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V

PREDGOVOR
Priročnik je druga, dopolnjena izdaja priročnika izdana

publikacije je sodelovanje študentov različnih ved, ki so

v lanskem letu v okviru projekta Po kreativni poti do

med projektom pridobili veliko novega znanja, poznan-

znanja. Namenjen širši javnosti, vsem, ki se zanimajo za

stev ter kompetenc, ki jim bodo služile pri njihovem na-

ljubiteljske eksotične živali, rejcem, veterinarjem, ki se

daljnjem študiju in kasneje.

v vsakodnevni praksi srečujejo z zdravljenjem eksotič-

Publikacija je naš prvi korak za osveščanje ljudi o dru-

nih vrst živali, strankam in osebju na klinikah, kakor tudi

gačnosti eksotičnih živali, ki jih prinašamo v svoje do-

kot pripomoček za študente veterinarske medicine pri

move. Dopolnjena publikacija je še en korak naprej.

predmetu Anatomija laboratorijskih in eksotičnih živali,

Letošnji projekt Po kreativni poti do znanja ni samo

Osnove klinične diagnostike – v delu s področja ptic, ma-

oplemenitil in bogato razširil nabor koristnih informacij

lih sesalcev in plazilcev, Bolezni in zdravstveno varstvo

in slikovnega materiala v novonastali izdaji knjige, mar-

malih živali, in nekaterih drugih.

več dodal še krajše pomembne informacije na več kot

Ideja za projekt je nastala v okviru razmišljanja o skrbi

20 posameznih zloženkah o najpogostejših vrstah ljubi-

za eksotične vrste živali, za katere se zanimanje povsod

teljskih in eksotičnih vrstah v Sloveniji, s poudarkom na

po svetu in tudi v Sloveniji zelo povečuje, o njih pa po-

informacijah kaj te živalske vrste resnično potrebujejo,

gosto ne vemo dovolj, da bi se v hišnem okolju dobro

kdo je primeren lastnik in informacijah, ki pomagajo pri

počutile in razvile svoja prirojena vedenja. Na eni stra-

odgovorni izbiri živali. Vse te informacije in publikacija

ni smo pedagoški delavci, ki študentom predavamo o

so dostopne tudi na naši spletni strani eskoticne-zivali.

morfoloških in bioloških značilnostih eksotičnih živali in

si.

na drugi strani pedagoški delavci in kliniki, ki skrbijo za

Velikega pomena je dobro poznavanje teh živalskih vrst

znanje študentov na tem področju, kakor tudi za zdravje

ter jim nuditi življenjske pogoje, da se bodo med nami

zelo pestre raznolikosti vrst eksotičnih hišnih ljubljenčk-

dobro počutile. Z izražanjem svojih naravnih vedenj-

ov. Tisti, ki imamo doma eksotične živali ali pa prihaja-

skih vzorcev bodo ne le zadovoljne one same, temveč

mo v stik z njimi na kakšen drug način, opažamo že dlje

bodo tudi nam nudile zadovoljstvo. Delo bomo zagoto-

časa, da manjka na tem področju kvalitetnih informacij,

vo nadaljevali in ga nadgrajevali, dostopni smo tudi na

ki bi vsem lastnikom eksotičnih živali in ljudem, ki jih ta

družabnih omrežjih kot sta Facebook in Instagram, kjer

tematika zanima, pomagale k čim bolj kvalitetni skrbi za

bomo na voljo poleg informacij tudi za vprašanja.

ljubljenčke in k njihovem dobrem počutju. Pogosto se

Za omogočene prve korake na tem pomanjkljivem po-

dogajajo v skrbi usodne napake, ki pa niso rezultat brez-

dročju se želimo zahvaliti Skladu za finančno podporo

brižnosti pač pa pomanjkljivega znanja.

Projekta pri pripravi publikacije, podpori naše tehnične

Projekt Po kreativni poti do znanja, ki se izvaja v okvi-

koordinatorke Petre Gruden ter vsem ostalim sodelu-

ru Javnega štipendijskega, razvojnega, invalidskega in

jočim tekom prvega in drugega projekta. Jožko Račnik

preživninskega sklada Republike Slovenije, v sodelova-

se še posebej zahvaljuje vsem z Inštituta za perutnino,

nju z Ministrstvom za izobraževanje, znanost in šport

ptice, male sesalce in plazilce Veterinarske fakultete za

ter Evropskim socialnim skladom nam je omogočil, da

vso podporo.

smo strokovnjaki z različnimi znanji o eksotičnih živalih
skupaj s študenti pripravili publikacijo, napisano na ra-

Valentina Kubale

zumljiv in berljiv način. Pomemben vidik tega Projekta in

Ljubljana, 2019
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1 / Eksotične živali v Sloveniji

1 EKSOTIČNE
ŽIVALI V
SLOVENIJI

Na katere živali pravzaprav mislimo, ko govorimo o eksotičnih vrstah živali? Definicij je več. Ena od njih pravi,
da je eksotična žival vsaka žival, ki ni nativna v državi in
je bila prinesena/uvožena od drugod. Eksotična žival je
tudi vsaka redka, divja in nenavadna žival, ki jo imamo
za (hišnega) ljubljenčka, kljub temu, da povečini ni hišni
ljubljenček. Na Veterinarski fakulteti jih največkrat opredeljujemo kot vse ostale živali, ki ne spadajo v kategorijo
domačih živali. Vse definicije vključujejo glodavce, plazilce, dvoživke, nekatere vrste malih sesalcev, ptic, nekatere vrste rib in členonožce. Poleg teh pa so seveda še
živali, ki jih navadno srečamo v živalskih vrtovih in vključujejo tudi večje sesalce, morske sesalce, opice in druge.
Veliko vrst eksotičnih živali ni prilagojenih na življenje s
človekom kot so prilagojene npr. psi in mačke. Še posebej če so izlovljene iz narave ohranijo svojo nepredvidljivo naravo in so lahko predvsem neizkušenem lastniku
nevarne, bodisi z ugrizom ali kakšni drugo poškodbo.
Nekatere so fizično sposobne človeka tudi ubiti, čeprav
je prijavljenih smrtnih primerov v svetu letno zelo malo.
Tudi če so namenjene trgovini z živalmi in jih je vzgojil
človek so lahko nepredvidljive. Veliko strokovnjakov z
vrst veterinarjev, biologov, sociologov in drugih odsvetuje opice za hišnega ljubljenčka. Njihove socialne in
čustvene potrebe so tako kompleksne in visoko specializirane, da jih povprečen lastnik težko zadovolji. Ne
smemo podcenjevati živali kot so želve, nekatere nava-
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dno ne agresivne vrste kuščarjev ali pa ptic z močnim
kljunom. Večinoma kupimo mladiča živali, ki ga lažje
obvladamo. Ta lahko zelo zraste kot npr. želva in preveč ljudi se ne zaveda negativnega učinka, ki ga ima na
avtohtone vrste živali izpust njihove živali v okolje, ko se
naenkrat preraste naše okvirje ali pa se jo celo naveličamo. Veliko eksotičnih vrst živali, predvsem plazilci in
ptice imajo tudi zelo dolgo življenjsko dobo in nas lahko
tudi preživijo. Človek je neodgovorni skrbnik eksotične
živali, če jo spusti v okolje, saj spuščene eksotične živali lahko v okolju povzročijo veliko škodo in neposredno
rušijo biodiverziteto, to je biotsko raznovrstnost okolja.
Najbolj znan je primer želve rdečevratke, ki izpodriva
našo avtohtono želvo, močvirsko sklednico.
V EU in v Sloveniji je v zadnjem desetletju ali pa še dlje
opazen izrazit porast novih vrst eksotičnih živali, namenjenih gojiteljem, zbirateljem ali za hišne ljubljence.
Veča se tudi število njihovih rejcev. Nekatere predstavnike med njimi še vedno lovijo v naravi in jih plasirajo
na tržišče, npr. pasjeglavi udav (Corallus caninus), afriška
ostrogasta želva (Geochelone sulcata), Jacksonov kameleon (Trioceros jacksonii) ter Galago (Galago senegalensis),
na kar kaže tudi pestra zdravstvena problematika, saj
povzročitelji bolezni izvirajo iz njihovega naravnega
ekosistema. Znano je, da 60 % eksotičnih živali pogine,
zaradi nepoznavanje biologije, neprimernih nastanitvenih pogojev in prehrane. Na drugi strani pa so uspešni
rejci pomemben člen pri ohranjanju in razmnoževanju
redkih in ogroženih vrst v ujetništvu ter pomemben
vir genskega materiala za ponovno vračanje v naravo.
Zgodovinsko gledano je trgovina z eksotičnimi živalmi lahko vodila tudi v ogrožanje in izumrtje vrste. To v
manjši meri še vedno drži danes, gojitev eksotičnih živali
v ujetništvu je vzponu, s tem pa tudi izlov živali iz narave. S pestrostjo eksotičnih živali, ki jih imamo kot hišne
ljubljenčke, saj prihajajo iz zelo raznolikih delov sveta, se
odpira kup novih vprašanj, izzivov, problemov, na katere
je potrebno strokovno odgovoriti. V praksi ugotavljamo
pomanjkanje praktičnih informacij na področju biologije
eksotičnih živali, ravnanja z njimi, bolezni in zdravstvenega varstva ter skrbi za njihovo dobro počutje.
Ljudje kupujejo živali V ZOO trgovinah, na sejmih, razstavah ter preko spleta ali direktno od gojiteljev oz.
posrednikov. Nekatere vrste so enostavne in neobčutljive za rejo, druge pa izjemno zahtevne oz. redke. Vedno
več lastnikov prihaja z bolnimi živalmi po veterinarsko
pomoč v ambulante, specialistične ambulante ali veterinarske klinike, kar kaže na to, da je potrebno osebje in
lastnike še podrobneje izobraziti. V času, ko so lastniki
v ambulanti je časa premalo, primerne literature pa ni
na voljo.
Vedno bolj pomembno je, da vsak dogovoren lastnik
svojih eksotičnih ljubljenčkov, bodisi malih sesalcev, ptičev, kuščarjev, rib dvoživk ali pajkov ve, da je potrebno
in da zna živali pravilno in primerno oskrbeti, nahraniti,
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negovati in poskrbeti za njihovo dobro počutje in zdravje. Dobro se je tudi zavedati, da so stroški zdravljenja
eksotičnih vrst živali lahko zelo visoki (še posebej če primerjamo z njihovo nakupno vrednostjo) v primerjavi z
bolj konvencionalnimi hišnimi ljubljenčki in so povezani
tudi z nekaterimi njihovimi specializiranimi potrebami.
Dobra ozaveščenost lastnikov in bodočih kupcev je zato
zelo pomembna za odgovornejše ravnanje z eksotičnimi živalmi, dobro počutje, ustrezno nastanitev in prehrano ter zdravstveno varstvo. Pomembno je, da imajo
rejci, lastniki in prodajalci na razpolago več kvalitetnejših informacij za njihovo zdravje, odgovoren odnos in
dobrobit.
V slovenskih domovih je veliko ljubiteljskih živali in če
izvzamemo mačke in pse, številčno sledijo glodavci,
ptice in nato plazilci. V trgovinah in tudi na obisku na
veterinarskih klinikah zasledimo v večini kunce, hrčke,
budre, puščavske skakače, deguje, miške in podgane.
Srečujemo pa tudi vedno več belih dihurjev in afriških
beloprsih ježkov. Od ptičev zasledimo največ papig, nekateri redkejši posamezniki se ukvarjajo tudi s sokoli in
sokolarjenjem. Od papig so najpogostejše skobčevke,
nimfe, sive papige, are in druge vrste. Srečujemo tudi pisano paleto agapornisov. Med plazilci pa največ navdušenja požanjejo bradate agame, raznolike vrste kameleonov, želv in kač, predvsem iz vrst pitonov in udavov.
Nekatere od eksotičnih živali spadajo med ogrožene
vrste in nekatere se izlavljajo iz naravnega okolja. Ogrožene prostoživeče živali ščiti Konvencija o mednarodni
trgovini z ogroženimi prostoživečimi živalskimi in rastlinskimi vrstami CITES. Ščiti več kot 30.000 živalskih vrst,
tako žive živali, kot njihove dele ali izdelke iz njih. Tudi
Slovenija je sprejela konvencijo že pred skoraj 20 leti,
kar pomeni da je potrebno spoštovati določena pravila. Eno od njih je prijava živali, ki je bila kupljena npr.
na sejmu z eksotičnimi živali v tujini. Neprijava živali je
prekršek in oseba lahko dobi kazen, ki jo določa Zakon
o ohranjanju narave. Tihotapljenje živih živali preko mej
se na žalost velikokrat konča v ogromnih izgubah zaradi načina transporta, npr. preveč živali na premajhnem
prostoru.
Znotraj EU je trgovina z živalmi prosta, v kolikor pa uvažamo živalsko vrsto iz tretjega sveta pa je potrebno originalno potrdilo CITES, da je žival vzgojena v ujetništvu.
Za vsako živalsko vrsto je časovno določena tudi karantena, ki se razlikuje med živalskimi vrstami. Potrdilo CITES je potrebno dobiti tudi v trgovini za male živali ali pri
rejcu. Živali pa morejo biti označene z mikročipi, tetovažami, obročki ali opisi, da se jih lahko zavede v evidenci
označitev, ki je računalniška baza podatkov. Pomembno
je poznati Pravilnik o označevanju živali prostoživečih v
ujetništvu (UL RS 58/104), ki natančno določa katere živali je potrebno označiti in na kakšne način.
Na Agencijo RS za okolje je potrebno v 30 dneh poslati
vlogo o uvoženi živali in dodati vsa potrebna dokazila,
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ki so še posebej pomembna pri vrstah CITES. Upravni
organ vlogo preveri in izda uvozno dovoljenje. Ko žival
pogine je potrebno ponovno obvestiti Agencijo RS da žival iz registra izbrišejo.
Ko se odločimo in ljubljenčka nabavimo pri rejcu, v trgovini poskušamo pridobiti čim več informacij o živali.
Preverimo ali je zdravje živali primerno, da ni bolna ali
poškodovana. Opazujemo njen zdrav videz, ki se kaže v
rejnem stanju (primerno, ali je morda shujšana ali predebela), stanju dlake ali perja, ali je dovolj živahna, ne
preveč mirna, brez izcedkov iz nosa, oči ali zamazane
zadnjične odprtine. Dobro se je tudi zavedati, da imajo lahko živali bolezni, ki jih lahko prenašajo na človeka (zoonoze). Najpogostejša je salmoneloza. Pogosta
je pri plazilcih, za njih ni nevarna in pogosto ne vidimo
nikakršnih sprememb. Ljudje ob rokovanju lahko zbolimo za salmonelozo. Večina sevov je nevarna predvsem
otrokom (roke v usta), starejšim, bolnim in pametno je,
da se jo izogibajo tudi nosečnice. Okužbo s salmonelo je
vedno mogoče preveriti in sicer v iztrebkih ali vodi (želve), eno od mogočih mest je Inštitut za mikrobiologijo in
parazitologijo Veterinarske fakultete v Ljubljani.
Priskrbeti primerno okolje za bivanje in prehrano je za
eksotične živali včasih kar izziv zaradi več vzrokov. Eden
od njih je, kot smo že omenili, pomanjkanje kakovostnih
informacij o skrbi za živali v ujetništvu, kar pa se počasi spreminja. Včasih je primerno bivališče zelo drago ali
pa ga je težje narediti doma, še posebej za večje živali
ali zelo aktivne živali. Nekatere države, kot npr. Italija,
Avstrija postavljajo vedno bolj stroga pravila npr. glede
dimenzij terarijev.
Poleg primernih dimenzij bivalnega prostora nabavljenih eksotičnih živali je potrebno poskrbeti pravilno temperaturo, količino svetlobe in pri nekaterih vrstah še
vlažnost.
Plazilci potrebujejo še posebne UV žarnice, ptiči dodatke
za brušenje kljuna, krempljev, živali, za npr. ježke, ki se
veliko gibljejo je dobro postaviti kolo za tek, ki pa ima
drugačne značilnosti kot tisti, ki jih nabavimo za hrčke.
V naprej se je dobro pripraviti kakšen naj bo bivalni
prostor, kaj potrebujemo in kakšni so primerni materiali v primeru, da sami pripravimo bivalni prostor. Terarije in akvarije ter primerno opremo lahko nabavimo s
specializiranih trgovinah ali rejcih, ki sami izdelujejo in
nabavljajo opremo. Poleg žarnic so zelo pomembni tudi
dodatki, ko so skrivališča za žival in hrano, možnosti za
gibanje, da ne prihaja do nepotrebnih zdravstvenih težav, kot je npr. prekomerna teža ali drugih. Tudi najti primerno prehrano je lahko izziv. Za izredno socialne živalske vrste je nepraktično, če ne tudi nemogoče poskrbeti
primerno socialno okolje. Življenje živali pri nas, naj bo
čim bolj podobno njenemu naravnemu življenju. V veliko pomoč pri pridobivanju informacij so tudi veterinarji,
ki znajo dobro in pravilno svetovati in rejci živali. Obstaja
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tudi nekaj literature, ki pa jo je potrebno skrbno pregledati in se izogibati netočnih podatkov, ki jih najdemo na
spletu. Prave, dobre in uporabne literature je (pre)malo.
In nazadnje, ne pozabimo, da hišne živali poleg označitve potrebujejo tudi potni list, ki je hkrati tudi identifikacijski dokument, s katerim izkazujemo tako istovetnost
kot lastništvo živali. Lastnik je lahko polnoletna oseba.
Lahko ga uporabljamo tudi za prehod mej vseh članic
EU. Izda ga veterinar ob označitvi in prijavi živali v centralni register, lastnik pa s podpisom jamči za resničnost
podatkov.

