O VÝCHOVĚ A TRÉNINKU

PAPOUŠKŮ
rozhovor
s Michaelem
Sazhinem

byl Kili jeden rok, předváděla neuvěřitelných
dvacet triků ve dvou minutách. Trénink je úžasný způsob, jak budovat vztah mezi majitelem
a opeřeným „dítětem“.
V ČR se trénink pomocí klikru a metoda pozitivního posilování používá především při
tréninku psů. Jak tě napadlo použít ho u papoušků?

Nebyl jsem první, kdo použil pozitivní posilování u papoušků. Přečetl jsem články jiných trenérů, kteří metodiku převzali ze světa psů. Prostě
jsem vzal dostupné informace a znalosti a použil
je k prohloubení tréninku papoušků. Myslím,
že se mi podařilo tuto metodiku tréninku rozšířit od profesionálních trenérů, kteří ji využívají
k učení triků, mezi běžné majitele papoušků do
každodenního soužití s papouškem.

Postupně sis pořídil a trénuješ několik papoušků, kteří s tebou a tvojí ženou žijí v jedné
domácnosti. Co považuješ za důležité, aby
bylo soužití papouška a člověka šťastné?

Kde jenom začít? Nemyslím, že bych vypíchnul
jednu konkrétní radu. Šťastné soužití lidí a papoušků, o tom je celá moje filozofie a metodika.
Mluvit o jejích částech bez zasazení do celkového kontextu zpravidla nevede k úspěchu. Je
to všechno nebo nic. Není způsob, jak to zjednodušit. Prosím přečtěte si mojí knihu nebo
přijďte na můj seminář v Praze a dozvíte se
o mém přístupu, který Vám pomůže dosáhnout
šťastného soužití ve vašem hejnu a rodině.

Text: Marta Bartlová, Lukáš Rucký, Michaela Rucká, Jan Matoušek
Foto: Michael Sazhin, Luboš Ševčík

V červenci přijede do České republiky poprvé Michael Sazhin,
americký trenér a milovník papoušků. Na svých webových stránkách radí
těm, kdo chtějí svoje papoušky něco naučit, mít s nimi vyrovnaný vztah
a umožnit jim prožít spokojený plnohodnotný život. Napsal knihu,
píše blog o tréninku a má svůj kanál na YouTube. Inspiroval se profesionálními
trenéry zvířat a díky tomu, že s papoušky žije v domácnosti, se dokáže vžít
do situace každého z nás.
Videa s papouškem senegalským Kili, kterého jsi naučil neuvěřitelné kousky, mají spoustu fanoušků a tisíce shlédnutí na sociálních
sítích po celém světě. Jaké byly tvé začátky
s papoušky a jak ses k trénování papoušků
dostal?

Když jsem začínal se svým prvním papouškem,
neměl jsem žádnou zkušenost s domácími mazlíčky. K mému překvapení se ukázalo, že papoušek se zpočátku vůbec nechtěl mazlit. Začal jsem
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shánět informace, jak naučit papouška nechat se
pohladit, nastoupit na ruku a další užitečné dovednosti. Začínal jsem klikr trénink s korelou
a rozvíjel s papouškem senegalským – samičkou Kili. Zjistil jsem, že papoušky trénink velmi
baví. Čím více se Kili učila, tím mě víc motivovala, abych se učil víc a víc. A čím víc triků Kili
uměla, tím víc se chtěla učit i ona sama. První
trikem, který se Killi naučila, bylo zamávání nožičkou, následovalo válení sudů a v době, kdy
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Kteří papoušci prošli tvým životem?

Mým prvním papouškem bylo mládě korely jménem Spock. Měl jsem ji jen měsíc, než
uhynula. Koupil jsem ji ve zverimexu a bohužel nebyla zdravá. Zkušenost s tímto ptákem
mě však přivedla na myšlenku trénování papoušků. Poté jsem koupil v obchodě s ptáky
mladého papouška senegalského Kili a začal
jej učit. Mám ho nejdéle, je to hvězda mých
představení a můj nejlépe vycvičený papoušek. S andulkou Duke jsem dokázal, že i andulka je velmi schopný papoušek, který se
může naučit spoustu dovedností. Papouška
kapského Trumana mám od chovatele a je to
můj první pták, který nikdy neměl zastřižená
křídla. Většině ptáčat v USA se křídla zastřihávají a pouze pokud je majitel nezastříhne
znovu po přepeření letek, jsou teprve schopná
letu. Truman je můj první "přirozený letec". Je
odvážný a má svou hlavu, takže práce s ním
je někdy poměrně složitá. Aru zelenokřídlého Santinu jsem si adoptoval ze záchranné
stanice, abych ukázal, že i starší papoušek
"z druhé ruky" se dá trénovat. Naučil jsem ho,
aby byl ke mě přátelský a důvěřoval mi. Nosit postroj pro pobyt venku se naučil za méně
než 6 měsíců. Ara ararauna Rachel je papoušek mé manželky a do mého života se dostal
tak, že jsem jej "vyženil". Mám zkušenosti
i s dalšími druhy papoušků mých klientů.
Papoušci k tobě přišli v různém věku, co
je tedy podle tvého názoru lepší? Pořídit
mládě a vychovat si jej od malička, nebo
staršího papouška, který si už má něco za
sebou?

