
Pozytywny
trening papug
Wst´p do tech ni ki po zy tyw ne go wzmac nia nia
bodêców oraz ko rzy Êci wy ni ka jà ce z jej sto so wa nia

Bar ba ra He iden re ich 

Ary je˝ d˝à ce na ro wer kach, 
ka ka du pod no szà ce fla gi, ko nu -
ry za chwy ca jà ce pu blicz -
noÊç swy mi po pi sa mi. Ta kie sko -
ja rze nia u prze ci´t ne go cz∏o wie -
ka wy wo ∏u je s∏o wo tre -
ning w od nie sie niu do pa -
pug. Jak kol wiek praw -
dà jest, i˝ za wy mie nio ne za cho -
wa nia od po wie dzial ny jest tre -
ning, ogra ni cze nie suk ce -
sów do krót kiej li sty sztu -
czek jest ni czym in nym, jak za -
w´ ̋ a niem po ten cja ∏u za cho -
waƒ, ja kie je ste Êmy w sta nie wy -
wo ∏aç u pta ków, je dy -
nie wzmac nia jàc po zy tyw -
ne bodê ce.
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TTre ning to pro ces na ucza nia. Wzmac -
nia jàc po zy tyw ne bodê ce, prze ka zu je -
my pta ko wi in for ma cj´, jak ma si´ za -

cho wy waç, aby uzy skaç po ̋ à da nà re ak cj´.
Li sta za cho waƒ, ja kich je ste Êmy w sta nie
wy uczyç pa pu g´, cià gnie si´ prak tycz nie
w nie skoƒ czo noÊç. Sku tecz ny tre ning jest
w na szym r´ ku na rz´ dziem. Na rz´ dziem
wy ko rzy sty wa nym nie tyl ko w ce lach roz -
ryw ko wych, ale tak ̋ e w cza sie le cze nia
za bu rzeƒ be ha wio ral nych, za rzà dza nia
pta ka mi na eks po zy cji, u∏a twie nia wspó∏ -
pra cy w pro ce sie le cze nia – kie dy pta ka
trze ba pod daç sze re go wi pro ce dur, a tak -
˝e w pro gra mach ho dow la nych.

Tre ning opar ty jest
na pod sta wach na uko wych

Co praw da tre ning nie jest zja wi skiem
no wym dla en tu zja stów pta ków, jed nak
roz wój na uki w tym kie run ku na bra∏ roz -
p´ du sto sun ko wo nie daw no. Na uka, znaj -
du jà ca za sto so wa nie w tre nin gu, czer pie
swà wie dzà z po zna wa nia pro ce su ucze nia
si´ or ga ni zmu. W chwi li obec nej od cho dzi
si´ od ka ra nia i ne ga tyw nych bodê ców, sta -
ra jàc si´ ra czej wzmac niaç po zy tyw ne za -
cho wa nia, a˝ do mo men tu uzy ska nia po ̋ à -
da ne go efek tu (patrz de fi ni cje w ram ce).

Wy ko rzy sta nie na uko wych pod staw
w tre nin gu po zwa la nam unik nàç b∏´ dów
wy ni ka jà cych ze sto so wa nia si´ do obie go -
wych opi nii oraz chy bio nych po rów naƒ
za cho waƒ pa pug do za cho waƒ ludz kich.
Roz ra sta jà ca si´ wie dza na te mat za cho -
waƒ pa pug i w∏a Êci wych me tod po st´ po -
wa nia jest ogól no do st´p na, ka˝ dy mo ̋ e jà
po siàÊç i sto so waç, nie jest ona ob j´ ta pra -
wem han dlo wym ani ˝ad nym pa ten tem.
Po st´p na uki uczy ni∏ wie le za cho waƒ pa -
pug bar dziej zro zu mia ∏y mi i tym sa mym
da∏ nam na rz´ dzia do ich mo dy fi ko wa nia.
Po zwo li∏ nam unik nàç dzia ∏a nia po omac -

ku, a po zy tyw ne wzmac nia nie ni we lu je
stres, bu du je wi´ê i za ufa nie po mi´ dzy
pta kiem a opie ku nem.