Slika 1.1: Potni list za domače živali (foto: Valentina
Kubale)
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2 dobrobit
živali

Dobrobit je samostojna, interdisciplinarna znanstvena
veda. Ocenjuje kakovost življenja posamezne živali na
podlagi znanja in tehnik s področja etologije, fiziologije, anatomije, imunologije, prehrane, reprodukcije in
veterinarstva. Vsa čuteča bitja imajo razvit možganski
sistem, kar je osnovni koncept dobrobiti. Leta 2009 je
bila podpisana Lizbonska pogodba, ki živali prepoznava kot bitja, ki čutijo ugodje in bolečino. Broom je že tri
leta prej (leta 2006) čutečo bitje definiral kot tisto bitje,
ki ima zmožnost ocenjevanja dejanj drugih osebkov v
odnosu do samega sebe in tretje osebe, da se spomni
nekaterih svojih lastnih dejanj in njihovih posledic, da
oceni tveganje, poseduje nekatere občutke in ima nekaj
stopenj zavedanja. Mellor je še dodal, da so čuteča bitja
vsi vretenčarji in nekateri nevretenčarji. Zakoni in načela dobrobiti zato veljajo za vse živali, za rejne, družne,
športne, terapevtske, poskusne, prostoživeče živali in
živali v oborah ter živalskih vrtovih.

Ob ustanovitvi Evropske gospodarske skupnosti v Rimu
1957 so se živali uvrščale med tako imenovano dobro
blago in kmetijske pridelke; za njihovo dobrobit se ni ničesar naredilo. Šele leta 1997 so v Amsterdamu sprejeli
zavezujoč protokol na področju dobrobiti živali.
Na mednarodni ravni je pobudo za zaščito živali prevzela Svetovna organizacija za zdravje živali ali World
Organisation for Animal Health, ki ima 178 držav članic (OIE). OIE je izdala sedem standardov v kodeksu o
zdravju kopenskih živali in dva standarada v kodeksu o
zdravju vodnih živali. Dobrobit je zelo široka veda in se
dotika več panog, znanost priskrbi informacije, etika do-
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loča, kaj je sprejemljivo in kaj ne, zakonodaja pa skrbi za
družbeni dogovor o pravilih, ki urejajo odnose ljudi do
živali v določeni družbi.
Dobrobit je relativno mlada veda. Kljub temu da človek z
živalmi sobiva že tisočletja, je misel, da so to čuteča bitja, ki občutijo bolečino, nelagodje in trpljenje, nedavna.
Izboljšano razumevanje motivacije, kognicije in kompleksnosti socialnega vedenja živali je v zadnjih štiridesetih
letih vodila v hiter razvoj dobrobiti kot znanstvene vede.
Pred letom 1980 večina veterinarjev in biologov na dobrobit ni gledala kot na samostojno vedo, ni se jim zdelo
pomembno, da bi jo vključili v študijski proces in so bili
mnenja, da vključuje le zdravljenje in preprečevanje bolezni. Na začetku so dobrobit definirali kot odziv živali
na izzive iz okolja, pri čemer so izzive definirali kot patogene povzročitelje, poškodbe, napade, socialne stike
itd. Leto kasneje, 1981, so povzeli, da dobrobit pomeni žival v harmoniji z okoljem. Tudi ta definicija ni bila
dovolj natančna, zato jo je Broom leta 1989 dopolnil s
tem, da vključuje tudi to, kako se žival sooča z okoljem, v
katerem živi, in zajema fizično in mentalno zdravje. Povedal je, da se dobrobit da meriti in da bo nizka takrat,
ko se žival ne bo mogla prilagoditi. Za prilagajanje ima
žival veliko različnih strategij, kot so fiziološke (bolečina,
strah in udobje), imunološke, etološke spremembe obnašanja. S čutili živali zaznavajo občutke, ki vplivajo na
pridobivanje novih izkušenj, učenje in obnašanje. Žival
lahko uporabi eno ali več strategij prilagajanja, prav zato
moramo pri dobrobiti ocenjevati več različnih vidikov
pristopov. Pri tem upoštevamo na primer adaptacijo ali
prilagoditev, stres, potrebe in svobodo. Eden od dejavnikov, zakaj je dobrobit v zadnjem času toliko napredovala, je dejstvo, da so ljudje spremenili odnos do živali.
Morala ljudi se ni veliko spremenila, spremenilo pa se
je, kdo si zasluži spoštovanje in do koga vse se moramo
etično obnašati (humano in odgovorno ravnati).
Dobrobit je zelo kompleksna in sestoji iz treh elementov, fizičnih, psiholoških dejavnikov in možnosti izražanja naravnega obnašanja.
Prvi pristop, ki ga uporabljamo za ocenjevanje, temelji
na načelu normalnega fiziološkega in biološkega stanja
živali in njenem prilagajanju na spremembe v okolju.
Zdrava žival se bo na spremembo v okolju prilagodila
oziroma bo lahko dlje časa kljubovala neprimernim razmeram kot pa bolna žival. Ob dolgotrajnih neprimernih
razmerah reje bo žival na primer zapadla v kroničen
stres, kar bo vodilo v zmanjšan imunski odziv (imunosupresijo) in hitrejši nastanek bolezni.
Drugi pristop je najtežje oceniti, ker ugotavljamo, kako
se živali dejansko počutijo oziroma ocenjujemo njihovo
mentalno stanje. Pri tem iščemo odsotnost bolečine,
strahu, anksioznosti in trpljenja ter prisotnost zadovoljstva. Pri merjenju mentalnega stanja živali bi morali
meriti občutke, vendar je kvantitativno merjenje teh zaenkrat še v razvoju. Raziskovalni pristop, ki je širše uporaben, vključuje študije o tem, kateremu okolju dajejo
živali prednost (preferenca), in stopnji motivacije živali,
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da si pridobi določen predmet v okolici ali se izogne določenemu predmetu.
Tretji pristop ocenjuje, ali živali lahko izražajo svoje naravno ali za vrsto značilno obnašanje. Živali naj bi živele
v okolju, ki jim tako obnašanje tudi omogoča. Pri tem
primerjamo obnašanje v naravi živečih divjih prednikov
in njihovih bližnjih sorodnikov z obnašanjem domačih
živali. Živali se dobro počutijo, če izvajajo vse vedenjske
vzorce, značilne za naravno okolje (Kiley Worthington,
1989).
Dobrobit pomeni fizično in psihično zdravje živali.
Zdrava žival se bo na spremembo v okolju prilagodila
oziroma bo lahko dlje časa kljubovala neprimernim razmeram kot pa bolna žival. Najbolj uveljavljen koncept
dobrobiti je koncept petih svoboščin, ki zagotavljajo
dobro počutje živali, ki jih je leta 1998 povzela tudi Direktiva Sveta 98/58/ES (Ruktus 2017).
Direktiva sveta 98/58/ES je dobrobit povzela s petimi
svoboščinami:
•
odsotnost lakote, žeje;
•
odsotnost neugodja;
•
odsotnost bolečine, poškodbe in bolezni;
•
odsotnost strahu in stresa;
•
možnost naravnega obnašanja.
Za žival, ki živi ob pomanjkanju vode in hrane, v neprimernem okolju, čuti bolečino, je poškodovana in bolna,
v strahu, se počuti neugodno in nima možnosti, da se
obnaša, kot je za vrsto značilno, lahko rečemo, da ji je
odvzetih vseh pet svoboščin dobrobiti.
Žival je v stanju 'dobrega počutja', ko je znanstveno
potrjeno, da je zdrava, ji je udobno, je nahranjena, se
varno počuti, ima možnost, da izrazi prirojeno vedenje,
in ne trpi zaradi neugodnih položajev, kot so bolečina,
strah in stiska. Ugodno življenje živali zahteva primerno prehrano, primerno zavetje, preprečevanje bolezni
in veterinarsko oskrbo, za vrsto značilno obnašanje ter
humano ravnanje in humano ubijanje.

