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WARUNKI

Kupując papugę, stajemy się częścią jej stada
i od tego momentu będzie ona codziennie
potrzebować naszej opieki i towarzystwa,

od tego momentu jesteśmy za nią odpowiedzialni.

KLATKA Co prawda papuga
zmieści się nawet do miniaturowej klatki, wyobraźmy sobie jednak
człowieka zamkniętego całe życie w maleńkim pokoiku. Okrągłe

nie stosujmy żadnych żwirków, zwłaszcza tych dla kotów.
Ważna jest wielkość i umiejscowienie karmników, tak aby papudze
wygodnie było z nich korzystać. Karmniki otwierane od zewnątrz

Nie ma klatki za dużej dla papugi.

Na dno klatki nadaje się czysty papier i ewentualnie piasek,
klatki są w ogóle odradzane.

papugi często uczą się samodzielnie otwierać, podobnie jak drzwiczki klatki.

Plastikowe żerdzie powodują choroby łapek, wyrzućmy je i zastąpmy natural-
nymi

poza miastem, z dala od dróg i zakładów przemysłowych, trzeba także uważać,
czy nie były opryskane pestycydami. Nie zbierajmy gałęzi z ziemi. Żerdki rozmieśćmy
w klatce tak, aby maksymalnie wykorzystać miejsce, nie ograniczając jednocześnie

z pokrytych korą gałęzi o różnej średnicy (z brzozy, wierzby, jabłoni).
Trzeba je umyć gorącą wodą z szarym mydłem i dobrze
wypłukać; można też wyparzyć. Pazurki powinny opierać się
na gałęzi, a nie zawijać pod spodem. Gałęzie zbierajmy

możliwości lotu.

Klatkę ustawmy w spokojnym kącie dziennego pokoju.
Klatka nie powinna stać w kuchni, łazience ani w przedpokoju.

ZABAWKI

Najlepsze są zabawki z naturalnego drewna i innych
naturalnych materiałów. Zapewnijmy naszym papugom dostęp
do świeżych gałązek, które zapewniają nie tylko rozrywkę,

W naturze papugi cały czas coś dziobią, gryzą
i żują, dlatego w domach powinny mieć zabawki, aby je
niszczyć.

ale również możliwość ścierania dzioba.

LOTY
Ptak powinien mieć możliwość przelecenia w klatce

chociaż minimalnego dystansu, jeśli nie ma takiej możliwości, nie powinien przeby-

Papuga musi latać, jest to niezbędne do jej prawidłowego rozwoju
fizycznego i psychicznego.

wać w niej dłużej niż parę godzin dziennie. Z każdej klatki
musi być codziennie wypuszczany na loty po pokoju.

KĄPIELE
(specjalnie

do tego celu zakupionym, najlepiej w neutralnych kolorach). Papużki faliste kąpią się

Papugi potrzebują kąpieli, dlatego powinny mieć ciągły dostęp
do miski z wodą lub być spryskiwane zraszaczem do kwiatów

w mokrej zieleninie. Kąpiel wpływa korzystnie na zdrowie, stan piór
i ogólną kondycję pupila, a przy okazji jest dla niego dobrą zabawą.



ŻYWIENIE
W naturze dieta papug zmienia się wraz z porami roku, w zależności od dostępności
konkretnego pożywienia, aktualnych potrzeb i indywidualnych upodobań ptaka.
W niewoli papuga może zjeść tylko to, co jej dostarczymy, to my musimy więc dbać
o to, żeby pożywienie było różnorodne i wartościowe.

ZIARNO Mieszanka suchych ziaren, choż stanowi znaczącą część diety
większości gatunków papug, nie wystarczy do utrzymania ptaka w zdrowiu
i pełni sił. Codziennie musimy podawać także inne pokarmy: warzywa, owoce,

Im więcej rodzajów ziaren zawiera gotowa mieszanka, tym jest lepsza. Zawsze spra-
wdzajmy, czy ziarno nie jest spleśniałe lub zarobaczone. Kolby stanową przysmak
wielu papug, lecz ze względu na ich wysoką kaloryczność nie podawajmy ich zbyt
często, najlepiej nie częściej niż raz w miesiącu. Lepsze jest „proso senegalskie”,
które jest przysmakiem wielu papug. Papugom dobrze jest też podawać kiełki.
Do kiełkowania nadają się m.in.: kukurydza, rzodkiewka, soczewica, słonecznik,
proso, kanar, owies, jęczmień, pszenica i fasolka mung. Nie kiełkujmy siemienia

zieleniny, soki, kiełki czy granulat.

lnianego, żyta i konopi.

GRANULAT Nie powinien stanowić
jedynego pożywienia, ale jest bardzo dobrym dodatkiem, który uzupełnia witaminy,

Jest to rodzaj suchej karmy dla ptaków.

makro- i mikroelementy.

