Hæ! Ég er páfagaukurinn þinn og þetta er það sem ég þarf…
1. STÓRT Heimili

4. Greinar til að Tyggja
Ef ég væri í mínu
náttúrulega umhverfi þá
myndi ég naga greinar
allan tímann, svo
vinsamlegast látið mig fá
öruggar greinar og ávexti
til að tyggja einu sinni eða
tvisvar í viku. Epli, hnetur
og óvarinn viður er
vinsæll. Nammi namm!

Ég þarf pláss til að hreyfa
mig, æfa og teygja úr
vængjunum mínum. Ég
þarf líka pláss til að geyma
dótið mitt, greinar til að
klifra á, mat og vatn.
Vinsamlegast sjáið til þess
að ég fái eins STÓRT búr
og mögulegt er.

2. Pláss til að Fljúga
Ef búrið mitt er nógu stórt, þá
gæti ég flogið inni í því. Þetta
er gott, en það er best ef ég
get flogið frjáls í öruggu
herbergi. Þeir sem að hafa
ekki öruggt pláss fyrir okkur
að fljúga í biðja stundum
dýralækni um að klippa
flugfjaðrir til svo við meiðum
okkur ekki.

3. Rétta Næringu
Það sem er best er nógu
fjölbreytt fæði. Ekki bara korn
eða fuglamatur, heldur
grænmeti og ávextir líka.
Spyrjið dýralækni um
leiðbeiningar varðandi fæði og
fæðubótarefni.

5. Leikföng!
Ef ég væri í mínu náttúrulega
umhverfi þá væri nóg að gera
fyrir mig. Ég er greind(ur),
forvitin(n), og langar að læra.
Vinsamlegast látið mig fá
áhugavert dót til að halda mér
uppteknum og gogginum
virkum.

6. Vatn
Ég þarf fullt af vatni til
að halda fiðrinu góðu. Í
regnskóginum þá baða
ég mig í trjánum þar
sem vatn hefur safnast,
en þú getur hjálpað mér
með því að baða mig
tvisvar í viku í volgu
vatni.

7. Vinskapur –
Manneskja eða
Annar Fugl
Allir páfagaukar þurfa vini.
Ef ég á ekki páfagauka vin,
þá nægir mér manneskja
sem vinur, en ég þarf
FULLT af athygli. Talaðu
við mig, gefðu mér gott að
borða með þér og leiktu við
mig. Ég er eins og gáfað
barn sem vex aldrei!

8. Sólstofa …Lúxus Líf
Ef þú ert með sólstofu,
eða svæði þar sem að
sólin skin óbeint á mig, þá
yrði ég þér afar
þakklát(ur). Fullt af plássi
– gleði og hamingja!
*Vinsamlegast athugið
að á Íslandi þarf ég sértakt
páfagauka ljós á veturna

9. Minn Eigin Lækni
Mundu, ég er villt dýr með
sérþarfir. Ég þarf dýralækni sem
að skilur þessar þarfir.
Dýralæknirinn þarf að vera
vanur/vön að meðhöndla fugla
og ég yrði þér afar þakklát(ur) ef
ég fengi reglulega að heimsækja
lækninn til að vera viss um að
allt sé í lagi.

Ég er gáfuð/gáfaður, með þarfir, yndisleg(ur) og falleg(ur), en það er MIKIL ábyrgð sem að fylgir mér! Páfagaukar eru lífstíðar gæludýr og ekki gleyma að ég gæti lifað í 50 ár !
Vinsamlegast athugið – ráðgjöfin í þessum bækling er byggð á reynslu okkar, en við berum enga ábyrgð á ákvörðun einstaklinga. Ef að páfagaukurinn þinn er veikur, farðu strax með hann til dýralæknis.

Að eiga ánægðan og
heilbrigðan
páfagauk

APPRENDRE tout ce que vous pouvez à propos de
ces oiseaux fabuleux. Il existe plusieurs bons ouvrages et
magazines y compris notre propre ‘PsittaScene’, qui est
disponible avec l’adhésion au World Parrot Trust.

ACCEPTER une petite part de la responsabilité de
tous perroquets, même si vous n’en avez qu’un.

NE JAMAIS acheter un perroquet de provenance
sauvage. Pour chaque oiseau sauvage arrivé dans une
animalerie, quatre autres sont morts en route. Les
perroquets ayant été élevés en captivité, soit par leurs
parents, soit élevés en partie à la main, font les meilleurs
et plus aimables compagnons.

S’INTERESSER à la sauvegarde des HABITATS
naturels des perroquets, et d’autres animaux et plantes qui
y habitent. (Nous, les humains, avons aussi besoin des
forêts tropicales !)

ADHERER à un club local, rencontrer d’autres gens
qui s’intéressent aux perroquets, lire tous ce que vous
pouvez. Devenir un propriétaire bien informé.

Le World Parrot Trust a contribué à la
survie, de plus de 30 espèces de
perroquets menacées à l’état sauvage, et
au bien être des innombrables
perroquets de compagnie.

ENVOYER un don au World Parrot Trust ou mieux
encore, rejoignez-nous !
L’adhésion annuelle du World Parrot Trust coûte $40 ou
£25 (environ 35€)
l’équivalent en livre sterling de toutes autres devises
étrangères
POUR EN SAVOIR PLUS, visitez notre site Internet à :
www.parrots.org
Ou écrivez : World Parrot Trust UK, Hayle, Cornwall,
TR27 4HB, R.U.

Les Perroquets Ont Besoin d’Aide
… pour survivre dans l’état
sauvage
… pour s’épanouir dans nos
foyers
Une campagne de World Parrot
Trust

Leiðbeiningar frá
World Parrot Trust

