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JÁTÉKOS, TÁRSAS LÉNYEK
Biztosan feltűnt már neked is, hogy a kisállatkereskedések egy 
része díszállat- vagy díszmadár-kereskedésnek nevezi magát.
Ha belegondolsz, egy élő állat nem dísztárgy. Az Állatvédelmi 
törvény szerint is az állatok érezni, szenvedni és örülni képes 
élőlények, tiszteletben tartásuk, jó közérzetük biztosítása minden 
ember erkölcsi kötelessége. 

Ha tudatos és felelős gazdi szeretnél lenni, és állatodnak is
a legjobbat akarod, érdemes a tévhiteket és a magától értetődő 
fogalmakat is megvizsgálni. 

Az egyik legked- 
veltebb egzotikus 
madár hazánkban 
is a hullámos 
papagáj 

A HULLÁMOS 
PAPAGÁJ
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A HULLÁMOSOK NÉPSZERŰSÉGÉNEK
TÖBB OKA IS VAN

Akárcsak szerte a világon, az egyik leg- 
kedveltebb egzotikus madár hazánkban is 
a hullámos papagáj (Melopsittacus 
undulatus). A hullámosok népszerűségé- 
nek több oka is van. Azon kívül, hogy játé- 
kos természetű, kíváncsi, társaságkedvelő 
és intelligens madarak, egyszerű őket be- 
szerezni, mert nagy a kínálat. A többi papa- 
gájhoz képest alacsony az áruk, és viszony- 
lag problémamentes a tartásuk egy kisebb 
lakásban is, ha a feltételeket megteremtik 
hozzá. Ha tehát még soha nem volt házi- 
állatod, és kedveled a madarakat, érdemes 
lehet hullámos papagájokat választani. 
Gondozásuk során ismereteket, tapaszta- 
latokat szerezhetsz a felelős állattartásról.

A nagyobb testű papagájoknál megfigyel- 
tek tolltépést, depressziót, mentális és fizi- 
kális megbetegedéseket is. Bár a hullámos 
papagáj kicsi, a szakemberek szerint 
ugyanúgy igényli a törődést, a változatos 
ingereket, a fajtársakkal folytatott játékot 
és kommunikációt, ennek hiányában a de- 
presszió veszélye őt is fenyegeti. Ma már 
azt is tudjuk, hogy a kis agytérfogattal nem 
feltétlenül jár együtt a kisebb értelem vagy 
intelligencia.

Szárnyas társak
Szándékosan írtunk többes számot, azaz 
papagájokat választani, és nem papagájt. 
Az egyik legfontosabb tudnivaló, hogy 
a papagájok társas lények. A hullámos 
papagájok a vadonban akár 2 ezres csa-
patokban is élhetnek, és fajtársaik jelenlétét 
a fogságban is igénylik. Ezek a madarak 
ráadásul egy életre választanak párt ma- 
guknak, és hűségesek hozzá. Az egyedül 
tartott hullámos papagáj nem fogja magát 
jól érezni, vagy pedig figyelme egészség- 
telen módon fixálódhat a gazdájára, hogy 
az csak vele foglalkozzon. Ha pedig a gazdi 
kevés időt tölt vele, és nem kap elegendő 
impulzust, az eredetileg beszédes, vidám,
aktív madár szomorúan ücsörgő, unatkozó, 
magányos papagájjá válhat. TUDTAD? 

A hullámos papagájoknak 
2-3 ezer tolluk van.
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Nem tyúkeszű
A madáragyra jellemző, hogy térfogatához 
és tömegéhez képest sok sejtből áll, továb- 
bá az idegsejtek száma is magasabb, mint 
a legtöbb emlősben, ha a testtömegükhöz
viszonyítjuk. Tömegarányát tekintve így az 
énekesmadarak, papagájok agyában sok- 
kal több a sejt, mint az emlősökében, a fő- 
emlősöket is beleértve. A hullámos papagáj 
testfelépítéséről, biológiájáról később még 
több részletet olvashatsz.

Ismered-e azt a vélekedést, mely szerint 
bizonyos állatfajokat azért könnyű tartani, 
mert úgymond „igénytelenek”? Mivel élő- 
lényekről van szó, mi nem jellemeznénk így 
egyik fajt sem. Inkább úgy fogalmazunk, 
hogy bizonyos fajoknak, fajtáknak 
nagyobb a tűrőképességük, az alkalmaz- 
kodóképességük, az intelligenciájuk. 

Ezért együtt tudnak élni az emberrel, még 
akkor is, ha eredeti hazájuk vagy környe- 
zetük sokban különbözik attól, amit az 
ember nekik nyújtani tud. Ezért is fontos, 
hogy „gondos gazda” szemlélettel törőd- 
jünk állatainkkal, és próbáljunk nekik az 
eredetihez hasonló életkörülményeket 
teremteni, akármilyen állatról legyen is szó. 

Mi a helyzet a hullámos papagájok ese- 
tében? Ausztrália az őshazájuk, ahol az 
éghajlat, a növényzet, a környezet nagy- 
ban eltér a magyarországi, és általában az 
Európában megszokottól. Nézzük először is 
azt, hogy miként kerültek hullámosok 
Európába arról a messzi kontinensről!
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Az 1840-es évektől kezdve – miután egy brit 
tudós magával hozott néhány madarat, és 
hamar népszerűvé váltak Európában is – 
tömegével kezdtek hullámos papagájokat 
befogni Ausztráliában, és százezres nagy- 
ságrendben szállították őket hajóval 
Európába. A madarak mintegy 30%-a 
elpusztult az utazás során. Csaknem ötven 
évig tevékenykedhettek a madárbefogók, 
hiszen a kereslet egyre nőtt a kontinensen, 
míg végül 1894-ben Ausztrália kiviteli tilal- 
mat rendelt el, hogy megelőzze a faj ki- 
pusztulását. A tilalom ma is érvényben van. 

