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ZÁKLADNÍ SLOŽKY POTRAVY

Voda
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O vodě, kterou běžně podáváme našim papouškům,
většinou nikdo příliš nepřemýšlí. Domnívám se, že v této
oblasti existuje několik informací, které bychom v souvislosti s chovem papoušků měli brát v potaz.
Voda je pro papoušky nejdůležitější živinou. Pokud váš
papoušek ztratí polovinu bílkovin, nebo téměř veškerý
tělesný tuk a uložené uhlohydráty, nezpůsobí to u něj
stav ohrožující jeho život. Avšak při ztrátě 10 % vody se
výrazně zvyšuje riziko vážného onemocnění a bez
následného doplnění těchto tekutin pak dochází k
úhynu.

Papoušci přijímají vodu dvěma způsoby:


voda přijatá pitím a obsažená v potravě,



metabolickým způsobem – vzniká metabolismem
uhlohydrátů bílkovin a tuků uvnitř buněk.
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Papoušci jsou schopni s vodou v těle velice efektivně
hospodařit. Díky hustému peří minimalizují únik vody
z pokožky a mají tak nízké vylučovací ztráty. Jelikož
disponují účinným kloakálním systémem, bývá úbytek
tekutin velice nízký. Například u andulek jsou ztráty vody
způsobené vylučováním 35 % a odpařováním 65 %.

Spotřeba vody je závislá na několika faktorech, důležitou
roli hrají:






Malí papoušci, jako jsou andulky a neofémy,
mohou přežít při nižších teplotách i bez pití, jelikož
produkují dostatek vody metabolicky – oxidací
uhlohydrátů a tuků. Tímto způsobem účinně
nahrazují ztrátu vody. Pokud však mají papoušci
vodu k dispozici, jejich spotřeba tekutin je většinou
vyšší. Například u andulek, které vodu nevyžadují,
je spotřeba v průměru 4 mililitry na den. Průměrná
konzumace vody u dospělých papoušků činí asi 2,4
% z tělesné hmotnosti.

teplota prostředí,
příjem soli,
spotřeba suchých krmiv,
podíl ovoce a zeleniny,
zvýšená aktivita.
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Dešťová voda vyskytující se v
deštném pralese, kterou papoušci
využívají k pití, má pH 6,2 až 6,4,
což je velice vhodné pH. Je ideální
vodu s tímto pH faktorem poskytovat i našim papouškům doma.
Voda v řekách je naproti tomu
značně kyselejší. Tato kyselost je
způsobena tím, že deště prochází
přes rostliny a půdu. Její pH je
přibližně 7,2 až 9. Ptáci přitom
instinktivně vědí, že kyselá voda a
bahenní koupele pomáhají zničit
patogeny a parazity.

galapagosinsiders.com

Kyselá voda je antiparazitární, antibakteriální, antimykotická a antivirová.
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Je známým faktem, aby se ve vodovodních řádech udržela
antibakteriální flóra, přidávají se do ní různé chemické
látky, jako například chlor. Dlouhodobým požíváním
chlorované vody však dochází v organismu papoušků k
nedostatečnému příjmu hořčíku a taktéž ke vzniku
problémů s vápníkem – konkrétně s jeho vstřebáváním a
nadměrným vylučováním. Chlor taktéž neutralizuje
kyslík, což vede k překyselení organismu. Pokud nemáte
k dispozici jiný zdroj čisté vody nežli městskou vodu
z vodovodního kohoutku, je nutné chlor před podáváním
papouškům z vody odstranit.

TIP:





Je potřeba, aby papoušci měli k dispozici denně čerstvou
a čistou vodu, mnohdy totiž dochází ke znečištění vody
trusem, zbytkem krmiva nebo koupáním, což má za
následek vytvoření tenké vrstvy biofilmu. Ve vodě se
později mohou tvořit bakterie, které způsobují širokou
škálu zdravotních problémů. Proto je nutné misky
pravidelně čistit. Pouhým opláchnutím se však biofilmu z
misek nezbavíme – je nezbytné misku před každým
dalším použitím mechanicky vyčistit a poté pečlivě
vypláchnout. Nejideálnější kombinací je dezinfekce,
důkladné opláchnutí a vytření misek (případně je nechat
oschnout).

Pro čištění misek se osvědčilo použití kartáče na nádobí

Jak odstranit chlor z vody:
převařením (15 minut),
filtrací,
necháme vodu dva dny odstát,
přidáme pár kapek citronu.
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Koupání

Kromě napáječek je vhodné podávat
papoušků vodu v širokých mělkých
miskách, aby se v ní mohli koupat.
Někteří papoušci koupel milují a
využívají ji i několikrát denně.
Hnízdící samice
si koupáním
namáčejí peří, aby mohli udržovat v
hnízdě potřebnou vlhkost.

Voda v zimě
Někteří papoušci, jako jsou například mníšci šedí, alexandři čínští, rozely,
korely, papoušci královští, horští a jiné druhy, jsou v našich podmínkách
chováni v celoročních voliérách bez možnosti temperování. V zimních
měsících, kdy i přes den klesá teplota pod bod mrazu, je potřeba vodu
doplňovat několikrát denně, aby se ptáci mohli napít. Papoušci si dokáží
poradit i s tenkou vrstvou ledu, kterou umí rozbít zobáky, aby se dostali k
vodě. Někteří chovatelé s úspěchem využívají v tomto období sníh, kterým
naplní misky, aby si ho papoušci mohli brát a získávat potřebnou vodu. Já ve
svém chovu využívám temperovaných záletů, kde udržují teplotu nad bodem
mrazu. Odpadá mi tak starost o zamrzlé misky a papoušci nemusí být
vystaveni tak nízkým teplotám. Při vypuštění ptáků do zasněžených
výletů, pak mohu pozorovat třeba rozely, které se ve sněhu i v mrazivém
počasí „koupou“.

Svoje chovatelské zařízení můžete
vybavit i systémem trysek, které
vyrábějí vodní mlhu a nahrazují tak
papouškům koupání v dešti. V letních měsících ho papoušci určitě
ocení. Dokáží totiž při dešti i při
tomto sprchování lézt po stropě
voliéry, dokud jejich peří není úplně
promočené a pěkně si to užívají.
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