Jadalne są w zasadzie wszystkie oprócz rabarbaru
i awokado. Szkodliwe są większe ilości cebuli, czosnku, pora, szczypiorku,
pietruszki, szpinaku i szczawiu. Ziemniaki i rośliny strączkowe można dawać
jedynie ugotowane (gotowane bez soli). Większość owoców dajemy bez pes-
tek. Uwaga na winogrona, są pryskane trującymi środkami, były wypadki śmierci
papug po ich zjedzeniu. Uważajmy też na rośliny liściaste, np. sałatę, ponieważ
wchłaniają one szkodliwe substancje z powietrza i gleby. Owoce i warzywa można
też podawać suszone i mrożone (oczywiście po rozmrożeniu), a warzywa także

WARZYWA I OWOCE

gotowane.

Papugi przepadają za orzechami, ale ze względu na dużą zawartość
tłuszczów ograniczmy ich podawanie. Orzechy muszą być świeże, nie zjełczałe
i nie spleśniałe. Można dawać wszystkie orzechy z wyjątkiem ziemnych, z których

ORZECHY

lepiej zrezygnować. Poleca się migdały ze względu na większą zawartość wapnia.

Potrzebnego papugom białka dostarczają jajka na twar-
do, ser biały, jogurty naturalne oraz pokarm żywy (ważny w żywieniu niektórych
gatunków). Jajko na twardo (białko i żółtko) należy podawać papugom raz w tygo-
dniu, a podczas pierzenia częściej. Jest ono źródłem aminokwasów niezbędnych

BIAŁKO ZWIERZĘCE

do budowy zdrowych piór.

Oczywiście wszystko zbierajmy z dala od dróg i fabryk, a przed podaniem dokładnie

Stanowią cenne uzupełnienie diety. Jadalne są
m.in.: mniszek pospolity, nagietek lekarski, tasznik, gwiazdnica, rdest, babka.
W jesieni można podawać owoce jarzębiny, głogu, dzikiej róży, tarniny.

ROŚLINY DZIKO ROSNĄCE

myjmy. W lecie dobrze jest też podawać kłosy dzikich traw.

mające atest dla niemowląt.

w nadmiarze, mogą zaszkodzić.

Podajemy czystą odstaną i/lub przegotowaną wodę wodociągową albo
niegazowaną butelkową (niskozmineralizowaną). Nigdy nie dajemy takiej wody,
której sami byśmy nie wypili. Wodę trzeba wymieniać co najmniej raz dziennie,
w upały parę razy. Cennym urozmaiceniem diety są soki owocowe i warzywne.
Pamiętajmy, aby podawać soki bez konserwantów, najlepiej świeżo wyciskane lub

PICIE

Należy pamiętać o sepii lub kamieniu mineralnym, który pozwoli
papudze uzupełniać niedobory wapnia i innych makro- i mikroelementów. Piasku
i żwirku lepiej nie dawać, nie są konieczne w diecie papug, a jeżeli zostaną zjedzone

DODATKI
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Jeżeli
nie jesteś pewien,
że dana roślina
jest dla papug
jadalna,
upewnij się,
nim podasz ją
swojemu pupilowi
– wiele
dzikich roślin
jest bowiem
trująca.



Ze względu na specyficzną budowę układu oddechowego ptaków
dużym zagrożeniem są wszelkie substancje zapachowe,
takie jak chemikalia, perfumy, dym papierosowy, środki owadobójcze.

ZAGROŻENIA

PAMIĘTAJ – papudze:nigdy nie dawaj

PAMIĘTAJ – w mieszkaniu jest wiele zagrożeń:

PAMIĘTAJ – wiele kwiatów doniczkowych
jest trujących, do najbardziej szkodliwych należą:
dieffenbachia, azalia, oleander, gwiazda betlejemska,
storczyki, hoja, fikusy. Niebezpieczne są też kaktusy,
rany od kolców bardzo trudno się u papug goją.

duże lustra, nieosłonięte szyby,
gorące przedmioty i potrawy, otwarty ogień,
ruchome części mebli, otwarte źródła wody,
kable podłączone do prądu i wiele innych.

SOLI, CZEKOLADY, ALKOHOLU, KAWY,

NAPOJÓW GAZOWANYCH,

LEKÓW NIEPRZEZNACZONYCH DLA NIEJ

– zjedzenie choćby niewielkiej ilości prowadzi do nieodwracalnych
zmian w narządach wewnętrznych, w konsekwencji do nieuleczalnych
chorób, a w niektórych przypadkach do natychmiastowej śmierci.
Ludzkie jedzenie jest na ogół dla papugi bardzo szkodliwe,
jego podawanie dramatycznie skróci jej życie.

¯yczymy, abyœ jak najd³u¿ej cieszy³ siê ze swojej
zdrowej i weso³ej papugi.

Aby by³a dla Ciebie prawdziwym przyjacielem przez d³ugie lata.
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