Azok a hullámos papagájok, amelyeket 
Magyarországon a tenyésztőnél vagy
a kisállatkereskedésben látsz, a már csak- 
nem kétszáz év óta tartó tenyésztés ered- 
ményei. Elsőként Franciaországban, 
Hollandiában és Németországban indult 
meg a tenyésztés. Míg az eredeti tollazat- 
szín (a fűzöld, zöldeskék és a sárga kom- 
binációi) a rejtőzködést és a túlélést segí- 
tette a természetben, az új színeket az 
emberek kedvéért kísérletezték ki. Kék, 
sárga, fehér, lila, sőt szürke tollazatú 
papagájok is születtek. 

Korábban volt róla szó, hogy a hullámos 
papagájok „beszerzése” viszonylag olcsó. 
Ám ahogy minden más állat esetében, fel 
kell készülnöd arra, hogy folyamatos kia- 
dással jár, ha a madarakat jól (és helye- 
sen) akarod tartani. 

Nézzük sorban, mire lesz szüksége 
a gazdának és a hullámos papagájoknak!

Dióhéjnyi történelem

MIRE VAN SZÜKSÉGE
A MADARAKNAK
ÉS A GAZDÁNAK?

Első szabály, hogy inkább mindig nagyob- 
bat vegyünk, mint kisebbet! Az ok egyszerű: 
bármekkora is a kalitka, a zártan tartás a 
madár mozgását és mozgási ösztönét 
korlátozza. Egy hullámos papagáj pár 
számára minimum 80x50x50 cm méretű 
kalitkát válasszunk! Ha lehetőséged van rá, 
választhatsz 80 cm széles, 80 cm magas és 
100-150 cm hosszú kalitkát is. A magas, de 
kis alapterületű kalitkának nincs túl sok 
haszna. Ne feledd! Lehet bármilyen nagy 
a kalitka, a papagájaidnak szüksége van 
arra, hogy napi rendszerességgel szaba- 
don, vagyis a kalitkán kívül, legalább 
a szobában több órát is repülhessenek. 
Egészségi problémákat okozhat, ha nem 
tudnak repülni. A madár légzőrendszerére 
később még visszatérünk.

Kalitka
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Nézzük a kalitka tisztítását! Ez bizony min- 
dennapi feladat: az itató és etetőtál tisztí- 
tása, az élelem és a víz frissre cserélése, 
minden eltávolítása, ami csak elhervadt, 
elszáradt. Az ülőrudakat, ha szennye- 
zettnek látjuk, mindenképpen tisztítsuk 
meg! Az igénybevételtől függően 2 hetente 
végezzünk nagytakarítást is. A szűk rések-
be hulló és el nem távolított maghéj, mag, 
ürülék, nedvesség, por, mindenféle apró
hulladék, ételmaradék hosszú távon bak- 
tériumok, gombák, atkák, egyéb kórokozók 
megtelepedésének veszélyét rejti magá- 
ban. Ilyenkor ecetes vízzel tisztítsuk meg 
a kalitka rácsait, aljzatát, az ülőrudakat, az 
etető- és itatótálakat. Az ecet kiváló és 
természetes fertőtlenítőszer, amely mada- 
rainkra nézve sem káros. Ha más mosó- 
szerrel szeretnénk tisztítani madaraink 
környezetét, mindig mindent alaposan 
öblítsünk le vízzel, hogy a vegyszermarad- 
ványok ne kerülhessenek a madarak szer- 
vezetébe. Azért sem árt óvatosnak lenni, 
mert a hullámos papagájok szeretnek 
mindent megrágcsálni.

A kalitkát világos, nyugodt, fix helyen aján-
latos elhelyezni, védve a huzattól és a köz- 
vetlen napsugárzástól. A madarak jobban 
érzik magukat, ha magasan vannak, ezért 
a kalitkát másfél méternél ne tegyük ala- 
csonyabbra. Óvjuk őket a közvetlen hősu- 
gárzástól is (pl. konvektor, radiátor hőjétől). 

A konyha és a fürdőszoba egyértelműen 
nem alkalmas hely a madártartásra. 
Amikor kiengeded a madarakat, legyen 
zárva az ajtó és az ablak. Azt a helyiséget, 
ahol repülhetnek, célszerű madárbiztossá 
vagy madárbaráttá alakítani. 

Hely, elhelyezés

Hőmérséklet, pára 
és fény

Jó, ha van megfelelő és elegendő felület, 
ahová leszállhatnak, nincsenek csapdák,
rések, ahová beszorulhatnak (pl. két szek- 
rény közé), illetve a számukra mérgező 
növényeket is tegyük át másik helyiségbe. 
Ha a lakásban van kandallótok, a kalitkát 
tegyétek másik helységbe, mert a szálló 
korom akár az állatok halálát is okozhatja. 
Ha pedig a konyhában főztök, zárjátok az 
ajtót, mert a gőzök, gázok, vagy akár 
a teflonserpenyő használata is veszélyt 
jelentenek a madarakra.

A mi éghajlatunkon a hullámos papagájok 
nem lennének képesek a szabadban át- 
telelni – ezért nekünk kell biztosítani azt a 
minimum hőmérsékletet télen is, amely 
még számukra is elfogadható. Ha télen is 
kint tartjuk a papagájokat, akkor minimum 
16 °C-ra fűtsük fel a röpde hőmérsékletét! 
A szobai röpdés vagy kalitkás tartásnál 
fontos, hogy gondoskodjunk a megfelelő 
(55-60%-os) páratartalomról, hiszen a kü- 
lönböző fűtőberendezések rendkívüli 
módon kiszáríthatják a helyiség levegőjét. 
A melegpárásító készülékeket javasoljuk, 
mert a hideg (azaz a víz felforralása nél- 
küli) párásítás során baktériumok kerül- 
hetnek a levegőbe. Ha nem kellően párás 
a levegő, légúti gombás megbetegedés is 
előfordulhat, a száraz bőr berepedezhet, 
amin keresztül szintén kialakulhatnak 
bakteriális vagy gombás betegségek.
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Papagájaink minden évszakban igénylik 
a fürdést. A pancsolás módját, sűrűségét 
tekintve adódnak egyéni eltérések. 
A langyos vizes permetet sok madár ked- 
veli, más egyedek a fürdetőtálban érzik jól 
magukat, de akadnak, akik inkább a vizes, 
nagy salátalevélben szeretnek tapicskolni, 
forgolódni.  Idővel mi is kitapasztaljuk, 
hogy madaraink milyen fürdési módot 
részesítenek előnyben. Ehhez eleinte 
huzamosabb ideig kell őket figyelni. Ha 
az egyik módszer nem működik, próbál- 
kozzunk másikkal (pl. a teli fürdetőtál 
helyett nagy vizes salátalavelet is fel- 
kínálhatunk, a hullámosok imádják 
a salátafürdőt). 

