzi, mo gà po -
zo sta wiç pta ka w Kli ni ce. W przy pad ku
bar dzo prze stra szo nych pta ków u˝y wam
in nych, za przy jaê nio nych ze mnà pa pug,
aby po ka zaç no we mu przy by szo wi, ˝e nie
trze ba si´ mnie oba wiaç. To wa˝ ne, aby pa -
pu gi wi dzia ∏y in ne pta ki nie skr´ po wa ne
mo jà obec no Êcià, po nie wa˝ ga tu nek ten
uczy si´ przez na Êla dow nic two. W ga bi ne -
cie, u˝y wa jàc pi´ cio stop nio we go pro to ko ∏u,
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prze ko nu j´ pta ka, ˝e nie mam z∏ych za mia -
rów oraz wzmac niam po ̋ à da ne za cho wa -
nia. Za czy na on po zy tyw nie re ago waç na
no we sy tu acje i przed mio ty. Przy po mi na to
tro ch´ oswa ja nie psów prze wod ni ków dla
nie wi dzà cych i psów po li cyj nych, aby nie
ba ∏y si´ fa jer wer ków.

Bar dzo wa˝ nà ro l´ w zmia nie poj mo -
wa nia Êwia ta przez pa pu g´ od gry wa jej
opie kun lub w∏a Êci ciel. Wspól ne za j´ cia
uczà oso by opie ku jà ce si´ pa pu ga mi, jak

byç po zy tyw nie na sta wio nym i pew nym
sie bie. Pa pu gi po sia da jà nie sa mo wi tà zdol -
noÊç opa no wy wa nia naj wi´k sze go na wet
stra chu. Udo wod niç to mo˝ na na przy k∏a -
dzie osob ni ków od∏a wia nych z na tu ry, któ -
re przy sto so wy wa ∏y si´ do ˝y cia w nie wo -
li. Po twier dza to ich in te li gen cj´ oraz
znacz ne zdol no Êci przy sto so waw cze
w na tu rze.

W∏a Êci cie lom pa pug uÊwia da miam, ˝e
sa mi nie osià gnà wy ni ków w dzie si´ç mi nut

i po win ni re ali stycz nie oce niaç sy tu acj´.
Za ch´ cam, aby wy ko rzy sty wa li wie dz´, ja -
kà uda ∏o mi si´ zdo byç w trak cie mo je go
po nad 25-let nie go prak ty ko wa nia ja ko le -
karz i spe cja li sta od za cho wa nia pa pug.
Mo gà mi nàç ty go dnie lub mie sià ce, za nim
w∏a Êci ciel na uczy si´ w∏a Êci wie po st´ po -
waç i re ago waç na za cho wa nie pa pu gi.

Przy ci na nie lo tek ja ko cz´Êç 
za bie gów po zwa la jà cych 
za po bie gaç pro ble mom 
be ha wio ral nym pa pug.

Pa pu gi to pta ki so cjal ne, mu szà byç cz´ -
Êcià gru py, ja kà jest dla nich ro dzi na. Po -
trze bu jà one braç udzia∏ w in te rak cjach
z po szcze gól ny mi jej cz∏on ka mi. Wa˝ ne
jest tak ̋ e, aby sp´ dza ∏y jak naj wi´ cej cza -
su na s∏oƒ cu i Êwie ̋ ym po wie trzu.

