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ABC hodowcy

Po le mi ka
Jo an na Ka roc ka, 

Iwo na Pal czew ska, 
An drzej Dzia ∏ow ski

P

W ostat nim nu me rze „Wo lie -
ry” (5/2007) uka za ∏a si´ dru -
ga cz´Êç ar ty ku ∏u „Agre sja pa -
pug”, au tor stwa Ja na Ho oime -
ije ra z Ho lan dii. Chcie li by -
Êmy si´ od nieÊç do cz´ Êci te -
go ar ty ku ∏u po Êwi´ co nej pod -
ci na niu pa pu gom lo tek, po nie -
wa˝ nie mo ̋ e my si´ zgo -
dziç w za sa dzie ze wszyst -
kim, co zo sta ∏o tam na pi sa ne.

Pod ci na nie lo tek pa pu gom jest bar -
dzo kon tro wer syj ne, ma swo ich zwo len -
ni ków i co raz wi´ cej prze ciw ni ków. Jesz -

cze do nie daw na w nie któ rych kra -
jach, np. w USA, pod ci na nie lo tek by ∏o trak to -
wa ne jak zwy k∏y za bieg pie l´ gna cyj ny, po le ca -
ny przez wszyst kich pta sich spe cja li stów i we -
te ry na rzy. Dzi siaj ju˝ co raz wi´ -
cej osób si´ z te go wy co fu je. 

Zwo len ni cy pod ci na nia lo tek przy ta cza -
jà g∏ów nie je den ar gu ment: bez pie czeƒ -
stwo pta ka. Rów nie˝ au tor ar ty ku -
∏u si´ nim po s∏u gu je. Wy mie nia ne sà tu -
taj przede wszyst kim ta kie za gro ̋ e -

nia, jak mo˝ li woÊç uciecz ki przez przy pad ko -
wo otwar te okno oraz nie bez pie czeƒ -
stwa w do mu. Je ̋ e li jed nak my, w∏a Êci cie le pa -
pug, b´ dzie my od po wie dzial ni, to na sze -
mu pta ko wi nie gro zi wi´k sze nie bez pie czeƒ -
stwo. Je Êli za mknie my lub za bez pie czy -
my siat kà okno, to ptak
nam nie uciek nie. Je Êli je za s∏o ni my, np. fi ran -
kà, to nie roz bi je si´ o szy b´. Pa pu gi sà pta ka -
mi i w na tu rze fru wa jà, omi ja jàc prze szko -
dy. Nie bez piecz na jest je dy nie sy tu acja, kie -
dy prze ra ̋ o ny ptak w pa ni ce ucie ka. Jed -
nak po krót kim cza sie ptak uczy si´ roz k∏a -
du miesz ka nia i ra czej nie wpa da na Êcia -
n´ czy me ble, choç oczy wi Êcie nie mo˝ na wy -
klu czyç nie szcz´ Êli wych wy pad ków. 

Miesz ka ∏em w Sta nach Zjed no czo -
nych i zgod nie z pa nu jà cy mi tam zwy cza ja -
mi pod ci na ∏em mo jej ˝a ko lot ki przez wie -
le lat. Kie dyÊ, jak zwy kle przy ∏ad nej po go -
dzie, wy szli Êmy z nià na ta ras. Nie chcà cy prze -
wró ci ∏em krze s∏o i stuk upa da jà ce go me -
bla sp∏o szy∏ pa pu g´. Mi mo pod ci´ tych lo -
tek, przy lek kim wie trze, po le cia ∏a na drze -
wo, po tem na dru gie, a˝ wresz cie znik n´ -
∏a mi z oczu. Uda ∏o si´ wpraw dzie od na -
leêç jà i spro wa dziç do do mu, ale prze ko na -
∏em si´ wte dy, ˝e pod ci na nie lo tek ze wzgl´ -
dów bez pie czeƒ stwa nie ma sen su. Co wi´ -
cej, pod ci´ cie lo tek, „aby pa pu ga nie ucie -
k∏a”, po wo du je, i˝ w∏a Êci ciel czu je si´ pew -
nie i nie za uwa ̋ a nie bez pie czeƒstw, jest bo -
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wiem prze ko na ny, ˝e dzi´ ki te mu za bie go -
wi pa pu ga jest bez piecz na.

