Siva papiga

Najpogostejši bolezenski znaki:
• manjša aktivnost, nejeπËnost, naπopirjenost
• izcedek iz nosnic, kihanje, težko dihanje
• iztrebki neprimerne strukture in barve ali

s primesjo krvi ter neprebavljenih semen
• predolg, zadebeljen ali kako drugaËe

spremenjen kljun
• spremembe v kakovosti in barvi peres
• kljuvanje in puljenje lastnih peres
• polomljena letalna peresa
• debelost
• razliËne poškodbe in rane
• znaki zastrupitve
• nerodnost, padanje s preËke
• nesorazmernost posameznih delov

skeleta ali telesa

Kaj morate vedeti kot
imetnik sive papige?
• O njeni pridobitvi
morate v 30 dneh pisno

obvestiti Agencijo RS za okolje.

Napotki za oskrbo
prostoživečih živali v ujetništvu

• Vsaka ptica mora biti označena s trajno in

prepoznavno oznako, kot je zaprti obroËek
ali mikroËip.
• Za prehod zunanje meje Evropske unije morate
zanjo pridobiti dovoljenje CITES ali potrdilo

CITES o osebnem lastništvu.
• Z njo lahko prečkate le mednarodne mejne

prehode, doloËene za prehod živih živali.
• Prevažate jo lahko le v kletki, ki ustreza

standardom za prevoz živih živali.

Obisk pri veterinarju
• Je priporoËljiv najkasneje en mesec po nakupu,

da se opravi splošni pregled, svetuje o pravilni
prehrani in oskrbi ter doloËi spol papige.
• Je priporoËljiv, da se opravijo laboratorijske
preiskave, pomembne za papige.
• Je nujen, kadar pri svoji papigi opazite katerega
od opisanih bolezenskih znakov, njeno
spremenjeno vedenje ali potrebujete
strokovni nasvet.

• Za dejavnost gojitve morate pridobiti

dovoljenje.
• Dovoljenja in potrdila izdaja Agencija
RS za okolje.
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Če poznate moje navade, boste
znali pravilno poskrbeti zame!

Družabna in glasna

Kaj morate vedeti o pravilni oskrbi?

Siva papiga (Psittacus erithacus) naseljuje vlažne
nižinske gozdove zahodne in osrednje Afrike.
Prehranjuje se s semeni, oreπËki, sadeži in
nektarjem. Zraste do 30 cm in tehta do 500 g.
Spolno dozori v 6. letu starosti. Družijo se v pare
ali manjše skupine. ZveËer se ob robovih gozdov
in reËnih bregovih zberejo v skupine po nekaj sto
osebkov in se v vrhovih dreves oglašajo z glasnim
vrešËanjem.

• Siva papiga je družabna ptica in v ujetništvu od

Število sivih papig v naravi upada zaradi krËenja
njihovega življenjskega prostora in jemanja ptic
iz narave. Zaradi svoje dolge življenjske dobe,
zmožnosti govorjenja in oponašanja razliËnih
zvokov je siva papiga med pticami v državah
Evropske unije ena najpogostejših hišnih
živali. Mednarodno trgovino z njimi nadzoruje
Konvencija o mednarodni trgovini z ogroženimi
prosto živeËimi živalskimi in rastlinskimi
vrstami (CITES).

imetnika zahteva veliko pozornosti.
• Kletka naj ne bo okrogla, njena prostornina

mora biti veËja od 1 m3, postavljena na višino
vsaj 80 cm nad tlemi. Opremljena mora biti z
najmanj dvema preËkama, razliËnimi igrali in
plezali ter bazenom s svežo vodo.

• Pravilna oskrba sive papige je obveznost in od

imetnika zahteva tudi veliko predanosti.
• Ustrezno oskrbo doloËa Odredba o bivalnih
razmerah in oskrbi živali prosto živečih vrst v
ujetništvu.

• Prostor s kletko mora imeti naravno osvetlitev,
temperatura v njem naj bo vsaj 10 °C.
• Prehrana naj bo Ëimbolj raznovrstna ter razliËna

po barvi in obliki. Nudite ji mešanico žitaric,
kot so pšenica, oves, proso in sezonsko sadje
ter zelenjavo, obËasno pa tudi orehe, mandlje,
semena sonËnic in arašide. V obrok je treba
vkljuËiti z vitaminom A in kalcijem bogate
jedi, kot so brokoli in listi gorËice. Papiga mora
vedno imeti na razpolago dovolj sveže vode.
Primerni so tudi briketi, komercialno izdelani
prav za to vrsto papige.
• Sive papige ne smete hraniti z avokadom,

Ali ste vedeli?
Siva papiga je po telesni velikosti največja
papiga na afriški celini.

•
Povprečna življenjska doba sive papige v
ujetništvu je okoli 50 let.

•
Samec in samica sta si po zunanjem izgledu
tako zelo podobna, da je določanje spola na
podlagi zunanjih znakov nezanesljivo.

•
Sive papige pomembno prispevajo k
ohranjanju življenjskega okolja, v katerem
živijo. Pri hranjenju z nektarjem oprašujejo
rastline, semena, ki jih neprebavljena izločijo z
iztrebki, pa lahko drugje uspešno vzkalijo.

hruškami, Ëokolado ter slanimi jedmi.
• Preprečiti morate, da bi papiga iz ponujenega

obroka izbirala le njej najljubšo vrsto hrane,
zlasti orehe in arašide.
• Zaradi nevarnosti zastrupitve prepreËite bivanje

papige v prostoru, kjer se peËe ali kuha kostanj
ali uporablja teflonske posode, nevaren zanjo
je tudi cigaretni dim.
• Zastrupitev lahko povzroËijo tudi nekatere

sobne rastline, pesticidi in razni predmeti,
ki so izvor svinca ali cinka (stara ogledala,
uteži v zavesah).

podvrsta: Psittacus erithacus erithacus
podvrsta: Psittacus erithacus timneh
vrsta: siva papiga (Psittacus erithacus)
družina: papige (Psittacidae)
red: papige (Psittaciformes)
razred: ptiËi (Aves)

