
Kdaj sem v stresu? BoLEZNI, KI JIH LAHKO 
PRENAŠAM

Degu
(Octodon degus) 

Zahtevnost/čas

Denar

Obiski veterinarja

Stres lahko deguju povzročajo: ljudje, sovrstniki 
(neprimerna skupina živali), druge živali, neprimerni 
nastanitveni pogoji in prehrana ter bolezni.

Znaki stresa ali slabega počutja so: postanejo 
manj aktivni, manj jedo in hujšajo, imajo nenegovan 
kožuh, se ne zanimajo za okolico, se izolirajo od sos-
tanovalcev, so zgrbljeni in se nočejo premikati. 

Deguji so v naravi plen in zato spretno prikrivajo 
znake slabega počutja, bolečine ali bolezni. Že blage 
spremembe v njihovem obnašanju, apetitu in iztre-
bljanju so lahko pomemben znak, da je z vašim lju-
bljenčkom nekaj narobe.

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

Posebnost
Zdrav degu ima svetlo oranžno obarvane sekalce!

zanimivost
Na prednjih tačkah je prvi prst manjši in ima namesto 
kremplja noht.

Ukrepi: 
Poskrbimo, da je degu zdrav, ob znakih bolezni pa ga 
nemudoma odpeljemo k veterinarju. 
Zdravljenje živali in razkuževanje opreme izvajamo po 
navodilu veterinarja. 
Preprečujemo tudi stik z drugimi (domačimi in divjimi) žival-
mi.

Pričakovana življenjska doba

Telesna masa

Dolžina telesa

Spolna zrelost

Brejost

Število mladičev

Optimalna temp. okolja

5-7 let

1-10

22-24 °C

87-93 dni

13-20 cm

6 mesecev 

200-300 g

Izdelano in natisnjeno: avgust 2019

Z njim ravnamo nežno in mirno, brez hitrih gibov. 
Pustimo mu, da sam pride k nam in nas spozna. 
Deguja nikoli ne prijemamo za rep, saj mu lahko z 
njega zdrsne koža. Primemo ga tako, da ga objam-
emo z dlanmi (oblikujemo »skodelico«) in dvignemo 
iz kletke. Vedno pazimo, da nam ne pade ali skoči 
iz naročja. Če nas ugrizne, ga varno odložimo, kar 
običajno pomaga, da sprosti ugriz.

ravnanje z degujem

KDO SEM?

Nekatera urgentna stanja (obisk veterinarja je 
nujen):

neješčnost in odsotnost iztrebkov
driska 
oteženo dihanje 
vročinski udar
živčni napadi
poškodbe (zlomi, zdrs kože z repa)

-
-
-
-
-
-

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

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



S ČIM SE PREHRANJUJEM? kaj potrebujem ...

So striktni rastlinojedi. 
Osnovna hrana naj bo 
travno seno, ki mora 
biti ves čas na voljo!

popestritev okolja
Deguji so zelo socialne živali, zato jih nastanimo v 
parih ali skupinah (enospolnih, če ne želimo razm-
noževanja), da imajo družbo. Radi kopljejo, zato 
morajo imeti na voljo globok nastilj. So gibčni in ak-
tivni, dobro plezajo in skačejo. V kletko jim namesti-
mo skrivališča, tunele, igrače iz vej, sena, kartona ali 
papirja, veje in debla za plezanje in glodanje ter kolo 
za tek. Potrebujejo tudi pesek za negovanje kožuha.

Izogibamo se neprimernim materialom (plastika, 
guma, sintetični materiali), ki bi jih lahko grizli in 
zaužili.

Po priporočilih proizvajalca, jim dodamo komercialno 
pripravljene pelete za deguje.

Vertikalna kletka iz nerjave-
čega jekla in s polnim dnom 
(visoka, čim večja, police na 
različnih nivojih)

Globok nastilj za kopanje ro-
vov (stelja iz koruznih storžev, 
žagovina, lesni oblanci)

Skrivališča (vsaj eno za vsako 
žival) 

Igrala (kolo za tek, tuneli, 
lestve,  lesene igrače za grizen-
je, veje)

Posoda za hrano

Stojalo za seno (jasli) 

Napajalnik

Posoda za pesek

Pesek za peščeno kopel

Transportni boks

Kvalitetno travno seno 
(za 1 kg)

Peletirana hrana (za 500 g) 

Skupni stroški
Mesečni vzdrževalni stroški

60-160 €

5-10 €

10-20 €

3-15 €

5-10 €

5 €

5-10 €

10-20 €

4 €

15-20 €

 5-10 €

5 €

130-290 €
20-25 €

kdo je primeren lastnik?
Primeren lastnik je lahko vsak, ki je pozoren in jim 
nameni ustrezne bivalne pogoje, primerno prehrano 
in zdravstveno varstvo ter dovolj časa in denarja.
Potreben je tudi primeren prostor za namestitev 
kletke. 
So dnevno aktivne živali, s povečano aktivnostjo zjutraj 
in zvečer. Z njimi je razmeroma lahko ravnati. Redkok-
daj ugriznejo, a so zelo hitri. So radovedni in se radi 
družijo s človekom. Dnevno potrebujejo svežo hrano 
in vodo ter izpust iz kletke, da se razgibajo.

nevarnosti
Združevanje odraslih živali lahko povzroči hude boje 
zaradi teritorialnega in spolnega obnašanja. Da se 
izognemo poškodbam zaradi spopadov, je potrebno 
skupine oblikovati pred spolno zrelostjo.

Iz dosega odstranimo nevarne predmete, strupene 
rastline in zavarujemo električne kable. Deguja je 
potrebno ob izpustu iz kletke nadzorovati.

Obrok lahko vsak dan popestrimo z:
zeleno listnato zelenjavo, rdečo peso, redkvicami, 
bučo
travo, zelišči
ovsenimi kosmiči

-

-
-

Hrana, ki je ne dajemo:
oreščki, sončnična semena (debelost)
sadje ali sladka zelenjava (korenje)
sladki krompir, grah
melasa, rozine
hrana za druge glodavce in kunce

-
-
-
-
-

Kadar z degujem rokujejo majhni otroci je 
priporočeno, da je zraven odrasla oseba.

Komunikacija
Med raziskovalnim, spolnim in socialnim obnašan-
jem se oglašajo z različnimi žvižgi in klici. S kriki 
opozarjajo na nevarnost. Ob pretepih oziroma 
agresivnem obnašanju šklepetajo z zobmi in udar-
jajo z zadnjimi nogami ob tla kot opozorilo nasprot-
niku.