Ve skutečnosti není to nejdůležitější, kdo papouška vychoval. Důležité je, jak ho vychoval,
což určuje, zda k novému majiteli papoušek
přilne nebo ne. Mám například papouška
kapského, kterého mám od ptáčete a aru zelenokřídlého, který se ke mně dostal, když
mu bylo 14 let. S arou zelenokřídlým mám
mnohem lepší vztah než s papouškem, kterého mám od mláděte. Do toho, jak to všechno
mezi člověkem a papouškem dopadne, vstupuje mnoho faktorů. Vychovávat ptáka od
mláděte má pouze jednu výhodu, jste jediná
osoba, kterou papoušek zná. U papouška s
historií je podstatné, jak do té jeho historie
zapadnete.
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Zmínil ses, že v USA je běžné zastřihávání křídel mláďat papoušků. Jaký je tvůj názor?

Myslím, že zastřihávání křídel papoušků by se
vůbec nemělo dělat. Zastřihávání křídel vytváří pro nezkušeného chovatele iluzi zvířete, pro
které je přirozené pohybovat se po zemi a ne
létat. Začátečníci jsou tak mystifikováni v tom,
jak se papoušek ze své podstaty chová. Lidé, kteří ptáka ve skutečnosti nechtějí, jsou na základě
mystifikace dotlačeni k tomu, aby si ho pořídili.
Tohle je problém, ze kterého vyplývají další problémy. Papoušek, který nemůže létat má nadbytek energie a je pravděpodobné, že bude kousat,
křičet a škubat se. Poté, co majitel zjistí pravdu,
pták často skončí v útulku/záchranné stanici.
V České republice čím dál více lidí provozuje
volné létání s papoušky. Tvého papouška Kili
můžeme vidět na videu volně létat v Central
Parku v New Yorku. Jaký máš názor na volný
let papoušků, domácích mazlíčků?

Myslím, že majitelé papoušků mazlíčků by
s nimi neměli venkovní volné letání provozovat. Neříkám to jenom kvůli vlastní zkušenosti,
kdy jsem ztratil a později znovu našel svého papouška. Říkal jsem to samé i v době, kdy jsem
se sám do freeflightů zapojoval. Papoušci jsou
naši mazlíčci. Žijí s námi doma. Jsou součástí
našich životů. Venkovní freeflighty s sebou nesou spoustu rizik a nebezpečí, které jsou zcela
mimo naši kontrolu.
Rozumím venkovním freeflightům v "profesionálních situacích", ale rizika jsou příliš velká,
pokud jde o domácí mazlíčky.

Pořádáš semináře v USA, v Evropě i Austrálii. Letos se chystáš do Německa a do České
republiky. Liší se přístup k tréninku a výchově
papoušků v jednotlivých zemích?

Pokud byste udělali výzkum mezi majiteli papoušků, nejspíš byste zjistili, že jenom velmi
malá část z nich se věnuje tréninku. Myslím, že
systematický přístup k tréninku papoušků chybí po celém světě, proto se ho snažím rozšiřovat
všude, kam se dostanu. V Evropě jsou nastaveny velmi vysoké standardy ohledně velikosti
klecí, nezastřihávání křídel a chovu papoušků
v párech. Přesto si nemyslím, že by zde byl praktický tréninkový přístup běžnou věcí.
Papoušci jsou skutečně výjimeční a komplikovaní tvorové. Je toho hodně, co se o nich musíme naučit a je v nich spousta neobjeveného
a nevyužitého potenciálu. Co se týká možností
jejich tréninku, jsme zatím teprve v začátcích
a to se mi doufám podaří zlepšit.
Kontakt na autory:
www.epapousek.cz  www.nespoutanakridla.cz
E-mail: seminar@epapousek.cz

Jak tedy papouškům zajistit bezpečnost a zároveň dostatek pohybu?

Existuje velmi dobrý a bezpečný kompromis.
Freeflight ve vnitřních prostorech (např. halách) je bezpečný, stejně tak venkovní létání
v postroji. Používejte postroj pro létání a létejte venku se svým ptákem podobně, jako kdyby
létal na volno. Používejte vodítko nejen k tomu,
abyste jej drželi u sebe. Trénujte svého papouška
stejně, jako byste trénovali freeflight - kam má
letět a přiletět nazpět. Nespoléhejte na postroj
jako na prostředek jak dostat papouška zpět
k vám, ale berte ho jako pojistku proti úletu
v neočekávané situaci.
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