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JAK OPIEKOWAĆ SIĘ PAPUŻKAMI
KLATKA, ZABAWY I KĄPIELE
Postaraj się, by KLATKA Twoich papużek była
jak największa – na pewno chcesz, żeby miały
u Ciebie wygodne mieszkanie, a nie ciasne
więzienie. Jeśli papużka z patyka na patyk musi
przełazić, bo nie jest w stanie w klatce podfrunąć,
to znaczy, że jest dla niej za ciasna.
Papużki są tak towarzyskie, że pojedyncza,
nawet jak będziesz z nią spędzać swój cały
wolny czas, będzie się czuła samotna, nie będzie
miała ochoty latać i się bawić, a z czasem
może zacząć Ci sprawiać poważne problemy –
krzyczeć, skubać się, gryźć. Dlatego nie kupuj
pojedynczej papużki – kup dwie.
Postaw klatkę w spokojnym kącie w swoim
pokoju. Pamiętaj, że dookoła zawsze będzie
pełno piór i resztek jedzenia.

Patyki (czyli ŻERDZIE) muszą być z prawdziwych gałązek, na jakich
siadają dzikie ptaki, z wierzby albo brzozy – zerwane prosto z drzewa
i porządnie umyte. Plastikowe i drewniane sztuczne żerdzie są złe,
za kilka miesięcy albo lat papużki będą miały od nich chore łapki.
Żeby Ci było łatwiej sprzątać, na dno klatki połóż papierowe ręczniki.
Wymieniaj je codziennie. Co najmniej raz w tygodniu myj całą klatkę
i żerdzie, a karmiki i poidełka codziennie.
Codziennie wypuszczaj papużki, by polatały po Twoim pokoju.
Latanie to największa radość dla ptaków, i tych dzikich,
i trzymanych w domach, dlatego nie można trzymać ich całe życie
zamkniętych w klatce. Pamiętaj, żeby zamknąć wtedy okno i zasłonić
lustra i szyby – ptaki mogą w nie wpaść i sobie coś zrobić.
Papużki są jak dzieci – muszą mieć się czym bawić, żeby nie zanudzić
się na śmierć i za bardzo nie łobuzować. Daj im ZABAWKI – ze sklepu
zoologicznego albo zrobione własnoręcznie z czystego papieru,
naturalnych sznurków i kawałków drewna. Świetną zabawką są też
zwykłe witki wierzbowe.
Nie zapomij o KĄPIELI.
Możesz dać papużkom
miseczkę z wodą,
spryskiwać spryskiwaczem
do kwiatów,
a niektóre lubią się kąpać
w mokrej zieleninie, np. w koperku.

Uważaj!

Niektóre papużki uczą się otwierać od środka zewnętrzne
karmniki i drzwiczki w klatce – mogą wtedy uciec.

JEDZENIE I PICIE
W karmnikach musi być cały czas MIESZANKA ZIAREN kupiona w sklepie
– papużki nie jedzą raz czy dwa razy dziennie, ale często podjadają sobie
w ciągu dnia.
Papużki wyłuskują ziarno, a łuski często wrzucają z powrotem do karmnika,
dlatego co jakiś czas sprawdzaj, czy w karmniku są pełne ziarna, czy tylko
puste łuski. Jeśli na wierzchu jest dużo łusek, a ziarno tylko na dnie, papużka
może mieć problem z dokopaniem się do ziarna.
Samo ziarno jest jednak dla ptaków tym, czym suchy chleb dla człowieka,
a przecież nikt nie chciałby całe życie jeść tylko suchego chleba. Dlatego
oprócz ziarna dawaj papużkom codziennie różne zdrowe pokarmy: jabłka,
marchew, brokuły, buraki, liście z buraków, brukselkę, kukurydzę,
dynię, koperek, zieloną pietruszkę i wiele innych.
Nie dawaj cebuli, pora, czosnku, szczypiorku, rabarbaru i awokado – ptaki
mogą się po nich rozchorować. Nie wkładaj warzyw i owoców między pręty
klatki, najlepiej przymocować je do gałęzi lub żerdzi lub włożyć w specjalny
klips do warzyw kupiony w sklepie zoologicznym.
Raz w tygodniu ugotuj papugom jajko na twardo, rozdrobnij i wsyp
do karmnika. Po 2 godzinach trzeba je dokładnie sprzątnąć z karmnika
i z klatki, bo się psuje i staje się groźną trucizną.
Łakomym papużkom można raz na tydzień dać kawałek orzecha albo
słonecznik (tylko nie solone ani nie prażone!). Wiele papużek to uwielbia
i jadłyby to bez opamiętania, jak większość dzieci uwielbia cukierki,
ale wtedy by utyły, przestały latać i zaczęły chorować. Niektóre papużki
wolą zamiast tego proso senegalskie - możesz powiesić im od czasu do czasu
cały kłos.
Z wycieczki na łąkę możesz przynieść papużkom jadalny bukiet – niektóre
polne rośliny to ptasie smakołyki, w dodatku bardzo zdrowe. Są to: kłosy
babki, liście i kwiaty mniszka, tasznik, gwiazdnica, rdest, stokrotki,
kłosy dzikich traw, dzikie bratki, krwawnik, jesienią owoce głogu,
jarzębiny, ognika, dzikiej róży.
Do picia dawaj papużkom zwykłą wodę
- przegotowaną albo niegazowaną
z butelki. Wymieniaj ją codziennie,
a w upały nawet częściej, bo
zepsutą wodą papużka może
się poważnie zatruć.
Zapytaj też w sklepie o granulat
– to taka sucha karma dla papug.
Można w osobnym karmniku dać papudze taką karmę, zwłaszcza zimą,
gdy jest mniej świeżych warzyw i owoców.
Pilnuj, aby papużka zawsze miała w klatce sepię lub kamień mineralny –
ale naturalne, nie kolorowe ani smakowe.

U WA G A ! ! !
Bardzo niebezpieczne dla papug są:
Gorące rzeczy: zupa, żarówka, ogień, żelazko itd.
Pojemniki z wodą: akwaria, wazony itd.
Papugi nie umieją pływać!
Trucizny: kwiatki doniczkowe, świeczki,
żelowe naklejki na szybę, kredki itd.
Papugi obgryzają wszystko, co im wpadnie pod dziób,
a nie odróżniają rzeczy jadalnych od trujących –
tak jak niemowlak pchający wszystko do buzi.
Ludzkie jedzenie, a zwłaszcza: sól, czekolada,
alkohol, kawa, napoje gazowane, lekarstwa –
takie pokarmy zabiłyby Twoja papużkę
w ciągu kilku miesięcy.
Opary: farby, perfumy, dym papierosowy,
środki czystości, środki owadobójcze itd.
Dla Ciebie to nie jest tak bardzo szkodliwe,
ale papużka od takich rzeczy może nawet umrzeć.
Nie zabieraj jej do kuchni i łazienki,
bo tam zawsze są jakieś opary w powietrzu,
nawet jak ich nie czujesz.
Mamy nadzieję,
że będziesz długo cieszył się
ze swojego pierzastego przyjaciela.
Towarzystwo Miłośników Papug

Więcej o papugach na stronach
Papuziego Centrum Informacyjnego
http://www.papugi.dt.pl

