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CHOV PAPOUŠKŮ

Ptáci chovaní v zajetí patří do následujících skupin (řádů):
HRABAVÍ (bažanti, křepelky)
MĚKKOZOBÍ (holubi, hrdličky)
PAPOUŠCI (andulky, rosely, korely, žako, ary…)
PĚVCI (kanár)
K chovu se používají klece a voliéry. Voliéry jsou pokojové nebo venkovní a jsou
určené pro větší druhy nebo vícepočetné chovy ptáků.
Zahradní voliéra má být kryta střechou a mít dvě chráněné stěny, hlavně ze severní a
západní světové strany. Proto je ideální, aby byla přistavěná ke zdi. Dřevěnou stěnu by
zejména papoušci brzy vyklovali. Má mít podezdívku jako ochranu chovaných ptáků
proti dravcům (kočky, kuny, sovy..) a pletivo se spíše menšími drátěnými oky.
Pro všechny druhy chovaných ptáků jsou bezpodmínečně nutné tyto podmínky:
dostatek čisté vody v misce či napáječce, dostatek kvalitní potravy na krmítku, podlaha
má být vysypaná pískem, ve voliéře má být vhodné místo k hnízdění (např. hnízdní
budky ), bidélka z prutů či větviček. Voliéra u dobře létajících ptáků má být dlouhá
s možností usednutí na obou vzdálenějších koncích.

PAPOUŠCI pocházejí původně z Austrálie, z Jižní a Střední Ameriky a z Afriky. Mají
silný zahnutý zobák uzpůsobený přijímané potravě. Tu tvoří především semena trav,
ovoce, bobule, ořechy, méně často hmyz. Na noze směřují dva silné prsty dopředu a
dva dozadu. Při šplhání si papoušci pomáhají i zobákem. Nohy kromě šplhání používají
k přidržování potravy. Dobře létají, mají silná křídla a často dlouhá ocasní pera. Většina
druhů jsou ptáci společenští, žijí v hejnech. Samec se samicí tvoří páry na celý život a
společně krmí vylíhlá mláďata. U některých druhů jsou si sameček a samička velmi
podobní a těžko se rozeznávají. Většina papoušků má pestré peří. Dorozumívají se
různě silným zpěvem až křikem. Při hnízdění potřebují klid. V přírodě hnízdí v dutinách
stromů, ve skalách, v dírách v zemi. Chovatel jim proto musí připravit odpovídající
hnízdní budky či duté špalky. Ptáci si je někdy vystýlají senem nebo pilinami, někdy
snášejí vajíčka na dřevěnou podlážku. Vajíčka jsou bílá a kulatá. Větší druhy papoušků
snášejí 2 vejce jednou do roka, menší druhy 2-3krát za rok snesou po 6-8vajíčkách.
Protože je snášejí postupně a již je samička zahřívá, mláďata se líhnou postupně. To se
může někdy nevyplatit, silnější ptáci mohou čerstvě narozené, holé a slepé sourozence
ušlapat. I z tohoto důvodu mají mít ptáci při hnízdění a vyvádění mláďat co nejvíce
klidu. Kritických je i prvních několik dní po vylétnutí mladých z hnízda, létat se teprve
učí a někdy se zraní o stěny voliéry. Před dospělostí mladí přepeřují a někdy výrazně
změní svůj vzhled.

Zdravý papoušek by kromě čisté vody k pití i k občasnému koupání měl mít dobrou
stravu. Tu v našich podmínkách tvoří směs obilí, prosa, slunečnicových semínek. Obilí je
vhodné podávat i naklíčené, musí být proprané a nesmí být plesnivé. Vhodné je doplnit
stravu sezónním ovocem, jako jsou třešně, jablka… Papoušci rádi okusují kůru z větviček
a mladé listí. Vhodná je i nadrobno nasekaná tráva, samozřejmě bez chemických látek,
postřiků. Při přikrmování mláďat je vhodné přidávat vařená vajíčka. U velkých papoušků
chovatel mláďata krmí kaší z vařené mrkve, mléka, vajec, prosa, rýže.
Ptáci mají mít dostatek vitamínů a minerálů. Obávanou chorobou je tzv.vápenka, což je
v podstatě reakce papouška na parazitického roztoče. Pravidelně by měl chovatel
podávat prostředky na odčervení.
Papoušci jsou velmi učenliví a pokud se jim chovatel věnuje od vylíhnutí, přilnou
k němu a někdy se naučí i „mluvit“.

Správný chovatel zná původ svých papoušků a nekupuje si ptáky nejasného původu.
V žádném případě nesmí obchodovat s ptáky pašovanými. Mnoho druhů je ve své
domovině ohrožených vyhubením z důvodu mizejícího původního prostředí (kácení a
vypalování pralesů) a nepovoleného lovu a vykrádání hnízd.
Mladých chovatelů u nás není mnoho, ale často se jim tento koníček stává zálibou na
celý život. Rozhodně vyžaduje čistotnost, pečlivost, zaujetí a vytrvalost. Chov (nejen
papoušků) by neměl být módní záležitostí.

Papoušek vlnkovaný (andulka)

Papoušek nádherný

Rosela Penantova

Rosela pestrá a rosela pestrá lutino

Mláďata na krmítku
Na fotografii je vidět, čím se ptáci živí.
Zopakujme si, co patří do jejich jídelníčku.

Otázka pro bystré pozorovatele:
Kolik ptáků bylo vidět na posledním obrázku?

Odpověď
Kolik ptáků bylo vidět na posledním obrázku?
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