Nie jest te˝ praw dà, ̋ e pa pu ga z nie pod ci´ -
ty mi lot ka mi nie mo ̋ e ko rzy staç ze s∏oƒ -
ca i Êwie ̋ e go po wie trza. Oczy wi Êcie wy no -
sze nie kla tek jest k∏o po tli we, ale nie jest nie -
mo˝ li we. Po za tym uwa ̋ a my, ˝e na wet pa pu -
ga z pod ci´ ty mi lot ka mi nie po win na byç za -
bie ra na na ze wnàtrz. Za wsze ist nie je bo -
wiem nie bez pie czeƒ stwo, ˝e si´ cze goÊ wy -
stra szy i od le ci, tak jak ˝a ko z opi sa nej wy -
˝ej hi sto rii. A z Fo rum Dys ku syj ne go zna -
my wi´ cej ta kich przy pad ków. Po -
za tym na ze wnàtrz prze stra szo na pa pu ga, na -
wet po zba wio na mo˝ li wo Êci lo tu, mo -
˝e czmych nàç na pie cho t´ w ja kieÊ nie do st´p -
ne miej sce, gdzie jej mo ̋ e my ju˝ nie od na -
leêç.

Nie jest te˝ praw dà, ˝e pa pu gi w nie wo -
li nie po trze bu jà la ta nia. Ow -
szem, nie jest im ono po trzeb ne do zdo by wa -
nia po ̋ y wie nia, ale jest ko rzyst ne z in nych po -
wo dów. Trze ba so bie uÊwia do -
miç fakt, ˝e pra wie wszyst ko w pta siej ana to -
mii i fi zjo lo gii jest zwià za ne w∏a Ênie ze zdol no -

Êcià do lo tu. Szcze gól nie wi daç to na przy k∏a -
dzie bu do wy i dzia ∏a nia uk∏a du od de cho we -
go. Po zba wie nie pta ka tej mo˝ li wo Êci, mo -
˝e wi´c mieç zna czà cy wp∏yw na kon dy -
cj´ i stan zdro wia te go uk∏a du. W ostat -
nim cza sie co raz cz´ Êciej za czy na si´ wià -
zaç przy pad ki za cho ro wa nia na grzy bi c´ wor -
ków po wietrz nych z bra kiem lo tu. U pa pu -
gi, któ ra nie la ta, p∏u ca i wor ki po wietrz -
ne nie sà wen ty lo wa ne, co stwa rza do sko na -
∏e wa run ki do roz wo ju cho ro by. Je Êli na -
wet or ga nizm pta ka nie jest za in fe ko wa ny
grzy bem, to jest prze wle kle nie do tle nio -
ny. We d∏ug nas lot jest po trze by pa pu -
dze nie tyl ko z uwa gi na zdro wie fi zycz ne. Pa -
pu gi sà pta ka mi bar dzo ak tyw ny mi, cz´ sto du -
˝à cz´Êç dnia sp´ dza jà na za ba -
wach. Lot jest jed nym z ele men tów tych za -
baw. Nie wie my tak ̋ e, co pa pu ga od czu -
wa pod czas lo tu. Ob ser wu jàc na sze la ta jà -
ce i krzy czà ce o Êwi cie pa pu gi, nie mo ̋ e -
my si´ oprzeç wra ̋ e niu, ˝e od czu wa -
jà one wiel kà przy jem noÊç. Nie jest to an tro -
po mor fi za cja, od czu wa nie przy jem no -
Êci nie jest za re zer wo wa ne tyl ko dla cz∏o wie -

ka, jest to uni wer sal ny dla kr´ gow ców me -
cha nizm neu ro hor mo nal ny. W∏a Ênie wy si -
∏ek fi zycz ny – dla cz∏o wie ka b´ dzie to na przy -
k∏ad bieg, a dla pa pu gi pew nie lot – jest jed -
nym z naj sil niej szych sty mu la to rów wy dzie la -
nia hor mo nów szcz´ Êcia – be ta -en dor -
fin – przez mózg. Po zba wie nie na tu ral ne -
go ru chu sprzy ja apa tii i de pre sji. Nie wy star -
czy ob wieêç sie dzà cà na drà˝ ku pa pu -
g´ po oko li cy, w ce lu do star cze nia jej bodê -
ców psy chicz nych, je ̋ e li jej ogól ny stan po -
wo du je, ˝e nic jej nie b´ dzie cie szyç.

