
JJak wy ni ka z opi sów die ty wol no ˝y jà -
cych ama zo nek w ich na tu ral nym Êro do wi -
sku za miesz czo nych w po przed nich cz´ -

Êciach ar ty ku ∏u, ama zon ki ˝y -
wià si´ przede wszyst kim ró˝ ny mi cz´ Êcia -
mi ro Êlin, mniej wi´ cej w ta kim po rzàd -
ku pod wzgl´ dem ilo Êci: owo ce, na sio -
na (np. stràcz ko we), kwia ty i pàcz ki, li Êcie, ga -

∏àz ki, ko ra i ∏y ko, ˝y wi ca drzew. Je ̋ e li przyj -
rzy my si´ do k∏ad niej owo com je dzo -
nym przez dzi kie ama zon ki, to za uwa ̋ y -
my, ˝e nie przy po mi na jà na szych, ku po wa -
nych w skle pach – so czy stych i cz´ sto bez -
barw nych ja b∏ek, gru szek, grejp fru tów, ba na -
nów czy po ma raƒ czy. Swo jà w∏ók ni stà kon sy -
sten cjà, ma ∏à ilo Êcià mià˝ szu, a za to licz ny -

mi pest ka mi, przy po mi na jà ra czej owo ce pol -
skich ro dzi mych i in tro du ko wa nych krze -
wów ozdob nych – g∏o gu, dzi kiej ró ̋ y, ja rz´ bi -
ny, aro nii, ogni ka, je ̋ yn, po rze -
czek. Mià˝sz owo ców jest zwy kle bo ga -
ty w barw ni ki: ka ro te no idy, chlo ro fil, fla wo no -
idy. Owo ce sà przez ama zon ki zja da ne w∏àcz -
nie z pest ka mi, cz´ sto to w∏a Ênie na sio -
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Ama zon ka na die cie
cz. 1I

˚y wie nie ama zo nek w warunkach domowych

Dr n. przyr. Iwo na Pal czew ska

Fot. Georg Reclos

Ka˝ da gru pa pa pug ma swój s∏a by punkt w fi zjo -
lo gii ˝y wie nia, na któ ry opie kun pta ka 
mu si zwra caç szcze gól nà uwa g´. W przy pad -
ku ama zo nek s∏a be punk ty sà dwa: 
za war toÊç t∏usz czu w die cie, na któ re go 
nad miar ama zon ki sà bar dzo wra˝ li we i za war -
toÊç wi ta mi ny A, na któ rà ma jà du ̋ e za po trze -
bo wa nie. Co wi´ cej, wi ta mi na A, ja ko roz pusz -
czal na w t∏usz czach, przy swa ja na jest 
tyl ko w obec no Êci t∏usz czu, trze ba wi´c nie zwy -
kle umie j´t nie wy wa ̋ yç sk∏ad ni ki die ty, by 
po go dziç te dwa, na po zór sprzecz ne wy ma ga -
nia. Ama zon ka mu si co dzien nie otrzy my -
waç co naj mniej 400 IU wi ta mi ny A, 
naj le piej w po sta ci be ta -ka ro te no idów, 
czy li czer wo nych, po ma raƒ czo wych i ˝ó∏ -
tych barw ni ków ro Êlin nych.
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na sà „ce lem” pta ka, a mià˝sz jest od rzu ca -
ny. In nà rzu ca jà cà si´ w oczy ce chà die ty dzi -
kich ama zo nek jest du ̋ y udzia∏ po kar -
mów, któ re uzna wa ne sà za tru jà ce lub co naj -
mniej szko dli we, np. su ro we na sio na ro -
Êlin stràcz ko wych.

Ama zon ki nie od ̋ y wia jà si´ w na tu rze ole -
isty mi orze cha mi, któ re na ogó∏ sà za twar -
de dla ich dzio bów. Wy jàt kiem jest ama zon -
ka bia ∏o li ca (Ama zo na ka wal li), w me nu któ -
rej znaj du jà si´ tak ̋ e orze chy pal mo we. Ama -
zon ki z rzad ka tak ̋ e scho dzà na tra wia -
ste rów ni ny, nie ma wi´c w ich ja d∏o spi sie na -
sion traw. Je dy nie na ob sza rach upraw -
nych, gdzie po pro stu nie ma na tu ral nych po -
kar mów ama zo nek, by prze ̋ yç, mu szà do sto -
so waç si´ i ˝y wiç si´ ku ku ry dzà, pro -
sem czy in ny mi ga tun ka mi zbó˝.