Po ten cja∏ tkwià cy w po zy tyw nym
wzmac nia niu bodê ców

Pod wie lo ma wzgl´ da mi Êro do wi sko
ho dow ców pa pug tkwi jesz cze w po wi ja -
kach, dla te go ukie run ko wa ny tre ning
i mo˝ li woÊç mo dy fi ka cji za cho waƒ pta ków
otwie ra przed na mi wie le no wych mo˝ li -
wo Êci, uspraw ni tak ̋ e sze reg dzia ∏aƒ, ta -
kich jak ho dow la czy za bie gi me dycz ne.
Po zy tyw ne wzmac nia nie od wie lu lat jest
pod sta wà pra cy z ssa ka mi mor ski mi,
a w∏a Ênie dzi´ ki tej me to dzie w cià gu
ostat nich dzie si´ ciu lat do ko na∏ si´ ogrom -
ny po st´p w tre su rze psów. Bez wzgl´d nie
me to da ta ma w so bie wiel ki po ten cja∏
i po win na byç roz po wszech nia na i wy ko -

rzy sty wa na przez en tu zja stów pa pug na
ca ∏ym Êwie cie.

Wie le osób sto su jà cych t´ me to d´
uÊwia do mi ∏o so bie, ˝e wi´k szoÊç prze sà -
dów funk cjo nu jà cych w Êro do wi sku mi ∏o -
Êni ków pa pug nie jest za ko rze nio nych
w ˝ad nej na uce i sto so wa nie si´ do nich po
pro stu nie ma sen su. Oka zu je si´, ˝e ugry -
zie nie przez w∏a snà pa pu g´ nie jest nie -
unik nio ne. Pa pu ga sia da jà ca wy ̋ ej ni˝ na
po zio mie ra mion nie b´ dzie spra wia ∏a k∏o -
po tów oraz nie ko niecz nie b´ dzie agre -
syw na w sto sun ku do ob cych. Po przez po -
zy tyw ne wzmac nia nie bodê ców mo˝ na
z po wo dze niem na uczyç jà prak tycz nie
ka˝ de go za cho wa nia. Oso by sto su jà ce t´
me to d´ na ogó∏ w pierw szej ko lej no Êci
uczà pa pu g´ wy mie nio nych po ni ̋ ej, nie -
zwy kle przy dat nych w ˝y ciu co dzien nym,
za cho waƒ:
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Po zy tyw ne wzmac nia nie: u˝y cie bodê ca ma jà ce go na ce lu wzmoc nie nie lub zwi´k sze nie cz´ sto tli wo Êci po ̋ à da ne go za cho wa nia.
Jest to sys tem opar ty tyl ko na na gra dza niu. Pta ki ch´t nie i szyb ko uczà si´, jak wy wo ∏y waç po zy tyw ne bodê ce. Wie lo krot nie efekt prze -
wy˝ sza za mie rzo ny cel. Tre ning te go ty pu jest opar ty na naj ak tu al niej szych osià gni´ ciach na uki i szcze gól nie po le ca ny.

Ne ga tyw ne wzmac nia nie: usu ni´ cie bodê ca po prze dza jà ce go nie po ̋ à da ne za cho wa nie, w ce lu os∏a bie nia i zmniej sze nia cz´ sto tli -
wo Êci je go wy st´ po wa nia. Jest to sys tem opar ty na uni ka niu wy wo ∏y wa nia nie po ̋ à da nej re ak cji. Nie jest to pro ces tak sku tecz ny jak po -
zy tyw ne wzmac nia nie, nie mo ty wu je pta ków do in ten syw nej pra cy i z re gu ∏y osià ga jà one je dy nie wy ma ga ne mi ni mum na tre nin gach. Nie
po le ca my.