Figyelem! A fürdetőedényük ne legyen 
mély! Akkor jó, ha leér a lábuk, nehogy 
megfulladjanak. 

A másik fontos teendőnk télen, amikor a 
fény kevesebb, és rövidebb ideig van vilá- 
gos, hogy a napfény pótlásáról gondos- 
kodjunk. Szerezzünk be és használjunk
teljes spektrumú izzót vagy fénycsövet, 
amely a madaraink egészsége és hangu- 
lata szempontjából nem elhanyagolható! 
A napfény a D-vitamin termelődéséhez 
szükséges, vagyis madaraink bőrének, 
tollának és csontozatának az egészsége 
függ tőle. Ha nem történik megfelelő 
módon, napi 12 órában „napfénypótlás”, 
számolnunk kell azzal, hogy különböző 
problémák jelentkezhetnek. Ilyen lehet 
például az immunrendszer legyengülése, 
anyagcserezavarok, vagy éppen tolltépés.

Fürdés

TUDTAD? Higiéniai szem- 
pontból embernek és 
állatnak egyaránt fontos 
a rendszeres szellőztetés, 
télen-nyáron. Szellőzte- 
téskor védjük madarainkat 
a huzattól!

Táplálék, víz és
kiegészítők
A hullámos papagáj alapvetően növény- 
evő, de szükségük van állati eredetű 
fehérjére (pl. keményre főtt tojásfehér- 
jére). A kereskedelmi forgalomban sokféle 
gyártmányú magkeverék kapható, amely 
a táplálék egyik fő pillére. Érdemes többféle 
magkeverékkel kísérletezni. 
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A magkeverék minőségét ellenőrizni úgy 
tudjuk, hogy egy kis adag magot megpró- 
bálunk kicsíráztatni. Ha a magok többsé- 
gében megindul a csírázás, akkor jó 
minőségű a magkeverék. Ha nincs, vagy 
csak elenyésző számban jelennek meg a 
csírák, akkor biztosak lehetünk benne, hogy 
„holt táplálékot” etetünk madarainkkal, és 
itt az idő áttérni egy másik gyártmányú 
tápra. A hullámos papagájok számára 
a magkeverék főleg kölest (kb. 60%), 
fénymagot (kb. 30 %) és zabot (kb. 10%) 
tartalmazzon. 

Az eleség másik fontos részét képezi az 
úgynevezett lágyeleség, melyet Te is 
összeállíthatsz. Ezekből is többfélét 
adhatunk. 

A zöldségeket és a gyümölcsöt felhasz- 
nálás előtt alaposan mossuk meg, az almát 
és az uborkát hámozzuk meg, és a répát is 
tisztítsuk meg a külső rétegétől. Fontos: 
a tojást minimum 25 percig főzzük, hogy 
minden kórokozó elpusztuljon! Az alma 
magját pedig soha ne adjuk oda, mert az 
hullámosaink számára mérgező anyagot 
tartalmaz.

Többféle növényi és zöldeleséget (saláta, 
petrezselyem, bébispenót, cékla, madár- 
saláta, főtt kukorica, jól szétfőzött rizs) is 
kínálhatunk, illetve gyümölcsöket: alma, 
banán, körte, meggy, barack. A vadon növő 
zöldeleség, mint a pitypang, a pásztortáska 
és a tyúkhúr, szintén kedvelt táplálék lehet. 

TUDTAD? 
Tilos avokádót adni 
a hullámos papagájoknak, 
mert számukra rendkívül 
mérgező anyagokat 
tartalmaz!

JÓ KEVERÉKEK LEHETNEK AZ ALÁBBIAK

- reszelt alma, reszelt kígyóuborka vagy 
fürtös uborka, reszelt sárgarépa és 
keményre főtt tojásfehérje keveréke
- reszelt keménytojás, reszelt sárgarépa, 
csíráztatott magok keveréke
- reszelt keménytojás, reszelt alma, reszelt 
uborka, tört dió keveréke

Az üzletekben vásárolhatunk por formájú 
lágyeleséget, amelyből víz hozzáadásával 
pépes tápot készíthetünk. 

FIGYELEM! Bármiféle zsír, só, cukor, 
csokoládé, fehér liszt etetése tilos! 
Értelemszerűen minden főtt ételt (pl. 
rizst, kukoricát) ezek nélkül készítsünk.
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Figyeljünk arra, hogy a vadon növő zöld- 
eleséget ne forgalmas utak mellett gyűjt- 
sük, mert felületükön káros anyagok 
rakódhatnak le (az autókból jövő kipufogó- 
gáz), és ez megbetegítheti madarainkat. 
Ha a természetben gyűjtött táplálékot 
adsz, alaposan mosd meg, nehogy más 
madarak ürülékével legyen szennyezett, 
mert azzal fertőző betegségek is bekerül- 
hetnek! Ugyancsak fontos arra is figyelni, 
hogy ha lehet, biozöldséget etessünk! 
A vegyszert tartalmazó vagy trágyával 
szennyezett növények könnyen bajt 
okozhatnak! 