Jak wi´c ma wy glà daç die ta ama zon -
ki w wa run kach do mo wych? Czy ma my ˝y -
wiç jà sa my mi owo ca mi? Czy ma -
my daç jej do zje dze nia na sze go tru jà ce go fi -
ku sa czy wil czo mlecz? Na pew no nie! Ta jem -
ni ca prze ̋ y cia dzi kich pa pug, w któ rych ja d∏o -
spi sie znaj du jà si´ po ten cjal nie tru jà ce ro Êli -
ny, po le ga na tym, ˝e dzi kie pa pu gi uzbro jo -
ne w wie dz´, od po ko leƒ prze ka zy wa nà z oj -
ca na sy na, po pro stu wie dzà:

a) jak nie prze kro czyç szko dli wej daw ki;
b) jak kom po no waç po kar my, by ich szko -

dli we dzia ∏a nia wza jem nie si´ zno si ∏y; 
c) ja kie cz´ Êci ro Êli ny i w ja kim sta dium doj -

rza ∏o Êci czy roz wo ju wy bie raç, by za war -
toÊç szko dli wych sub stan cji by ∏a jak naj mniej -
sza;

d) ma jà do dys po zy cji lecz ni czà gli n´ lub in -
ne êró d∏o an ti do tum na spo ̋ y wa ne tru ci zny.

Po da wa nie ama zon kom (a i wi´k szo Êci in -
nych pa pug trzy ma nych w do mu) mie szan -
ki su chych zia ren opar tych na s∏o necz ni ku ja -
ko pod sta wo we go po kar mu na le ̋ eç po win -
no do za mierz ch∏ej prze sz∏o Êci. Tak zwa -
nà mie szan k´ pod sta wo wà dla du ̋ ych pa -
pug, któ rà mo˝ na na byç w ka˝ dym skle -
pie zoo lo gicz nym, sk∏a da jà cà si´ g∏ów -
nie ze s∏o necz ni ka, owsa, ku ku ry dzy, orzesz -
ków ziem nych i nie wiel kiej ilo Êci in nych su -
chych zia ren, po sia dacz ama zon ki mo ̋ e wy -
∏àcz nie spró bo waç skie∏ ko waç lub… wy sy -
paç wró bel kom zi mà do karm ni ka. Su cha ku -
ku ry dza, psze ni ca czy j´cz mieƒ sà za twar -
de dla ama zo nek i zwy kle nie je dzà one ta -
kich zia ren, a orzesz ki ziem ne sà za t∏u -
ste i nio sà ze so bà ry zy ko za ka ̋ e nia grzy -
bem z ro dza ju Asper gil lus, nie mó -
wiàc o tym, ˝e do wi´k szo Êci kra jo wych mie -

sza nek sà do da wa ne orzesz ki pra ̋ o ne, cz´ -
sto zje∏ cza ∏e od pa dy, któ re sà nie zwy kle szko -
dli we dla pa pug. Z te go ty pu mie sza nek ama -
zon ki wy ja da jà zwy kle sam s∏o necz nik. Nie -
ste ty ziar no s∏o necz ni ka jest dla ama zo -
nek sta now czo za t∏u ste, bo sk∏a -
da si´ w 50% z t∏usz czu, prak tycz nie nie za -
wie ra wi ta mi ny A ani wap nia, a je dy nà je go za -
le tà jest sto sun ko wo du ̋ a za war toÊç wi ta mi -
ny E, B1 oraz mi kro ele men tów: ma gne -
zu, man ga nu i se le nu. Su che ziar no s∏o necz ni -
ka spo ̋ y wa ne w wi´k szych ilo Êciach spe∏ -
nia ta kà ro l´ jak chip sy czy in ny bez war to Êcio -
wy „za py chacz” u lu dzi – pa pu -
zi brzuch ma ogra ni czo nà po jem noÊç. Je ̋ e -
li ptak na je si´ s∏o necz ni ka, nie zje ju˝ nic in ne -
go. S∏o necz nik w die cie ama zo nek ma za sto -
so wa nie w po sta ci skie∏ ko wa nej (im star -
sze ro Êlin ki po da je my, tym mniej sza za war -
toÊç t∏usz czu, a wi´k sza np. wi ta mi ny A), la -
tem ja ko roz ryw ka w po sta ci nie w pe∏ ni jesz -
cze doj rza ∏ych tarcz (ta kie ziar no za wie -
ra jesz cze ma ∏o t∏usz czu), w nie wiel kiej ilo -
Êci ja ko de ser, ja ko upra gnio na na gro -
da oraz u pta ków wy chu dzo nych, po cho ro -
bie, ja ko tzw. „bom ba ka lo rycz na” po zwa la jà -
ca od bu do waç re zer wy ener ge tycz ne or ga ni -
zmu. Oczy wi Êcie po wi nien to byç tyl ko s∏o -
necz nik naj lep szej ja ko Êci i od mia ny (bia -
∏y lub pa sko wa ny, a nie czar ny).