Kako ugotoviti, kdaj je živalim
zagotovljena visoka raven
dobrobiti?

Dobrobit živali poskušamo oceniti na čim bolj točen in
objektiven način.
Objektivni testi merijo dobrobit posredno in vključujejo
le človeške predpostavke o živalih. Izmerimo lahko fiziološke parametre, zdravstveno stanje v reji, incidenco
bolezni, poškodb, stopnjo obolevnosti – morbidnost,
stopnjo umrljivosti – mortalnost, odsotnost kroničnega
stresa, produktivnost (ta je lahko zavajajoča, saj žival ob
uporabi antibiotikov, hormonskih dodatkov lahko dobro proizvaja tudi v slabih razmerah). Lahko jo merimo
glede na vedenjska merila, kjer gledamo spremembe v
obnašanju, ali s pomočjo preferenčnih testov, kjer posredno merimo občutke živali.
Preferenčni test je metoda proučevanja obnašanja
živali, pri kateri žival sama izbere med dvema ali več
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možnostmi v okolju (Dawkins, 1983b; Dawkins, 1990).
Prednost tega testa je, da se izognemo človeški (antropomorfni) razlagi in predvidevanjem o potrebah živali.
Test nam omogoča ugotoviti, koliko močno in kaj si žival
želi, na primer hrano, slamo za gradnjo gnezd. Od drugih pristopov se razlikuje v tem, da meri vrednost, ki jo
žival pripiše določenemu viru ali želji.

Ocenjevanje dobrobiti na podlagi
obnašanja

Vedenje ali obnašanje je odziv organizma na različne
vrste dražljajev ali vplivov, ki so lahko zunanji ali notranji, zavedni ali nezavedni, očitni ali prikriti, prostovoljni
ali nezavedni. Pri oceni vedenja moramo upoštevati, da
je obnašanje živali značilno za vrsto, pasmo, starost in
velikosti skupine živali. Na pozitivno visoko raven dobrobiti kaže obnašanje živali, ki je pozorna, radovedna,
jo zanima njeno zunanje okolje, raziskuje, komunicira z
drugimi živalmi ali ljudmi, se igra in ima optimalno cono
izogibanja. Na negativno nizko raven dobrobiti kaže obnašanje ob pojavu bolezni, žival se umakne, je brez apetita in več spi. Obnašanje ob pojavu bolečine se kaže na
primer kot zgrbljena drža, šepanje, izguba apetita, hujšanje, prekomerno ležanje, umik, razdražljivost. Žival se
ne odziva na zunanje dražljaje, se ne igra, ni radovedna,
ni pozorna, izraža nenaravno obnašanje določene vrste,
izraža pretiran strah in agresijo, pojavljajo se stereotipije. To so ponavljajoča se obnašanja, ki nimajo namena in kažejo sedanjo ali preteklo frustracijo. Največkrat
nastanejo zaradi neprimernega ali premajhnega okolja,
kjer živali ne morejo izražati svojega vrsti specifičnega
ali značilnega vedenja obnašanja. Tak primer so zveri v
ujetništvu, ki krožijo v krogu, saj imajo premalo prostora
za gibanje.

Uporabimo lahko meritve na
podlagi fizioloških parametrov

Med fiziološke odgovore spada odgovor na stres (npr.
raven kortizona pri pticah in nekaterih vrstah glodavcev,
raven kortizola pri sesalcih), imunski odgovor (npr. število belih krvnih celic), nevrobiološki odgovor (npr. oksitocin), odgovor metabolizma (polnokrvnost prebavil) in
drugo (npr. raven spolnih hormonov).
Stres je definiran kot okoljski vpliv na posameznika, ki
prekomerno vpliva na njegove nadzorne sisteme. Rezultat so negativne posledice, ki sčasoma zmanjšajo kondicijo (Broom & Johnson, 2000). Lahko gre za fizikalne stresorje (vročina ali mraz, bolezni in poškodbe, ujetništvo,
prekomerna obremenitev), fiziološke (pomanjkanje
hrane ali vode oziroma hranil), psihične (osamljenost,
izolacija, socialni stres). Izpostavljenost stresu stimulira simpatično-adrenalno-medularno os, posledično se
iz nadledvične žleze izločajo kateholamini (adrenalin in
noradrenalin), poviša se srčni utrip in frekvenca dihanja.
Poleg tega se aktivira še hipotalamusno-hipofizna-adre-
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nalna os, posledično pride do sproščanja kortizola (pri
sesalcih) iz nadledvične žleze. Kortizol stimulira glikogenolizo (poveča raven glukoze v krvi), če je prisoten dolgo
časa, pa deluje imunosupresivno. Po izpostavljenosti
stresu se po 2 do 10 minutah poviša raven plazemskih
glukokortikoidov. Pokazatelj akutnega ali takojšnjega
stresa se kaže v povišanem utripu srca in krvnem pritisku, povišani frekvenci dihanja in povišani ravni kateholaminov, kortizola ali drugih glukokortikoidov in
ACTH v krvi. Kroničen stres lahko povzroči predpatološka stanja, kot so zmanjšan imunski odziv, hipertenzija, povečana nadledvična žleza, počasnejša rast, izguba
telesne mase, zmanjšana plodnost in gastrointestinalni
ulkusi. Iz krvi, dlake/perja, sline, urina, mleka, solz lahko
merimo različne parametre, a se moramo zavedati, da
je lahko odvzem vzorcev stresen. Lahko merimo raven
kortizola na neinvaziven način, iz iztrebkov.
V krvi, slini in solzah ugotavljamo akuten stres, v iztrebkih, dlaki in urinu običajno ugotavljamo kroničen stres.
Najpogosteje se ugotavlja kortizol.
Metode vzorčenja za dokaz stresnih in spolnih hormonov so različno invazivne. Največje koncentracije kortizola najdemo v krvi. Je pa odvzem krvi bolj invazivna
metoda odvzema. V zadnjem času se pri ekostičnih
vrstah (živali v živalskih vrtovih) vse bolj uporablja alternativen odvzem krvi s krvosesnimi stenicami in medicinskimi pijavkami.
Posredno bi lahko določali dobrobit z nevrobiološkimi
meritvami, na primer nevrotransmiterjev, kot so dopamin, prolaktin in opioidi (endorfin, enkefalin). Ti so odgovorni za analgezijo med bolečimi stresorji. Jagnjeta imajo na primer med kastracijo povišano raven endorfina,
svinje s stereotipijami imajo znižano raven dopamina.

2.1
ZAKONODAJA, KI
UREJA DOBROBIT
PREDVSEM EKSOTIČNIH
ŽIVALI
Eksotične živali imajo enake potrebe kot v divjini in te
morajo biti glede na Zakon o zaščiti živali izpolnjene tudi
v ujetništvu, kar je lahko zahtevno in drago. Za lastništvo
eksotičnih živali je potrebno veliko znanja o potrebah živali pa tudi o nevarnostih za človeka (poškodbe, zoonoze). Nepoznavanje lahko škodi zdravju in dobrobiti živali
in ljudi. Mnogi lastniki eksotičnih živali nimajo zadostnega znanja, da bi živali zagotovili ustrezno nego, zato
živali pogosto trpijo zaradi neustreznega okolja, nasta-
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nitve, slabe prehrane, pomanjkanja socialnega stika in
stresa zaradi zaprtja, omejevanja svobode. Predvsem je
pomanjkljivo poznavanje psiholoških in vedenjskih potreb živali, kar vodi v nastanek stereotipičnih vedenjskih
vzorcev, ki so posledica fizičnih sprememb v možganih
(pri plazilcih je prepoznanih okoli 30 vedenjskih vzorcev,
povezanih s stresom zaradi ujetništva).
Trg z živimi živalmi (zakonit in nezakonit) je pod močnim
vplivom oglaševanja (mediji, filmi, internet) in posledično zahtev potrošnikov. Večina trga poteka iz Afrike, Azije
in Južne Amerike v Evropo, Japonsko in Severno Ameriko. Od leta 1990 do 2006 se je odstotek eksotičnih živali, zakonito uvoženih v Evropo, povečal s 7 odstotkov
na 77. Velik problem je, da je težko zagotoviti, da je bila
žival vzrejena v ujetništvu, saj je pogosto namerno napačno označevanje nezakonito ulovljenih prostoživečih
živali in uvajanje na trg s hišnimi ljubljenčki. Ocenjeno je,
da je 25 odstotkov mednarodne trgovine z eksotičnimi
živalmi nezakonite in da ta del doprinese več bilijonov
evrov letno (na tretjem mestu za trgovino z orožjem in
drogami). Evropska unija je eden največjih trgov za sesalce, ptice, plazilce in ribe, povpraševanje pa še narašča. Z njimi lahko trgujejo preko trgovin z živalmi in tudi
drugih trgovin, sejmov, časopisov in vedno pogosteje
tudi preko interneta. V Sloveniji za prodajo po internetu ni določenih omejitev, pri prodaji v trgovinah, na sejmih in tržnicah pa je potreben certifikat. Ocenjeno je,
da za vsako ujeto in prodano eksotično žival umre okoli
50 drugih. Strokovna veterinarska in biološka raziskava
trga divjih živali iz Združenih držav Amerike v Evropsko
unijo je ugotovila, da je bilo 80 odstotkov dvoživk, plazilcev in sesalcev bolnih ali mrtvih, ocenjena smrtnost
živali je bila 70-odstotna v šestih tednih. Raziskava v Veliki Britaniji je pokazala, da vsaj 75 odstotkov plazilcev
pogine v prvem letu po prihodu k novemu lastniku.
V Evropski uniji obstaja potreba po poenotenju zakonodaje in zahtev za dovoljenje/licenco glede trgovanja in
lastništva eksotičnih živali. Za Evropsko unijo je zaščita
biodiverzitete ena od glavnih prednosti pri varstvu okolja. Lov prostoživečih živali za trg z živalmi predstavlja
zelo velik del zmanjševanja biodiverzitete. Tudi izpuščanje eksotičnih živali v naravo škoduje biodiverziteti, saj
so mnoge vrste invazivne, spreminjajo ekosistem in škodujejo domorodnim vrstam. Trgu z eksotičnimi živalmi
pripisujejo tudi zelo velik pomen pri prenosu infekcijskih
bolezni na domorodne živali in ljudi (več kot 60 odstotkov zoonoz) ter pri vnosu novih porajajočih se bolezni v
Evropo (75 odstotkov), kar predstavlja velik mednarodni
problem in ekonomsko škodo. Zato narašča potreba po
prepovedi lovljenja prostoživečih živali za trg s hišnimi
ljubljenčki, ukrepih, ki bi zagotovili najboljšo mogočo
oskrbo za živali v ujetništvu, ter ukrepih za preprečitev
tveganj zdravja in poškodb pri živalih in ljudeh.
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2.2
ZAKONODAJA S
PODROČJA ZAŠČITE
ŽIVALI
Slovenija je postavila temelje skrbi za živali že v svoji
ustavi. V 72. členu ta določa, da morajo biti živali zaščitene pred mučenjem. Lizbonska pogodba, ki je nasledila Amsterdamsko pogodbo, izrecno navaja, da so
živali čuteča bitja in da je treba upoštevati potrebe za
zaščito njihove dobrobiti. Iz te določbe izhaja cela vrsta
evropske zakonodaje, ki je bila v času pristopa Slovenije
v Evropsko unijo prenesena v slovenski pravni red. Veljavno zakonodajo, ki obsega dobrobit živali, je mogoče
najti na spletni strani Uprave za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin. Nekateri pomembnejši zakoni in
predpisi so:

ZAKON O ZAŠČITI ŽIVALI
(Uradni list RS, št. 38/2013)