Ka ra nie: na ra ̋ a nie pta ka na ne ga tyw ny bo dziec lub usu ni´ cie bodê ca po zy tyw ne go w od po wie dzi na nie po ̋ à da ne za cho wa nie, w ce -
lu je go wy eli mi no wa nia lub zmniej sze nia cz´ sto tli wo Êci. Ka ra naj cz´ Êciej nie da je ˝ad nych kon struk tyw nych efek tów, na to miast cz´ sto wy -
wo ∏u je strach, apa ti´, uciecz k´ oraz pro wo ku je do agre sji. Ka ra nie os∏a bia za ufa nie pta ka do tre ne ra. Ab so lut nie nie wska za ne.



– sa mo dziel ne wej Êcie na r´ k´ opie ku na,
– sa mo dziel ne wej Êcie na r´ k´ oso by ob -

cej,
– wej Êcie do trans por te ra,
– za ba wa w za wi ja nie r´cz ni kiem (przy -

dat na do po bie ra nia krwi – przyp. red.),
– wej Êcie na wa g´,
– po wrót do klat ki,
– za ba wa w okre Êlo nym i prze zna czo nym

do te go miej scu, 
– in te rak cje z in ny mi pta ka mi bez oka zy -

wa nia agre syw nych za cho waƒ.
Na st´p nà gru pà za cho waƒ sà te, któ re
wzbo ga ca jà ˝y cie pta ka, bu du jà za ufa nie
mi´ dzy opie ku nem a pa pu gà i w koƒ cu
pe∏ nià funk cj´ roz ryw ko wà:
– do ty ka nie ce lu,
– ma cha nie sto pà,
– ma cha nie skrzy d∏em,
– roz po Êcie ra nie skrzy de∏,
– przy ta ki wa nie na TAK,
– kr´ ce nie g∏o wà na NIE,
– ob rót,
– przy no sze nie przed mio tów,
– mó wie nie na ko men d´ (znak opie ku na).

Wie le spo Êród na uczo nych za cho waƒ,
na pierw szy rzut oka wy glà da jà cych ra czej
na to, ˝e ma jà cha rak ter roz ryw ko wy,
w rze czy wi sto Êci u∏a twia prze pro wa dze nie
ba da nia i in nych czyn no Êci le kar skich na
przy tom nym i w ˝a den spo sób nie skr´ po -
wa nym pta ku, np. pod ci´ cie piór, ob ci na nie
pa znok ci, ale tak ̋ e in ne czyn no Êci przed -
sta wio ne po ni ̋ ej (Film po ka zu jà cy ta kie za -
cho wa nia jest pre zen to wa ny na warsz ta -
tach or ga ni zo wa nych przez au tor k´).
– ba da nie ogól ne: ob ma cy wa nie ca ∏e go

pta ka, 
– po bie ra nie pró bek z klo aki,
– po bie ra nie pró bek z noz drzy,
– prze pro wa dza nie USG,
– od czyt tem pe ra tu ry z klo aki,
– ne bu li za cja (roz py la nie Êrod ków w obec -

no Êci pta ka),
– przy zwy cza je nie do za k∏a da nia ma secz ki

u˝y wa nej do nar ko zy wziew nej,
– po bie ra nie krwi.

Ta ki tre ning prze pro wa dza ny jest ju˝

Poprzez po zy tyw ne wzmac nia nie
bodê ców mo˝ na z po wo dze niem na -
uczyç papug´ prak tycz nie ka˝ de go za -
cho wa nia.

Na uka sa mo dziel ne go wcho dze nia na r´ k´ opie -
ku na po win na byç wspar ta s∏o wa mi.



w wie lu ogro dach zoo lo gicz nych i oÊrod -
kach ho dow li.