Pod czas lo tu u pta ków do cho dzi do po -
nad dzie si´ cio krot ne go wzro stu tem pa prze -
mia ny ma te rii w sto sun ku do spo czyn ko we -
go. Ptak, któ ry tyl ko sie dzi i cho dzi, po trze -
bu je kil ku krot nie mniej po kar mu ni˝ cz´ -
sto la ta jà cy, wi´c na ra ̋ o ny jest na oty -
∏oÊç lub, je ̋ e li pro por cjo nal nie do za po trze -
bo wa nia b´ dzie mniej jad∏, nie b´ dzie spo ̋ y -
wa∏ wy star cza jà cej ilo Êci sk∏ad ni ków od ̋ yw -
czych, ta kich jak wi ta mi ny, pier wiast ki Êla do -
we czy nie któ re nie zb´d ne kwa sy t∏usz czo -
we i ami no kwa sy. Ko niecz ne wte dy sta -
je si´ do sy py wa nie „sztucz nych” su ple men -

Ko lo ro we lu ster ka na skrzy d∏ach u ama zon ki sà nie tyl ko pi´k ne, ale to tak ̋ e wa˝ ny sy gna∏ wi zu al ny dla in nych pa pug. Usu ni´ cie tych piór mo ̋ e mieç trud -
ne do okre Êle nia skut ki dla po ro zu mie wa nia si´ pa pug mi´ dzy so bà. Fot. A. Dzia∏owski
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tów die ty, któ re wy ma ga jà pre cy zyj ne -
go daw ko wa nia i wie- dzy oraz Êwia do mo -
Êci opie ku nów pa pu gi.

Ko lej nym pro ble mem, ja ki mo ̋ e si´ po ja -
wiç w zwiàz ku z pod ci´ ciem lo tek, sà upad -
ki i ura zy. Pa pu ga, któ ra na gle tra ci zdol -
noÊç lo tu, pró bu je la taç i spa da na pod ∏o -
g´. Naj cz´ Êciej do cho dzi wte dy do ura -
zów oko lic most ka. Zna my ˝a ko, któ re pod -
czas ta kich upad ków kil ka ra zy ro ze rwa ∏o so -
bie skó r´. Ra na mu sia ∏a zo staç zszy ta przez le -
ka rza. Pod ci´ cie lo tek mo ̋ e te˝ sprzy jaç sku -
ba niu si´ przez pa pu g´, gdy˝ pió ra in nej d∏u -
go Êci, z ostry mi i ster czà cy mi koƒ ców ka -
mi, mo gà dra˝ niç pta ka. Sku baç si´ te˝ mo -
˝e ner wo wa pa pu ga, któ ra nie ma mo˝ li wo -
Êci wy ̋ y cia si´ w cza sie lo tu.

In nym pro ble mem jest sa ma tech ni ka pod -
ci na nia lo tek. Ostat nio na Fo rum Dys ku syj -
nym „Pa pu gi” opi sy wa ny by∏ przy pa dek ˝a -
ko, któ re mu le karz, spe cja li sta z kli ni -
ki dla pta ków, pod cià∏ za du ̋ o lo tek i pod -
cià∏ je za bar dzo (zo sta wi∏ za krót kie reszt -
ki piór). Od ra sta jà ce lot ki nie sà os∏o ni´ -
te przez in ne i sta le si´ ∏a mià. Do dat ko -
wym pro ble mem jest to, ˝e w cza sie ro Êni´ -
cia pió ra sà bar dzo wra˝ li we. Nie os∏o ni´ -
te przez sà sia du jà ce lot ki sà sta le na ra ̋ o -
ne na ura zy, co jest dla pta ka bar dzo bo le -
sne. Nie wie my, jak ta hi sto ria si´ skoƒ -
czy, byç mo ̋ e za pa r´ lat pa pu ga od zy -
ska zdol noÊç lo tu, a mo ̋ e ju˝ na za wsze zo -
sta nie nie lo tem.