Pta ki wol no la ta jà ce ma jà utrud nio nà sy -
tu acj´, po nie wa˝ klat ki, w któ rych mo g∏y by
byç wy nie sio ne, sà na ogó∏ ci´˝ kie i ma jà
du ̋ e roz mia ry. Ich kon takt ze Êro do wi -
skiem ze wn´trz nym ogra ni cza si´ do rzad -
kich oka zji, kie dy jest ∏ad na po go da i w∏a Êci -
cie le sp´ dza jà czas w ogro dzie lub na dzia∏ -
ce. Po zo sta wie nie pta ko wi mo˝ li wo Êci lo tu
jest ry zy kow ne i mo ̋ e si´ skoƒ czyç uciecz -
kà przez nie do mkni´ te drzwi czy okno.
Po za tym na praw d´ nie wie lu w∏a Êci cie li
jest w sta nie w pe∏ ni kon tro lo waç lot ne go
pta ka. Uciecz ka pta ka za wsze jest tra ge dià,
szcze gól nie je Êli zda rzy si´ zi mà w cza sie
z∏ych wa run ków po go do wych, kie dy ptak
ska za ny jest na pew nà Êmierç. W ostat nich
la tach przy ci na nie lo tek sta ∏o si´ za bie giem
pie l´ gna cyj nym pa pug. Lot jest w na tu rze
wa run kiem prze ̋ y cia, czy li zdo by cia po -
kar mu dla sie bie i m∏o dych oraz uciecz ki
w ra zie nie bez pie czeƒ stwa, ale ma on tak -
˝e cz´ sto po mi ja nà funk cj´ w roz ro dzie,
kie dy cz´ Êcià za lo tów sà w∏a Ênie lo ty to ko -
we. W wa run kach nie wo li pa pu gi, tak na -
praw d´, nie ma jà po trze by lo tu, po nie wa˝
wi´k szoÊç z po da nych po wo dów tra ci swà
ak tu al noÊç. W prak ty ce pta ki te po trze bu -
jà prze mie Êciç si´ w miej sca, któ re wy da jà
im si´ bar dziej bez piecz ne. W wa run kach
na tu ral nych lot zaj mu je pa pu gom je dy nie
ma ∏à cz´Êç dnia, sta no wi bo wiem oka zj´
do ata ku pta ków dra pie˝ nych.

W Kli ni ce dla Pta ków lot ki nie sà ru ty -
no wo przy ci na ne, a je Êli ju˝ ma to miej sce,
to po prze dzo ne jest grun tow nà kon sul ta -
cjà. Czyn noÊç ta nie jest je dy nie skra ca -
niem piór, po win na to byç prze my Êla na

Prawid∏owo przyci´te lotki. Fot. arch. autora

Swobodnie latajàcà papug´ trudno jest w pe∏ni kontrolowaç. Fot. K. Goworek



de cy zja w ra mach od po wie dzial nej opie ki
nad pta kiem, któ ry jest cz´ Êcià na szej ro -
dzi ny. W Kli ni ce nie przy ci na my piór, do -
pó ki w∏a Êci ciel nie jest Êwia do my ry zy ka
zwià za ne go z lot no Êcià swo je go pod -
opiecz ne go. Po nad to za bieg ten po wi nien
do ty czyç pa pug, któ re ukoƒ czy ∏y ju˝ roz -
wój, lot bo wiem jest nie zb´d ny do pra wi -
d∏o we go roz wo ju fi zycz ne go. U m∏o dych
pa pug pod ci na nie lo tek po win no od by waç
si´ stop nio wo i roz k∏a daç si´ na okres wie -
lu ty go dni.

Wska za niem do przy ci´ cia lo tek w Kli -
ni ce dla Pta ków sà po wa˝ ne za bu rze nia
za cho wa nia, stwier dzo ne w cza sie kon sul -
ta cji trwa jà cej co naj mniej go dzi n´. Na -
st´p nie w∏a Êci cie le otrzy mu jà ra port i re -
ko men da cje na pi Êmie oraz pro sze ni sà
o kon takt za 7-10 dni. Opie ku nom za le ca -
ne jest pro wa dze nie dzien ni ka, w któ rym
za pi su jà za ist nia ∏e sy tu acje oraz ewen tu al -
ne py ta nia i spo strze ̋ e nia, któ re wy ∏o ni ∏y
si´ w mi´ dzy cza sie.

Na szym pa cjen tom za le ca my wi zy t´ raz
na rok, aby prze pro wa dziç kon tro l´ sta nu
zdro wia i kon dy cji psy chicz nej pta ka.
Wi´k szoÊç w∏a Êci cie li ro bi to co 6-8 mie -
si´ cy.

Pod ci´ cie lo tek pa pu dze ma wie le za let:
– wy ka zu je ona wi´k szà pew noÊç sie bie

i nie oka zu je stra chu w nie ty po wych
wa run kach,

– ptak mo ̋ e cz´ Êciej to wa rzy szyç opie -
ku no wi, co po zwa la na wy two rze nie
g∏´b szej wi´ zi,

– oka zu je ona mniej nie po ̋ à da nych za -
cho waƒ, ta kich jak strach czy agre sja
wy ni ka jà ca z nie pew no Êci,

– ptak cz´ Êciej wy cho dzi na dwór, mo -
˝e uczest ni czyç w wy ciecz kach i to -
wa rzy szyç cz∏on kom ro dzi ny na wy -
jaz dach, co wzbo ga ca je go Êwiat i do -
da je pew no Êci sie bie,

– cz´ Êciej do cho dzi do in te rak cji
z cz∏on ka mi ro dzi ny.