A hullámosok nagyon szeretik a fürtös 
kölest is, de azzal csínján bánjunk, mert 
magas a kalóriatartalma, ezért abból ne 
adjunk nekik minden nap. A káposztafélék 
nem alkalmas táplálékok a hullámos 
papagáj számára!

Ügyeljünk rá, hogy mindig legyen előttük 
friss ivóvíz. Az itatótálban minimum 
naponta cseréljük a vizet, és érdemes egy- 
két cseppnyi almaecetet is keverni az ivó- 
vízbe. Az edényeket, itatókat rendszeresen 
mossuk ki és fertőtlenítsük ecettel.

Maradjunk még egy kicsit az ecetnél! 
A madarak számára rendkívül hasznos 
a közönséges almaecet. Hogy miért? 
Fogyasztása elősegíti a bélrendszerben az 
emésztésben fontos baktériumok szapo- 
rodását, és a káros baktériumok visszaszo- 
rítását, továbbá elősegíti az úgynevezett 
előemésztést. Vigyázat! Az almaecet nem 
gyógyszer. Megelőzésre és védekezésre 
érdemes használni. Betegség esetén 
járjunk el az állatorvos instrukciója szerint!

Mivel madaraink csőre folyamatosan 
növésben van, szükségük van csőrkop- 
tatóra, úgynevezett szépia halcsontra (a 
tintahal kiszárított meszes vázára), amely 
egyúttal természetes kalciumforrásként is 
szolgál számukra. 

Továbbá folyamatosan hozzá kell férniük 
az emésztés megkönnyítéséhez szükséges 
speciális (és tisztított) homokhoz is. Az az 
ideális, ha a homok 1-2 milliméteres 
szemekből áll.
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A madaraknak, akárcsak az embernek, 
szükségük van különböző vitaminokra. 
Az állatkereskedésekben kaphatók külön- 
böző multivitamincseppek, amelyeket az 
eledelhez vagy az ivóvízhez keverhetünk. 
Fontos: konzultálj állatorvossal annak 
érdekében, hogy elkerüld a túladagolást! 

Az élelem és az ivóvíz frissességére mindig 
figyelj! Egy forró napon pár óra alatt 
megszáradhat a zöld levél, a lágyeleség, 
ezért ajánlatos akár napjában többször 
cserélni, pótolni. A megszáradt, hervadt 
ételeket ne hagyd az etetőtálban! 

Ügyelj rá, hogy madaraid tápláléka ne 
legyen egyhangú és tápanyagban sze- 
gény! Következmény lehet hosszú távon 
az idegrend-szeri és mozgásszervi 
megbetegedés, ami például az izmok 
gyengeségében és a kedvetlenségben, 
apátiában mutatkozhat meg. 

Mi kerüljön a papagájok kalitkájába és 
környezetükbe annak érdekében, hogy 
ingergazdag és biztonságos legyen? 
A kalitkába tehetünk több ülőrudat, lehe- 
tőség szerint természetes fából, amely 
lehet egyenes, elágazó, enyhén hajló, de a 
lényege, hogy átmérője változó legyen. Ha 
gyári műanyag vagy a barkácsboltokban 
kapható farudat használunk ülőrúdnak, azt 
madaraink lábának egészsége sínyli meg, 
ugyanis így lábujjaikkal mindig ugyanab- 
ban a tartásban kell kapaszkodniuk. Ter- 
mészetes élőhelyükön, a vadonban talál- 
ható élő ágak különböző méretűek, átmé- 
rőjűek, s miközben ezeken állnak és mász- 
kálnak, edzésben maradnak a láb izmai is. 

Környezetgazdagítás
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Az ülőrúdnak alkalmas, nem mérgező fa- 
anyag lehet például bükk-, kőris-, nyírfa- és 
almafaág is. Mindig nézz utána annak, 
hogy amit a papagájaid kalitkájába 
beraksz vagy számukra elérhetővé teszel, 
nem mérgező-e! 

A PAPAGÁJOK SZÁMÁRA ALKALMAS 
NÖVÉNYEK LISTÁJA

A PAPAGÁJOK SZÁMÁRA MÉRGEZŐ 
NÖVÉNYEK LISTÁJA

Javasoljuk, hogy inkább a kalitkán kívül 
alakítsunk ki számukra „játszóteret”, pl. 
különböző méretű ülőfákat, rozsdamentes 
acélból készült csengőt, fahintát, létrát, 
rágcsálni való fákat. Alkalmas rágcsálni 
való lehet az égerfa, a nyárfa, a juhar- és a 
hársfa is. Figyelem! Sok gyümölcs fája mér- 
gező hatású a madarunkra (általában a 
csonthéjas gyümölcsök ágai, pl. cseresz- 
nye-, szilva-, őszibarack-, sárgabarack- és 
meggyfa), ezért kerüljük ezek használatát! 
Érdemes időközönként cserélgetni a játé- 
kokat, hogy mindig legyen új inger, új fel- 
fedezni való számukra.
Ha tudunk, szerezzünk be olyan etetőket, 
melyek ingergazdagító, ún. foraging etetők. 
Ezekből kifejezetten csak „munka” árán 
lehet táplálékhoz jutni, és így jó elfoglalt- 
ságot jelentenek. A tükörről megoszlanak 
a vélemények. Mi nem javasoljuk haszná- 
latát. Egyedi alkalmazkodó- és tűrőképes- 
ségtől függ, hogy a madár miként reagál a 
tükörben látott „fajtársra”. Előfordulhat, 
hogy viselkedésbeli, lelki problémákat, 
zavarodottságot okozhat a tükör, hullámo- 
sunk udvarlását, kommunikációját a tükör- 
beli kép ugyanis nem viszonozza – a ter- 
mészetben ilyen nem fordul elő. A felelős 
gazda tudja, hogy nem tükörre, hanem egy 
vagy több fajtársra van szüksége.

