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STŘEDNĚ VELCÍ
PAPOUŠCI

  CO BYCH MĚL/A VĚDĚT O AMAZOŇANECH? 

Tito krásní (ale velmi hluční) papoušci pochází z Jižní Ameriky. Jsou 
inteligentní, aktivní a mezi lidmi velmi oblíbení. Taková oblíbenost má ale 
i své stinné stránky. Zájemců o ně bylo najednou víc, než bylo papoušků. 
Amazoňan se proto spolu s dalšími oblíbenými druhy začal z Ameriky 
vyvážet v takovém množství, že to mělo nevratný vliv na jejich populace ve 
volné přírodě. Proto začaly úřady kontrolovat obchod s vybranými druhy 
zvířat, ke kterým musí mít majitelé speciální doklady. To platí i o některých 
druzích amazoňana (např. velký, ohnivý, císařský, žlutoramenný, atd.)

  MŮŽU SI POŘÍDIT AMAZOŇANA? 

Je potřeba vědět, že čím větší papoušek, tím déle žije. 
Amazoňan se může dožít padesáti i více let – to je opravdu 
hodně. Dá se říct, že je to mazlíček NA CELÝ TVŮJ ŽIVOT. Zároveň 
je hodně hlučný, proto není vhodný do bytu v paneláku či bytovce. 
Amazoňan patří mezi aktivní papoušky, což znamená, že potřebuje 
dostatek pohybu a odpovídající potravu. Pozor na slunečnici a buráky – 

AMAZOŇANÉ

Mezi nejčastěji chované středně velké papoušky u nás patří 
amazoňané, rozely a alexandrové. I když jsou mezi nimi rozdíly, 

jedno mají společné – dožívají se skutečně vysokého věku. To ale 
není všechno, co bys měl/a vědět, pokud si chceš papouška pořídit.

amazoňan má totiž sklon k obezitě a tlustý papoušek rozhodně neznamená spokojený papoušek! Pamatuj také na to, že 
amazoňané žijí v přírodě v párech, jsou to společenští tvorové a samota jim nesvědčí. Často se upnou na jednoho člověka, 
který se pro ně stane tím nejlepším přítelem a bez kterého jsou smutní. Proto pokud počítáš s tím, že se papouška zbavíš, 
až tě omrzí, zamysli se nad tím, jak těžké to pro něj bude a že on by to svému příteli nikdy neudělal.



Austrálie

Přišli z Indie 
do Evropy

Tasmánie
Nový Zéland
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ROZELY

Rozely pochází z Austrálie a Tasmánie, ale najdeš je také na Novém Zélandě, 
kde byly uměle vysazeny. Žijí v párech nebo malých skupinách a jsou to skvělí 
letci. Rozely jsou velmi aktivní a pokud chtějí i velmi hlasité. Ke spokojenému 
životu potřebují především prostor a pestrou potravu. Pokud chceš rozele pořídit 
společníka, pak bys měl zvolit stejný druh, ale opačné pohlaví. To znamená 
k samečkovi rozely pořídit samičku. Pokud nic takového nechceš, počítej s tím, že 
se svému papouškovi budeš muset věnovat, aby se nenudil a nestrádal. To se totiž 
může podepsat na jeho celkovém stavu. Což není nic k divení – představ si, že bys 
měl celý život strávit sám v kleci. O to nestojí nikdo, ani lidé, ani zvířata.

  CO BYCH MĚL/A VĚDĚT O ROZELÁCH?

Ano. Ale jen v případě, že jí můžeš 
poskytnout 
dostatek 
prostoru 

MŮŽU SI POŘÍDIT ROZELU? 

Své jméno získali po Alexandru Velikém, díky kterému se tito 
papoušci dostali z Indie do Evropy už 300 let př. n. l. Na volně 
žijící alexandry můžeme tak narazit nejen v Asii či Africe, ale 
třeba i v Belgii, Francii nebo v Británii, což způsobuje problémy 
původním ptačím druhům. Proto nikdy své mazlíčky, ať už 
papoušky, želvy nebo hady, nevypouštěj do volné přírody! 
Alexandrové jsou velmi inteligentní a aktivní ptáci, kteří 
v přírodě žijí v párech nebo malých skupinách, rozhodně 
proto nejsou jen módním doplňkem do domu či bytu.

  MŮŽU SI POŘÍDIT 

CO BYCH MĚL VĚDĚT O ALEXANDRECH? 

ALEXANDROVÉ

a možnost se často proletět, nebude ti vadit, že je občas hlasitá a dokážeš se o ni 
správně postarat až do konce jejího života – to znamená patnáct nebo dokonce 
dvacet let. Nezapomeň, že rozela potřebuje kromě základního krmiva, čerstvého ovoce a zeleniny také něco zeleného. 
To mohou být pampelišky, řebříček, heřmánek, různé druhy trav, ptačinec nebo naklíčené zrní. Ocení i mladé větvičky 
stromů s pupeny a listy, které může ozobávat. Nejspokojenější bude rozela v prostorné voliéře –
– rozhodně ne v malé kleci v bytě.
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MŮŽU SI POŘÍDIT ALEXANDRA? 