Po sze rza jà ca si´ sta le wie dza i po ja wia -
jà ce si´ co raz do sko nal sze na rz´ dzia do
prak tycz ne go jej sto so wa nia, otwie ra jà
przed na mi mo˝ li wo Êci te ra pii za bu rzeƒ
be ha wio ral nych u pa pug, mi´ dzy in ny mi
ta kich jak: gry zie nie, sa mo oka le cze nie,
nad mier ne przy wià za nie do jed nej oso by
oraz g∏o Êne krzy ki, któ re ma jà na ce lu
zwró ce nie uwa gi w∏a Êci cie la. Wie my ju˝,
co i jak zro biç, ˝e by nie in wa zyj ny mi me to -
da mi od uczyç pta ka za cho waƒ, któ re wy -
pra co wa∏, aby zdo by waç uwa g´ opie ku na
i kon tro lo waç, w pew nym sen sie, ota cza -
jà ce go Êro do wi sko. Nie ste ty wie le wi ny
po no szà w∏a Ênie lu dzie, któ rzy cza sem
nie Êwia do mie pro wo ku jà i utrwa la jà z∏e
i nie po ̋ à da ne re ak cje pta ka. Na pra wia jàc
b∏´ dy, mu si my mieç na uwa dze funk cj´, ja -
kà spe∏ nia jà w ˝y ciu pta ka okre Êlo ne re ak -
cje oraz po win ni Êmy znaç spo so by, aby

utrwa liç po ̋ à da ne za cho wa nia, nie krzyw -
dzàc przy tym psy chi ki na sze go ulu bieƒ ca. 

Tre ning, opar ty na wst´p nym kszta∏ to -
wa niu za cho wa nia, jest tro ch´ jak ta niec
opie ku na z pta kiem. Ptak mo ̋ e suk ce -
syw nie prze cho dziç ko lej ne eta py i tym
sa mym zbli ̋ aç si´ do cz∏o wie ka, ale
w pew nym mo men cie mo ̋ e si´ za wa haç,
chcieç si´ za trzy maç. Tech ni ka ta jest do
ta kie go za cho wa nia przy sto so wa na, nic
nie dzie je si´ na si ∏´. W ta kim przy pad ku
opie kun wy bie ra do tre nin gu ele ment,
któ ry ptak ju˝ opa no wa∏, dzi´ ki te mu pa -
pu ga do sta je czas na uzy ska nie pew no Êci
sie bie. W mo men cie, kie dy ptak jest go to -
wy, prze cho dzi my p∏yn nie do ko lej ne go
eta pu tre nin gu i tak da lej. Za tem tem po
na uki za le ̋ y od pta ka i wszyst ko dzie je si´
w spo sób na tu ral ny, a w ra zie po trze by
za wsze mo˝ na si´ cof nàç do punk tu wyj -
Êcia i pójÊç tà sa mà dro gà. Ta ki spo sób na -
uki wy ma ga od tre ne ra nie zwy k∏e go wy -
czu cia i in dy wi du al ne go do sto so wa nia
pro gra mu do ka˝ de go ga tun ku i osob ni ka.

Z po czàt ku ptak nie b´ dzie ro zu mia∏ na -
szych zna ków i ko mend, to oczy wi ste.
Dla te go na sze dzia ∏a nia po win ny zmie rzaç
do punk tu, kie dy ptak wy ka ̋ e cho cia˝
drob ny ele ment po ̋ à da ne go za cho wa nia,
np.: ˝e by na uczyç pta ka sia daç na r´ ku,
mo˝ na u˝yç ziar na s∏o necz ni ka, aby zwa -
biç go w na szym kie run ku. W mo men cie,

kie dy ptak wej dzie nam na r´ k´, otrzy mu -
je sy gna∏ wià ̋ à cy, aby sko ja rzy∏ za cho wa -
nie ja ko pra wi d∏o we. W trak cie wcho dze -
nia na r´ k´, po wi nien us∏y szeç ko men d´,
np. „hop”, aby ko ja rzy∏ s∏o wo z czyn no -
Êcià. W koƒ cu utrwa la my za cho wa nie po -
zy tyw nym bodê cem wzmac nia jà cym, czy li
na szym s∏o necz ni kiem. W∏a Ênie po wià za li -
Êmy ko men d´ z czyn no Êcià i wzmoc ni li -
Êmy jà po zy tyw nym bodê cem. Z cza sem
ptak sko ja rzy ko men d´ z czyn no Êcià i na -
gro dà. Sy tu acjà do ce lo wà jest wy ko ny wa -
nie przez pta ka czyn no Êci na ko men d´
i wy eli mi no wa nie s∏o necz ni ka. 