Po kar my z gru py 1, 2 i 3 po win ny sta no -
wiç pod sta w´ ˝y wie nia ama zo nek – w su -
mie ok. po ∏o w´ dzien nej ra cji po kar mo -
wej. To bo gac two wa rzyw, owo ców i zie lo -
nek przy po mi na praw dzi wà die t´ ama zo -
nek w ich na tu ral nym Êro do wi sku. To ta gru -
pa pro duk tów ma za za da nie do star -
czyç jak naj wi´k szà iloÊç wi ta -
min, a przede wszyst kim wi ta mi ny A, tak po -
trzeb nej ama zon kom. W Pol sce ma -
my co praw da w skle pach ogra ni czo ny wy -
bór, ale je ̋ e li po sta ra my si´ i do da my do te -
go la tem dzi ko ro snà ce ro Êli ny (oczy wi -
Êcie zbie ra ne po za mia stem, z da -
la od dróg, fa bryk, wy sy pisk Êmie -
ci i miejsc ucz´sz cza nych przez psy), mo˝ -
na skom po no waç ca∏ kiem bo ga tà die -
t´. W co dzien nej daw ce po kar mo wej, za le˝ -
nie od se zo nu, po win ny wi´c zna leêç si´ naj -
bo gat sze w be ta -ka ro ten, czy li pro wi ta mi -
n´ A, ciem no zie lo ne i czer wo ne wa rzy -
wa, owo ce i dzi ko ro snà ce ro Êli ny: li Êcie bro -
ku ∏ów, jar mu˝, mar chew ra zem z na cià, bu -
rak çwi k∏o wy z li Êç mi, szpi nak, cy ko ria, ru ko -
la, go to wa ny s∏od ki ziem niak (ba tat), se ler na -
cio wy, dy nia, me lon, ar buz, man da ryn ki, po -

ma raƒ cze, mo re le (wszyst kie owo ce pest ko -
we oczy wi Êcie po da je my bez pe stek), brzo -
skwi nie, nek ta ryn ki, li Êcie i p´ dy na sien ne bab -
ki, gwiazd ni ca, ogó rek ze skór kà, cu ki -
nia, owo ce ki wi, ogni ka, aro nii, bo ró -
wek ame ry kaƒ skich, m∏o de, nie doj rza ∏e kol -
by ku ku ry dzy, pa pry ka s∏od ka i ostra, tru -
skaw ki, ma li ny, je ̋ y ny, wi Ênie, cze re Ênie, li -
Êcie rzod kiew ki, m∏o de ga ∏àz ki wierz by, ja b∏o -
ni, gru szy, owo ce dzi kiej ró ̋ y, zie lo ny gro -
szek, kup ne lub sa mo dziel nie wy ho do wa -
ne kie∏ ki s∏o necz ni ka, fa so li mung, psze ni -
cy czy owsa i wie le, wie le in nych. Wy mie ni -
∏am te wszyst kie pro duk ty bez lo gicz ne go po -
rzàd ku nie bez po wo du – chcia ∏am po ka -
zaç jak wie le ró˝ nych ro Êlin mo˝ na (a na -
wet trze ba!) po da waç ama zon kom, ze sta wia -
jàc je w naj ró˝ niej szy spo sób. Ama zon -
ki sà bar dzo wy bred ne i cz´ sto wie le pra -

Wa rzy wa, szcze gól nie te bo ga te w pro wi ta mi n´
A, po win ny byç do star cza ne w du ̋ ych ilo Êciach.
Fot. W∏a dy s∏aw Kwiat kow ski

Pod sta w´ die ty ama zo nek w wa run -
kach do mo wych po win ny sta no wiç na -
st´ pu jà ce ka te go rie po kar mów:
1) su ro we wa rzy wa (20 do 30%),
2) su ro we owo ce, so ki (20 do 30%),
3) go to wa ne wa rzy wa, prze cie -
ry dla nie mow làt (10 do 20%), 
4) go to wa ne pro duk ty o wy so kiej za -
war to Êci skro bi i ni skiej za war to -
Êci t∏usz czu (20 do 30%), 
5) su che na sio na ole iste, orze -
chy (5 do 10%),
6) po kar my bia∏ ko we (10-15%),
7) do dat ki mi ne ral ne. 



