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Έλεγξε τις γνώσεις σου
για τους παπαγάλους µε
αυτό το γρήγορο quiz...

Πόσα χρόνια

µπορεί να ζήσει

ένα κοκατίλ;

Ποιές άλλες ονοµασίες

χρησιµοποιούµε για τη

Χρυσή Κονούρα(golden

conure);

Ο παπαγάλος

Κakapo είναι...

Περίπου 5 χρόνια

Πάνω από 5 χρόνια

Συνήθως 20 χρόνια και

παραπάνω

∆εν είσαι βέβαιος για τις απαντήσεις;

Πήγαινε στο www.parrots.org/quiz και δες τις σωστές

απαντήσεις.

Πρίγκηπας παπαγάλος

Η βασίλισσα της Βαυαρίας

Πρασινόπτερο παπαγαλοειδές

Παπαγάλος που δεν µπορεί να πετάξει;

Ο πιο σπάνιος παπαγάλος του κόσµου;

Ο βαρύτερος παπαγάλος;

Ποιές τροφές είναι

ζωτικής σηµασίας

για τον κατοικίδο

παπαγάλο σου;

Φρούτα και λαχανικά

Φυστίκια

Σπόροι και ξηροί καρποί

World Parrot Trust UK
Glanmor House, Hayle,
Cornwall TR27 4HB, UK

Πως να ζείτε µε έναν

ΕΥΤΥΧΙΣΜΕΝΟ
και ΥΓΕΙΗ
ΠΑΠΑΓΑΛΟ

ΓΙ’ΑΥΤΟ,ΜΑΘΕ ΟΣΑ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ 

ΜΠΟΡΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΠΑΠΑΓΑΛΟ ΣΟΥ...

Πέρα απ’το να διαβάσεις αυτό το

φυλλάδιο βασικής φροντίδας,βρες

περισσότερα σε βιβλία και

περιοδικά,συµπεριλαµβανοµένου του

‘PsittaScene’ από το World Parrot

Trust,(‘psittacines’ σηµαίνει ψιττακοειδή

δηλ. µέλη της οικογένειας των παπαγάλων).  

Eπισκέψου πρώτα το www.parrots.org, εκεί θα βρείς πολλές

συµβουλές, µια εγκυκλοπαίδεια των παπαγάλων µε

φωτογραφίες και βίντεο,τα µέλη µπορούν επίσης να

συµβουλευτούν τους ειδικούς ‘Ask the Expert’ και να κάνουν chat

µε άλλα µέλη του φόρουµ.

Σκέψου καλά από που θα προµηθευτείς τον παπαγάλο σου - Οι

παπαγάλοι εκτροφείου µπορούν να εκπαιδευτούν και να γίνουν

καλά, υγειή και φιλικά κατοικίδια και επίσης να είναι ανεξάρτητα

έτσι ώστε να µπορούν να µείνουν και µόνα τους

µερικές ώρες κάθε µέρα.  Τα κέντρα περίθαλψης

µπορεί να έχουν παπαγάλους που

χρειάζονται ένα ζεστό σπίτι.

Οι παπαγάλοι είναι

έξυπνοι,χαρισµατικοί και όµορφοι, αλλά

και ευαίσθητοι και απαιτητικοί-σαν

κατοικίδια είναι  ΜΕΓΑΛΗ ευθύνη! Με πάνω

απο 300 είδη,οι παπαγάλοι διαφέρουν πολύ

σε µέγεθος,συνήθειες και διατροφή

ΜΑΘΕ ΓΙΑ ΤΗ ΦΡΟΝΤΙ∆Α 
ΤΟΥ ΠΑΠΑΓΑΛΟΥ

www.parrots.org

Μάθε από ποιό µέρος του πλανήτη

κατάγεται το είδος που διατηρείς,σε τι τύπο

περιβάλλοντος ευδοκιµεί,τι τρώει και πως

συµπεριφέρεται στην άγρια φύση

Τι παραπάνω µπορώ να κάνω

για τον παπαγάλο µου?
Υποστήριξε ενεργά την βελτίωση της ζωής
των κατοικίδιων παπαγάλων και τη σωτηρία

των υπό εξαφάνιση ειδών

Γίνε µέλος του WPT
σήµερα!

www.parrots.org/membership



Aν το κλουβί µου είναι αρκετά µεγάλο,

ίσως µπορώ να πετάω από τη µια άκρη

στην άλλη).  Βέβαια θα ήταν καλύτερη µια

πτήση σ’ ένα ασφαλές δωµάτιο(τραβηγµένες

κουρτίνες,οχι γάτες)).  Πολλοί

ιδιοκτήτες παπαγάλων ζητάνε από τον

κτηνίατρο να ψαλιδίσει τα πρωτεύοντα φτερά µας, ειδικά αν το

περιβάλλον µας δεν είναι απόλυτα ασφαλές για πτήση.