Po win ni Êmy sto so waç ko lej ne eta -
py tre nin gu:
1. Pre zen ta cja ko men dy przez tre ne ra.
2. Ptak po wi nien wy ka zaç za cho wa nie

zbli ̋ o ne do te go, ja kie chce my uzy skaç.
3. Ptak otrzy mu je sy gna∏ wià ̋ à cy po ̋ à da -

ne za cho wa nie z czyn no Êcià. 
4. Ptak otrzy mu je po zy tyw ny bo dziec

wzmac nia jà cy, ma jà cy utrwa liç za sy gna -
li zo wa ne ju˝ po ̋ à da ne za cho wa nie.

5. Pro ces po wta rza my a˝ do uzy ska nia po -
wta rzal no Êci, z cza sem do da je my ko lej -
ne ele men ty.

W mo men cie, kie dy ptak poj mie za le˝ -
noÊç mi´ dzy ko men dà a czyn no Êcià, mo -
˝e my wy eli mi no waç sy gna∏ wià ̋ à cy, któ ry
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Jak si´ na uczyç by cia do brym 
na uczy cie lem?

Wbrew po zo rom tech ni ka po zy tyw ne go
wzmac nia nia jest pro sta. Jak ka˝ da umie j´t -
noÊç w mia r´ prak ty ko wa nia wy cho dzi co -
raz le piej i le piej. Wie le ele men tów i za cho -
waƒ mo ̋ e byç tre no wa nych w 20-mi nu to -
wych se sjach. Po ni ̋ ej przed sta wio no kil ka
po j´ç przy dat nych w mia r´ po g∏´ bia nia
stop nia wta jem ni cze nia i za awan so wa nia
w tre no wa nych czyn no Êciach.

Znak/ko men da: sy gna∏ wi zu al ny lub
wo kal ny da jà cy pta ko wi do zro zu mie nia,
ja kiej czyn no Êci czy re ak cji od nie go ocze -
ku je my.

Sy gna∏ wià ̋ à cy: sy gna li zu je do brze
wy ko na nà czyn noÊç, wià ̋ e pra wi d∏o wo
wy ko na nà czyn noÊç z na gro dà, czy li po zy -
tyw nym bodê cem. Mo ̋ e to byç klik ni´ cie,
gwizd, s∏o wo „do brze” lub do tyk.

Wst´p ne kszta∏ to wa nie za cho wa -
nia: jak tyl ko zi den ty fi ku je my po ̋ à da ne za -
cho wa nie, aby nad nim suk ce syw nie pra -
co waç, mu si my roz biç je na se ri´ mniej -
szych ele men tów. Prze su ni´ cie z jed ne go
eta pu do dru gie go mo˝ li we jest tyl ko po
osià gni´ ciu, czy li przy swo je niu, po przed -
nie go eta pu. Wy uczo ne ko lej ne eta py sk∏a -
da jà si´ na po ̋ à da ny efekt. Tak ty ka ta sto -
so wa na jest bar dzo cz´ sto, np.: do na uki
wcho dze nia na r´ k´ opie ku na i ob cych lu -
dzi, na wa g´, do trans por te ra, ma cha nia
no gà i wie lu in nych.



bar dzo u∏a twia na pro wa dze nie pta ka na
w∏a Êci wy trop, ale z cza sem sta je si´ ju˝
nie po trzeb ny. Oczy wi Êcie w ra zie pro ble -
mów z ko mu ni ka cjà, np. przy no wej ko -
men dzie, za wsze mo ̋ e my do nie go wró -

ciç. Jak kol wiek mo˝ na z cza sem wy eli mi -
no waç sy gna∏ wià ̋ à cy, nie jest to wska za -
ne w przy pad ku po zy tyw ne go bodê ca
wzmac nia jà ce go, po nie wa˝ sta no wi on
wa˝ ny ele ment mo ty wa cyj ny.