ABC hodowcy

listopad/grudzieƒ 2008

cy wy ma ga prze ko na nie ich do je dze nia wa -
rzyw i owo ców. Wa˝ ny jest te˝ spo sób po da -
nia: nie któ re pta ki ch´t niej je dzà wi´k sze ka -
wa∏ ki, któ re mo gà wziàç w ∏a p´, in ne wo là na -
bi tà na pa tyk ca ∏à mo re l´ czy pó∏ ogór -
ka, a jesz cze in ne wa rzy wa drob no po kro jo -
ne, a na wet star te na tar ce o du -
˝ych oczkach. Ka˝ dy spo sób jest do bry, by -
le pa pu ga ja d∏a. W przy pad ku mo ich ama zo -
nek spraw dzi ∏a si´ „uni wer sal na sa ∏at ka owo -
co wo -wa rzyw na” sk∏a da jà ca si´ z drob no po -
kro jo nych owo ców, wa rzyw i li Êci. Sta -
ram si´, by w sk∏ad sa ∏at ki nie wcho dzi -
∏o dzien nie mniej ni˝ 6-7 pro duk -
tów – co jest ∏a twe. Na wet zi mà do st´p -
ne sà jab∏ ka, mar chew, bu ra ki çwi k∏o we, bro -
ku ∏y, kie∏ ki plus ja kaÊ mro ̋ on ka, np. aro -
nia, i sa ∏at ka go to wa. Sk∏ad po win no si´ zmie -
niaç jak naj cz´ Êciej. Mro ̋ on ki sà bar dzo do -
brym spo so bem wzbo ga ca nia die ty pa pug zi -
mà. Mo˝ na ku po waç go to we mro ̋ on -
ki lub mro ziç sa me mu. Trze ba jed nak uni -
kaç mro ̋ o nek wa rzyw nych, w któ rych sk∏a -
dzie znaj du je si´ ce bu la, por czy czo -
snek, a tak ̋ e pie czar ki – te wa rzy wa sà tru jà -
ce lub szko dli we. W se zo nie die t´ na le -
˝y jak naj bar dziej roz sze rzyç, nie trze ba jed -
nak po da waç wszyst kie go od ra zu. Jed ne -
go dnia b´ dà ma li ny, a na st´p ne go, za -
miast nich, p´k Êwie ̋ ej gwiazd ni cy. Mo˝ -
na po da waç tak ̋ e prze cie ry dla nie mow -
làt czy so ki z wa rzyw i owo ców ro bio ne sa -
mo dziel nie lub kup ne – np. mo je ama zon -
ki ch´t nie pi jà jed no dnio we so ki mar chew ko -
we. Nie na da jà si´ na to miast wa rzy wa z pu -
szek.

Po da wa nie po kar mów z ka te go -
rii 4, a wi´c go to wa nych pro duk tów màcz -
nych, ma na ce lu do star cze nie ener gii, g∏ów -
nie w po sta ci w´ glo wo da nów z∏o ̋ o -
nych, bez po da wa nia t∏usz czu. Wa rzy -
wa i owo ce ma jà t´ wa d´, ˝e za wie ra -
jà zbyt du ̋ o kwa sów i cu krów pro -
stych oraz sà ni sko ka lo rycz ne, a ama zon -
ki zwy kle nie sà sk∏on ne zja daç ich ty le, by za -
spo ko iç swo je spo re po trze by ener ge tycz -
ne – ok. 100 kcal dzien nie dla do ro s∏ej ama -
zon ki (ni ska tem pe ra tu ra oto cze nia, stres, l´ -
gi, pie rze nie, cho ro ba mo gà zwi´k szyç to za -
po trze bo wa nie na wet dwu krot nie). W gru -
pie tej znaj du jà si´ wi´c g∏ów nie na sio na ro -
Êlin stràcz ko wych, jak: fa so la, groch, cie cie rzy -
ca, so ja, so cze wi ca, „ludz ki” ma ka -
ron, ry˝, naj le piej brà zo wy lub dzi ki, gru be ka -
sze, tzw. ka sza gry cza na nie pa lo na, czy li na sio -
na gry ki, ziar na, np. ku ku ry dzy, psze ni cy, j´cz -