Povahou, chováním a dovednostmi se alexandr nejvíce přibližuje velkým papouškům. To mimo jiné 
znamená, že potřebuje více pozornosti. Můžeš ho zkusit naučit mluvit, pískat různé melodie nebo si třeba 
můžeš vymýšlet různé hry, které ho zaměstnají. Nepočítej s tím, že bude alexandr celé dny sedět tiše 
v kleci, když na něj nebudeš mít čas, naopak – bude se tvé pozornosti hlasitě dožadovat. Vzhledem k tomu, 
že se může dožít i 25 let, je to závazek na opravdu dlouhou dobu. Zároveň je potřeba, abys mu zajistil/a 
dostatečně velkou klec či voliéru, potřebné vybavení, kvalitní a pestrou potravu a pokud to bude potřeba, 
i veterinární péči. Nezapomeň, že nic z toho není zadarmo, včetně papouška samotného.

ČERNÝ TRH  

Stejně jako pašeráctví, i černý trh může být zaměřený na spoustu věcí. 
Drahé kovy, diamanty, zbraně, drogy nebo zvířata – s tím vším se na 
černém trhu obchoduje. Označení „černý“ získal proto, že je nezákonný, tedy že věci, se kterými 
se na černém trhu obchoduje, něčím porušují zákon (získáním, prodejem nebo vlastnictvím). 
Nejde ale o trh, jak ho možná znáš. Nejsou to stánky se zbožím, které prodávají jednotliví lidé. 
Je to velká síť prodávajících a nakupujících, kteří si zakládají na tom, že se vzájemně neznají.

PAŠERÁCI ZVÍŘAT
 

Jsou  lidé, kteří chytají zvířata ve volné 
přírodě a pak s nimi obchodují. Stejně jako 

množitelům, i pašerákům jde hlavně o peníze 
a utrpení zvířat je vůbec nezajímá. Často 

chytají mláďata a rodiče zabijí nebo se stává, 
že velká část zvířat samotnou cestu za novým 
majitelem nepřežije. Je proto velmi důležité 

vědět, odkud zvíře, které chceš, pochází. Týká 
se to především exotických zvířat 

– včetně papoušků. 
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CO JE TO GRIT?

a) Maskovací schopnost papoušků
b) Písek na trávení
c) Tajný pozdrav majitelů papoušků

KVÍZ

CO JSEM SE NAUČIL/A: 

PAPOUŠCI SE RÁDI:

a) Pyšní cizím peřím
b) Koupou
c) Hádají o to, kdo je v zemi 
     zdejší nejkrásnější

ODPOVĚĎ:
Voda je pro papoušky důležitá nejen kvůli příjmu tekutin, ale také kvůli koupeli. 
Pomáhá jim udržovat si krásné a čisté peří. Někteří papoušci upřednostňují 
závěsnou koupelnu v kleci, někteří si zvyknou na rozstřikovač, jiní si dopřejí 
pořádnou koupel u tebe v koupelně. Čím větší horka, tím častější by koupání 
mělo být. 

PAPOUŠCI OCENÍ:

a) Drahé šperky 
b) Polárkový dort  
c) Větvičky keřů a stromů

ODPOVĚĎ:
Taková větvička s pupeny a zelenými lístky, to je pro papoušky něco! Nejen, 
že se jejím ozobáváním zabaví, ale ještě získají potřebné vitamíny a minerály. 
Radost jim uděláš větvičkami ovocných stromů nebo větvemi břízy, vrby, javoru 
nebo třeba buku. Ale pozor! Až budeš chtít papouškům větvičku ulomit, vyhni 
se mladým stromkům a popros dospělého o pomoc. Stromy nejsou trhací 
kalendář, na to pamatuj.
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ODPOVĚĎ:
Papoušci potřebují občas pomoci s trávením potravy (obzvláště semen). 
K tomu se hodí grit, který vypadá jako písek. Jde o malinké kamínky 
křemičitanu a pískovce, může ale také obsahovat drcené lastury a škeble. 
Pomocí gritu se semínka a slupky v žaludku lépe podrtí a následně stráví.

PAPOUŠKOVI NIKDY NESMÍM:

 a) Zpívat
 b) Dávat avokádo
 c) Vyprávět sprosté vtipy

ODPOVĚĎ:
Jak už jistě víš z pracovních listů o psech nebo ježcích bělobřichých, některé 
potraviny jsou pro zvířata jedovaté – i když nám, lidem, nic neudělají nebo jsou 
pro nás dokonce prospěšné. To platí i o avokádu, které obsahuje persin. Tato 
látka je jedovatá pro ptactvo i pro další zvířata. Avokádu se proto obloukem 
vyhni. Pokud si nejsi jistý, co je pro tvého papouška dobré, zeptej se zkušených 
chovatelů nebo veterináře, který se zaměřuje na exotické ptactvo.
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