Je krovni zakon, ki določa odgovornost ljudi za zaščito živali, to je zaščito njihovega življenja, zdravja in dobrobiti.
Določa pravila za dobro ravnanje z živalmi, za to, kaj šteje za mučenje živali in katera ravnanja ali kateri posegi
na živalih so prepovedani, določa pogoje, ki jih je treba
za zaščito živali zagotoviti pri reji živali, prevozu in izvajanju določenih posegov in poskusov na živalih, zakolu in
usmrtitvi živali. Zakon določa, da se lahko osebam, mlajšim od 18 let, hišne živali prodaja, oddaja ali podarja le
ob navzočnosti enega od staršev ali skrbnika. Prav tako
ureja postopke, pravice in obveznosti v primerih, ko gre
za zapuščene živali, določa pogoje za društva, ki na področju zaščite živali delujejo v javnem interesu, ter ureja
nadzorstvo nad izvajanjem tega zakona. Določene so
tudi kazenske sankcije za kršitelje določb tega zakona.
Leta 2007 je prenehala veljati zahteva, da mora skrbnik živali v 30 dneh od pridobitve prostoživečih živali iz
skupin velikih sesalcev in velikih plazilcev ali živali, ki izločajo strupe, prijaviti njihovo posedovanje upravnemu
organu, pristojnemu za veterinarstvo. Stroka ugotavlja,
da na področju eksotičnih vrst živali to ni bila najboljša
poteza, zato težijo k temu, da bi zahteva spet bila del
zakonske podlage. Pričakujejo se nove spremembe in
dopolnitve Zakona o zaščiti živali, ki bodo verjetno v veliki meri obsegale tudi področje o eksotičnih živalih in
ponovno uvedle zahtevo obvestitve ministrstva ob pridobitvi živali.
Na podlagi zakona so sprejeti številni pravilniki, ki natančneje urejajo posamezna področja zaščite živali.
Predpisi se spreminjajo in posodabljajo, saj se na področju zaščite in dobrobiti živali intenzivno raziskuje in nova
znanstvena spoznanja vplivajo na znanje in vedenje o
odgovornem ravnanju z živalmi.
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ZAKON O OHRANJANJU NARAVE

(Uradni list RS, št. 96/2004, s spremembami 46/2014)
Zakon je bil sprejet z namenom ohranitve biotske raznovrstnosti. Varuje prostoživeče živalske vrste, ki so po
definiciji tiste vrste, katerih osebki lahko živijo prosto v
naravi neodvisno od človeka in niso nastale z umetnim
izborom ali biotehnološkim poseganjem v dedne zasnove.
Za vse živalske vrste je z zakonom določeno splošno
varstvo. Nobene živalske ali rastlinske vrste ni dovoljeno iztrebiti ali ji zniževati števila osebkov, ožiti njihovih
habitatov ali slabšati njihovih življenjskih razmer do te
mere, da je vrsta ogrožena. Živali je prepovedano namerno, brez opravičljivega razloga ubijati, poškodovati, odvzeti iz narave ali vznemirjati. Zakon varuje tudi
življenjski prostor vrst. Ne glede na to so dovoljeni lov
in ribolov vrst, določenih z zakoni, ter opravljanje kmetijske in gozdarske dejavnosti v skladu s predpisi. Med
ukrepe, ki zagotavljajo splošno varstvo vrst, uvrščamo
med drugimi tudi:
•
nadzorovanje doseljevanja in naseljevanja živali tujerodnih vrst v naravo;
•
prepoved zadrževanja živali v ujetništvu v neustreznih razmerah in brez ustrezne oskrbe;
•
obveznost obvestitve ministrstva o pridobitvi
mednarodno zavarovanih živalskih vrst (od leta 2014 ne
velja več);
•
obveznost označitve živali, ki se gojijo v ujetništvu;
•
določitev pogojev za zadrževanje živali v ujetništvu z namenom prikazovanja javnosti;
•
ravnanje z živalmi v zatočišču za živali;
•
obveznost pridobitve dovoljenja za gojitev živali, za izvoz, uvoz ali tranzit živali;
•
obveznost izvedbe postopka presoje tveganja
za naravo, s katerim se ugotovi, da poseg v naravo ne
bo ogrozil biotske raznovrstnosti.
Zakon prepoveduje naseljevanje rastlin ali živali tujerodnih vrst. Ne glede na to lahko ministrstvo izjemoma
dovoli naselitev rastlin ali živali tujerodnih vrst, če se v
postopku presoje tveganja za naravo (Pravilnik o izvedbi
presoje tveganja za naravo in o pridobitvi pooblastila)
ugotovi, da poseg ne bo ogrozil naravnega ravnovesja
ali sestavin biotske raznovrstnosti. V tem primeru je potrebno ustrezno označevanje živali. Označimo jih lahko z
mikročipom, zaprtim ali odprtim obročkom, opisno ali
z odvzemom materiala za molekularno-genske analize
(Pravilnik o označevanju živali prostoživečih vrst v ujetništvu). Živali domorodnih in tujerodnih vrst je prepovedano zadrževati v ujetništvu v neustreznih bivalnih
razmerah in brez ustrezne oskrbe. Minister v soglasju z
ministrom, pristojnim za veterinarstvo, predpiše ustrezne bivalne razmere in ustrezno oskrbo. Oseba, ki namerava gojiti živali domorodnih ali tujerodnih vrst, mora
pridobiti dovoljenje ministrstva. Minister določi živalske
vrste, za katere ni treba pridobiti dovoljenja za gojitev
živali, ker ne ogrožajo domorodnih živalskih vrst. Gojena
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žival, za katero je treba pridobiti dovoljenje za gojitev,
mora biti označena na predpisan način. Lastnik gojene
živali mora skrbeti, da živali ne pobegnejo v naravo. Za
škodo, ki jo povzročijo gojene živali, je lastnik odgovoren
ne glede na krivdo.
Ministrstvo izdaja dovoljenja, potrdila in druge listine
za izvoz, uvoz, tranzit ali druga ravnanja z rastlinami
ali živalmi, njihovimi deli ter izdelki iz njih po predpisih
Evropske unije ter ratificiranih mednarodnih pogodb
s področja varstva rastlinskih in živalskih vrst. Ugodno
stanje rastlinskih ali živalskih vrst, ki so varovane na
podlagi ratificiranih mednarodnih pogodb, se zagotavlja
z varstvom njihovih habitatov in z varstvenim režimom,
ki določa zlasti pravila varstva za mrtve in žive živali v
vseh razvojnih oblikah (jajca, ličinke, bube, mladiči in odrasle živali), za dele mrtvih živali ali izdelke iz živali. Nanašajo se zlasti na omejitve in prepovedi ubijanja, lova
ali vznemirjanja živali, omejitve in prepovedi trgovine z
živalmi, njihovimi deli ali izdelki iz njih ter prepovedane
načine prevoza. Živali vrst, ki so zavarovane na podlagi
tega zakona, se ne lovijo ne glede na uvrstitev vrst med
lovne ali ribolovne v skladu z zakonom.
Ogrožena rastlinska ali živalska vrsta je tista vrsta, katere obstoj je v nevarnosti in ki je kot taka opredeljena v
rdečem seznamu ogroženih rastlinskih ali živalskih vrst.
Rdeči seznam ogroženih vrst je seznam rastlinskih in
živalskih vrst, razporejenih po kategorijah ogroženosti:
izumrla vrsta, domnevno izumrla vrsta, prizadeta vrsta,
ranljiva vrsta, redka vrsta, vrsta zunaj nevarnosti, neopredeljena vrsta in premalo znana vrsta. Minister določi ogrožene rastlinske in živalske vrste in jih uvrsti v
rdeče sezname s predpisom, ki določi stanju ogroženosti vrste ustrezen ukrep za izboljšanje stanja vrste (fizična
zaščita, omogočanje in vzpostavljanje primernih krajev
za reprodukcijo, prehranjevanje in prezimovanje, gojenje, doseljevanje in ponovno naseljevanje).
Leta 2014 je prenehala veljati zahteva, da morajo fizične
ali pravne osebe, ki pridobijo velike sesalce, ptiče in plazilce ter živali vrst, ki so določene v ratificiranih mednarodnih pogodbah, z namenom zadrževanja v ujetništvu,
o tem obvestiti ministrstvo v 30 dneh po pridobitvi živali.
Pričakujejo se nove spremembe in dopolnitve Zakona o
ohranjanju narave, ki bodo verjetno v veliki meri obsegale tudi področje o eksotičnih živalih in ponovno uvedle zahtevo obvestitve ministrstva ob pridobitvi živali.
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ZAKON O RATIFIKACIJI KONVENCIJE O
MEDNARODNI TRGOVINI Z OGROŽENIMI PROSTOŽIVEČIMI ŽIVALSKIMI IN
RASTLINSKIMI VRSTAMI, SPREMEMBE
KONVENCIJE TER DODATKOV I, II, III
IN IV H KONVENCIJI
(Uradni list RS – Mednarodne pogodbe, št. 31/1999)

Konvencija o mednarodni trgovini z ogroženimi prostoživečimi živalskimi in rastlinskimi vrstami CITES (The
Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Flora and Fauna) je bila sprejeta leta 1975 z
namenom zaščite divjih živali in rastlin pred prekomernim izkoriščanjem zaradi mednarodne trgovine. Ščiti
več kot 30.000 vrst živali in rastlin ne glede na to, ali gre
za žive osebke, njihove dele ali izdelke iz njih. Dodatek
I vsebuje živalske vrste, ki jim grozi izumrtje in so ali bi
lahko bile ogrožene zaradi mednarodnega trgovanja, trgovina s temi osebki je zelo strogo urejena in dovoljena
le izjemoma. V dodatek II spadajo živalske vrste, ki jim
ne grozi izumrtje, vendar bi lahko postale ogrožene, če
trgovanje z njimi ne bi bilo nadzorovano, trgovina s takimi živalmi je dovoljena, vendar strogo nadzorovana.
Živali in rastlinske vrste iz dodatka III so zavarovane v
vsaj eni državi pogodbenici, za učinkovit nadzor mednarodne trgovine pa je potrebno sodelovanje tudi ostalih
pogodbenic; trgovina je dovoljena, a nadzorovana.
Slovenija je pogodbenica konvencije od leta 2000, zato
neupoštevanje pravil prinaša določene sankcije. Zakon
o ohranjanju narave določa denarne kazni za uvoz, izvoz ali poskus uvoza in izvoza živali brez dovoljenja ministrstva za okolje in prostor. Naravovarstveni inšpektor, nadzornik, policist ali carinik lahko posamezniku na
kraju samem izreče kazen, saj gre pri takšnem uvozu
za carinski prekršek zaradi neprijave blaga. Če uvažamo ogroženo živalsko vrsto iz tretjega sveta (znotraj EU
velja prosta trgovina z živalmi), potrebujemo originalno
potrdilo CITES, da je žival vzgojena v ujetništvu. Pri veterinarski inšpekciji se je treba tudi pozanimati, kako je s
karanteno, ki je posebej predpisana in obvezna za vsako
posamezno živalsko vrsto posebej. Tudi kadar žival kupimo pri rejcu ali v trgovini za male živali, moramo za vse
zaščitene živalske vrste dobiti potrdilo CITES.
Evropska unija kategorizira rastline in živali po strožjih kriterijih kot CITES, saj zaščita obsega tudi živalske
vrste iz Direktive o ohranjanju naravnih habitatov ter
prostoživečih živalskih in rastlinskih vrst ter Direktive o
ohranjanju prostoživečih ptic, ki predstavljajo ekološko
grožnjo domorodnim živalskim vrstam.
Čeprav nekatere določbe obsegajo tudi transport in
nastanitev živali, je primarni cilj CITES in uredb EU o trgovini s prostoživečimi živalskimi vrstami ohranjanje biodiverzitete, in ne dobrobit živali, s katerimi se trguje.
Zaščitenih je več kot 5.000 živalskih vrst, a mnoge eksotične živali, ki jih ljudje gojijo kot hišne ljubljenčke, niso
zaščitene. Poleg tega je malo informacij o populacijah,
ki so še ohranjene v naravi, kar lahko vodi v izumrtje ži-
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valskih vrst med tem, ko se z njimi še kar trguje brez
omejitev.

