


 Spalvingi, melodingai giedantys paukšteliai suvirpina 
kiekvieno širdį, dovanoja geras emocijas, praskaidrina niūrią 
dieną. Nusprendus namuose auginti paukštelį, būtina pasido-
mėti, ką jis mėgsta, kuo ypatinga jo priežiūra ir būdas. Paukš-
telio atvykimui į namus turėtumėte pasiruošti iš anksto.



DEKORATYVINIŲ PAUKŠTELIŲ ĮVAIROVĖ. 
KUO JIE YPATINGI?

 Banguotosios 
papūgėlės yra leng-
vai prižiūrimos, links-
mos, greitai prisitaiko prie 
aplinkos ir džiugina savo 
čiulbėjimu. Šie paukšte-
liai lengvai mokosi, gražiai 
mėgdžioja įvairius garsus, 
žmogaus balsą. Be to, jos 
gali išmokti net iki ke-
lių žodžių žmonių kalbos. 
Geriausiai papūgėlės jau-
čiasi gyvendamos poroje. 
Bet kaip atskirti jų lytį? 



Suaugę paukščiai turi šnervių vaškinę – patinėlis puošiasi mė-
lynos spalvos, o patelės – rudos arba rausvos spalvos vaškine. 
Jauniklius nuo suaugusiųjų galima atskirti pagal plunksnas, 
jauniems paukšteliams nuo galvos per visą nugarą iki uode-
gos galo tęsiasi dryžiai.



 Amadinos – nedideli, tačiau labai temperamentingi 
paukšteliai. Jie mėgsta skraidyti, todėl būtinas erdvesnis būs-
tas. Viena įdomiausių amadinų savybių yra tai, kad jos mėgsta 
maudytis! Narvelyje įdėjus dubenėlį su vandeniu galėsite ste-
bėti amadinų maudynes.



 Patinėlių snapas raudonas, 
skruostai geltoni, o krūtinė dry-
žuota. Dėl to šie paukščiai ir va-
dinami zebrinėmis amadinomis. 
Patelės neturi dryžių ant krūti-
nės ir jų snapo raudonis blan-
kesnis. Geriausia yra laikyti po-
relę, tuomet paukšteliams bus 
smagiau.



 Kanarėlės yra labai spalvingos – raudonos, baltos, ru-
dos, oranžinės, žalios, pilkos, geltonos ir margaspalvės. Kana-
rėlės yra skirstomos į tris rūšis. Tai „startinės giesmės“, „dūde-
lių giesmės“ ir įvairiaspalvės, kitaip vadinamos dekoratyvinėmis. 



„Startinės giesmės“ kanarė-
lės stipriu čiulbėjimo tem-
bru puikiai atkartoja laukinių 
paukštelių – zylučių, startų, 
alksninukų, dagiliukų, čiurlių, 
tilvikų ir kitų paukštelių gies-
mes. Kita rūšis – tai „dūdelių 
giesmės“. Tai švelniai, tyliai 
čiulbančios kanarėlės.
 

 Kanarėlės labai mėgsta švarą, joms labai patinka daž-
nai maudytis specialiose maudyklose. Kanarėlės yra lepesni 
paukšteliai negu papūgėlės, todėl jos reikalauja daugiau dė-
mesio ir priežiūros.



 Nimfos, kaip ir ban-
guotosios papūgėlės, – Aus-
tralijos stepių paukščiai. 
Patinėlių galva būna gelto-
na, skruostų šonai pasida-
binę raudona spalva, o gal-
vos viršugalvį puošia aukštos 
plunksnos, vadinamos kuodu, 
paukščiui suteikiančios grožio 
ir išdidumo. Tą kuodą paukštis 
pakelia dar stačiau, kai susi-
jaudina ar kai nori pasipuikuo-
ti. Uodega vienspalvė, beveik 
juoda. 



 Patelės spalva taip pat pilka, tačiau jos galva neturi tokio 
geltonumo, skruostai rožiniai, kuodelis truputį mažesnis, uo-
dega žiūrint iš apačios – marga. Nimfos – gana ramūs paukšte-
liai, jos nekelia didelio triukšmo, o tik švelniai švilpauja.