TUDTAD? Az énekesmada- 
rak azért dalolnak leg- 
inkább, hogy jelezzék terri- 
tóriumukat, illetve a párvá- 
lasztás során tölt be fontos 
funkciót, a papagájoknál 
viszont az egyik leggyak- 
rabban használt hangjuk a 
kapcsolattartást szolgálja.

Érdemes az ágakat havonta egyszer újak- 
ra cserélni, természetesen alapos mosás, 
tisztítás, és néhány napos szárítás után.
Az itatókon és etetőtálakon kívül szépiát, 
lombos fűzfagallyat, is tehetünk a ketrecbe, 
de ne zsúfoljuk tele mindenféle mestersé- 
ges, festett tárggyal! A festék mérgező 
anyagokat tartalmazhat, és mivel hullámo- 
saink előszeretettel rágcsálnak minden 
elérhető tárgyat, a legjobb szándékkal is 
kárt okozhatunk egészségükben.
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EGY KIS BIOLÓGIA
A suliban mindenki tanul a madarakról. 
Néhány részletet most kiemelünk, és más, 
új ismeretekkel is kiegészítjük, amit a hul- 
lámos papagájok kapcsán gazdiként hasz- 
nos megjegyezni. A papagájalakúak rend- 
jébe 443 faj tartozik. Két közös vonásuk 
van a lábukat és a csőrüket illetően. Csőrük 
egy rövid, mozgatható felső csőrkávából és 
egy kisebb, stabil alsó csőrkávából áll. 

A felső csőrkáva egy speciális ízülettel 
kapcsolódik a homlokcsonthoz. Rendkívül 
nagy erőt képesek a csőrrel kifejteni. 
Ami a papagájok lábát illeti, 4 lábujjuk 
közül 2 előre áll. A nagyobb papagájok 
nemcsak közlekedésre és mászásra 
használják, hanem lábukkal fogják meg 
a táplálékot is.

A hullámos papagáj főbb testtájai

A fent megnevezett testrészek többsége 
általában az összes madárfajra jellemző. 
Csupán a papagájokra jellemzők azonban 
az arcfoltok és a torokfoltok. A kedvtelés- 
ből tartott hullámos papagájok között nem 
minden egyednek vannak ilyen foltjai, 
hiszen a madár génállománya rendkívül 
változatos. A vadon élő hullámosok minde- 
gyike rendelkezik azonban az említett fol- 
tokkal, amelyek fontos információt szolgál- 
tatnak. A róluk visszaverődő ultraviola fény 
alapján a többi között be tudják azonosí- 
tani a másik madár nemét. 

Külső megjelenés
A madár tollának finom hullámos mintá- 
zatáról kapta nevét. Az eredeti zöld-sárga 
színű egyedek szaporítása és tenyésztése 
során számos új színváltozat jött létre 
az idők folyamán. A hullámos papagájok 
testhossza általában kb. 18 cm (fejtől 
a farokig), súlyuk 30-40 gramm. 
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A tollazat alapján az emberi szem nem 
tudja megállapítani a madár nemét, viszont 
a csőr fölötti viaszhártya vagy viaszbőr 
(cere) színéből legtöbbször kitalálhatjuk. 
Barnás színű viaszhártyája van a tojónak, 
a hímnek pedig kék (de lehet lila vagy 
rózsaszínű is).  Adódhat a kérdés, hogy ha 
tojó-hím párban veszünk hullámos papa- 
gájt, lesznek-e fiókák. A fogságban tartott 
papagájok szinte mindig csak akkor páro- 
sodnak, ha mesterséges odú vagy fészek is 
ki van helyezve. Ha csak kalitka áll rendel- 
kezésükre, költőhely híján a tojó nem rak 
tojást. 

Figyelem! Szakértelem nélküli fiókaneve- 
lésre nem bátorítunk senkit, főként nem 
kezdő papagájtartókat. A tojásrakás és a 
fiókanevelés erősen igénybe veszi ezeket 
a törékeny madarakat, ami problémás 
esetben a tojó elhullásához vagy a fiókák 
megnyomorodásához is vezethet. 

Ha azt vesszük észre, hogy tojó papagá- 
junk gubbaszt, „helyet keres”, ellenőriz- 
tessük le állatorvossal, hogy nem készül-e 
tojást rakni – ez előfordulhat akár hím 
nélkül tartott tojók esetében is.

Tojó? Hím? TUDTAD? Vannak jobb- és 
ballábas papagájok is.

Életciklus, szaporodás
Az ausztrál vadonban élő hullámos papa- 
gájok szaporodása a csapadékos időszak- 
hoz kötődik, amely általában a június és 
január közötti időszakra tehető. A madarak 
ilyenkor átmenetileg megszakítják nomád, 
vándorló életmódjukat, és a rendelkezésre 
álló bőséges víz és élelemforrás miatt egy 
időre le is telepednek. 

A hullámos papagájok fészke az egyszerű- 
ség iskolapéldája: egy faüreg, ahol ele- 
gendő a hely egy felnőtt madárnak és öt- 
nyolc tojásnak. Néha kerítésoszlopot vagy 
egy földön fekvő farönköt szemelnek ki 
maguknak erre a célra. Csak a tojó ül 
a tojásokon, a hím pedig élelmet hoz neki. 
17-19 nap elteltével a tojásokból egyenként 
kelnek ki a fiókák, általában egy hét lefor- 
gása alatt. 

A frissen kikelt papagájok csupaszok, 
vakok, és mindenben a szülők segítségére 
vannak utalva, mint ahogy minden papagáj 
és sok más madár is.  Az első néhány 
napban a tojó úgynevezett begytejjel 
táplálja a fiókákat.
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A begytej csak a nevében „tej”, ami olyan a 
kismadarak számára, mint az anyatej az 
emlősök újszülöttje számára. Megtalálható 
benne minden olyan tápanyag, amire a 
fiókáknak szükségük van. A természet még 
arról is gondoskodik, hogy az első héten 
a tojó változtatni tudjon a begytej tartal- 
mán és állagán, hogy miközben egyidejű- 
leg a legidősebb és a legfiatalabb fiókáit is 
eteti, minden „korcsoport” pontosan a neki 
szükséges tápanyagmennyiséget kapja.