mie nia, owsa (owsik, czy li ∏u skany owies, nie -
ste ty roz go to wu je si´ na klej). Nie na le ̋ y po -
da waç ˝y ta, bo za wie ra ono czyn ni ki an ty -
od˝yw cze upo Êle dza jà ce tra wie nie i wch∏a nia -
nie bia ∏ek, t∏usz czów oraz nie któ rych wi ta -
min (m.in. D3, A). U pta ków do dat ko -
wo obec noÊç tych sub stan cji sprzy ja na mna -
˝a niu si´ w prze wo dzie po kar mo wym nie ko -
rzyst nej mi kro flo ry i po wo du je bie gun ki. Pro -
duk ty z tej gru py trze ba po da waç go to wa -
ne, po nie wa˝ w sta nie su ro wym sà nie ja dal -
ne – za twar de (ry˝ brà zo wy, so ja) lub szko -
dli we przy d∏u˝ szym po da wa niu ze wzgl´ -
du na obec noÊç sk∏ad ni ków an ty od˝yw -
czych (stràcz ko we). Wszyst ko mu si byç go to -
wa ne bez do dat ku so li. Ja w prak ty ce go tu -
j´ ma ka ron z mro ̋ on kà wa rzyw nà, np. bro -
ku ∏a mi, zie lo nym grosz kiem, mar chew -
kà lub ja kàÊ mie szan kà na zu p´, na zmia -
n´ z brà zo wym ry ̋ em, a osob no mie szan -
k´ na sion stràcz ko wych i zia ren zbó˝ (mo˝ -
na ta kie spe cjal ne mie szan ki do go to wa nia ku -
piç w skle pach zoo lo gicz nych) i po da -
j´ je w ilo Êci ok. 1/3 dzien nej daw ki po kar mo -
wej. Re gu lar nie wa ̋ ´ swo jà ama zon k´ i w ra -
zie po trze by zwi´k szam lub zmniej -

szam udzia∏ po kar mów màcz nych lub/i orze -
chów, mig da ∏ów czy s∏o necz ni ka.

O ile, jak wspo mnia ∏am, na sio na i orze -
chy o du ̋ ej za war to Êci t∏usz czu, po da wa -
ne w nad mia rze, sà dla ama zo nek szko dli -
we, to tak ̋ e one ma jà swo je za le ty. Mig da -
∏y na przy k∏ad sà bo ga tym êró d∏em wap -
nia, a po nad to na da jà si´ na za s∏u ̋ o nà na gro -
d´, de ser czy za ch´ t´ do wy ko na nia ja -
kiejÊ czyn no Êci pod czas ucze nia ama zo -
nek ró˝ ne go ro dza ju za cho waƒ. Orze chy i na -
sio na ole iste, czy li po kar my z gru py 5,
mo˝ na i na le ̋ y po da waç, ogra ni cza jàc je jed -
nak tak, by ca∏ ko wi ta za war toÊç t∏usz -
czu w die cie ama zo nek nie prze kra cza -
∏a 10-12%. Tra dy cyj nie mo˝ na da waç s∏o -
necz nik, pest ki dy ni, orze chy w∏o skie (su -
che i doj rza ∏e. Ist nie je po dej rze nie, ˝e Êwie -
˝e, cierp kie skór ki na nie doj rza ∏ych orze -
chach mo gà byç szko dli we), mig da ∏y, orze -
chy la sko we, pe can, bra zy lij skie. Orzesz -
ki ziem ne mo˝ na po da waç tyl ko
nie pa lo ne i ze êró d∏a gwa ran tu jà ce go wy so -
kà ja koÊç, po nie wa˝ jed nak z mo ich do Êwiad -
czeƒ wy ni ka, ˝e ama zon ki nie chcà jeÊç su ro -
wych orzesz ków ziem nych, mo˝ na je so -

Orzesz ki ziem ne po da je my tyl ko nie pra ̋ o ne i wy so kiej ja ko Êci. Fot. W∏adys∏aw Kwiatkowski
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bie da ro waç lub po da waç go to wa ne jak fa so -
l´.