RENKAME NARVELĮ SAVO PAUKŠČIUI
 Pirmiausia reikėtų pasirūpinti naujojo augintinio būstu. 
Narvelis turi būti įrengtas ramioje vietoje, kur nėra triukšmo, 
skersvėjo, nes paukščiai ypač jautrūs skersvėjams. 
 Kelias dienas paukš-
čiui reikalinga ramybė, ramus 
bendravimas su vienu žmo-
gumi. Adaptacijos laikotarpiu 
neleiskite su paukščiu žaisti 
vaikams, neišleiskite skraidy-
ti po namus, jo negaudykite. 
Jaukinimo procesas gali trukti 
nuo savaitės iki kelių mėnesių. 
Kai išleisite paukštį paskraidy-
ti, uždarykite kambario duris, 
langus, stebėkite, kad jo nie-
kas negąsdintų.



 Labai svarbu: 
 Kelionė į naujus namus kiekvienam gyvūnui sukelia stresą. 
Jam reikia laiko, kad nurimtų ir priprastų prie naujų gyvenimo 
sąlygų, garsų, aplink esančių žmonių.
 Narvelis paukščiui turi būti ta vieta, kur jis jaučiasi saugus, 
ramus, gali pasislėpti, ilsėtis ir visuomet gauti maisto ir vandens.

 Renkantis narvą paukšteliui, svarbiausia išrinkti ne per 
mažą. Kuo jis bus didesnis, tuo paukštelis jausis geriau. Pa-
kankamo dydžio narvelyje paukštis turėtų lengvai išskleisti 
sparnus, paplasnoti. 
 Paukštis žymiai geriau jaučiasi ir patiria mažiau streso 
gyvendamas kvadrato formos, o ne apvaliame narvelyje. Kam-
puotą narvelį galima statyti arčiau 
sienos ar nišoje, tuomet ne visos jo 
pusės bus atviros ir paukščiui viduje 
bus jaukiau.
 Banguotųjų papūgėlių narvas 
turėtų būti ne mažesnis nei 38x45x35 
cm. Jame turėtų būti medinės laktelės 
ir metalinis ar plastmasinis ištraukia-
mas padėklas.

!



 Jei norite laikyti nimfų porelę, rekomenduojama 
rinktis ne mažesnį kaip 150x100x70 cm narvelį. Jeigu 
laikysite nimfų porelę, narvelis turėtų būti keliasdešimt 
centimetrų didesnis.

 Amadinoms reikia didesnio narvo, nes to-
kiame narve šie paukščiai jaučiasi daug 

geriau. Narvelis turėtų būti ne ma-
žesnis kaip 60×30x40 cm.
 Kanarėlėms pakan-
ka nedidelio, vos 
40x25x30 cm, o 
kanarėlių porelei 
reikėtų dvigubai 
didesnio narvelio. 

Geriausia jį pastatyti 
ar pakabinti akių lygyje, tam, 

kad galėtumėte stebėti paukštelius, o šie, ma-
tydami jus, jaustųsi saugiai.



 Narve turi būti laktų, slėptuvių, žaislų, reikalin-
ga ir medžio žievė arba lesamas riedulys, į kurį 
paukštis galėtų pasigaląsti snapą, apvalyti nuo jo 
negyvas ląsteles ir taip gauti svarbių mineralinių 
medžiagų. Paukštelio maitinimui reikia įrengti le-
syklą ir vandens gertuvę, patogiausia kai jos tvir-
tinamos prie narvelio grotelių. 

           NARVELIO INTERJERAS. 
KUO BŪTINA PASIRŪPINTI?



 Smėlis narvelyje yra taip pat svarbus, jis būtinas ne tik 
higienai palaikyti, bet ir paukštelio virškinimo traktui. Smėlis 
suteikia reikalingų mineralų ir kalkių.
 Daugelis dekoratyvinių paukš-
telių mėgsta maudynes. Paukščiams, 
kurie mėgsta maudytis, galima įrengti 
specialų baseinėlį, kuris tvirtinamas 
prie narvo šono. Baseinėlis yra užda-
ras, todėl maudantis vanduo nesitaš-
kys į šalis. 