A hím hullámos papagáj napkeltétől nap- 
nyugtáig élelmet gyűjt, amit begyéből ad 
át a tojónak. A hím körülbelül három hét 
elteltével közvetlenül is etetni kezdi a fió- 
kákat, de olykor a tojó ezt nem engedi neki. 
A hullámos papagájoknál minden fészek- 
ben vannak különböző korú tojások és 
fiókák. Ellentétben sok madárfajjal, ame- 
lyek „elsőszülött” fiókái jobban boldogul- 
nak, és a későbbi tojásaikat is inkább csak 
biztonsági tartaléknak rakják le, a hullámos 
papagájok legifjabb fiókáinak életben 
maradási esélyei kifejezetten jók. A tojó 
ösztönösen a legkisebbeket kezdi el etetni 
először, nem pedig az erősebb, rámenő- 
sebb időseket. 

A fiókák hét nap után már tartani tudják 
a fejüket, és tíz nap után kinyílik a szemük. 
Két héten belül elkezd nőni a tolluk, a ki- 
kelés után 30-40 nappal pedig készen 
állnak arra, hogy elhagyják a fészket. 
Kilenc hónap alatt válnak teljesen önállóvá, 
egyéves korukra pedig ivarérettek lesznek, 
s a ciklus kezdődik elölről. A papagáj- 
szülőket erős, életre szóló kötelék fűzi 
össze, mint azon madárfajok esetében, 
amelyek sok energiát fektetnek utódaik 
felnevelésébe.

Vadon általában 5-8 évig, fogságban 10-15 
évig is élhetnek a hullámos papagájok, 
a tartási körülményektől is függően.

Élettartam

Tudtad, hogy a gerinces állatok közül 
a madarak légzése a legfejlettebb és a 
leghatékonyabb? Szükségük is van rá, 
hiszen a repülés erőteljes izommunkája 
miatt sok energiát igényelnek. A hatékony 
légzéssel juthatnak elegendő oxigénhez, 
ezzel pedig energiához. A madarak is tüdő- 
vel lélegeznek, de annak felépítése erősen 
eltér az emlősök tüdejétől.

A légzőrendszer
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Az emlősök tüdejében a levegő szőlőfürt- 
szerűen elhelyezkedő léghólyagokba jut, 
ahol megtörténik a gázcsere, a madaraké- 
ban viszont a léghajszálcsövekben megy 
végbe a gázcsere, melyeken a levegő 
folyamatosan keresztüláramolhat. A mada- 
rak tüdejéhez légzsákok csatlakoznak, 
amelyek a légzés hatékonyabbá tétele 
mellett az állat testének sűrűségét is csök- 
kentik. A légzsákok benyúlnak az izmok 
közé a vállövbe, és a szárny csontjaiba is.
Tüdejükben belégzéskor és kilégzéskor is
történik gázcsere, ezt nevezzük kettős lég- 
zésnek. Amikor belélegeznek, a légutakon 
(a légcsövön, főhörgőkön) keresztül jut be 
a levegő a tüdő szerteágazó csőhálóza- 
tába, a hörgőkbe és a hörgőcskékbe. 
A hörgőcskékből tovább áramlik a vére- 
rekkel behálózott léghajszálcsövekbe, 
illetve a léghajszálcsöveket megkerülve 
a légzsákokba. A léghajszálcsövek falát 
vérerek hálózzák be, itt megy végbe a gáz- 
csere. Amikor kilélegeznek, a levegő a lég- 
zsákokból a léghajszálcsöveken át vissza- 
áramlik a külvilágba. Ilyenkor ismét 
gázcsere történik a léghajszálcsöveken 
keresztül. Belégzéskor a levegő 75%-a 
a tüdőbe, a maradék 25% a légzsákokba 
kerül.

A leírtakból láthatod Te is, hogy a repülés 
a helyváltoztatáson kívül a madár egész- 
ségének megőrzésében is fontos szerepet 
játszik. Repülés és intenzív légzés során 
cserélődik szervezetükben az elhasznált 
levegő friss levegőre. Ebből azt is megálla- 
píthatjuk, hogy a rendszeres szellőztetés- 
nek is egészségmegőrző szerepe van.

Mi jut eszünkbe szinte azonnal a hullámos 
papagájról? A hangja, és a hangutánzó 
képessége. Ha már sok időt eltöltöttél 
madaraiddal, és megfigyelted, ahogyan 
egymással kommunikálnak, lassanként 
megtanulod megkülönböztetni az általuk 
használt hangokat is. Ha egészségesek, és 
jól érzik magukat, a hullámos papagájok 
szinte folyamatosan cseverésznek, énekel- 
nek, hangokat adnak ki, olykor rikácsolnak, 
kiabálnak, zajonganak, ami a természetes 
kommunikációjuk része, hiszen vidám tár- 
sasági életet élnek. Ha nem tudod meg- 
szokni ezt a folyamatos „nyüzsgést”, és in- 
kább zavarónak, kellemetlennek tartod 
a hangokat, akkor neked valószínűleg nem 
való papagáj.

TUDTAD? Bizonyos dino-
szauruszleletek a szakembe- 
rek szerint arról tanúskod- 
nak, hogy a dínók egy 
csoportjának valószínűleg 
ugyanolyan légzőrendszere 
volt, mint a madaraknak.

A hangképzés
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A papagájoknak nincsenek hangszálaik 
vagy hangszalagjaik, ehelyett a syrinxnek 
nevezett hangképző szervük segítségével 
adnak ki hangokat. Ez egy kettős „hangadó 
képződmény”. A papagájok (és az énekes- 
madarak) légcsövének kettéágazásánál 
található egy-egy olyan képlet, amely 
megfeszíthető és ellazítható, hasonlóan 
ahhoz, ahogyan az ember hangszalagjai 
működnek. Amikor a levegő ki-be áramlik, 
ezeknek a rezgő-lebegő képződményeknek 
a segítségével adja ki a madár a hangokat, 
másképpen hangképeket.