OBLIGACIJSKI ZAKONIK
(Uradni list RS, št. 97/2007)

Določa odgovornost imetnika živali. Za škodo, ki jo
povzroči nevarna žival, je odgovoren njen imetnik, prav
tako za škodo, ki jo povzroči domača žival, razen če dokaže, da je poskrbel za potrebno varstvo in nadzorstvo.
Pred sprejetjem tega zakonika noben drug civilni zakon
ni vseboval določb, ki bi izrecno govorile o živalih in škodi, ki jo te povzročijo. Zato so se v primerih škode uporabljale določbe o splošni odškodninski odgovornosti za
škodo od nevarne stvari. Živali v naši zakonodaji torej
niso imele posebnega statusa, ampak so bile obravnavane kot stvari. S tem zakonom se je tudi naša zakonodaja približala drugim evropskim, ki priznavajo živalim
status subjekta.

KAZENSKI ZAKONIK

(Uradni list RS, št. 50/2012, s spremembami 38/2016)
Kot kaznivo navaja mučenje živali, nezakonit lov in ribolov, nezakonito ravnanje z zaščitenimi živalmi in rastlinami, prenašanje kužnih bolezni pri živalih in rastlinah,
izdelovanje škodljivih zdravil za zdravljenje živali ter nevestno veterinarsko pomoč. Kazenski zakonik kot kazniva dejanja obravnava tudi različne oblike onesnaževanja
okolja, med drugim prav zato, ker živalim uničuje njihov
življenjski prostor in ogroža njihovo zdravje.
Kdor nezakonito poseduje, odvzame, poškoduje, usmrti,
izvaža, uvaža ali trguje z zaščitenimi živalskimi ali rastlinskimi vrstami, njihovimi deli ali iz njih izdelanimi izdelki,
se kaznuje z zaporom do treh let. Če je prekršek velikega
ali izjemnega naravovarstvenega pomena ali je bilo dejanje storjeno v hudodelski združbi, se storilec kaznuje
z zaporom od šestih mesecev do petih let. Kdor surovo
ravna z živaljo ali ji po nepotrebnem povzroča trpljenje,
se kaznuje z denarno kaznijo ali zaporom do enega leta,
če muči več živali ali mučeno žival trajno pohabi ali na
krut način povzroči njen pogin, se kaznuje z zaporom
do treh let. Kdor se ukvarja z organizacijo borb živali ali
stav v zvezi z borbo živali ali se ukvarja z vzrejo in vzgojo
živali z namenom uporabe za borbo živali, se kaznuje z
zaporom do dveh let in denarno kaznijo, če je žival zaradi bojev trajno hudo pohabljena ali pogine, se storilec
kaznuje z zaporom do treh let in denarno kaznijo.

ZAKON O VETERINARSTVU

(Uradni list RS, št. 33/2001, s spremembami 22/2018)
Ta zakon določa najmanjši obseg zdravstvenega varstva
živali in stroške zdravstvenega varstva živali, veterinar-

Nova publikacija.indd 11

11

ske dejavnosti in njihovo opravljanje, javna pooblastila
veterinarski zbornici, koncesije, strokovno izpopolnjevanje v veterinarstvu, registre, baze podatkov in informacijski sistem, pristojnosti državnih organov, inšpekcijski
nadzor ter pravice in dolžnosti pravnih in fizičnih oseb
po tem zakonu.

PRAVILNIK O ZAŠČITI HIŠNIH ŽIVALI
(Uradni list RS, št. 51/2009)

Določa minimalne pogoje za zaščito hišnih živali. V
tretjem členu navaja, da je živali prostoživečih vrst dovoljeno zadrževati v ujetništvu kot hišne živali ob upoštevanju predpisov, ki urejajo varstvo prostoživečih vrst
živali. Skrbnik hišnih živali mora storiti vse potrebno, da
zagotovi dobro počutje živali, in preprečevati vzroke, ki
lahko povzročijo bolečine, poškodbe, bolezni ali motnje
v obnašanju živali. Zagotoviti mora ustrezno namestitev
in skrb za živali z upoštevanjem etoloških normativov
glede na vrsto živali in še posebej zagotoviti kakovostno
in količinsko ustrezno hrano in vodo, ustrezno gibanje živali ter ukrepe, ki preprečijo pobeg živali. Bolnim,
poškodovanim ali onemoglim živalim ter živalim v primeru težkega poroda mora omogočiti veterinarsko pomoč. Določa tudi ukrepe ob izgubi ali najdbi hišne živali
ter pogoje glede prodaje, podarjanja in prevoza hišnih
živali. Določa pogoje glede parjenja psic in mačk, glede
treniranja hišnih živali, prireditev, predstav in snemanj.
Pravne ali fizične osebe, ki opravljajo dejavnost oskrbe
v hotelih za hišne živali, trgovine s hišnimi živalmi ter organizatorji razstav, tekmovanj in drugih prireditev, kjer
sodelujejo hišne živali, morajo imeti takšno število oskrbnikov živali, da je vsak dan zagotovljena njihova nemotena oskrba. Oskrbnik mora imeti veljavno potrdilo o
opravljenem usposabljanju o prehrani, negi, vedenju in
zdravstvenem varstvu hišnih živali. Usposabljanje mora
trajati najmanj šest šolskih ur. Izvajalec usposabljanja
izda po opravljenem preizkusu znanja potrdilo o opravljenem usposabljanju, ki velja pet let. Izvajalec dejavnosti trgovine z živalmi mora voditi evidenco, iz katere
so razvidni naslednji podatki: izvor vsake živali, število
nabavljenih in prodanih živali po vrstah živali, število živali, poginulih pri prevozu ali v času namestitve, število
obolelih živali, podatki o čiščenju in razkuževanju in čas
bivanja živali. Določeni so pogoji o bivalnih prostorih
za živali v hotelih in trgovinah ter obveznosti izvajalca
dejavnosti trgovine z živalmi. Prodajalec mora kupca ob
nakupu živali pisno seznaniti z oskrbo, prehrano, nego
in ustrezno namestitvijo, ki jo potrebuje žival, starostjo
in običajno življenjsko dobo živali ter velikostjo odrasle
živali, z morebitnimi nevarnostmi za človeka ali druge
živali (ugrizi, kužne bolezni), z določbami tega pravilnika, ki se nanašajo na določeno vrsto živali, ali določbami
predpisov, ki urejajo varstvo živali prostoživečih vrst, ter
z obveznimi in priporočljivimi cepljenji živali. Prodajalec
mora kupcu ob prodaji živali izročiti predpisane veteri-
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narske dokumente ter potrdilo o opravljenih obveznih
cepljenjih ali druge dokumente v skladu s predpisi, ki
urejajo varstvo prostoživečih živalskih vrst. Prodajalec
mora kupcu ob nakupu živali posredovati informacije o
veterinarskih organizacijah, usposobljenih za zdravljenje tovrstnih živali.
Določa tudi pogoje za gojitev in posedovanje psov, mačk
in ostalih hišnih živali. Skrbnik mora za gojitev (razmnoževanje) živali prostoživečih vrst predhodno pridobiti
dovoljenje za njihovo zadrževanje v ujetništvu v skladu
s predpisi, ki urejajo varstvo narave. Za določitev ustreznih pogojev bivanja in oskrbe ostalih hišnih živali se
smiselno uporabljajo določbe predpisa, ki ureja bivalne
razmere in oskrbo živali prostoživečih vrst v ujetništvu.

PRAVILNIK O IZVEDBI PRESOJE TVEGANJA ZA NARAVO IN O
PRIDOBITVI POOBLASTILA
(Uradni list RS, št. 43/2002)

Ta pravilnik določa pogoje in način izvedbe presoje tveganja za naravo pred naselitvijo ali doselitvijo tujerodnih
prostoživečih rastlin in živali v naravo ali gojitvijo (razmnoževanjem) tujerodnih prostoživečih živali. Določa
pogoje, ki jih mora izpolnjevati pravna ali fizična oseba
za pridobitev pooblastila za izvedbo presoje tveganja za
naravo in način pridobitve pooblastila. Ministrstvo vodi
seznam izdanih pooblastil.
Presoja tveganja se izvede za vsak primer vnosa ali gojitve posebej, pri čemer se presoja izvaja za vsako taksonomsko kategorijo, tudi nižjo od vrste. Presoja se izvaja
tudi za posamezne dele rastlin ali živali, ki se lahko samostojno razmnožujejo na kakršenkoli način. Izvaja se
na podlagi splošno priznanih strokovnih podatkov in informacij. Podatki iz postopka presoje tveganja se ovrednotijo s količinskega in kakovostnega vidika, s številčno
določljivimi ali izmerljivimi elementi in tudi opisno.
V postopku presoje tveganja se vrednotijo lastnosti in
značilnosti rastlin ali živali, ki se vnašajo ali gojijo, značilnosti sprejemnega okolja z morebitnimi posebnostmi
(poudarek na ohranjenosti in naravovarstveni vrednosti
sprejemnega okolja), potencialni vplivi rastlin in živali,
ki se vnašajo ali gojijo, na druge rastline ali živali in na
sprejemno okolje s poudarkom na zavarovanih, ogroženih, endemičnih, za delovanje ekosistema ključnih in
drugih rastlinah in živalih, ki bi jih vnos ali gojitev lahko
prizadel, ter namen vnosa in gojitve.
Pri vrednotenju vplivov na naravo je treba upoštevati
predvsem nevarnost zasedanja življenjskega prostora
domorodnih vrst, izrinjanja in ogrožanja domorodnih
vrst, skupaj z ogrožanjem njihovega zdravja, križanja z
domorodnimi vrstami in posledično izgube genskega
materiala in genske raznovrstnosti, izgube ali degradacije habitatov ter pojava drugih nezaželenih posledic za
naravo in biološko raznovrstnost.
Pooblaščenec opravi presojo tveganja pred vnosom ali
gojitvijo. Obvezni sestavni del presoje tveganja je poro-
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čilo o presoji tveganja, ki mora vsebovati opis uporabljene metodologije, opis tujerodne rastline ali živali in sprejemnega okolja, opis nameravanega vnosa ali gojitve,
oceno pričakovanih vplivov na naravo in pričakovanih
sprememb v naravi, predlog ukrepov, ki preprečujejo
okrnitev narave in sklepno oceno. Sestavni del poročila
mora biti tudi karta, na kateri je označena točna lokacija
in kjer so prikazane posamezne značilnosti in posebnosti dejanskega sprejemnega okolja. Ministrstvo, pristojno za ohranjanje narave, vodi evidenco presoj tveganja
za naravo. Javnost ima pravico do informacij iz evidence.

PRAVILNIK O VODENJU EVIDENCE O TRGOVINI Z ŽIVALMI
PROSTOŽIVEČIH VRST
(Uradni list RS, št. 5/2010)

Ta pravilnik določa vsebino in način vodenja evidence o
trgovini z živalmi prostoživečih vrst ter živali prostoživečih vrst, za katere je treba voditi evidenco. Vpis podatkov
v evidenco mora opraviti trgovec, ki trguje z živalmi iz
priloge A ali B Uredbe Sveta (ES) št. 338/97 ali z živalmi
iz Priloge 1 Uredbe o zavarovanih prostoživečih živalskih
vrstah. Evidenca se vodi v elektronski obliki na Agenciji
Republike Slovenije za okolje in se hrani trajno.