Nie je ste Êmy te˝ w sta nie zgo -
dziç si´ z wy li czo ny mi przez au to ra za le ta -
mi pod ci na nia lo tek. Uwa ̋ a my, ˝e jest
wr´cz prze ciw nie. Przede wszyst -
kim nie jest praw dà, ˝e pa pu ga z pod ci´ ty -
mi lot ka mi wy ka zu je wi´k szà pew noÊç sie -
bie. Jest do k∏ad nie od wrot nie. W na tu -
rze lot to mo˝ li woÊç uciecz ki przed nie bez -
pie czeƒ stwem. Tak sa mo jest w nie wo li: pa -
pu ga, któ ra wie, ˝e jak coÊ b´ dzie jej za gra -
˝aç, to mo ̋ e od le cieç, czu je si´ pew niej. Pa -
pu ga z pod ci´ ty mi lot ka mi nie mo -
˝e uciec, co wià ̋ e si´ z wi´k szà agre syw no -
Êcià ta kie go pta ka (ina czej ni˝ jest to przed -
sta wio ne w ar ty ku le). Strach i nie pew -
noÊç ro dzà agre sj´. Wi´k szoÊç pa pug w sy tu -
acji za gro ̋ e nia od la tu je. Brak ta kiej mo˝ li wo -
Êci po wo du je, ˝e pa pu ga czu je si´ przy par -
ta do mu ru. Nie mo ̋ e uciec, wi´c mu si za -
ata ko waç. Dla te go te˝ wÊród pa pug z pod -
ci´ ty mi lot ka mi jest znacz nie wi´ cej ta -
kich, któ re dzio bià i wy ka zu jà in ne for -
my agre sji.

Oczy wi Êcie przez pod ci´ cie lo tek je ste -
Êmy w sta nie wy eli mi no waç pew ne skut -
ki agre sji, np. pa pu ga, któ ra ata ku je lu dzi z lo -
tu, nie b´ dzie mo g∏a te go ro biç. Pa pu -
ga nie ata ku je jed nak bez po wo du i tyl ko zna -
le zie nie go i wy eli mi no wa nie jest praw dzi -
wym roz wià za niem pro ble mu.

Nie jest te˝ praw dà, ˝e pa pu ga z pod ci´ ty -
mi lot ka mi nie oka zu je stra chu w nie ty po -
wych sy tu acjach. Byç mo ̋ e nie ucie -
ka, bo nie ma jak, ale nie ozna -
cza to, ˝e si´ nie boi. Wr´cz prze ciw -
nie, boi si´ jesz cze bar dziej, bo wie, ˝e nie b´ -
dzie mo g∏a uciec. Po za tym oba wa przed no -
wo Êcia mi i nie ty po wy mi sy tu acja mi jest na tu -
ral na dla pa pug.

Mam 10 du ̋ ych pa pug, w tym pa r´ nie la ta -
jà cych z ró˝ nych po wo dów (nie pod ci -
nam ju˝ pa pu gom lo tek) i za uwa ̋ y -
∏em, ˝e te, któ re nie la ta jà, tyl ko cho -
dzà po pod ∏o dze, znacz nie bar dziej nisz -
czà me ble, sprz´ ty i drzwi. La ta jà cym pa pu -
gom ∏a twiej jest przy go to waç plac za baw z ga -
∏´ zia mi i za baw ka mi do nisz cze nia, ta kie pta -
ki te˝ znacz nie rza dziej scho dzà na pod ∏o -
g´, gdzie jest naj wi´ cej za gro ̋ eƒ i naj wi´ -

cej sprz´ tów do znisz cze nia. La ta jà ce pa pu -
gi wy ko rzy stu jà znacz nà cz´Êç ener gii na la ta -
nie, te, któ re nie la ta jà, mu szà za -
jàç si´ czymÊ in nym i naj cz´ Êciej zaj mu -
jà si´ nisz cze niem.