A syrinx jellegzetességeinek köszönhetően 
a madarak levegővétel közben is képesek 
énekelni, és éneklés közben is tudnak leve- 
gőt venni. Sőt, egy időben kétféle hangot 
is képesek kiadni a papagájok (és az éne- 
kesmadarak). 

TUDTAD? A kihalás veszélye 
fenyegeti a papagájfajok 
egyharmadát. A legfőbb 
fenyegetést az ember 
mezőgazdasági tevékeny- 
sége jelenti számukra, 
különösen a Föld újvilági 
trópusi területein (Mexikó, 
Közép- és Dél-Amerika 
területén). 

A hullámosok 
egészségvédelme
A gondoskodás azzal kezdődik, hogy pró- 
báljuk megelőzni a megbetegedést. Haté- 
konyabb, olcsóbb és észszerűbb, ha nem 
várjuk meg, míg kialakul a betegség. 
A hullámos papagájokat más fajokhoz 
képest jobban és rendszeresebben szem- 
mel kell tartanod, hogy időben felismerd 
az árulkodó jeleket.  Mindenekelőtt java- 
soljuk, hogy miután „beszerezted” mada- 
raidat, máris vidd el őket egy egzotikus 
állatokra szakosodott állatorvoshoz, 
általános vizsgálatra. Később félévente 
érdemes megismételni a vizsgálatot, hiszen, 
ha egészségesnek tűnnek is az állatok, 
a szakember gyakorlott szeme időben 
észreveheti, ha kezdődő betegséggel állunk 
szemben.

ELŐZZÜK MEG A BETEGSÉGEK 
KIALAKULÁSÁT!

Ismétlésképpen: takarítsuk gyakran a kalit- 
kát és a papagájok berendezési tárgyait, 
eszközeit! A madarak ürülékét hetente 
minimum kétszer távolítsuk el, de ha 
naponta tesszük, az még előnyösebb. Mini- 
mum kéthetente, de havonta mindenkép- 
pen végezzünk teljes körű fertőtlenítést 
a kalitkában és környékén. (A takarítás 
részleteiről olvashattál már a „Kalitka” 
bekezdésben.)

Fontos, hogy folyton növő csőrüket, kar- 
mukat tisztítani és koptatni tudják (rágcsá- 
lással pl.), ellenkező esetben a tisztítatlan 
csőrön gombák telepedhetnek meg vagy 
túlnőnek, és a madár rosszabb esetben 
nem tud magokat felcsipegetni, így enni 
sem. Karom- és csőrtúlnövés esetében már 
csak állatorvos tud segíteni.
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Ha valaki dohányzik a családban, lehetőleg 
ne abban a helyiségben tegye, ahol a ma- 
dár is lakik. A madár légzőrendszerének 
nem tesz jót a dohányfüst, de bármilyen 
levegőbe kipárolgó vegyi anyag károsít- 
hatja az érzékeny szervezetét (ragasztó, 
oldószeres festék, körömlakk, körömlakk- 
lemosó, teflon stb.).

Mint írtuk korábban, a hullámosokat jobban
és rendszeresebben meg kell figyelni, hogy 
időben felismerjük, ha valami probléma 
adódik az egészségükkel. Mindenekelőtt 
a viselkedésváltozásban kell keresni 
a kulcsot! A hullámos papagájok a raga- 
dozóktól való védekezésképpen sokáig 
álcázzák tüneteiket. 

A túlélési taktikájuk természetes, ősi ösztön, 
és fogságban élve is alkalmazzák. Amikor 
tehát a tüneteket észreveszed, a madár 
akár már napok óta beteg lehet. 

A viselkedésváltozás többféle formában 
jelentkezhet. Madarunknak például hirtelen 
csökken az aktivitása, a kedve; csak válo- 
gat az ételben, de nem eszik, vagy csak 
kevesebbet, mint azelőtt; hallgataggá válik; 
napközben sokat alszik csőrét tolla alá 
dugva; ha eddig vad volt, most hirtelen 
szelíddé válik stb. Más fizikai tüneteket is 
észrevehetsz. Példák a teljesség igénye 
nélkül: hallhatóvá és nehézkessé válik 
a levegővétele; faroktolla fel-le ugrál; 
felborzolt tollal üldögél; a kalitka alján 
vagy a földön tartózkodik folyamatosan; 
a bélsár híg lesz, vagy csak eltér az egész- 
ségeshez képest. Az egészséges madár 
bélsarában jól elkülönül a fehér színű, 
vizeletnek nevezett képlet és a sötét színű 
ürülék. Természetesen kisebb mértékben 
az étrend is változtathat a bélsár színén 
(pl. zöldebb lesz a zöldféléktől, vöröses 
a céklától), de ha nem találsz rá észszerű 
magyarázatot, jobb, ha felkeresed az 
állatorvost! 

FONTOS! Ha viselkedésbeli 
vagy fizikai változásokat 
tapasztalsz, minél előbb 
vidd állatorvoshoz 
a hullámos papagájodat! 

A hullámos papagájoknak életmódjuk foly- 
tán nincs sok tartalékuk, ezért egy-egy 
megbetegedés könnyen az életükbe is 
kerülhet, ha nem látja őket azonnal szak- 
ember. Kicsi testük miatt például gyorsan 
csökken a testhőmérsékletük, és már kis 
folyadékvesztés következtében is kiszárad- 
hatnak. Mindemellett előfordulhat, hogy
a leggondosabb kezelés sem tudja meg- 
menteni a kismadár életét.
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A madaraknak, csakúgy, mint a többi állat- 
fajnak, számos egészségügyi problémája 
lehet. A nem megfelelő táplálás következ- 
tében például vitaminhiány alakulhat ki, de 
szervi eredetű és fertőzéses betegségekkel 
is találkozhatunk. Madarainkra veszélyesek 
lehetnek egyes vírusok, baktériumok, 
gombák, de gyakoriak a parazita okozta 
fertőzések is. Mivel egyes betegségek 
a madárról emberre is terjedhetnek, sőt a 
gazdák is megfertőzhetik madarukat, ezért 
komolyan kell venni minden tünetet. Ha 
betegek vagyunk, vigyázzunk jobban az 
érintkezéssel, ha pedig a madarunk beteg, 
ne habozzunk állatorvoshoz fordulni.