UREDBA SVETA O VARSTVU
PROSTOŽIVEČIH ŽIVALSKIH IN
RASTLINSKIH VRST Z ZAKONSKO
UREDITVIJO TRGOVINE Z NJIMI
(Uredba Sveta (ES) št. 338/1997)

Cilj te uredbe je varovati prostoživeče živalske in rastlinske vrste ter zagotoviti njihovo ohranitev, tako da se v
skladu z opisanimi členi zakonsko uredi trgovina z njimi.
Določa, da se mora Konvencija o mednarodni trgovini z
ogroženimi prostoživečimi živalskimi in rastlinskimi vrstami (CITES) izvajati enotno v vseh državah EU zaradi
enotnega trga EU in odsotnosti sistematičnega mejnega
nadzora. CITES se v EU izvaja s pomočjo uredb EU o trgovini s prostoživečimi rastlinami in živalmi.
Za uvoz vzorcev ogroženih vrst v EU je potrebno uvozno dovoljenje, ki ga izda organ namembne države EU,
ali obvestilo o uvozu. Za izvoz iz EU je potrebno izvozno
dovoljenje ali potrdilo o ponovnem izvozu, ki ga izda organ države EU, v kateri so osebki. V Prilogah od A do D
k uredbi so navedene kategorije živalskih vrst. Priloge
A, B in C v veliki meri sovpadajo z dodatki I, II, in III konvencije CITES, vendar vsebujejo tudi nekatere vrste, ki
jih ni v dodatkih CITES in so zavarovane samo z zakonodajo Evropske unije. Priloga D pa vsebuje tiste vrste,
ki bi lahko bile primerne za uvrstitev v katero od ostalih
Prilog, to so vrste iz dodatka III konvencije CITES in nekatere vrste, ki ne spadajo pod CITES, trgovina z njimi pa
se spremlja.
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Trgovina z vrstami, navedenimi v Prilogi A, na primer
geparda, je prepovedana, prenos živih živali znotraj
EU pa zahteva predhodno odobritev. Vse živali z liste A
(živali, ki jim grozi izumrtje) morajo biti označene z mikročipi, vtetoviranimi oznakami, obročki, opisi ipd., saj
stroka počasi, a vztrajno teži k temu, da bodo vse živali
primerno označene in zavedene v centralnem registru.
Za premik živih osebkov vrst iz Prilog B in C, kot sta kobra ali indijski mungo, veljajo pravila glede certificiranja
in ustrezne nastanitve ter nege. V posebnih okoliščinah
se lahko uvedejo nadaljnje omejitve in države EU imajo
lahko lastna strožja pravila. Posebna pravila veljajo za
osebke, ki so rojeni in gojeni v ujetništvu ali umetno razmnoženi, del osebnih predmetov ali namenjeni znanstvenim ustanovam.
Države EU morajo določiti carinske urade, ki bodo opravljali preverjanje, določiti upravne in strokovne organe, odgovorne za izvajanje, spremljati skladnost in
kaznovati kršitve ter izdelovati poročila in izmenjavati informacije o izvajanju in morebitnih zavrnitvah dovoljenj.
Zagotoviti morajo, da je na vseh vstopnih mestih v Evropo ustrezno izobraženo osebje, ki je sposobno prepoznati tujerodne živalske in rastlinske vrste, ter ustrezno
mesto za nastanitev in oskrbo morebitnih zaseglih živali.
Februarja 2014 je Evropska komisija izdala poročilo (Boj
proti nezakoniti trgovini s prostoživečimi vrstami – ukrep
EU), ki je sprožilo razpravo o pristopu EU do nezakonite trgovine s prostoživečimi vrstami. Temu je februarja
2016 sledil akcijski načrt Komisije (Nezakonita trgovina
s prostoživečimi vrstami – akcijski načrt EU), ki določa
načrt za boj proti nezakoniti trgovini s prostoživečimi vrstami (tj. nezakonitemu zbiranju, prevozu in distribuciji
živali in proizvodov iz njih) v EU in na globalni ravni. Prizadeva si za uporabo vseh kanalov diplomacije, trgovine
in razvojnega sodelovanja v EU, da bi se ustavila ena izmed najdonosnejših kriminalnih dejavnosti danes.

UREDBA O ZAVAROVANIH
PROSTOŽIVEČIH ŽIVALSKIH VRSTAH
(Uradni list RS, št. 46/2004, s spremembami 64/2016)

S to uredbo se zavarujejo ogrožene prostoživeče živalske vrste, predpišejo pravila ravnanja, poseben varstven
režim ter ukrepi varstva in smernice za ohranitev habitatov živalskih vrst, z namenom ohranitve ugodnega stanja teh vrst. Ogrožene in mednarodno varovane živalske
vrste, zavarovane s to uredbo, so določene v Prilogah 1
in 2. Določbe te uredbe se uporabljajo za žive in mrtve
živali prostoživečih vrst v vseh razvojnih oblikah (jajca,
vključno z lupinami, ličinke, bube, mladiči, odrasle živali),
dele mrtvih živali, izdelke ali katerokoli blago iz mrtvih
živali ali njihovih delov, pri katerih je iz spremljajočih dokumentov, embalaže, oznake ali katere druge okoliščine
razvidno, da so to deli živali ali izdelki iz njih.
Prepovedano je zadrževati v ujetništvu živali živalskih
vrst iz Priloge 1 te Uredbe, odvzete iz narave, ter živali
iz reda ujed ali reda sov. Ministrstvo za okolje in pros-
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tor lahko izda dovoljenje za zadrževanje v ujetništvu
živalskih vrst iz Priloge 1 te Uredbe. Dovoljenje se lahko izda le, če so živali odvzete iz narave, ker so najdene
bolne ali ranjene, in teh živali zaradi njihovega stanja
(bolezen, trajna poškodba, udomačitev ipd.) ni mogoče
v 30 dneh vrniti nazaj v naravo ali če so živali uvožene v
skladu s predpisi, ki urejajo trgovino z živalmi in za katere se v skladu z njimi ne izdaja dovoljenja ali potrdila.
Dovoljenje se izda na podlagi vloge, ki mora vsebovati ime in priimek fizične osebe ali firmo pravne osebe,
rojstni datum in stalno ali začasno prebivališče, vrsto in
število živali, ki se jih želi zadrževati v ujetništvu, razloge
za zadrževanje v ujetništvu in opis bivalnih razmer ter
predvideno oskrbo zadrževanih živali.

ODREDBA O BIVALNIH RAZMERAH IN
OSKRBI ŽIVALI PROSTOŽIVEČIH VRST
V UJETNIŠTVU
(Uradni list RS, št. 90/2001, s spremembami 46/2014)

Določa, katere bivalne razmere in katera oskrba se štejejo za ustrezne pri zadrževanju živali prostoživečih vrst
v ujetništvu, ne glede na namen zadrževanja. S to odredbo se ne določajo bivalne razmere in oskrba živali
prostoživečih vrst pri prevozu, gojitvi, karanteni ali takrat, kadar so bivalne razmere in oskrba posebej urejeni
z drugim predpisom. Določbe te odredbe se nanašajo
na domorodne in tujerodne živali prostoživečih vrst,
vključno s hišnimi živalmi prostoživečih vrst, ki se vzrejajo ali redijo za družbo, varstvo ali pomoč človeku.
Ustrezne bivalne razmere in ustrezno oskrbo je dolžna
zagotoviti pravna ali fizična oseba, ki zadržuje žival v
ujetništvu. Priloga 1 določa minimalne pogoje ustreznih bivalnih razmer in ustrezne nege pri zadrževanju
prostoživečih vrst v ujetništvu (število živali, prostor,
hrana, socialna struktura in ureditev prostora). Na osnovi spremembe Zakona o ohranjanju narave leta 2014 je
priloga 2 te Odredbe, ki je določala živalske vrste, o katerih pridobitvi je bilo treba obvestiti Agencijo Republike
Slovenije za okolje, prenehala veljati. Odredba o bivalnih
razmerah opisuje le sesalce, ptice, plazilce in dvoživke,
ne pa tudi rib.

KONVENCIJE ZA ZAŠČITO ŽIVALI
•
Konvencija o biološki raznovrstnosti v 8. členu
določa, da mora vsaka pogodbenica ustanoviti sistem
zaščitenih območij ali območij, kjer je treba sprejeti
posebne ukrepe za ohranitev biološke raznovrstnosti,
spodbujati zavarovanje ekosistemov, naravnih habitatov in vzdrževanje populacij, ki so sposobne nadaljevati
vrste v naravnem okolju, rehabilitirati in obnavljati načete ekosisteme ter spodbujati krepitev ogroženih vrst,
preprečevati vnašanje ter nadzorovati ali izkoreninjati
tiste tuje vrste, ki ogrožajo ekosisteme, habitate ali vrste
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ter pripravljati ali ohranjati potrebno zakonodajo in/ali
druge predpise za varstvo ogroženih vrst in populacij.
Določeno je bilo, da morajo pogodbenice zagotoviti nadzor nad uvozom ali izvozom hišnih ljubljenčkov, akvarijskih živalskih vrst, živih vab, hrane ali semen rastlin, ki so
invazivne vrste in predstavljajo tveganje.
•
Evropska konvencija o varovanju domačih hišnih živali (SLO je ni podpisala) – žal okoli tretjina držav
članic Evropske unije ni podpisala te konvencije, izmed
tistih držav, ki so jo podpisale, pa so jo le redke implementirale v nacionalni zakon. Konvencija vsebuje splošne določbe o oskrbi različnih eksotičnih živali, o humanem nadzoru populacije psov in mačk ter o nadzoru nad
trgom z živalmi, namenjenimi za hišne ljubljenčke. Od
leta 1995 (Resolucija o imetju divjih živali kot hišne živali)
konvencija odsvetuje imetje eksotičnih živali kot hišnih
ljubljenčkov. Živali, ki se ne morejo prilagoditi na življenje v ujetništvu, kljub temu da so izpolnjeni vsi pogoji
glede nastanitve in oskrbe, ni dovoljeno imeti za hišne
ljubljenčke.

INFORMACIJSKI SISTEM SIRENA
Informacijski sistem SIRENA vključuje predpisane evidence in registre v obliki spletnih aplikacij, ki jih vodi
Agencija Republike Slovenije za okolje (ARSO) pri izvajanju predpisov na področju varstva prostoživečih živalskih in rastlinskih vrst. V sistemu se trenutno nahajajo spletne aplikacije:
•
ROZ (Register označenih živali): omogoča vodenje evidence o označenih živalih, pooblaščenih označevalcih in dobaviteljih oznak. Register omogoča tudi vodenje evidence odvzetih vzorcev za gensko molekularne
raziskave in evidenco o tistih živalih, katerih imetniki so
o njihovi pridobitvi dolžni pisno obvestiti ARSO. Del registra je tudi seznam vrst živali, kjer lahko vsak uporabnik
pridobi informacijo, ali mora biti osebek določene vrste
označen v skladu s Pravilnikom o označevanju živali
prostoživečih vrst v ujetništvu. Register ni dostopen za
javnost.
•
REZA (Register zavarovanih in ogroženih živalskih
vrst): vsebuje seznam vseh prostoživečih živalskih in rastlinskih vrst, ki so na podlagi v Republiki Sloveniji veljavne zakonodaje na področju varstva vrst opredeljene
kot ogrožene ali zavarovane. Poleg osnovnih sistematskih podatkov je za vsako posamezno vrsto prikazan
njen varstveni status ter vse predpisane obveznosti, ki
izhajajo iz ratificiranih mednarodnih sporazumov, skupne zakonodaje Evropske unije ali domače zakonodaje.
Dostop do spletne aplikacije je po predhodni registraciji
omogočen kateremukoli zunanjemu uporabniku.
•
ANTE (Evidenca o trgovini z živalmi prostoživečih
vrst): omogoča zbiranje in vodenje podatkov o nabavljenih živalih (dobavitelje, znanstveno ime vrste, število ži-
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vali, njihov izvor ter vrsta in koda trajne oznake) ter številu poginulih živali ob dobavi ali v trgovini. Evidentirajo
se tudi podatki o kupcu. Evidenca se vodi za tiste vrste,
za katere je bilo na mednarodni ravni ugotovljeno, da jih
ogroža trgovina ali da je za njih treba uvesti nadzor nad
trgovino. Evidenca ni dostopna za javnost.
•
ODSEV (Evidenca odškodninskih zahtevkov):
ARSO na podlagi Zakona o ohranjanju narave izplačuje
odškodnine za škodo, ki jo povzročijo živali zavarovanih
vrst. Evidenca omogoča vodenje in zbiranje podatkov
glede na povzročitelje škod, čas nastanka škode, način varovanja premoženja in predmet škode. Evidenca
omogoča analizo teh podatkov in s tem načrtovanje
ukrepov za preprečevanje nadaljnje škode na premoženju. Informacije o vsebini odškodninskih zahtevkov so v
omejenem obsegu dostopne tudi širši javnosti.
•
ZOBO (Register dovoljenih ravnanj z živalskimi in
rastlinskimi vrstami ter izdanih dovoljenj za prikazovanje
živali javnosti): ni dostopen za javnost.
Sistem Agenciji Republike Slovenije za okolje omogoča izvajanje nalog na področju varstva prostoživečih
živalskih in rastlinskih vrst, ki jih predpisujejo Zakon o
ohranjanju narave in na njegovi podlagi sprejeti podzakonski predpisi, skupna zakonodaja Evropske unije ter
ratificirani mednarodni sporazumi.