Ptak lot ny jest si ∏à rze czy wy klu czo ny
z ak tyw ne go ̋ y cia ro dzi ny i ska za ny na po -
byt w klat ce i ocze ki wa nie na po wrót w∏a -
Êci cie li lub chwi l´ ich wol ne go cza su.

Przy ci na nie lo tek po win no byç do ko ny -
wa ne eta pa mi, za wsze sy me trycz nie, co
po zwa la pta ko wi za cho waç rów no wa g´
i nie utrud nia „çwi czeƒ”. Po up∏y wie ja kie -
goÊ cza su przy ci na my lot ki tak, aby pa pu ga
by ∏a w sta nie pod la ty waç na oko ∏o 3 m,
po zwo li to unik nàç ob ra ̋ eƒ. Za si´g przy -

ci´ cia za le ̋ y od ga tun ku, za wsze jed nak
po kry wy pió ro we po win ny os∏a niaç miesz -
ki lo tek. Za zwy czaj przy ci na my lot ki na
oko ∏o 2 cm przed koƒ cem po kry wy 
– os∏a nia to od ra sta jà ce pió ra i za po bie ga

krwa wie niom. W cza sie pie rze nia przy ci´ -
te pió ra zo sta nà za stà pio ne no wy mi. Pro -
ces ten trwa oko ∏o 3-4 ty go dni. Od ga tun -
ku, cz´ sto Êci pie rze nia i szyb ko Êci wzro stu
piór za le ̋ y ile ra zy i w ja kich od st´ pach

Pewna siebie papuga nie potrzebuje siedzieç na ramieniu w∏aÊciciela, poniewa˝ wsz´dzie czuje si´
dobrze. Fot. arch. autora
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Papugi lubià siadaç na ramieniu – wysoko czujà si´ bezpiecznie. Fot. C. Szejgis



cza su mu si my przy ci naç lot ki. Ta kie po -
zba wia nie pta ka lot no Êci jest pro ce sem
od wra cal nym. W∏a Êci cie le sà in stru owa ni,
aby re gu lar nie przy ci naç pió ra, wów czas
ptak nie od bie ra te go ja ko cze goÊ nie przy -
jem ne go i jest na gra dza ny za swo jà po zy -
tyw nà po sta w´. Da je to te˝ pew noÊç, ˝e
pa pu ga nie od zy ska na gle lot no Êci i nie od -
le ci ku na sze mu zdzi wie niu. Za le ca si´

rów nie˝ re gu lar ne pi ∏o wa nie pa zur ków
pil ni kiem.

Z co dzien nych ob ser wa cji wy ni ka, ˝e
pta ki z przy ci´ ty mi lot ka mi le piej zno szà
za bie gi w kli ni ce (ba da nie ogól ne, za strzy -
ki, po bie ra nie krwi), nie stre su jà si´ w no -
wej sy tu acji i nie uprze dza jà do lu dzi
i miejsc. W po rów na niu z ni mi pta ki lot ne
sà nie spo koj ne, ∏a twiej si´ stre su jà, spra -

wia jà trud no Êci przy ba da niu i brak im
pew no Êci sie bie.

W∏a Êci cie le przy sy ∏a jà nam zdj´ cia od -
wie dzo nych miejsc i wy da rzeƒ, w któ rych
uczest ni czy li ze swo imi pa pu ga mi. Wi daç
na nich prze ja˝d˝ ki ro we ro we, tra sy w gó -
rach, la sy, wi zy ty u przy ja ció∏ i wspól ne
urlo py. Na wet pa pu gi, któ re sp´ dzi ∏y
wi´k szoÊç ˝y cia w klat ce, ∏a two ad op tu jà
si´ do utra ty lot no Êci i otwie ra jà na no we
bodê ce i do zna nia. Wa˝ ne, aby w∏a Êci cie le
czy opie ku no wie zmie ni li swo je po dej Êcie
i spo sób my Êle nia. W∏a Êci cie le bar dzo cz´ -
sto do cho dzà do wnio sku, ˝e de cy zja
o przy ci´ ciu lo tek by ∏a bar dzo traf na i po -
pra wi ∏a kom fort ˝y cia ich pu pi la oraz ich
wza jem ne re la cje.