Gru pa 6 to pro duk ty bia∏ ko we. Ama zon -
ki ma jà sto sun ko wo du ̋ e za po trze bo wa -
nie na bia∏ ko, któ re go za war toÊç w die cie po -
win na wy no siç ok. 17%. Na wet 
die ta naj ubo ̋ ej od ̋ y wia jà cych si´ ama zo -
nek li lio g∏o wych sk∏a da si´ w bli -
sko 7% z larw owa dów, êró d∏a bia∏ ka zwie -
rz´ ce go. W prak ty ce naj lep szym êró -
d∏em bia∏ ka zwie rz´ ce go jest ugo to wa -
ne na twar do ja jo ku rze (choç mo ̋ e byç do -
wol ne in ne, np. prze piór cze), Êwie ̋ y, nie so lo -
ny twa róg i na tu ral ny, nie s∏o dzo ny jo gurt. Ro -
Êli ny po da wa ne pa pu gom te˝ za wie ra jà bia∏ -
ko, jed nak do da tek bia∏ ka zwie rz´ ce go po -
zwa la le piej je wy ko rzy staç, a tak ̋ e jest nie -
zb´d ny m. in. ze wzgl´ du na to, ˝e w bia∏ -
ku po cho dze nia ro Êlin ne go jest zbyt ma -
∏o ami no kwa sów siar ko wych: me tio ni ny i cy -
ste iny, bez któ rych or ga nizm pta -
ka nie jest w sta nie wy two rzyç do brej ja ko -
Êci piór. Ja jo na twar do po da je si´ nie tyl -
ko ze wzgl´ du na lek ko straw ne bia∏ -
ko. W ˝ó∏t ku sà tak ̋ e t∏usz cze za wie ra jà -
ce nie zb´d ne kwa sy t∏usz czo we, le cy ty -
na, fos fo li pi dy, wszyst kie wi ta mi ny, w tym wi -
ta mi na A w po sta ci re ti no lo wej, czy li „go to -
wej do u˝y cia”, w od ró˝ nie niu od wi ta mi -
ny A w ro Êli nach. Sà te˝ zwiàz ki mi ne ral -
ne: wapƒ, sód, ma gnez, ˝e la zo i wie le in -
nych. Z po da wa nia bia∏ ka zwie rz´ ce go w po -
sta ci mi´ sa lub ko Êci dro bio wych le piej zre zy -
gno waç, bo ze zbyt du ̋ à za war to Êcià t∏usz -
czu i ˝e la za w po sta ci he mo wej w szpi -
ku wra˝ li wa wà tro ba ama zo nek mo ̋ e so -
bie nie po ra dziç.

Cz´Êç dzien nej daw ki po kar mu mo ̋ e byç za -
stà pio na gra nu la tem, jed nak uwa -
˝am, ˝e nie wí  cej ni̋  50%. Oso bi Êcie je -
stem scep tycz nie na sta wio na do gra nu la -
tów z trzech przy czyn: nie uwzgĺ d nia jà ga tun -
ko we go zró˝ ni co wa nia za po trze bo wa nia na po -
szcze gól ne sk∏ad ni ki od ̋ yw cze, pro ces tech no -
lo gicz ny obej mu je eks tru zj́ wy so ko tem pe ra tu -
ro wà, w któ rej za cho dzà nie kon tro lo wa ne pro -
ce sy roz k∏a du bia ∏ek i w´ glo wo da nów, 

tzw. re ak cje Ma il lar da, oraz t∏usz czów, pro wa -
dzà ce do po wsta wa nia zwiàz ków szko dli -
wych, a na wet o dzia ∏a niu ra ko twór czym (akry -
lo amid), zaÊ wi ta mi ny, któ re ule g∏y roz k∏a do -
wi, uzu pe∏ nia ne sà wtór nie oraz do da wa -
ne sà do nich barw ni ki, syn te tycz ne aro ma -
ty i kon ser wan ty mo gà ce mieç nie ko rzyst -
ny wp∏yw na pa pu zi or ga nizm. Naj lep sze sà gra -
nu la ty pra so wa ne i nie za wie ra jà ce barw ni -
ków i kon ser wan tów. Trze ba jed nak pa mí  -
taç, ˝e ta kie gra nu la ty ma jà bar dzo krót -
ki okres przy dat no Êci do spo ̋ y cia i po win -
ny byç prze cho wy wa ne w lo dów ce.