MEDNARODNI DOGOVORI IN
ORGANIZACIJE
Zgodovina ideje o zaščiti živali sega v začetek 19. stoletja. Temeljila je na zaščiti živali pred mučenjem in botrovala k ustanovitvi Društva za zaščito živali 1824 (kasneje RSPCA).
Brambellova komisija (1965) se je zavzemala za multidisciplinarno raziskovanje dobrobiti živali, ki zajema
fizično in mentalno stanje živali. Komisija je leta 1979
izoblikovala pet svoboščin, ki določajo osnove dobrobiti
živali.
Svetovna organizacija za zdravje živali (OIE), ustanovljena v letu 1924, je leta 2002 razširila mandat tudi
na dobrobit živali ter prevzela vodilno vlogo pri pripravi
in širjenju standardov dobrobiti živali na globalni ravni.
Na podlagi tega novega mandata je OIE začela cikel globalnih konferenc o dobrobiti in dobrem počutju živali.
Slogan četrte globalne konference OIE (iz leta 2016) je bil
»Dobrobit živali za boljši svet«, osrednja tema pa uveljavitev koncepta »Ena dobrobit« (One welfare), ki je
pomemben del koncepta »Eno zdravje« (One health).
Vredno je poudariti je, da je dobrobit priznana globalno
in da s konceptom ene dobrobiti stopamo korak bliže
k želenemu cilju, da bi svet postal bolj pošten prostor
za vsa živa bitja. OIE je izdala priročnike o kopenskih in
vodnih živalih, ki opozarjajo na povezavo med trgom z
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živalmi in živalskimi izdelki ter prenosom povzročiteljev
bolezni živali in zoonoz. OIE se osredotoča večinoma na
trg z rejnimi živalmi, medtem ko je trg z eksotičnimi živalmi zapostavljen.
Svetovna trgovinska organizacija (World Trade Organisation – WTO) nadzira veliko število sporazumov,
ki opredeljujejo pogoje trgovanja med njenimi članicami. Države članice Svetovne trgovinske organizacije
lahko glede na Sporazum o uporabi sanitarnih in fitosanitarnih ukrepov določijo prepoved uvoza živalskih in
rastlinskih vrst, pod pogojem, da ukrep zaščiti življenje
ali zdravje ljudi, živali ali rastlin.
DAISIE (Delivering Alien Invasive Species Inventories
for Europe) je spletna stran, kjer so dostopne informacije o invazivnih vrstah v Evropi, ki ogrožajo zemeljske,
sladkovodne in morske ekosisteme. Informacije so bile
zbrane za vretenčarje, nevretenčarje, morske in sladkovodne organizme ter rastline v 101 državi v Evropi in
okolici Evrope. Je največja podatkovna baza o invazivnih
vrstah na svetu.
Organizacija ENDCAP je koalicija nevladnih organizacij
za dobrobit živali in strokovnjakov iz več kot 20 Evropskih držav, ki se zavzemajo za dobrobit in zaščito prostoživečih živali v ujetništvu. Ime organizacije je sestavljeno
iz prvih polovic angleških besed (ENDing the CAPtivity)
in se nanaša na živalske vrtove, cirkuse in njim podobne ustanove ter tudi na domove ljudi. Njihov glavni cilj
je prepoved ujetništva divjih in prostoživečih živali, do
tedaj pa si prizadevajo vsaj izboljšati zavedanje ljudi o
potrebah teh živali in jim omogočiti pravno zaščito. Leta
2009 so izdali pobudo Evropskemu parlamentu, imenovano »Pozabljene živali Evrope« (Europe's Forgotten
Animals), z namenom zaščititi prostoživeče živali v ujetništvu v državah članicah. Leta 2012 jim je s kampanjami
uspelo doseči, da sta Evropski Svet in evropska strategija za dobrobit živali uradno priznala prostostoživeče
živali v ujetništvu, kar je omogočilo nadaljne ukrepe in
določbe za izboljšanje njihove zaščite.
Evropska komisija je leta 2012 sprejela strategijo EU za
dobrobit živali (2012–2015), ki vključuje vrsto potrebnih ukrepov. Glavni cilji so izboljšanje znanja in kompetenc osebja, izboljšati izvrševanje obstoječe zakonodaje
o dobrobiti živali, spodbujati mednarodno sodelovanje,
izobraziti potrošnike in splošno javnost, spodbujati
standarde EU na globalni ravni in vzpostaviti mrežo referenčnih centrov EU za dobrobit živali.
Evropska unija ni pristojna za reševanje vseh vprašanj,
povezanih z dobrobitjo živali. Za nekatera so še vedno
izključno pristojne same države članice. Tako na primer
velja za dobrobit potepuških psov in mačk ali za uporabo živali na prireditvah ali tekmovanjih (bikoborbe,
rodei, cirkusi, dirkalni psi ali konji itd.). Komisija je bila
že večkrat zaprošena za reševanje teh vprašanj, vendar
nima pravnih pooblastil za posredovanje. Unija ima tudi
zelo omejene pristojnosti na področju dobrobiti prostoživečih živali. Direktiva Sveta 1999/22/ES omenja zadrževanje prostoživečih živali v živalskih vrtovih in našteva
zahteve glede dobrobiti živali. Za druge prostoživeče ži-
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vali, ki jih gojijo v ujetništvu, pravila EU o dobrobiti živali
ne veljajo (npr. živali v cirkusih ali trgovinah s hišnimi
živalmi). Razen prepovedi uporabe pasti stopalk Unija
nima zakonodaje za zaščito živali, ki živijo v divjini.
Za dobrobit živali se borijo tudi druge nevladne organizacije in društva, kot so EUROGROUP for animals, FOUR
PAWS, fundacija BORN FREE in Animal Protection Agency.

PRIMERJAVA MED SLOVENIJO IN DRUGIMI DRŽAVAMI ČLANICAMI
Izdelava natančnih določil glede nastanitve, oskrbe in
potreb za vsako eksotično vrsto živali, ki bi jo lahko ljudje
imeli doma kot hišne ljubljenčke, je zelo težavna, poleg
tega je treba upoštevati, da za nekatere živalske vrste
vseh potreb ni mogoče izpolniti. Le redke države, med
njimi tudi Slovenija, so izdale natančna navodila glede
nastanitve, kot so minimalna velikost kletke, optimalna
temperatura, vlažnost, prehrana in zaželena socialna
struktura.
Večina držav članic je implementirala negativen seznam
vrst, ki določa tiste živalske vrste, ki jih v državi ni dovoljeno imeti kot hišnih ljubljenčkov (izjeme so lahko
živalski vrtovi in raziskovalne ustanove). Edina država s
pozitivnim seznamom vrst je Belgija, vendar ta seznam
obsega le sesalce. Pozitivni seznam je krajši, saj vsebuje le tiste živalske vrste, ki jih je dovoljeno imeti za hišne ljubljenčke. Določeno je tudi, za katere od teh vrst
je potrebno dovoljenje. Vse vrste, ki niso na seznamu,
so prepovedane. Tak seznam je bolj pregleden in ga je
laže posodabljati. Druge države imajo seznam živalskih
vrst, za katere je treba pridobiti dovoljenje za imetje, a
v nasprotju z belgijskim pozitivnim seznamom, vrste,
ki niso na seznamu, niso posledično prepovedane. Živalske vrste, ki niso na seznamu vrst, za katere je treba
dovoljenje, in ki niso prepovedane z negativnim seznamom vrst, je torej dovoljeno imeti, kar lahko predstavlja
problem.
Slovenija trenutno nima niti pozitivne niti negativne liste. V Sloveniji se vodi evidenca živali, ki so v prilogi A in B
Uredbe sveta o varstvu prostoživečih živalskih in rastlinskih vrst z zakonsko ureditvijo trgovine z njimi in so namenjene razmnoževanju, ter živali iz Priloge 1 Uredbe o
zavarovanih prostoživečih živalskih vrstah. Evidenca se
vodi na spletni aplikaciji Register označenih živali (ROZ).
Izmed ljubiteljskih živali se registrirajo tudi psi, in sicer v
Centralni register psov na spletni strani Uprave za varno
hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin.
Slovenija trenutno nima zakonodaje, ki bi prepovedovala ali omejevala lastništvo eksotičnih živali, pri čemer se
lahko domneva, da je kot hišnega ljubljenčka dovoljeno
imeti katerokoli žival. Na osnovi dobre strokovne prakse
se v bližnji prihodnosti pričakujejo korenite spremembe
na tem področju.

viri
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3.1 kunec

(Oryctolagus cuniculus)

Razred:

Mammalia

Red:

Lagomorpha

Družina:

Leporidae

Rod:

Oryctolagus

Vrsta:

Oryctolagus cuniculus

Ogroženost
po IUCN:
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potencialno ogrožena vrsta

biologija

Kunci niso glodavci. V nasprotju z njimi imajo za primarnimi sekalci še dodaten par sekalcev, ki jih imenujemo
pasekalci. Kunci spadajo v red lagomorfov, kamor uvrščamo tudi zajce in žvižgače.
Neposreden prednik domačih kuncev je evropski divji
kunec, ki izhaja iz južne Evrope in severne Afrike. Ljudje
so jih po 18. stoletju prenesli po celem svetu. Divji kunci
imajo mehko, gosto dlako, ki je dorzalno sivorjave, ventralno pa bele barve. So socialne živali in v naravi živijo v
skupinah po 70 kuncev ali več, razdeljenih v manjše skupinice po 2–8 živali. Živijo v sistemih brlogov in se izogibajo čistin. So primarno nočne živali, čeprav so občasno
aktivni tudi podnevi.
Domači kunci so v nasprotju z divjimi aktivni podnevi.
Večinoma se hranijo zgodaj zjutraj in zvečer. Obstaja več
kot 200 pasem domačega kunca. Pasme se med seboj
razlikujejo po telesni masi, tipu in barvi dlake, dolžini
ušes ter po fizioloških lastnostih (velikost legla, hitrost
rasti in obnašanje).
Kunci se ne oglašajo, lahko pa glasno zacvilijo, če se
prestrašijo ali poškodujejo. Ko je kunca strah, lahko
popolnoma obmiruje ali pa želi pobegniti, pri čemer
močno brca in cvili. Med seboj komunicirajo z vonjem
in dotiki. Na nevarnost opozarjajo tako, da z zadnjimi
nogami udarjajo ob tla. Če želijo mir, lahko poskušajo
vsiljivca pregnati tako, da zagodrnjajo in se poženejo
proti njemu.
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Slika 3.1: Portret – kunec (foto: Nastja Krajnc)

UDOMAČITEV

Kunec je ena izmed najdlje udomačenih živalskih vrst, a
točen čas udomačitve ni poznan. Nekateri menijo, da so
bili udomačeni že okoli 2500–1800 let pr. n. št., prvi dokazi pa so iz časov Rimljanov. Primarno so jih udomačili
zaradi prireje mesa in krzna.