2.Χώρογιανα
πετάω

Ποικιλία, αυτό ακριβώς χρειάζοµαι.  Όχι

µόνο σπόρους ή κροκέτες,αλλά φρούτα

και λαχανικά επίσης.  Ρώτησε τον

κτηνίατρό σου ή το pet-shop για

περισσότερες πληροφορίες

διατροφής και συµπληρωµάτων.

3.Ησωστήδιατροφή

Στην άγρια φύση είµαι συνέχεια

απασχοληµένος,µασουλάω όλη την ώρα, γι’

αυτό θα ήθελα να µου φέρνεις φρέσκα

ασφαλή κλαδιά να δαγκώνω µια ή δύο

φορές την εβδοµάδα.  Επίσης

ενδιαφέροντα παιχνίδια που

θα εµπλουτίσουν τη ζωή µου

και θα διατηρήσουν το

µυαλό,τα νύχια κα το

ράµφος µου

απασχοληµένο.

4.Κλαδιάκαι
παιχνίδια

6. Εκπαίδευση
ΠΟΤΕ και για κανένα λόγο, µην

χτυπήσετε ή πετάξετε

αντικείµενα σε έναν ''άτακτο''

παπαγάλο. Μάθετε να

χρησιµοποιείτε τις µεθόδους

''θετικής ενθάρρυνσης'' για να

µπορείτε να διορθώνετε ενδεχόµενα

προβλήµατα συµπεριφοράς.  

7. Συντροφιά
Άνθρωπος ήπτηνό
Κάθε παπαγάλος έχει ανάγκη από ένα

φίλο. Σε περίπτωση που δεν έχω

έναν άλλο παπαγάλο για φίλο,ένας

άνθρωπος θα ήταν ότι

πρέπει,αλλά χρειάζοµαι πολλή

ΠΡΟΣΟΧΗ.  Μίλησέ µου,τάισέ µε

λιχουδιές,παίξε µαζί µου.

Είµαι σαν ένα ενθουσιασµένο παιδί

που δεν µεγαλώνει ποτέ !  Θα ζήσω πολλά

χρόνια,γι’ αυτό σκέψου το µέλλον µου-ποιός θα

µε φροντίσει όταν θα φεύγεις για διακοπές?

Γειά σου!  Είµαι ο αγαπηµένος σου παπαγάλος,  και έχω ανάγκη από...

8.Μεγάλοκλουβί
ηυπέρτατηπολυτέλεια

Να θυµάσαι πάντα,είµαι άγριο

ζώο,και έχω ειδικές ανάγκες

ιατρικής περίθαλψης.  Βρες τον

κοντινότερο ειδικευµένο στα

πτηνά ιατρό,έτσι ώστε να µε

ελέγχει συχνά και να µε

βοηθήσει γρήγορα σε

περιπτώσεις έκτακτης

ανάγκης. Καλό θα ήταν να µου

τοποθετηθεί και ένα microchip

έτσι ώστε να µε βρείς εύκολα,

αν χαθώ.

9. Ειδικευµένος Ιατρός

Είµαι έξυπνος,ευαίσθητος,απαιτητικός,χαρισµατικός και όµορφος, αλλά είµαι επίσης καιΜΕΓΑΛΗ ευθύνη!  Οπαπαγάλος είναι κατοικίδιο για µια ζωή καθώςµπορεί να ζήσει πάνωαπόπενήντα χρόνια.
Προσοχή - οι συµβουλές σ’ αυτό το φυλλάδιο βασίζονται µεν στην προσωπική εµπειρία µας,αποποιούµαστε δε, εξειδικευµένη ποινική ευθύνη.  Αν ο παπαγάλος σας αρρωστήσει,συµβουλευτείτε πάντα έναν ειδικευµένο κτηνίατρο.

Χρειάζοµαι µπάνιο

συχνά για να διατηρώ το

φτέρωµά µου σε καλή κατάσταση.  Αν

ζούσα στο τροπικό δάσος θα πλενόµουν

στις κορυφές των δέντρων,αλλά στο σπίτι

µπορείς να µου κάνεις µπάνιο µε χλιαρό

νερό δύο φορές την εβδοµάδα.

5.
Νερό

Χρειάζοµαι χώρο για να κινούµαι, να ασκούµαι και να τεντώνω τα

φτερά µου.  Επιπλέον, χρειάζοµαι περισσότερο χώρο για τα

παιχνίδια µου,τα κλαδιά µου, το φαγητό και το νερό µου.

Παρακαλώ πάρε µου το µεγαλύτερο δυνατό σε µέγεθος κλουβί.

1. Ένα
µεγάλοσπίτι

Αν έχεις τη δυνατότητα,ένα πολύ µεγάλο

κλουβί,εσωτερικού ή

εξωτερικού(προστατευ-

µένο)χώρου,θα µου

προσέφερε πολύ υψηλή

ποιότητα ζωής.

Mεγάλος χώρος-

απόλυτη ευτυχία!