Z do Êwiad cze nia wiem, ˝e pod ci na nie
lo tek jest jed nym z ele men tów opie ki
nad pa pu gà i po ma ga unik nàç wie lu pro -
ble mów. Po zwa la to pa pu dze ak tyw nie
uczest ni czyç w ˝y ciu w∏a Êci cie la i po pro -
stu ko rzy staç z ˝y cia. Przy ci na nie piór ma
tak ̋ e swo je za le ty w wa run kach cho wu
klat ko we go, gdzie nie ma wy star cza jà co
du ̋ o miej sca, aby pa pu ga mo g∏a wy ko -
rzy staç swo je mo˝ li wo Êci.

Po zy cja pa pu gi na ra mie niu
a „agre syw ne za cho wa nie”

Jed nym z b∏´d nie in ter pre to wa nych za -
cho waƒ jest sia da nie pa pug na ra mie niu,
co we d∏ug wie lu wy ni ka z ch´ ci do mi na cji.
Nic bar dziej b∏´d ne go. Prze stra szo na pa -
pu ga in stynk tow nie chce za jàç jak naj wy˝ -
szà po zy cj´. Za tem za cho wa nie to nie wy -
ni ka z agre sji, ale z bra ku po czu cia bez pie -
czeƒ stwa. Pta ki cha rak te ry zu jà ce si´ te go
ty pu za cho wa niem za zwy czaj od ma wia jà
zstà pie nia na r´ k´, sà ogól nie nie Êmia ∏e,
wy ka zu jà moc nà wi´ê z opie ku nem i re -
agu jà stra chem na no we przed mio ty i sy -
tu acje. Pa pu gi zaj mu jà ce po zy cj´ na ra mie -
niu sà bar dziej ha ∏a Êli we, cz´ Êciej gry zà i si´
osku bu jà. W∏a Êci ciel za zwy czaj nie ma ̋ ad -
nej kon tro li nad pta kiem, nie rzad ko zo sta -
je ugry zio ny w ucho czy po li czek. Z do -
Êwiad czeƒ Kli ni ki dla Pta ków wy ni ka, ˝e
ta kie pa pu gi lu bià swo ich w∏a Êci cie li, jed -
nak nie czu jà przed ni mi re spek tu. Od -
wrot na sy tu acja wy glà da po dob nie – w∏a -
Êci ciel lu bi swo jà pa pu g´, ale nie oka zu je jej
sza cun ku. Pod su mowu jàc: na za cho wa nie
pa pu gi ma wp∏yw po st´ po wa nie w∏a Êci cie -
la, któ ry cz´ sto nie po sia da wy star cza jà cej
wie dzy i do Êwiad cze nia, aby kon tro lo waç

Papugi powinny za˝ywaç Êwie˝ego powietrza codziennie. Zrównowa˝ona psychicznie, nielatajàca
papuga mo˝e odbywaç nawet dalekie spacery. Fot. arch. autora

Opiekun ma ograniczonà moêliwoÊç kontroli papugi siedzàcej na ramieniu, moêe zostaç przez nià
zraniony. Fot. A. Dzia∏owski



i wy cho wy waç, bàdê co bàdê, in te li gent -
ne go pta ka. Sy tu acja, w któ rej pa pu ga sie -
dzà ca na ra mie niu si´ prze stra szy, mo ̋ e
skoƒ czyç si´ jej upad kiem lub uciecz kà, za -
tem po zy cja ta stwa rza za gro ̋ e nia. W∏a -
Êci cie le t∏u ma czà, ˝e jest to wy god ne dla
nich i dla pta ka. Na chwi l´ przyj rzyj my si´
so kol ni kom, któ rzy od wie ków ho du jà
i uk∏a da jà pta ki dra pie˝ ne. Swo ich pod -
opiecz nych trzy ma jà na r´ ka wi cy, a nie na
ra mie niu. Nie stwa rza to pro ble mów i jest
sku tecz nym i spraw dzo nym spo so bem.
Pra wi d∏o wo ukszta∏ to wa na psy chicz nie
pa pu ga jest pew na sie bie, cie ka wa Êwia ta
i nie boi si´ lu dzi. Nie po trze bu je w zwiàz -
ku z tym sie dzieç na ra mie niu w∏a Êci cie la,
po nie wa˝ wsz´ dzie (rów nie˝ na r´ ku)
czu je si´ pew nie i bez piecz nie.