 Jeigu auginate papūgėlių porelę, tuo-
met reikia įrengti perimvietę, kurioje jos galėtų 
perėti jauniklius. Tam puikiai tinka specialus 
uždaras inkilas arba iš vytelių pintas namelis, 
kuris tvirtinamas prie narvo grotelių.
 Narvelio kraikui geriausia naudoti spe-
cialias supresuotas medžio drožlių granules. 



 Kad paukštelis būtų sveikas ir gyventų pilnavertį gyve-
nimą, labai svarbu jį lesinti tinkamai subalansuotu lesalu, ne-
peršerti, pasirūpinti, kad visuomet turėtų šviežio vandens.

  Banguotąsias papū-
gėles rekomenduoja-
ma lesinti „Vitakraft“, 
„Versele Laga“ „JR 
Farm“ ir „Finko Domi-
no Gold” specializuotu 
lesalu. Narvelyje vi-
suomet turi būti sausų 
sėklų ir šviežio van-
dens. 

MITYBA. 
KAIP TEISINGAI LESINTI PAUKŠTELĮ?



 Papildomai galite 
duoti daržovių (pvz.: bro-
kolių, kalafiorų, morkų, sa-
lotų), vaisių (pvz.: obuolių, 
kriaušių, greipfrutų, kivi), 
kruopų (pvz.: virtų grikių, 
ryžių), mėsos (pvz., vir-
tos vištienos), kietai virto 
kiaušinio, varškės, salotų, 
kopūstų, žolių (pvz., kiaul-
pienių). Jei virto kiaušinio 
paukštis per dieną nesule-
sė, jį išmeskite.

 
 Amadinoms puikiai tinka „JR Farm“ papūgų 
lesalas. Šie paukšteliai ypač mėgsta soras, kanapes, 
avižas, kruopas, salotų lapus, žaliąsias pupeles, žir-
nius, kukurūzus, obuolius, brokolius, nepoliruotus ry-
žius bei kietai virtus kiaušinius, kuriuos būtina smulkiai 
sutrupinti. Rekomenduojama kuo dažniau duoti daigintų 
sėklų ir žalumynų. 



  Kanarėles rekomen-
duojama lesinti „Vitakraft“, „Ver-
sele Laga“ ir „Finko Domino Gold“ 
specializuotu lesalu. Papildomai 
galite duoti daržovių (pvz.: mor-
kų, salotų), vaisių (pvz.: obuolių, 
kriaušių, greipfrutų, kivi), kietai 
virto kiaušinio, varškės, salotų, 
kopūstų, žolių (pvz.: kiaulpienių, 
žliūgių).

 
 Nimfoms lesinti re-
komenduojamas „Vitakraft“, 
„Versele Laga“, „Finko Domi-
no Gold“ vidutiniųjų papūgų 
lesalas. Papildomai duokite 
vaisių, daržovių, kietai virto 
kiaušinio, neriebios varškės. 
Gertuvėje visada turi būti 
šviežio vandens.  

Draudžiami produktai paukščiams: 
sūdytas maistas, šokoladas, mango, papaja, avokadas, bulvės, la-
bai rūgštūs vaisiai (citrinos), kepinti, sūrūs riešutai, traškučiai; pe-
tražolės ir kitos prieskoninės žolės. Jei lesinate šviežiomis daržovė-
mis ar vaisiais, stebėkite, kad jie nepradėtų pelyti, kadangi pelėsis 
pavojingas paukščių gyvybei.!



 Augintinio mitybą taip 
pat rekomenduojama paįvai-
rinti įvairiais gardėsiais: 
specialiomis įvairių sėklų ar 
džiovintų vaisių lazdelėmis, 
pagardintomis natūraliu me-
dumi. Paukščiai ypač mėgsta 
soras, tai vienas mėgstamiau-
sių gardėsių. Pakabinkite nar-
velyje sorų kekę ir jūsų paukš-
telis turės smagų užsiėmimą 
– nutūpęs ant kekės galės lesti 
gardžias sorų sėklas.