Po dob nie jak gra nu lat, mo je wàt pli wo -
Êci bu dzi po da wa nie po le ca ne go przez au to -
rów an glo sa skich tzw. pta sie go chle ba, g∏ów -
nie z po wo du do dat ku doÊç du ̋ ej ilo Êci t∏usz -
czu i pie cze nia w wy so kiej tem pe ra tu -
rze (co naj mniej 150-200oC). Uwa ̋ am, ̋ e naj -
lep sze dla pa pug jest po da wa nie su ro -
wych pro duk tów. Fi zjo lo gia prze wo du po kar -
mo we go pta ków jest przy sto so wa na do spo -
˝y wa nia nie prze two rzo nych po kar mów, su -
ro wych, Êwie ̋ ych, zie lo nych, kie∏ ku jà -
cych. Z me tod ob rób ki ter micz nej do pusz -
czal ne jest blan szo wa nie (krót kie za nu rze -
nie we wrzàt ku lub kil ku mi nu to we ob go to -
wa nie) i go to wa nie w wo dzie o tem pe ra tu -
rze 100o C.

Wa˝ nym ele men tem sà, jak w przy pad -
ku wszyst kich pa pug, do dat ki mi ne ral -
ne, z któ rych nie za stà pio na jest musz la mà -
twy, czy li se pia, ja ko êró d∏o wap nia lub ka mie -
nie mi ne ral ne do brych firm wzbo ga co ne o in -
ne ma kro - i mi kro ele men ty.

Do wspo mnia nych na wst´ pie s∏a -
bych punk tów w ˝y wie niu ama zo -

nek, obok wra˝ li wo Êci na nad miar t∏usz -
czu i nie do bór wi ta mi ny A, mo˝ na do daç jesz -
cze je den – ama zon ki sà upar te jak os∏y. Wi -
dzà do sko na le, co je dzà ich w∏a Êci cie -
le i chcà jeÊç to sa mo oraz wy ka zu jà nie od par -
ty po ciàg do rze czy nie zdro wych: t∏u -
stych i s∏o nych, sta jàc si´ „fa st fo odo ho li ka -
mi” i „ziar no ho li ka mi”. Dla cze go aku -
rat t∏uszcz i sól sà przy sma ka mi ama zo -
nek? Jest to zwià za ne z ich bio lo già – w na tu -
ral nym Êro do wi sku, jak wszy scy ro Êli no ̋ er -
cy, cier pià na brak so du (przy nad mia rze po ta -
su), wi´c, po dob nie jak lu dzie, od czu wa jà nie -

od par ty, ge ne tycz nie za ko do wa ny po -
ciàg do wszyst kie go co s∏o ne (zwiàz ki so -
du zwy kle sma ku jà s∏o no). W le sie desz czo -
wym do st´p do êró de∏ so li jest ogra ni czo -
ny, wi´c przedaw ko wa nie nie gro zi, jed -
nak w na szym do mu do st´p do so lo nych chip -
sów lub sol nicz ki mo ̋ e skoƒ czyç si´ dla pta -
ka tra gicz nie.

Po dob nie jest z t∏usz -
czem – t∏uszcz jest zna ko mi tym êró -
d∏em ener gii dla pta ka na we ge ta riaƒ skiej i ni -
sko ka lo rycz nej die cie, wi´c nie mo -
˝e si´ on po wstrzy maç przed wy ko rzy sta -
niem oka zji. Pro blem w tym, ˝e nie przy sto so -
wa ny do t∏u stej die ty or ga nizm ama zon -
ki za prze ja da nie si´ fryt ka mi za p∏a ci cho ro bà.

Oswo jo ne ama zon ki, trzy ma ne ja ko pu pi -
le do mo we, bar dzo ch´t nie uczest ni czà w po -
si∏ kach swo ich opie ku nów. Wsa dze nie pa pu -
gi do klat ki na czas obia du jest dla niej bar -
dzo krzyw dzà ce. Pa pu ga nie wie, za co 
jest ka ra na. Naj lep szym roz wià za -
niem jest wi´c zmia na na szych upodo baƒ ku -
li nar nych – jedz my wi´ cej wa rzyw i owo -
ców, da jàc tym sa mym do bry przy k∏ad na -
szym ama zon kom.

Owo ce kra jo wych i ozdob nych krze wów przy po -
mi na jà te, które ama zon ki jedzà w na tu rze


