
Kdaj sem v stresu? BoLEZNI, KI JIH LAHKO 
PRENAŠAM

Agapornis
abesinski (A. taranta), črnoglavi (A. personata), 
fišerjev (A. fischeri), rožnoglavi (A. roseicollis), 

rdečeglavi (A. pullaria), sivoglavi (A. cana), 
rjavoglavi (A. nigrigenis) in lilianov (A. lilianae)

Zahtevnost/čas

Denar

Obiski veterinarja

Vzroki za stres so: slabi bivalni pogoji, neprimerna 
socialna struktura skupine, neustrezna prehrana,  
pretirano rokovanje z živaljo, prekomerna navezanost 
na človeka … 

Znaki stresa:
Kričanje, agresija do drugih in sebe, beg, apatija, 
našopirjenost, stresne črte na peresih in puljenje 
peres, vodeni iztrebki, odklanjanje hrane, zadrževanje 
na tleh kletke ... 

Priporočamo obisk pri veterinarju pred ali po 
nakupu živali ter preventivno 1x letno in v prim-
eru bolezni. 

Zoonoze so bolezni, ki se prenašajo iz živali na človeka. 

Papige lahko prenašajo: 
-  salmonelozo 
-  kolibacilozo 
-  tuberkulozo
-  psitakozo 

Najpogostejša zoonoza papig je psitakoza. Povzroča jo 
bakterija Chlamydia psittaci. Pri človeku povzroča infekcijs-
ki sindrom z vročino, glavobolom, bolečinami v mišicah in 
pljučnice.  Ptice kupujemo samo v rejah, ki so proste teh 
bolezni. 

Pričakovana življenjska doba

Telesna masa

Dolžina telesa

Spolna zrelost

Število jajc

10-20 let

3 - 6

13-17 cm

6-12 mesecev

 30-60 g

Izdelano in natisnjeno: avgust 2019

KDO SEM?

Po nakupu  agapornisom omogočimo  nekaj dni 
miru, da se navadijo na novo okolje. V tem času 
z njimi ne rokujemo in jih ne vznemirjamo.

kdo je primeren lastnik?
Primeren lastnik je lahko vsak, ki je pripravljen 
agapornisom zagotoviti ustrezno bivališče, preh-
rano, zaposlitev in ustrezno socialno strukturo 
ter zdravstveno varstvo. So družabne ptice, ki jih 
gojimo v parih ali skupinah. Navežejo se tudi na 
človeka. Človeška družba jim življenje bogati, ne 
more pa jim nadomestiti partnerja lastne vrste. 
Kupovanje ročno hranjenih mladičev odsvetujemo, 
saj se take živali pretirano navežejo na človeka 
in postanejo psihično nestabilne, kar privede do 
zdravstvenih težav. 

So dolgoživi in inteligentni ljubljenci, zato 
preden se podaš v nakup, dobro premisli, ali 
je izbira prava?

Avtorji:   Peter Omejc, Valentina Kubale, Jožko Račnik, 
  Zlatko Golob
Oblikoval:  Matic Čič, ALUO



S ČIM SE PREHRANJUJEM? kaj potrebujem ... Primerna nastanitev

Priporočamo kvalitetno kovinsko kletko na stojalu  
s  pomičnim dnom za dobro čiščenje. Namestimo 
jo v prostor, v katerem se  najpogosteje  zadržuje-
mo. Večjo skupino nastanimo v preletalnici. Kletko ali 
preletalnico opremimo z različno debelimi lesenimi 
palicami za sedenje, plezali in igrali. Dno pokrijemo 
s časopisnim papirjem ali papirnatimi krpami. Mreža 
nad dnom preprečuje hojo in  brskanje po iztrebkih. 
Ponudimo jim veje nestrupenih dreves za glodanje 
in kot gnezdilni material. Vsakemu paru zagotovimo 
gnezdilnico ali več. 

Priporočena velikost kletke za 
par  100 X 50 X 50 cm
 

Posoda za hrano

Napajalnik

Kopalnica

Igrala, plezala, palice za 
sedenje

Hrana: semenska mešanica, 
sadje, zelenjava, sadno-žitni 
briketi  

Gnezdo velikosti 23 X 15 X 20 
cm

Skupni stroški
Mesečni vzdrževalni stroški

80-100 €

10 €

10 €

5 €

20 €

30 €

20-40 €

115-175 €
30 €

semena: oves, proso, pšenica, ječmen, kono-
plja, lan, oljna repica, sončnica, sezam, buča, 
svetlo seme, amarant, riž, navadna ogrščica, 
ajda, sirk

zelenjava: paprika, grah, brokoli, artičoka, 
paradižnik, fižol, solata, radič, korenje, zelena  
     
sadje: jabolko, hruška, marelica, jagoda, bor-
ovnica, kivi, brusnica, ananas, papaja, poma-
ranča, sliva, grenivka, melona, lubenica                

briketi: kvalitetni sadno-žitni briketi različnih 
proizvajalcev  

Prehrana: mešanica semen,  sveže sadje 
in zelenjava. Dobra izbira so tudi  briketi 
za male papige, ki preprečujejo selektivno 
hranjenje.
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