
Kdaj sem v stresu? BoLEZNI, KI JIH LAHKO 
PRENAŠAM

rumenoprsa ara
(Ara ararauna)

Zahtevnost/čas

Denar

Obiski veterinarja

Vzroki za stres so: 
slabi bivalni pogoji, neprimerna socialna struktura 
skupine, 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, vodeni iztrebki, odklanjanje hrane, zadrževanje 
na tleh kletke.

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

Zoonoze so bolezni, ki se prenašajo iz živali na človeka, 
npr. psitakoza oz. papagajska pljučnica, ki jo povzroča 
Chlamydia psittaci in druge škodljive bakterije ter virusi, ki 
se prenašajo s kontaktom ali telesnimi izločki. Klinični zna-
ki psitakoze pri človeku so vročina, glavobol in pljučnica.

Ukrepi:
Živali kupujemo od preverjenih rejcev, po nakupu jih ima-
mo v karanteni, kjer si pred in po stiku z njimi umijemo in 
razkužujemo roke. 

Otroci naj imajo stik s papigami le pod nadzorom staršev. 

Če v času karantene žival zboli ali je slabega zdravstvenega 
stanja, veterinar specialist opravi testiranje na psitakozo.

Pričakovana življenjska doba

Telesna masa

Dolžina telesa

Spolna zrelost

Število jajc

50+ let

2-3

80-92 cm

3-4 leta

900-1600 g

Izdelano in natisnjeno: avgust 2019

KDO SEM?

Po nakupu aram 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?
Dober lastnik ptice je tisti, ki je skrben, 
sočuten, potrpežljiv, vztrajen in čustveno 
stabilen. Pred nakupom živali si je potrebno 
pridobiti kakovostne informacije  o  bioloških 
značilnostih, nastanitvi, prehrani in vzgoji. Ara 
kot hišni ljubljenec je primerna le za tiste last-
nike, ki imajo dovolj časa za oskrbo in družen-
je. Priporočamo nakup mladičev, ki so jih v 
zgodnjem obdobju hranili starši, saj taka ptica 
ne razvije bolestne navezanosti na človeka in 
posledično moteno obnašanje. 

Are so dolgoživi, inteligentni in čustveni 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
Are imajo močan kljun, zato izbramo kvalitetne  
kovinske kletke, ki se odpirajo tudi v zgornjem 
delu. 

Sedenje na vrhu kletke jim omogoča pregled v prosto-
ru in dobro počutje. Za sedenje priporočamo  lesene, 
za hrano in vodo pa posode  iz nerjaveče pločevine.  

Mrežasto dno kletke preprečuje stik ptice z iztrebki. 
Dno v obliki predala omogoča enostavno vzdrževan-
je dobre higiene.   

Primerna bivalna enota za aro v prostoru je tudi sto-
jalo, ki ji omogoča neposredni kontakt z lastnikom in 
dobro počutje.

Priporočena velikost kletke za 
par  2 X 1,5 X 1,5 m

Posoda za hrano

Napajalnik

Kopalnica

Igrala, plezala, palice za 
sedenje

Hrana: zelenjava, sadje,
semena, oreščki, briketi

Gnezdo velikosti 50 X 50 X 
100 cm

Stojalo 

Skupni stroški
Mesečni vzdrževalni stroški

500-550 €

10 €

10 €

5 €

30 €

30 €

40-60 €

350 €

975-1045 €
30 €

zelenjava: paprika, brokoli, grah, korenje, 
cvetača, kumarice, bučke,  koleraba, beluši, 
mlečna koruza, kuhan sladek krompir, kuhan 
riž, kuhan fižol, kuhana čičerika
     
sadje: jabolko, banana, papaja, brusnice, 
pomaranča, breskev, nektarina, granatno 
jabolko, marelica

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

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

briketi: sadno-žitni briketi različnih proizva-
jalcev

Prehrana: sadje, zelenjava, semena, oreščki. 
Dobra izbira so tudi kvalitetni briketi za velike 
papige, ki preprečujejo selektivno hranjenje. 
Kot dodatek jim ponudimo palmovo olje.  
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