 Paukštelių racioną 
reikėtų papildyti specialiais 
lesalo papildais ir vitami-
nais. Ypač jų reikia rudenį ir 
pavasarį, kuomet padidėja 
vitaminų poreikis. Plunksnų 
metimo ir perėjimo laikotar-
piais paukščio organizmas 
taip pat yra itin nusilpęs, to-
dėl būtinai papildomai duo-
kite lesalo papildų. Jie padės 
aprūpinti organizmą visais 
būtinais vitaminais ir mine-
ralais, tam, kad augintinis 
būtų sveikas, energingas ir 
laimingas. 



KAD NARVELYJE BŪTŲ ŠVARU
 Kad paukštelio laikymas teiktų 
džiaugsmą ir nekeltų didelių nepa-
togumų tiek jums, tiek paukšteliui, 
būtina reguliariai pasirūpinti švara.
 Narvelį reikia valyti bent kar-
tą per savaitę, o jei paukščių yra 
ne vienas, tą daryti reikia gerokai 

dažniau. Gyvūnų prekių parduo-
tuvėse siūlomi narveliai labai 
patogūs – jų dugnas ištrau-
kiamas, todėl nereikia ar-

dyti viso narvelio, no-
rint jį išvalyti.

  
 



 Narvelio dugnui iškloti reko-
menduojama naudoti specialų smėlį 
arba kraiką. Specializuotose parduo-
tuvėse galima įsigyti medžio drožlių 
arba popieriaus kraiką. Šios prie-
monės ekologiškos, jas lengva 
naudoti ir svarbiausia – jos ne-
kenkia augintiniui. 
 Retkarčiais būtina atlikti 
bendrą valymą. Tuomet paukš-
čius reikia perkelti į kitą nar-
velį. Užterštas vietas išplauti 
karštu vandeniu, nušveis-
ti šepetėliu su muilu arba 
specialiu valikliu, tada vėl 
kruopščiai nuplauti karš-
tu vandeniu. Viską gerai 
nusausinus galima vėl 
įleisti paukštelius.



 Žaislai yra neatskiriama 
paukštelių vystymosi dalis, jie 
reikalingi paukščio užimtumui. 
Tinkamai parinkus žaislus, gali-
ma žymiai greičiau savo augintinį 
išmokyti kalbėti.
 Žaislai paukščiams skiria-
mi į keletą tipų: mediniai, virvi-
niai, varpeliai ir veidrodėliai, ko-
pėtėlės, sūpuoklės ir šakelės.

METAS 
LINKSMYBĖMS

 Jei papūgėlė narvelyje viena – 
nupirkite jai veidrodėlį. Žinoma, at-
vaizdas neatstos gyvo paukš-
čio, tačiau optinės apgaulės 
būdu jūsų paukštelis nesijaus 
toks vienišas. Kiti mieli žaislai 
– tai varpeliai, mediniai žie-
dai, virvės.



 Žaislus reikėtų parinkti pagal 
paukščiuko dydį. Įvairūs mediniai 
žaisliukai ilgai netarnaus – paukščiai 
mėgsta į juos pasigaląsti snapą. Ta-
čiau kurį laiką jie suteiks augintiniui 
malonumą.
 Jeigu narvas nėra didelis, paka-
binamus žaislus kabinkite kambaryje 
ir vis išleiskite paukštelį paskraidyti, 
sutaupydami narvo erdvę, o papūgėlė 
galės smagiai pramankštinti sparnus.



*Pažymėk, kokias prekes jau įsigijai ir ko dar trūksta.

Viskas, ko gali prireikti 
paukščiui auginti

 I. Maistas ir maisto papildai
 q Lesalas
 q Vitaminai ir mineralai
 q Gardėsiai

 II. Reikmenys
 q Narvas
 q Laktos
 q Indai: girdykla, lesykla
 q Žaislai
 q Kopėtėlės
 q Sūpuoklės
 q Veidrodėlis
 q Lizdas perėti 
 q Maudyklė arba baseinas

 III. Priežiūros ir švaros priemonės
 q Narvelio valymo priemonė
 q Priemonė nuo plunksnų pešiojimosi

 IV. Kraikas
 q Kraikas
 q Smėlis  
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