A BETEG HULLÁMOS PAPAGÁJ

Ha több madarat tartasz, különítsd el 
a beteg madarat! Tartsd nyugodt helyen, 
viszonylag meleg (24 ˚C körüli) hőmér- 
sékleten. Béleld ki a kalitka alját puha 
anyaggal, hogy ne üsse meg magát, ha 
leesik az ülőrúdról. Egy nem kézhez szokott 
madár esetében a túl sok kezelés, kézbe- 
vétel, gyógyszerezés nagy stresszt okoz- 
hat. Ilyenkor az állatorvosnak, de még 
a gazdinak is mérlegelnie kell, hogy mi 
segíti jobban a gyógyulását, az orvosság 
vagy a nyugalom. 

Olykor a természet bölcsessége, a mada- 
rak ösztöne hozza el a megoldást. 
Előfordult például, hogy a gazditól nem 
fogadta el a tojó madár a speciális tápot, 
amit az orvos javasolt. Ám hím párja etetni 
kezdte a legyengült, beteg madarat, és így 
emberi kéz beavatkozása nélkül 7-10 nap 
alatt megerősödött. 

Még egy tipp a gyengélkedő madarak gaz- 
dáinak: figyeld meg őt, és ha fázni látod, 
tedd melegebb helyre, ha pedig melege 
van, biztosíts neki friss levegőt. A hőház- 
tartás szabályozása sok energiát igényel 
a beteg madártól, és még jobban kimerít- 
heti. A friss ivóvíz és eleség (adott esetben 
az állatorvos által javasolt diétás táplálék) 
mindenképpen elérhető közelségben 
legyen számára!

Rossz étvágy
Az álcázás mestereként egy beteg madár 
„eljátszhatja”, hogy eszik és iszik rendesen, 
de ha jól megfigyeled, látni fogod, hogy
csak turkál a magok között. A táplálék 
hiánya állapotának gyors romlását
hozhatja magával. Ha gyanús, hogy nem 
táplálkozik rendesen, azonnal fordulj 
állatorvoshoz!

A kezelés stresszel jár

Fontos! Soha ne próbáld saját ötleteid 
alapján, vagy „Dr. Internet” segítségével 
gyógyítani madaradat! Ha időben elviszed 
az állatorvoshoz, azzal segíthetsz neki 
a legtöbbet, és növeled túlélési esélyeit!
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A CITES az angol Convention on 
International Trade in Endangered 
Species of Wild Fauna and Flora 
rövidítése, azaz a veszélyeztetett vadon élő 
állat- és növényfajok nemzetközi kereske- 
delméről szóló egyezmény, más néven 
Washingtoni Egyezmény. Ez a nemzetközi 
megállapodás a veszélyeztetett vadon élő 
állat- és növényfajok országok közti keres- 
kedelmét szabályozza, és az élő állatokra, 
a preparátumokra, és a belőlük készülő 
dísz- és használati tárgyakra vonatkozik. 
Célja, hogy visszaszorítsa az illegális keres- 
kedelmet, továbbá szabályok közé szorítsa 
a legális nemzetközi kereskedelmet. Bizo- 
nyára hallottál már arról, hogy vannak 
veszélyeztetett, kihalás szélén álló állatfa- 
jok, köztük olyanok is, amelyeknek az utol- 
só példányai már csak fogságban (állat- 
kertekben vagy fajtamentő programok 
erőfeszítéseinek köszönhetően) láthatók. 

Jó példa erre a Brazília keleti részén ősho- 
nos, kék tollazatú Spix ara papagáj 
(Cyanopsitta spixii), amelynek példányait 
2000 óta nem észlelték a vadonban, és
a Természetvédelmi Világszövetség ún. 
Vörös listáján már „vadon kihalt” fajként 
szerepel. Magyarország 1985-ben 
csatlakozott a Washingtoni Egyezményhez. 
A papagájalakúak (Psittaciformes) védel- 
méről is a Washingtoni Egyezmény gon- 
doskodik, az adásvétel szabályozottságát 
a veszélyeztetettség mértékéből kiindulva 
határozza meg. A több generáció óta em- 
bereknél tartott, fogságban született ma- 
dárszülők utódjaként világra jött madarak 
kereskedelmét általában engedélyezik, ám 
adminisztrációs feltételekhez kötik. A hullá- 
mos papagáj kereskedelméhez nem szük- 
séges CITES-engedély, de például egy jákó 
papagájt (Psittacus erithacus) csak ilyen 
engedély birtokában lehet tartani. 

MIT JELENT A „CITES” MOZAIKSZÓ ÉS 
MI KÖZE VAN A PAPAGÁJOKHOZ?
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TUDOD 
A VÁLASZOKAT?

Gazdijogsi Junior

M I N I  T U D Á S P R Ó B A

TESZTELHETED TUDÁSODAT 
A HULLÁMOS PAPAGÁJRÓL  

Töltsd ki a tesztet, 
utána ellenőrizd
a válaszaidat!

KÉRDÉSEK 
A PAPAGÁJ- 
TARTÁSRÓL 
SZÓLÓ 
FEJEZETHEZ

A hullámos papagájok felelős tartásról szóló fejezet ismereteiből 
állítottuk össze a kérdéseket, amelyeket az alábbi linkre kattintva 
érhetsz el:

Miután kitöltötted a tesztet és elküldted a válaszokat, az űrlapon
ellenőrizheted válaszaid pontosságát is. 

Mini tudásteszt a hullámos papagájról
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