Ab so lut nie nie zga dza my si´ ze stwier dze -
niem, ˝e pa pu gi z pod ci´ ty mi lot ka mi mo -
gà ak tyw niej uczest ni czyç w na szym ˝y -
ciu i wy twa rza si´ wte dy g∏´b sza wi´ê pta -
ka z opie ku nem oraz cz´ Êciej do cho dzi do in -
te rak cji z cz∏on ka mi ro dzi ny. Nie zga dza -
my si´ te˝ ze stwier dze niem, ˝e pa pu gi z nie -
pod ci´ ty mi lot ka mi sà wy klu czo ne z ˝y cia ro -
dzi ny. Wszy scy ma my la ta jà ce pa pu gi. Wi´k -
szoÊç z nas nie za my ka ich nor mal nie w klat -
kach. Pa pu gi sà oswo jo ne, do ma ga jà si´ na -
sze go to wa rzy stwa i na szej uwa gi. Nie wy -
obra ̋ a my so bie, w ja ki spo sób unie mo˝ li wie -
nie tym pta kom la ta nia, mo g∏o by je jesz -
cze bar dziej zbli ̋ yç do nas. Oczy wi Êcie mo˝ -
na po wie dzieç, ˝e pa pu ga, któ ra mo ̋ e po le -
cieç, gdzie chce, rza dziej b´ dzie sie dzia -
∏a na na szym ra mie niu, bo cza sem wy bie -
rze sza f´. Jed nak, we d∏ug nas, na tym po le -
ga part ner ska wi´ê cz∏o wie ka z pa pu gà, ̋ e da -
je si´ pta ko wi mo˝ li woÊç wy bo ru. Pod ci´ -
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cie lo tek po zba wia jà tej mo˝ li wo Êci: jak po -
sta wi my pta ka na sto ja ku, to b´ dzie sie -
dzieç na sto ja ku; jak na ra mie niu, to na ra mie -
niu. Zmu sze nie pa pu gi do sie dze nia przez ca -
∏y dzieƒ na na szym ra mie niu nie ma jed -
nak nic wspól ne go z g∏´b szà jej wi´ zià z na -
mi, to tyl ko po zór ta kiej wi´ zi. Praw -
dà jest, ˝e la ta jà ca pa pu ga wy ma ga wi´ -
cej od w∏a Êci cie la. We d∏ug nas ma to jed -
nak wp∏yw na two rze nie si´ fak tycz nej g∏´b -
szej wi´ zi po mi´ dzy w∏a Êci cie lem a pa pu -
gà. Ta ki w∏a Êci ciel mu si bo wiem po Êwi´ ciç pa -
pu dze wi´ cej cza su, mu si o niej wi´ cej wie -
dzieç, bar dziej si´ przej mo waç tym, co ro -
bi. Wszyst ko to pro wa dzi do wi´k sze go za in -
te re so wa nia si´ pa pu gà i jej po trze ba -
mi, co z ko lei wp∏y wa na po g∏´ bia -
nie si´ zwiàz ku mi´ dzy w∏a Êci cie lem a pta -
kiem.

W ar ty ku le „Agre sja pa pug” au tor nie przy -
ta cza in ne go, cz´ sto po wta rza ne go ar gu men -
tu za pod ci na niem lo tek: szyb sze i ∏a twiej -
sze oswo je nie pa pu gi. Jest to jed nak na ty -
le cz´ sto spo ty ka ne, ˝e chce my si´ i do te -
go od nieÊç. Ow szem, cza sem mo ̋ e to za -
dzia ∏aç. Tyl ko py ta nie, czy na praw d´ war -
to. Znacz nie cz´ Êciej ma my jed nak do czy nie -
nia je dy nie z po zo rem oswo je nia. Pa pu -
ga, któ ra nie ma mo˝ li wo Êci, aby od le -
cieç od nas, nie sie dzi z na mi dla te -
go, ˝e jà oswo ili Êmy, ale dla te go, ˝e nie ma in -

ne go wy bo ru. Mo˝ na si´ te˝ spo tkaç z sy tu -
acja mi, w któ rych pod ci´ cie lo tek za dzia ∏a -
∏o wr´cz od wrot nie.

