Kdaj sem v stresu?
Skobčevki stres povzročajo: slabi bivalni pogoji,
neprimerna socialna struktura, neustrezna prehrana
in neprimerno rokovanje z njo.
Znaki stresa ali bolezni:
Apatija, našopirjenost, stresne črte na peresih, vodeni iztrebki, odklanjanje hrane in zadrževanje na tleh
kletke.
Priporočamo letni preventivni obisk pri veterinarju.
Po nakupu damo skobčevki nekaj dni miru, da
se privadi na novo okolje. S ptico rokujemo mirno in previdno, da je ne vznemirjamo.

kdo je primeren lastnik?

Dober lastnik ptice naj bo skrben in potrpežljiv, potrebuje tudi dovolj časa za oskrbo in druženje.
Skobčevke so inteligentni in čustveni hišni ljubljenci,
zato preden se podaš v nakup, dobro premisli, ali je
izbira prava?

BoLEZNI, KI JIH LAHKO
PRENAŠAM

KDO SEM?

Zoonoze so bolezni, ki se prenašajo iz živali na človeka. Pri
papigah so to psitakoza oz. papagajska pljučnica in druge
škodljive bakterije ter virusi, ki se prenašajo s kontaktom
ali telesnimi izločki.
Ukrepi:
Živali kupimo od rejcev, katerih živali so proste nevarnih
bolezni: virusov, zajedavcev, psitakoze.
Po nakupu priporočamo nekaj tedensko opazovanje. Po
rokovanju si umijemo in razkužimo roke. Če v tem času
žival zboli ali je slabega zdravstvenega stanja, veterinar
opravi testiranje na psitakozo.
Otroci rokujejo s papigo ob prisotnosti staršev.

skobčevka

Če postaneš lastnik skobčevke pri 18.
letih, bos zanjo predvidoma skrbel do
svojega 33. leta.

Avtorji: 		
		
Oblikoval:

Peter Omejc, Maša Rajšp, Valentina Kubale,
Jožko Račnik, Zlatko Golob
Matic Čič, ALUO

(Melopsittacus undulatus)
Pričakovana življenjska doba

7-15 let

Telesna masa

25-35 g

Dolžina telesa

20-22 cm

Spolna zrelost

9 mesecev

Število jajc

Zahtevnost/čas
Denar
Obiski veterinarja
Izdelano in natisnjeno: avgust 2019
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S ČIM SE PREHRANJUJEM?
Ponudimo jim komercialno mešanico semen, ki vsebuje proso, laneno seme, oves, sojo, koruzo, pšenico,
oluščen ječmen, lečo, chia in konopljina semena.

kaj potrebujem ...
Oglata kovinska kletka
velikosti 1 x 0,5 x 0,5 m

50-100 €

Izberemo kvalitetno kovinsko kletko, ki naj bo vsaj 80
cm dvignjena od tal. Vanjo namestimo lesene prečke
za sedenje. Potrebuje še posodi za hrano in vodo iz
nerjavečega jekla ali plastike.

Prečke za sedenje debeline
1-3 cm, plezala, igrala

10-20 €

Pomično dno kletke olajša čiščenje in omogoča dobro higieno.

Krmilnik in napajalnik

10 €

Kopalnica

5€

Gnezdo

5€

Hrana: mešanica semen,
zelenjava, sadje

10 €

Skupni stroški
Mesečni vzdrževalni stroški

90-150 €
15 €

Občasno jim ponudimo zelenjavo in sadje ter zelišča:
-

regrat

-

bučke

-

paprika

-

radič

-

rukola

-

banana

-

breskev

-

lubenica

-

marelica

-

sliva

-

robide in maline

Primerna nastanitev

socialna struktura

Skobčevke v naravi živijo v jatah in so zelo družabne
ptice. Priporočamo nastanitev v paru.

