
Kdaj sem v stresu? BoLEZNI, KI JIH LAHKO 
PRENAŠAM

činčila
(Chinchilla lanigera)

Zahtevnost/čas

Denar

Obiski veterinarja

Stres povzročajo: ljudje, sovrstniki (neprimerna sk-
upina živali), druge domače živali, neustrezni nastanit-
veni pogoji in prehrana ter bolezni.

Znaki stresa ali slabega počutja so: zgrbljena 
drža, čepenje v kotu, apatičnost in neješčnost.

V naravnem okolju na činčile prežijo številni plenilci, 
zato v ujetništvu spretno prikrivajo znake bolezni, da 
niso videti ranljive. Spremembe v njihovem obnašan-
ju, apetitu in iztrebljanju so lahko pomemben znak, 
da je z vašim ljubljenčkom nekaj narobe.

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

Posebnost
Les nekaterih drevesnih vrst (cedra, bor, češnja, sliva, bre-
skev) je lahko za činčile škodljiv! 

zanimivost
Kožuh činčile je zelo gost, iz enega dlačnega folikla izrašča 
50-90 dlak.

Ukrepi: 
Poskrbimo, da je činčila zdrava, ob znakih bolezni, pa jo 
nemudoma odpeljemo k veterinarju. 
Zdravljenje živali in razkuževanje opreme izvajamo po 
navodilih veterinarja. 

Pričakovana življenjska doba

Telesna masa

Dolžina telesa

Spolna zrelost

Brejost

Število mladičev

Optimalna temp. okolja

10-15 let (tudi
 do 20 let in več)

1-4

10-20 °C

111 dni

do 26 cm

6–8 mesecev 

400–500 g

Izdelano in natisnjeno: avgust 2019

Z njo ravnamo nežno in mirno, brez hitrih gibov. 
Činčili pustimo, da se sama približa. Giblje se zelo 
hitro in lahko visoko skače. Nikoli je ne vlečemo za 
rep ali dlako. Z eno roko se jo nežno prime oko-
li trupa pod prednjimi nogami, z drugo pa podpre 
zadek. Umirimo jo tako, da jo ogrnemo z manjšo 
odejo. Pazimo, da ne pade na tla. 

ravnanje s činčilo

KDO SEM?

Nekatera urgentna stanja; priporočamo obisk 
pri veterinarju:

neješčnost in odsotnost iztrebkov
driska 
oteženo dihanje 
toplotni  udar ali podhladitev
otežkočeno gibanje
poškodbe ali rane

-
-
-
-
-
-

Ob nakupu pogosto kaže znake stresa, ki trajajo 2 do 
3 dni. 

Avtorji:   Maša Rajšp, Katarina Pavlin, Valentina Kubale, 
  Zlatko Golob, Jožko Račnik
Oblikoval:  Matic Čič, ALUO



S ČIM SE PREHRANJUJEM? kaj potrebujem ...

Osnovna hrana 
činčile je seno, ki 
mora biti ves čas 
na voljo!

popestritev okolja
Činčile so po naravi zelo radovedne in igrive. V klet-
ko jim namestimo predore, skrivališča, igrače iz vej, 
sena, kartona ali papirja ter veje in debla za plezanje 
in glodanje.
Izogibamo se neprimernim materialom (plastika, 
guma sintetični materiali), ki bi jih lahko zgrizla in 
pogoltnila.

Dnevno dodajamo 1-2 jedilni žlici komercialno prip-
ravljenih peletov.

kdo je primeren lastnik?

Kletka iz nerjavečega jekla in 
plastike z lesenimi policami 

Skrivališča (vsaj eno za 
vsako žival)

Sredstva za igro in zaposlitev 
(igrače, sveže veje za glodanje)

Nastilj za kletko (sekanci, 
skorja oz. lubje, slama, seno, 
suho listje, lan)

Nastilj za stranišče (leseni 
peleti ali žaganje)

Stranišče 

Posoda za pesek

Pesek za peščeno kopel

Transportni boks

Posoda za hrano

Stojalo za seno (jasli)

Posoda za vodo ali 
napajalnik

Kvalitetno seno (na 1 kg) 

Peletirana hrana (8 EUR/kg) 

Skupni stroški
Mesečni vzdrževalni stroški

60-160 €

10-30 €

3-15 €

5-10 €

5-10 €

8 €

10-20 €

4 €

15-20 €

5-10 €

 5 €

5-15 €

5-10 €

10-15€
 
150-330 €
20-30 €

Činčila je družabna, nežna, radovedna in živahna. 
Primeren lastnik je vsak, ki je pozoren in ji nameni us-
trezne bivalne pogoje, dobro prehrano in zdravstveno 
varstvo ter dovolj časa in denarja.
Potreben je tudi primeren prostor za namestitev 
kletke. 
Činčila je zmerno zahteven ljubljenec; dnevno ponudi-
mo svežo hrano in vodo, izpust iz kletke, da se razgi-
bajo, dodatke za njeno zaposlitev ter skrb za dobro 
higieno. 
Je zanimiva žival, ki išče stik s človekom in se nanj 
naveže.

nevarnosti
Iz dosega odstranimo nevarne predmete, strupene 
rastline in zavarujemo električne kable. Ob izpustu 
iz kletke jo nadzorujemo.

Komunikacija
Činčile se oglašajo z različnimi glasovi, s katerimi 
pozdravljajo, opozarjajo na nevarnost, ob bolečini 
pa lahko glasno zacvilijo. 

Hrana, ki ni priporočljiva za činčile:
zelje
koruza 
solata 
sladko sadje ali zelenjava (jabolka, korenje)
kruh ali prepečenec

Če postaneš lastnik činčile pri 18. letih, 
boš zanjo predvidoma skrbel do svojega 
33. leta (lahko pa tudi dlje), zato preden se 
podaš v nakup, dobro premisli, ali je izbira 
prava?

Priboljški (dnevni dodatek):
rozina (1-2 na dan) ali
oreščki (1-2 na dan) ali
ovseni kosmiči 
sončnično seme z lupino
brusnica
mandelj
sladka kopriva
regratov cvet

-
-
-
-
-
-
-
-
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-


