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VELCÍ
PAPOUŠCI
S velkým papouškem přichází i velká zodpovědnost. Jsou totiž dlouhověcí a jen 
málokdo si dokáže představit, že se bude muset o svého mazlíčka starat 60 let. 
Mezi velké papoušky, které najdeš nejčastěji v českých domácnostech, patří žako, 
ara a kakadu.

  CO BYCH MĚL/A VĚDĚT O ŽAKOVI? 

Pochází z Afriky a jako domácího mazlíčka si ho považovali už staří Egypťané před čtyřmi 
tisíci lety. Je známý svou inteligencí a vynalézavostí, za kterou však zaplatil velkou daň. 
Kvůli jeho oblibě mezi majiteli papoušků se začal z Afriky vyvážet ve velkém, a tak jej 
dnes řadíme mezi ohrožené druhy. To mimo jiné znamená, 
že žaka není možné si jen tak koupit, ale stejně, jako u 
některých druhů amazoňana, k němu potřebuješ dokumenty 
o jeho původu. Majitelé musí žaka také řádně okroužkovat 
a přihlásit na příslušném úřadě.

  MŮŽU SI POŘÍDIT ŽAKA? 

Žako se může dožít i 60 let, takže je potřeba si jeho pořízení 
opravdu velmi dobře promyslet. Navíc se často upne jen na 
jednoho člena v domácnosti a ostatní může buďto tolerovat, 
nebo dokonce nesnášet. Když ho jeho milovaný člověk 
bude zanedbávat, žako bude trpět. To platí i o změnách 
v domácnosti, které tenhle papoušek nenese zrovna dobře. 
Při stresu je žako náchylný k sebepoškozování, které může 
mít vážné následky. Miluje opravdu oddaně a skrývá v sobě 
nadaného imitátora, který zvládne napodobit i několik lidí. 
Ale pozor! Ne každý žako se naučí mluvit.  Každý je ale 
velmi inteligentní, přemýšlivý a potřebuje opravdu hodně 
pozornosti.

ŽAKO



Sřední a Jižní 
Amerika

Austrálie, Indonesie, 
Filipíny
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ARA

 Pochází ze Střední a Jižní Ameriky a kvůli své popularitě mezi lidmi 
je několik druhů arů na pokraji vyhynutí. Čím více lidé chtěli aru jako 
mazlíčka, tím více jich jiní lidé (často pašeráci) chytali ve volné přírodě. 
Proto je, stejně jako u všech exotických zvířat, velmi důležité vědět, 
odkud tvůj papoušek pochází. Ara je dobrý letec, který potřebuje 
prostor a každý den možnost se proletět. Proto nepřichází v úvahu, 
aby byl ara (stejně jako další papoušci) celý život zavřený v kleci – to je 
týrání zvířat. Stejně, jako my máme nohy, abychom mohli chodit, ptáci 
mají křídla, aby mohli létat.

  CO BYCH MĚL/A VĚDĚT O AROVI?

Platí tady stejné pravidlo jako u žaka nebo kakadu – pokud nemáš žádnou zkušenost s papoušky, rozhodně nezačínej 
těmi velkými. Čím větší a chytřejší ptáci jsou, tím více prostoru, péče a pozornosti potřebují. Má to ale i své výhody 
– chytří papoušci se dají vycvičit. Pokud jsi trpělivý a věnuješ arovi dostatek času, můžeš ho naučit různé kousky 
a zároveň ho cvičit v tom, co smí a co ne. Zapomeň ale na fyzické tresty. Velcí papoušci jsou velmi vnímaví a citliví a na 
to, abys je naučil/a všechno, co chceš, máš dost času. Arové se totiž dožívají 70 i více let. A pokud jim dáš všechno, 
co potřebují, stanou se z nich tví věrní přátelé.

MŮŽU SI POŘÍDIT ARA? 

