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Dopřejte svým

domácím mazlíčkům

V

přírodě se papoušek pohybuje od okamžiku, kdy vyletí z hnízda. Létá, šplhá,
hledá si potravu a tu pak konzumuje. Za potravou a vodou uletí často až desítky kilometrů.
V pohybu je de facto celý den, takže vyvíjí neustále nějakou činnost. Proto bychom se měli
snažit poskytnout papouškům v lidské péči
co nejvíce pohybu a zábavy.
Velcí papoušci chovaní jako domácí mazlíčci jsou po větší část dne odkázáni na pobyt
v kleci, a tak moc možností k pohybu nemají.
Z tohoto pohledu je opravdu užitečné pořídit
papouškům co možná největší klec, vybavit
ji vhodnými a bezpečnými hračkami, ale nechat tam také nějaké to místo pro volný pohyb. Ovšem i přes pravidelné pouštění z klece
přijde po čase člověk na to, že sebevětší klec
je pro velkého papouška vlastně malá. Pokud
k tomu má chovatel podmínky, je vhodné velkému papouškovi přizpůsobit celou místnost,
v níž se může váš papoušek volně pohybovat,
aniž by si ublížil nebo něco zničil. Nejlepší je
papouškovi postavit venkovní voliéru na terase, balkoně nevo na zahradě a do ní ho při
vhodném počasí z klece přesouvat.

dostatek pohybu
Pro správný fyzický
i duševní vývoj
papouška je důležitý
pohyb. Je to podobné
jako u nás lidí.
Čím méně pohybu,
tím horší kondice a více
zdravotních problémů.
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Proletová voliéra pro žaky
Zkušenosti při odstavu mláďat ručně dokrmovaných papoušků mluví za vše. Pokud
má papoušek již od doby, kdy se snaží dostat na bidlo, kolem sebe větší prostor než jen
omezené místo v kleci, a pokud se může pohybovat volněji, chodit, mávat křídly, zkoušet
popolétnout či šplhat, je pak daleko šikovnější,
jistější a obratnější. Navíc se naučí mnohem
dříve létat a přistávat. Mnohdy se stává, že
mláďata, která jsou chovaná do odstavu pouze v kleci, se dobře létat nenaučí a tento handicap je pak trápí celý život. Proto pokud to

Proletová voliéra pro ary ararauna
počasí a roční období dovolí, umožněte letuschopným mláďatům pobyt ve venkovní voliéře na sluníčku a čerstvém vzduchu (i při
dešti).
Nedoporučujeme zastřihávat papouškům
letková pera, aby nemohli uletět. Let je totiž
nejpřirozenějším pohybem ptáků. Pokud je
v něm mladý jedinec omezován, nikdy už se
dobře létat nenaučí a ztratí sebejistotu. Zastřižená křídla mají negativní vliv na kondici,
navíc nedostatečný pohyb křídel zamezuje růstu svaloviny. Nedostatek pohybu bývá také
příčinou nejistoty, psychických i zdravotních
problémů, které se pak s papouškem táhnou
celý život (např. škubání peří a sebepoškozování, nervozita, agresivita, obezita, srdeční
problémy atd.).
Hodně zájemců se v poslední době zajímá
o pohyb papouška venku, ať už na kšírech, či
navolno. Tato skutečnost má svoje pro i proti
a je třeba si uvědomit, že i po tréninku znamená pobyt venku pro papouška vždy určité
riziko (například když vám uletí papoušek,
který má nasazené kšíry). Mládě papouška
je nejlépe začít cvičit o něco dříve, než začne
létat, tedy ještě před odstavem. Mládě, které
vám věří, u něhož máte autoritu a jež vás má
rádo, si lépe zvykne na novou situaci. Výcvik
prověří vaše časové možnosti, důslednost či
trpělivost, nelze ho proto uspěchat. Abyste
dosáhli kýženého výsledku, měli byste mít
s papouškem vybudovaný velice silný citový
vztah.
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