
Kdaj sem v stresu? BoLEZNI, KI JIH LAHKO 
PRENAŠAM

Eklektus
(Eclectus roratus)

Zahtevnost/čas

Denar

Obiski veterinarja

Vzroki za stres so: 
Slabi bivalni pogoji, neprimerna socialna struktura sk-
upine, neustrezna prehana in rokovanje, prekomerna 
navezanost na človeka.

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

Priporočamo obisk pri veterinarju pred ali po 
nakupu živali ter preventivno 1 x letno in nujno 
v primeru bolezni.

Zoonoze so bolezni, ki se prenašajo iz živali na človeka. 
Pri papigah je najbolj razširjena psitakoza oz. papagajs-
ka pljučnica. Povzroča jo Clamidia psittaci, ki se prenaša  
preko kužnine v zraku  (posušeni kužni iztrebki, urin, nosni 
izcedek). Klinični znaki psitakoze pri človeku so vročina, gla-
vobol in pljučnica. Inkubacijska doba je 1-3 tedne. 

Ukrepi:
Živali kupujemo pri rejcih ki so prosti te bolezni, saj izvajajo 
redni monitoring. Če tega rejci ne zagotavljajo, ji  imamo 
po nakupu v karanteni. Pri čiščenju in rokovanju upora-
bljamo zaščitno opremo. Vzdržujemo dobro higieno nas-
tanitvenih prostorov. Otrokom dovolimo stik z njimi pod 
nadzorom staršev. Če v času karantene žival zboli ali je 
slabega zdravstvenega stanja, veterinar specialist opravi 
testiranje na psitakozo in druge kužne bolezni.

Pričakovana življenjska doba

Telesna masa

Dolžina telesa

Spolna zrelost

Število jajc

30-70 let

2

31-37 cm

2-3 leta

375-550 g

Izdelano in natisnjeno: avgust 2019

KDO SEM?

Selitev v novo okolje je za eklektusa stresno ob-
dobje, zato mu po nakupu omogočimo nekaj dni 
miru. V tem času z njim ne rokujemo in ga ne 
vznemirjamo.

kdo je primeren lastnik?
Eklektus je inteligentna, mirna in včasih zadržana 
papiga. Dober lastnik  pozna in upošteva njene 
nastanitvene, prehranske in socialne potrebe. Biti 
mora ljubeč, pozoren, skrben, vztrajen in čustveno 
stabilen. Samice eklektusov so glasnejše in bolj 
teritorialne, zato primernejše za lastnike z več 
izkušnjami. Priporočamo nakup mladičev, ki so jih 
po izvalitvi hranili starši. Biološki vtis na starše jim 
obklikuje naravno svojsko obnašanje  in redkeje  
zapadejo v bolestno navezanost na človeka in s 
tem povezane zdravstvene težave. 

Eklektusi so dolgoživeči, inteligentni in čust-
veni hišni 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
Eklektusa nastanimo v kvalitetni kovinski kletki, z 
možnostjo odpiranja zgornjega dela in prečko za 
sedenje, ki papigi omogoča opazovanje okolice in 
druženje. Svetujemo kletko oglate oblike. Namestimo 
jo v prostor, kjer se pogosto zadržujemo. Opremimo 
jo z lesenimi plezali, prečkami za sedenje in posoda-
mi za hrano, vodo in peščeno kopel. Priporočamo 
uporabo posod iz nerjaveče pločevine. Pomično dno 
kletke nam omogoča lažje čiščenje, mreža na tleh 
pa preprečuje stik papige z iztrebki. Če imamo par,  
ponudimo samicam gnezdilnico in material za izdela-
vo gnezda (vejice, lubje, mah).

V času naše prisotnosti je primerna bivalna enota  
stojalo z lovilcem iztrebkov. Papigi zagotavlja občutek 
svobode, neomejenosti in omogoča neposreden 
kontak z lastnikom.

Priporočena velikost kletke 
za par  2 X 1 X 1 m

Posoda za hrano

Napajalnik

Kopalnica

Igrala, plezala, lesene palice 
za sedenje

Hrana: zelenjava, sadje, 
semena, žitarice, oreščki, 
briketi

Gnezdilnica velikosti 30 X 
30 X 50 cm

Stojalo z lovilcem iztrebkov

Skupni stroški
Mesečni vzdrževalni stroški

500-700 €

10 €

10 €

5 €

30 €

30 €

40-60 €

100-150 €
 

695-905 €
30 €

sadje: ananas, papaja, mango, banana, hruš-
ka, jabolko, breskev, marelica, pomaranča, 
mandarina, grenivka, kostanj, grozdje, kivi, 
sliva, figa, razno jagodičevje, granatno jabolko, 
melona

zelenjava:  paradižnik, paprika, zelena, 
brokoli, kumara, bučka, kuhan sladki krompir, 
redkev, pesa, korenje, solata, radič, cvetača, 
fižol, blitva, grah, bob, čičerika, beluši, regrad, 
česen, koruzni kalčki, mlečna koruza

oreščki: mandlji, brazilski oreščki, makadmija, 
orehi, pistacije, indijski orešček, lešnik, arašid

semena:  semena sončnic, bučna semena, 
koruza, konoplja, pšenica, koruzni, pšenični, 
ovseni in proseni kalčki, oves, kuhan riž          

briketi: sadno-žitni briketi z veliko vitamina A 
in vlaknin

Prehrana: 80% sadje in zelenjava, žita in 
stročnice, 20% semena in oreščki. Ponudimo 
mu tudi kvalitetne briketi za sadjejede papige, 
ki preprečujejo selektivno hranjenje. Dober 
občasen dodatek je palmovo olje in nektar. 

-

-

-

-

-