Na uka apor to wa nia
Na uka no wych za cho waƒ jest dla pa pug

nie zwy kle wa˝ na i sty mu lu jà ca, po nie wa˝
pro ces udo mo wie nia wy eli mi no wa∏ z ich
˝y cia wie le pro ble mów, a tak ̋ e po zba wi∏
je mo˝ li wo Êci in te rak cji z in ny mi zwie rz´ -
ta mi oraz przed sta wi cie la mi te go sa me go
ga tun ku. Wia do mo, ˝e pa pu gi na le ̋ à do
jed nych z bar dziej in te li gent nych zwie rzàt
na zie mi, dla te go sty mu lo wa nie ak tyw no -
Êci in te lek tu al nej jest tak wa˝ ne. Po ni ̋ ej
opi sa ny jest sche mat na uki apor to wa nia.
Ca ∏y pro ces zo sta∏ roz bi ty na drob ne ele -
men ty, dzi´ ki cze mu ∏a twiej Êle dziç po st´ -
py i w ra zie po trze by zwal niaç lub przy -
spie szaç tem po.
1. Ptak po wi nien sie dzieç na krót kim

drà˝ku, któ ry b´dzie ogra ni cza∏  je go ru -
chy na bo ki.

2. Na st´p nie ofe ru je my pa pu dze ja kiÊ sto -
sun ko wo ci´˝ ki przed miot. Mo ̋ e to
byç du ̋ y ko ra lik. Wi´k szoÊç pta ków
bar dzo szyb ko wy ko na pierw szy krok
i chwy ci ko ra lik. Je Êli tak si´ nie sta nie,
mo˝ na umie Êciç za ko ra li kiem np. s∏o -
necz nik i za czàç od do ty ka nia ce lu dzio -
bem. W tym przy pad ku ko ra lik, ja ko
bo dziec wi zu al ny, mo ̋ e my sko ja rzyç
sy gna ∏em wià ̋ à cym, np.: „pod nieÊ to”.
Na st´p nie, je Êli ptak wy ko na czyn noÊç,
wzmac nia my za cho wa nie po zy tyw nym
bodê cem. Do brze jest wpro wa dziç ko -
men d´ „pod nieÊ”, po nie wa˝ póê niej
oka ̋ e si´ ona przy dat na, je Êli b´ dzie my
chcie li çwi czyç z in ny mi przed mio ta mi.

3. Pod dziób pta ka trzy ma jà ce go ko ra lik
pod sta wia my pla sti ko wà mi secz k´,
a na st´p nie cze ka my, a˝ ptak si´ zm´ -
czy i wy pu Êci ko ra lik z dzio ba. Na szym
za da niem jest z∏a paç spa da jà cy ko ra lik
i w mo men cie, kie dy b´ dzie on ude rza∏
w dno mi secz ki, przed sta wiç pta ko wi
sy gna∏ wià ̋ à cy. Mo ̋ e to byç klik ni´ cie
lub s∏o wo „do brze”. Wa˝ ne, ˝e by wy -
braç sy gna∏ wià ̋ à cy przez roz po cz´ -
ciem tre nin gu i kon se kwent nie go sto -
so waç. Po sy gna le wià ̋ à cym na le ̋ y za -
cho wa nie po zy tyw ne wzmoc niç, np.
da jàc ziar no s∏o necz ni ka lub in ny sma -
ko ∏yk, mo ̋ e to byç tak ̋ e do tyk w ulu -
bio nych miej scach, ta kich jak ty∏ g∏o wy,
wa˝ ne, aby by∏ to dla pta ka bo dziec po -
zy tyw ny.

4. Po wta rza my ca ∏y etap wie le ra zy.
5. Na st´p nie prze su wa my mi secz k´ nie co

na bok. Te raz ptak, upusz cza jàc ko ra lik,

Samica barwnicy.

Kakadu molucka z przysmakiem.



nie tra fi do mi ski. Trze ba mu po zwo liç
nie tra fiç kil ka ra zy, nie da jàc mu sy gna -
∏u wià ̋ à ce go ani po zy tyw ne go bodê ca
wià ̋ à ce go.

6. Te raz, aby nie znie ch´ ciç pta ka, po wta -
rza my ele ment, któ ry zna, czy li upusz -
cza nie ko ra li ka do mi secz ki usta wio nej
tak, aby do niej tra fia∏.

