
Kdaj sem v stresu? BoLEZNI, KI JIH LAHKO 
PRENAŠAM

Siva papiga
(Psittacus erithacus)

Zahtevnost/čas

Denar

Obiski veterinarja

Vzroki za stres so: 
slabi bivalni pogoji, prekomerna navezanost na člove-
ka, neustrezna prehrana in rokovanje, neprimerna 
socialna struktura skupine 

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. 
Papige lahko prenašajo salmonelozo, kolibacilozo, tu-
berkulozo, psitakozo, in druge. Najpogostejša zoonoza 
papig je psitakoza. Povzroča jo bakterija Chlamydia psitta-
ci. Pri človeku povzroča infekcijski sindrom z vročino, gla-
vobolom, bolečinami v mišicah in pljučnice.  Ptice kupu-
jemo samo v rejah, ki so proste teh bolezni. Ob nakupu 
zahtevamo certifikat.

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

30-70 let

2-4

26-39 cm

4-5 leta

300-650 g

Izdelano in natisnjeno: avgust 2019

KDO SEM?

Selitev v novo okolje je za sivo papigo velika 
sprememba, zato ji po nakupu privoščimo nekaj 
dni miru in privajanja.  Z njo takrat ne rokujemo. 

kdo je primeren lastnik?
Dober lastnik je sposoben razumeti in izpolniti vse 
socialne, prehranske in nastanitvene potrebe sive 
papige. Biti mora sočuten, skrben, potrpežljiv, čust-
veno stabilen, predvsem pa imeti veliko smisla za 
humor, ki ga deli s svojim pernatim prijateljem. Siva 
papiga je izjemno družabna žival, zato ni primerna 
za ljudi s pomanjkanjem časa. Učenje in trening ji 
predstavljata veselje, gradita pa tudi vez med nji-
ma. Kaznovanje to vez poruši in  vliva nezaupanje. 
V primeru neprimernega obnašanja, ji odločno po-
kažemo, da to ni prav,  zaželjeno obnašanje pa na-
gradimo z besedo ali nagrado. 
Priporočamo nakup mladičev, ki so jih v zgodn-
jem obdobju hranili starši. Take živali ne razvijejo 
bolestne navezanosti na človeka, so čustveno stabil-
nejše in imajo manj zdravstvenih težav.

Sive papige so dolgoživeči, inteligentni in 
čustveni hišni ljubljenci, zato preden se podaš 
v nakup, dobro premisli, ali je izbira prava?
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Oblikoval:  Matic Čič, ALUO



S ČIM SE PREHRANJUJEM? kaj potrebujem ... Primerna nastanitev
Dragoceni ptici, kot je siva papiga, namenimo poseb-
no mesto v stanovanju. Kvalitetno kovinsko kletko 
namestimo v prostor, kjer je v centru pozornosti. 
Priporočamo oglato obliko kletke z možnostjo odpi-
ranja zgornjega dela in prečko za sedenje. Na njej 
ima papiga dober pregled nad okolico, omogoča pa 
ji tudi neposreden stik z lastnikom, kar pripomore k 
njeni dobrobiti. Kletko opremimo z različnimi lesen-
imi plezali, prečkami, posodo za hrano, vodo in ba-
zenom. Svetujemo uporabo posod iz nerjaveče 
pločevine, katere je mogoče napolniti iz zunanje stra-
ni kletke. Priporočamo ključavnico na vratih. Dobro 
higieno zagotavlja kletka z mrežastim in pomičnim 
dnom, ki papigi preprečujejo stik z iztrebki, nam pa 
olajša čiščenje. 

V času naše prisotnosti je dobra namestitev tudi sto-
jalo z lovilcem iztrebkov, ki papigi daje občutek svo-
bode in naše bližine.

Priporočena velikost kletke za 
par  2 X 1 X 1 m

Posoda za hrano

Napajalnik

Kopalnica

Igrala, plezala, palice za 
sedenje

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

Gnezdo 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, datelj, kostanj, 
lubenica, pomaranča, grenivka, mandarina, 
banana, hruška, jabolko, grozdje, rozine, kivi, 
breskev, marelica, sliva, figa, šipek, jerebika, 
razno jagodičevje

zelenjava: paprika, paradižnik, kumara, 
zelena, brokoli, kuhan sladki krompir, solata, 
špinača, bučka, česen, pesa, korenje, ingver, 
olive, grah, fižol, bob, regrat, peteršilj, soja, 
koruzni kalčki, mlečna koruza, morske alge

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

semena:  semena sončnic (največ žlica in pol 
na dan), bučna semena, koruza, konoplja, 
pšenica, koruzni, pšenični, ovseni in proseni 
kalčki, oves, kuhan riž          

briketi: kvalitetni sadno-žitni ali iz žit, alg spir-
ulina in laktobacilov različnih proizvajalcev

Ponudimo jim pester in uravnovešen obrok, ses-
tavljen iz najmanj 50% svežega sadja in zelen-
jave ter žitaric, 25% semen, 20% briketov in 5% 
oreščkov. Vsa hrana mora biti sveža, pravilno sk-
ladiščena in dobrega biološkega porekla.
V naravi mu pomemben vir prehrane predstavl-
jajo semena palm, bogata z omega 3 in omega 6 
maščobnimi kislinami. Dober nadomestek v ujet-
ništvu je palmino olje.
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Kot zaposlitev, kljuvanje in žvečenje jim ponudimo 
veje vrbe, topola, gloga, jerebike, jelše, javorja, 
bezga in lipe ter veje sadnih dreves.