Za po bie ga nie wy st´ po wa niu
nie po ̋ à da nych za cho waƒ po przez
wy pe∏ nia nie pa pu dze wol ne go cza su

Za rów no dla ogól nej kon dy cji, jak i do -
bre go sta nu psy chicz ne go, pa pu ga po win -
na jak naj wi´ cej cza su sp´ dzaç na Êwie ̋ ym
po wie trzu, naj le piej w to wa rzy stwie w∏a -
Êci cie la. Co naj mniej raz dzien nie ptak po -
wi nien mieç mo˝ li woÊç za ̋ y cia Êwie ̋ e go
po wie trza i, je Êli to mo˝ li we, kà pie li s∏o -
necz nej. W Kli ni ce dla Pta ków cz´ sto u˝y -
wa my ar gu men tu, ˝e na wet ska zaƒ cy 
ma jà pra wo do spa ce rów. S∏oƒ ce ma zba -
wien ny wp∏yw na zdro wie psy chicz ne pa -
pug i lu dzi. Wspól ne spa ce ry nie tyl ko po -
mo gà wzmoc niç uk∏ad od por no Êcio wy
i po lep szà sa mo po czu cie pta ka, ale przy -
czy nià si´ do po wsta wa nia sil nej wi´ zi mi´ -
dzy nim a cz∏o wie kiem. Kli ni ka dla Pta ków
od 2000 r. or ga ni zu je co rocz nie spa ce ry
i pik nik opie ku nów wraz z pa pu ga mi,
wspie ra ny przez Har ri so na (Ne ther lands),
a tak ̋ e So cie ty of Par rot and Pa ra ke et We -
lfa re.

Or ga ni za cja te go ty pu im pre zy oka za ∏a
si´ do brym po my s∏em i cie szy si´ wiel kim
za in te re so wa niem. Spa ce ry po ma ga jà nie -
Êmia ∏ym pta kom prze ∏a maç l´k w do -
Êwiad czo nym i otwar tym na wspó∏ pra c´
gro nie. W cza sie spo tkaƒ za wià zu jà si´
przy jaê nie za rów no pta sie, jak i ludz kie.
Wy da rze nie to opi sy wa ne jest w lo kal -
nych me diach, przy oka zji zwra ca jàc uwa -
g´ opi nii pu blicz nej na pa pu gi i ich pro ble -
my. Po ru sza ne sà pro ble my nie le gal ne go
han dlu i prze my tu. W chwi li obec nej, na
na st´p nà pla no wa nà im pre z´, za pi sa nych

ma my ju˝ 1000 ro dzin, a li sta wcià˝ si´
wy d∏u ̋ a. Stwo rzo na zo sta ∏a tak ̋ e sieç
osób wspó∏ pra cu jà cych przy ad op cjach
nie chcia nych lub osie ro co nych pa pug.
Suk ces na sze go przed si´ wzi´ cia po twier -
dza po trze b´ te go ty pu im prez, któ re
z ro ku na rok cie szà si´ co raz wi´k szym
za in te re so wa niem, dzi´ ki cze mu pro ble -
mom i zdro wiu pa pug po Êwi´ ca ne jest co -
raz wi´ cej cza su, a tak ̋ e do co raz wi´k -
szej licz by osób do cie ra jà in for ma cje
o zdro wiu i do bro sta nie pa pug.
Wnio ski
1. Gry zie nie przez pa pu gi:
– jest cz´ Êcià z∏o ̋ o ne go sys te mu za cho -

waƒ, za le˝ ne go od oko licz no Êci;
– jest cz´ Êcià ich be ha wio ru ja ko pta -

ków, któ re w wa run kach na tu ral nych
sà ofia ra mi dra pie˝ ców;

– jest cz´ Êcià za cho wa nia te ry to rial ne go;
– mo ̋ e byç od po wie dzià na brak za in -

te re so wa nia ze stro ny oto cze nia.
2. Rzad ko pa pu ga nie osa czo na, gry zàc,

ma w in ten cji zro bie nie ko mu kol wiek
krzyw dy. 

3. Pa pu gi nie wy ka zu jà sk∏on no Êci do
gry zie nia czy krzyw dze nia dzie ci.

4. Nie po ̋ à da ne za cho wa nia mo˝ na wy -
eli mi no waç, sto su jàc pi´ cio stop nio wy pro -
to kó∏.

5. Naj wa˝ niej sze jest, aby zro zu mieç
przy czy ny za cho waƒ, któ re tkwià g∏´ bo ko
w pod Êwia do mo Êci pta ków i za cho wy waç
sí  tak, aby byç w zgo dzie z ich be ha wio rem.

Au tor 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.

Wózek z nieco zmodyfikowanym przeznaczeniem. Fot. arch. autora
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