7. Po now nie prze su wa my mi secz k´ na
bok. Je Êli ptak si´ zo rien tu je i upu Êci ko -
ra lik tak, ˝e by tra fi∏ do mi secz ki, da je my
sy gna∏ wià ̋ à cy i bar dzo en tu zja stycz nie
go na gra dza my. Je Êli ptak nie b´ dzie usi -
∏o wa∏ tra fiç do mi secz ki, wra ca my do
punk tu 3 i po wo li prze su wa my si´ do 5.

8. Je Êli za uwa ̋ y my, ˝e ptak tra fia ko ra li -
kiem do prze su ni´ tej mi secz ki, prze su -
wa my jà jesz cze da lej. Mo˝ li we, ˝e
w mia r´ jak b´ dzie my od su waç mi secz -
k´, po trzeb ny b´ dzie po wrót do kro -
ków 3-5. W koƒ cu jed nak ptak zro zu -
mie kon cep cj´ ca ∏e go çwi cze nia i b´ -
dzie my da waç mu ko ra lik na jed nym
koƒ cu drà˝ ka, a mi secz ka b´ dzie znaj do -
wa ∏a si´ na je go prze ciw le g∏ym koƒ cu.

9. Kie dy na bie rze my pew no Êci, ˝e ptak
po jà∏ ca ∏e çwi cze nie, mo˝ na spró bo waç
na uczyç go apor to wa nia ko lej nych
przed mio tów. Pra c´ z ka˝ dym no wym
przed mio tem na le ̋ y za czy naç od
upusz cza nia go do mi secz ki usta wio nej
pod dzio bem. Za dru gim ra zem tre ning
b´ dzie prze bie ga∏ szyb ciej. W mo men -
cie, kie dy çwi cze nie wy ko ny wa ne jest
per fek cyj nie na drà˝ ku, mo ̋ e my prze -
nieÊç nasz warsz tat na in nà po wierzch -
ni´, np. stó∏. Nie wy klu czo ne, ˝e w no -
wym miej scu ko niecz ne b´ dzie co fa nie
si´ do kro ków 3-7. W koƒ cu doj dzie my
do sta nu, kie dy ptak b´ dzie po wta rza∏
çwi cze nie w ró˝ nych miej scach i z ró˝ -
ny mi przed mio ta mi.

Wnio ski
Jak wi daç, tre ning wca le nie jest ta ki

trud ny do prze pro wa dze nia. Wy star czy
po jàç kil ka pro stych kon cep cji i ka˝ dy mi -
∏o Ênik pa pug mo ̋ e za czàç fa scy nu jà cà
przy go d´, któ ra za spra wà po zy tyw ne go
wzmac nia nia za owo cu je wzbo ga ce niem
Êwia ta pta ka, wy eli mi nu je ne ga tyw ne za -
cho wa nia, do da pew no Êci pa pu dze i opie -
ku no wi oraz po g∏´ bi ich wza jem ne przy -
wià za nie. Sto su jàc po zy tyw ne wzmac nia -
nie, zy ska my en tu zja stycz nie na sta wio ne -
go i g∏od ne go wie dzy ucznia. Wspól na pra -

ca cz∏o wie ka i pta ka przy czy ni si´ do jesz -
cze lep sze go po zna nia fa scy nu jà ce go Êwia -
ta pa pug.

O au tor ce
Bar ba ra He iden re ich od 1990 r. pro fe -

sjo nal nie zaj mu je si´ tre su rà zwie rzàt. Jest
za ∏o ̋ y ciel kà i w∏a Êci ciel kà fir my Go od Bird,

Inc, od lat wspó∏ pra cu jà cà ze Êro do wi -
skiem ho dow ców i en tu zja stów pa pug.
Fir ma wy da je mie si´cz nik Go od Bird Ma -
ga zi ne, któ ry jest po Êwi´ co ny g∏ów nie pa -
pu gom. www.Go oBir dInc.com

Fot. arch. autorki
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Poprzez trening mo˝na papug´ nauczyç wielu zachowaƒ przydatnych w ˝yciu codziennym, np. wejÊcie
do transportera lub na wag´.