Mam ama zon k´, któ rej kie dyÊ pod ci´ -
∏am lot ki, ˝e by pa pu ga si´ szyb ciej oswo -
i∏a (tak wy czy ta ∏am w „mà drych” ar ty ku -
∏ach). Po nie wa˝ ama zon ka nie wy mie -
nia wszyst kich piór w cià gu jed ne go ro ku, ko -
lej ne dwa la ta mo˝ na okre Êliç ja ko „wy j´ -
te z ˝y cio ry su”. Pa pu ga by ∏a tak skon cen tro -
wa na na tym, ˝e nie mo ̋ e uciec, ˝e nie re ago -
wa ∏a na nic. Jak zbli ̋ a ∏am si´ do klat ki, to spa -
da ∏a g∏o wà w dó∏, roz bi ja jàc si´ o pod ∏o g´. Za -
cz´ ∏a si´ oswa jaç do pie ro wte dy, gdy od ro -
s∏y jej pió ra i mo g∏a po now nie po czuç si´ bez -
piecz nie. Te raz jest w pe∏ ni oswo jo -
na. Przez pod ci´ cie lo tek oswa ja nie trwa -
∏o jed nak dwa la ta d∏u ̋ ej.

W ar ty ku le pre zen to wa ne sà zdj´ -
cia ze wspól ne go spa ce ru w∏a Êci cie li z pa pu ga -
mi. Pa pu gi sie dzà na r´ kach w∏a Êci cie li, któ -
rzy so bie spa ce ru jà. Za sta na wia my si´, co ta -
kie go ma jà daç te spa ce ry. Pa pu ga znaj du -
je si´ na gle w zu pe∏ nie nie zna nym so bie oto -
cze niu, jest ze stre so wa na. Na pew no tak ̋ e re -
agu je na obec noÊç in nych lu dzi i in nych pa -
pug. Czy na pew no ta ki spa cer jest dla pa pu -
gi, czy przy padkiem nie jest tak, ˝e to cz∏o -
wiek jest tu taj naj wa˝ niej szy i dla nie -
go jest ten spa cer? Czy nie jest tak, ˝e przy zwy -
cza je ni je ste Êmy do wi ze run ku psa, z któ -

rym fak tycz nie wsz´ dzie mo ̋ e my wyjÊç, któ -
ry za wsze wier nie nam to wa rzy szy i nie Êwia -
do mie na rzu ca my t´ ro l´ pa pu dze? Nie my Êli -
my przy tym, ˝e to zu pe∏ nie in ne zwie -
rz´ ni˝ pies, ma jà ce ca∏ ko wi cie od mien nà psy -
chi k´ i in ne po trze by. Czy dla wàt pli wej przy -
jem no Êci kil ku week en do wych spa ce rów z pa -
pu gà war to a˝ ty le po Êwi´ ciç i na d∏u gie mie sià -
ce po zba wiç pta ka je go pod sta wo wej umie j´t -
no Êci?

Od pra wie dwóch lat mam ar´ ara rau -
n´. Ja kiÊ czas te mu do ku pi ∏em dru gà do pa -
ry. Nie ste ty, pa pu ga by ∏a trzy ma na w nie wiel -
kiej klat ce, bez mo˝ li wo Êci lo tu, na do da -
tek przed sprze da ̋ à wy rwa no jej znisz czo -
ne pió ra, co jesz cze bar dziej ogra ni czy -
∏o jej zdol noÊç la ta nia. Przez pa r´ mie si´ -
cy ara nie la ta ∏a. Trud no mi na wet opi -
saç, co czu ∏em, jak zo ba czy ∏em jej pierw -
szy lot.

Obowiàzujàca w Polsce ustawa z dnia 21
sierpnia 1997 r. o ochronie zwierzàt (Dz. U. z
1997 r. Nr 111, poz. 72, z póên. zm.)
wymaga, byÊmy traktowali zwierz´ta
humanitarnie, co jest definiowane jako
traktowanie uwzgl´dniajàce potrzeby
zwierz´cia i zapewniajàce mu opiek´ i
ochron´. Latanie jest naturalnà potrzebà
papugi i pozbawienie jej tej mo˝liwoÊci
interpretujemy jako naruszenie przepisu
ustawy.
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Papugi pozbawione mo˝liwoÊci lotu tak˝e niszczà mieszkanie. Fot. P. Szajek