Ve volné přírodě je najdeš v Austrálii, Indonésii nebo na Filipínách, ale stejně jako 
žako se i kakadu řadí mezí ohrožené druhy. Do našich končin tihle papoušci poprvé 
připluli na lodích s námořníky. Jsou velmi nároční jak finančně, tak časově – na to 
pozor. Kakadu je hodně citlivý, dokáže si ke svému člověku vybudovat silné pouto, 
které může projevovat mazlením a různými něžnostmi. To znamená, že vyžaduje hodně 
pozornosti. Velcí papoušci potřebují opravdu zkušeného majitele, na to nezapomeň. 
Pokud přemýšlíš o pořízení svého prvního papouška, vyber si mezi malými nebo 
středně velkými.

  
  MŮŽU SI POŘÍDIT KAKADU? 

CO BYCH MĚL/A VĚDĚT O KAKADU? 

KAKADU
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Šašek mezi papoušky – i takovou přezdívku si kakadu mezi chovateli vysloužil. Je velmi 
inteligentní, šikovný a díky silnému zobáku dokáže otevřít kdejakou klec. A nejen to! Tihle 
papoušci umí zobákem ovládat jednoduché nástroje, takže jim můžeš dopřát zábavu 
i s různými skládacími hračkami. Nezapomeň ale, že silný zobák někdy může znamenat 
i bolestivé štípnutí. Papoušci kakadu jsou také zdatní akrobati, takže je můžeš naučit celou 
řadu kousků. A na to máš opravdu hodně času – kakadu se totiž dožívá až šedesáti let.
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VOLNÝ LET 

Jak už víš, čím chytřejší papoušek, 
tím více ho můžeš naučit. Platí 
to i v případě arů, které můžeš 
vycvičit i k volnému létání. To 

znamená, že je na vhodném místě 

SEBEPOŠKOZOVÁNÍ 
Stav, kdy si zvířata sama ubližují. U psů a koček to může být vykusování srsti nebo 

okusování vlastního ocasu do krve, u papoušků je to vytrhávání peří. Pokud se něco 
takového u tvého mazlíčka projeví, JE POTŘEBA TO IHNED ŘEŠIT S VETERINÁŘEM! 
Sebepoškozování může mít psychický i fyzický problém. U papoušků jde často o projev 

stresu. Co to znamená? Že je dlouho nespokojený a nemůže dělat to, co je pro něj 
přirozené. U velkých papoušků, kteří jsou k vytrhávání vlastního peří velmi náchylní, 
může být důvodem i změna v domácnosti, například narození dítěte nebo pořízení 

dalšího mazlíčka.

PŘEČTI SI VŠECHNY PRACOVNÍ LISTY O PAPOUŠCÍCH 
A DOPLŇ PÍSMENA A SLOVA:

V kleci pro papouška by mělo být…

N _ P _ J _ Č _ A  nebo  M _ _ K _  na vodu 

_ I _ _ Y  na různé druhy krmiva 

Sépiová  K _ _ T  nebo  M _ _ E _ Á _ _ Í  kámen 

P _ D _ ST _ _ K _  nebo  P _ _ ÍR  na dno

Různě tvarovaná  B _ D _  _ KA  a jedno zvlášť tlusté

_ R _ _ K _  na hraní

Kolem klece je často  N _ _ OŘ _ D _ K 

Místo klece může být taky  V _ L _ É _ A 

(venku v přírodě) můžeš bez obav pustit proletět se 
podle libosti a oni se k tobě zase vrátí. Pamatuj ale, 

že takový výcvik trvá několik let a pokud to uspěcháš, 
papoušek ti může zkrátka uletět. Je proto vhodné 

požádat o pomoc někoho, kdo má zkušenosti 
a poradí ti, jak na to.



CO JSEM SE NAUČIL/A: 
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KŘÍŽOVKA: 
1. Minerální kámen může nahradit …

2. Velký papoušek potřebuje velký …

3. Velký papoušek má velký a silný … 

4. Všem papouškům dopřávám pravidelnou …

5. Jak správně krmit nebo vycvičit papouška 
mi může poradit …

6. Péče o papouška stojí čas a …

7. Papoušci potřebují pestrou …

8. Při ochočení a výcviku papouška potřebuji …

9. Papouškům udělají radost čerstvé …
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Tajenka: Papoušek potřebuje tvou..............................................., 

tvůj čas a tvou péči. To znamená nejen mazlení a hraní, 

ale i správné krmení, trpělivé učení a pravidelné 

uklízení – v kleci i kolem ní.