ANATOMSKE IN FIZIOLOŠKE
ZNAČILNOSTI

Kunci imajo dolge okončine. Zadnje noge so daljše in
močnejše kot sprednje, zato so dobro prilagojeni za tek
in skakanje. Njihove kosti so krhke v primerjavi z drugimi živalskimi vrstami in zato nagnjene k poškodbam.
Na stopalih nimajo blazinic, stopala so odlakana. Imajo
plantigradni tip noge. Prsti se končajo z dolgimi, skoraj
ravnimi kremplji. Na prednjih nogah imajo 5 in na zadnjih 4 prste. Rep je kratek. Njihova dlaka je gosta in mehka, lahko je dolga ali kratka. Dlaka je lahko bela, rjava,
črna, siva, lahko ima različne vzorce. Kunci nimajo veliko
žlez znojnic in ne sopejo, zato je pregrevanje nevarno,
tudi življenjsko ogrožajoče.
Oči imajo lateralni položaj, zato imajo širok vidni kot. Oči
kunca so osemkrat bolj občutljive za svetlobo kot človeške. Ušesa so različnih velikosti in dobro prekrvavljena
ter imajo pomembno vlogo pri termoregulaciji. Dihajo
skozi nos, ob dihanju nimajo odprtih ust, razen ob hudih dihalnih stiskah. Premikanje nosnic ni sorazmerno
z dihanjem. Imajo dobro razvita voh in sluh. Usta so
sorazmerno majhna. Ustna votlina in žrelo sta dolga in
ozka, jezik pa je velik, kar veterinarju otežuje intubacijo.
Kunec jemlje krmo z ustnicami, s sekalci jo seseklja in z
ličniki zmelje. Vsi zobje so visokokronski (hipsodontni),
brezkoreninski (aradikularni) in neprestano izraščajo
(elodontni).
Prsni koš je majhen v primerjavi s trebušno votlino. Ti-
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mus kunca je v nasprotju z drugimi živalskimi vrstami
velik in ne regresira v času pubertete (je najverjetneje
prisoten celo življenje). Nahaja se kranioventralno od
srca. Normalno kunci za dihanje uporabljajo le diafragmo, brez medrebrnih mišic.
Prebavila kunca imajo dve večji razširitvi, želodec in slepo črevo. Prebava poteka hitro, kunec na dan izloči okoli
150 bobkov. Vsebina prebavnega sistema tehta okoli 20
odstotkov telesne mase kunca. Želodec obsega približno 15 odstotkov prostornine celotnega prebavnega sistema. Nahaja se na levi strani prednjega dela trebušne
votline. Pri zdravem kuncu ni nikoli popolnoma prazen.
Vsebina želodca poleg krme in tekočine običajno vsebuje tudi veliko količino dlake, ki jo zaužijejo med čiščenjem in negovanjem. Tanko črevo je kratko, zavzema
okoli 12 odstotkov celotne dolžine prebavnega trakta.
Prebava do konca tankega črevesja je enaka kot pri
ostalih neprežvekovalcih. Cekum je velik, obsega 40 odstotkov vsebine prebavnega trakta in se nahaja na desni
strani trebušne votline. V njem se vrši prebava neškrobnih polisaharidov ali vlaknin (celuloza, hemiceluloza,
pektin) z encimi mikroorganizmov, pri čemer nastanejo
snovi z visoko hranilno vrednostjo, predvsem hlapne
maščobne kisline (ocetna 60–80 odstotkov, maslena
8–20 odstotkov in propionska 3–10 odstotkov), beljakovine (preko cekotrofije kunec dobi kar 15–25 odstotkov
vseh zaužitih beljakovin) in vitamini (vitamini B, vitamin
K). Hlapne maščobne kisline se večinoma absorbirajo in
pokrivajo kar 40 odstotkov bazalnih potreb po energiji, deloma pa se izločijo s cekotrofi. Posebnost kunca je
tudi, da je kolon sposoben antiperistaltičnega gibanja,
kar omogoča vračanje vsebine v cekum v nadaljnjo prebavo. Kolon ima tudi sposobnost ločevanja delcev hrane
po velikosti. Začetni del kolona ima zažemke, ki se krčijo
in omogočajo ločevanje delcev tako, da se majhni delci
razporedijo ob steni kolona in jih antiperistaltično gibanje potiska nazaj v cekum, veliki neprebavljivi delci pa so
v sredini lumna kolona, peristaltično gibanje jih potiska
proti anusu in se izločijo kot suhi iztrebki. Antiperistaltično gibanje se običajno 3–8 ur po hranjenju ustavi in
deluje le še peristaltika. Vsebina iz cekuma takrat pride v
kolon, kjer se obda s sluzjo, in se nato izloči kot cekotrof.
Kunec cekotrof zaužije neposredno iz anusa, običajno
v zgodnjih jutranjih urah. Če je kunec zdrav, jih v kletki
običajno ne opazimo. Cekotrofi so bogati s hranilnimi
snovmi, vsebujejo visok odstotek vlage, so mehki, oblike
grozdja in pokriti s sluzjo. Uživanje cekotrofov imenujemo cekotrofija ali cekofagija. Cekotrofija se prične pri
3 tednih starosti, ko kunci že jedo trdo krmo. Ta način
prebave kuncu v naravi omogoča, da preživi čim manj
časa na prostem, kjer ga ogrožajo mnogi plenilci. Fiziološka črevesna mikrobiota kunca je večinoma sestavljena
iz Gram pozitivnih bakterij. Kunci ne morejo bruhati, domneva se, da lahko občutijo slabost.
Kunci uravnavajo koncentracijo kalcija v krvi preko ledvic – odvečen kalcij se izloča z urinom, zato je njihov
urin moten. Kunci izločajo velike količine urina, saj imajo slabšo sposobnost koncentriranja kot ostali sesalci.
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Urin je lahko različnih barv (od svetlo rumene do temno
rjave, rdeče) zaradi obarvanja s porfirini, ki se nahajajo v nekaterih rastlinah (brokoli, zelje, korenje, lucerna,
regrat, želod, rdeča pesa), zaradi pigmentov v kunčjih
briketih, zdravil idr.
Samice imajo 4–6 parov seskov in mlečnih kompleksov.
Testisi pri samcih ležijo v skrotumu, ingvinalni kanal ostane odprt celo življenje, zato lahko moda povlečejo v
trebušno votlino. Penis kunca nima kosti (os penis, bakulum). Kunci so inducirani ovulatorji. Samice ovulirajo
10–13 ur po koitusu. Novorojeni kunci so brez dlake, slepi in gluhi. Porod je običajno hiter (30 minut), včasih pa
lahko traja tudi nekaj ur. Kunka hrani mladiče le 1–2-krat
na dan po 2–5 minut, saj ima zelo hranljivo mleko. Mladiči začnejo zapuščati gnezdo pri 2–3 tednih starosti, v
tem času tudi začenjajo kazati zanimanje za trdo hrano,
zato morajo imeti na voljo kakovostno travnato seno.
Mleko prenehajo sesati 5–8 teden.
Normalno kunec na dan proizvede 10–35 ml/kg urina.
Normalen pH urina je 8–9.

FIZIOLOŠKI PODATKI
Telesna masa: 			

okrog 0,8–10 kg

Dolžina telesa: 			

do 41 cm

Dolžina repa: 			

4–7 cm

Dolžina spolnega
ciklusa in gonitev: 		

ovulirajo inducirano

				

(ovulacija je 10 ur po

				

koitusu)

Spolna zrelost: 			

4–8 mesecev

Brejost: 			

28–32 dni

Število mladičev: 		

4–12

Telesna masa ob rojstvu:

30–80 g

Dojenje: 			

5–8 tednov

Pričakovana življenjska doba:

5–10 let

Zobna formula: 		

2033/1023

DOLOČANJE SPOLA

Spol se lahko loči glede na genitalno odprtino, ki je pri
samcu okrogla, pri samici pa ima obliko reže. Pri samcu je mogoče videti ali 'izvihati' penis. Pri spolno zrelih
samcih ležita pred penisom na vsaki strani brezdlačni
skrotalni vreči, v katerih je mogoče tipati modi. Samice
so običajno nekoliko večje od samcev, ti pa imajo širšo
glavo.

NASTANITEV IN OSKRBA

Kunci so socialne živali, zato je priporočljivo, da sta skupaj nastanjena vsaj dva. Najboljša kombinacija je sterilizirana samica in kastriran samec. Dve samici se običajno
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dobro razumeta, če imata na voljo dovolj prostora. Ni
priporočljivo imeti skupaj nekastriranih samcev, saj se
pogosto stepejo, pri čemer se med seboj hudo poškodujejo. Kastracija/sterilizacija zmanjša pojavnost konfliktov
med sostanovalci. Vsako spoznavanje med kunci, ki se
med seboj ne poznajo, mora biti postopno in nadzorovano. Če so bili skupaj nastanjeni pred spolno zrelostjo,
se bolje razumejo.
Nastanjeni morajo biti v hladnih prostorih, optimalna
temperatura je 15–20 °C. Bolj jim ustreza hladno kot toplejše okolje. Težko prenašajo temperature nad 25 °C. V
prostoru kunca ogradimo s pregrado za pse ali kakšno
drugo ustrezno zaščito, saj so zelo radovedni in aktivno
raziskujejo okolico, pri čemer tudi radi grizejo in praskajo pohištvo. Treba jim je onemogočiti dostop do električne napeljave in strupenih sobnih rastlin. Mlade kunce je
mogoče naučiti mnogih trikov. Svoj teritorij označujejo z
vonjem iz žlez, ki se nahajajo pod brado. Samice so bolj
teritorialne kot samci. Kunec mora imeti dovolj prostora,
ki mu omogoča dovolj gibanja vsaj 4 ure dnevno. V toplih mesecih je treba poskrbeti za dobro kroženje zraka.
V omejenem prostoru potrebujejo skrivališče, najbolje
je, da ima vsak svojega. Imeti morajo tudi ležišča in mehke površine, kjer si lahko spočijejo stopala. Priporočljive
so lesene hišice in drugi predmeti/igrače, ki kuncu obogatijo življenje. Kletke, ki jih lahko pridobimo na tržišču,
niso ustrezno stalno bivališče. Uporabijo se lahko le za
omejevanje kunca, ko je sam doma, ali zato, da se vanjo
namesti kunčje stranišče. Kletka mora biti nameščena v
mirnem prostoru, ne sme biti izpostavljena neposredni
sončni svetlobi ali prepihu. Izdelana naj bo iz nerjavečega jekla in plastike, dno kletke pa naj bo nastlano z
žagovino, slamo ali senom. Kunca lahko navadimo na
stranišče, ki je posoda, v katero se položi narezan papir,
peletiran časopis, lesni peleti, travnato seno ali poseben
pesek, kot podlogo pa se lahko uporabi časopisni papir.
Nastilj iz mačjega peska ni priporočljiv. Stojalo s senom
naj se nahaja ob stranišču, saj kunci radi jedo in iztrebljajo istočasno. Prostor za kunca in kletko se čisti večkrat
tedensko ali po potrebi. Če je mogoče, kuncu omogočimo gibanje na vrtu.
Kunce lahko namestimo tudi v zunanjem okolju. Primerna kletka za kunca mora imeti površino vsaj 1,8 m² in
mora kuncu omogočati, da se lahko ob počivanju popolnoma raztegne in da se lahko postavi na zadnje noge.
Če je kunec veliko časa v kletki, naj bo ta dovolj velika,
da lahko izvede vsaj 3 skoke. Imeti mora ločen prostor
za počitek, nastlan s slamo za izolacijo. Tudi dno kletke
naj bo nastlano (žagovina, slama, seno). Priporočeno je,
da je kletka dvignjena vsaj 45 cm nad tlemi. Zagotoviti je
treba ustrezno kroženje zraka. Kletka ne sme biti stalno
prebivališče, saj kunci potrebujejo veliko gibanja, zato
jih je treba vsaj enkrat dnevno spustiti na travo ob kletki, ki je ograjena in kjer se lahko mirno pasejo. Ograja
mora nuditi dobro zaščito pred plenilci in drugimi divjimi živalmi, hrupom, okolijskimi dejavniki (neposredna
sončna svetloba, prepih, vlaga) in drugimi nevarnostmi.
Biti mora dovolj visoka, da je kunci ne morejo preskočiti,
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nad ograjo pa lahko napnemo tudi mrežo. Kunci morajo
imeti možnost umika v zaščiteno, omejeno okolje (škatle, tuneli, kletka). Zavedati se je treba, da radi kopljejo,
ter izvesti ustrezne zaščitne ukrepe, da ne pobegnejo.

PREHRANA

So rastlinojedi/herbivori. V naravi so selektivni jedci in
se hranijo večinoma z mladim rastlinjem (predvsem
travo), ki ima visoko vsebnost hranilnih snovi. Priporočljivo je, da je njihova prehrana v ujetništvu sestavljena
pretežno iz rastlin z visoko vsebnostjo surovih vlaknin
in nizko vsebnostjo proteinov ter lahko prebavljivih
ogljikovih hidratov. Glavna hrana je travnato seno, ki ga
morajo imeti vedno na voljo. Priporočljivo je, da je seno
na stojalih, mrežah ali skrito v papirnate tulce, kar jim
omogoča iskanje hrane in zmanjša dolgčas. Seno mora
biti kakovostno, čisto, ne sme biti plesnivo in se prašiti.
Primerna je tudi sveža trava.
Poleg sena jim ponudimo tudi svežo listnato zelenjavo
(solato, listnati ohrovt, špinačo, listje gomoljnic, kot je
repa) ali divje rastline (regrat, grint, vodno krešo, navadno zvezdico). Sadje in sladko zelenjavo, kot sta korenje
in paradižnik, jim ponudimo le redko ter v majhnih količinah. Sveža zelenjava in sadje morata biti dobro oprana, posušena in imeti sobno temperaturo.
V omejenih količinah (manj kot 30 g/kg telesne teže/dan)
jim dodajamo primerno komercialno pripravljeno hrano
(pelete). Peleti morajo vsebovati vsaj 18 odstotkov surovih vlaknin, 12 odstotkov beljakovin, 1,5–2 odstotka maščob in 40–45 odstotkov ogljikovih hidratov. Semenske
mešanice niso priporočljive. V ujetništvu navadno izbirajo hrano z višjo vsebnostjo energije, zato so nagnjeni k
debelosti. Menjavo hrane vedno izvedemo postopoma,
v dveh tednih, da ne pride do prebavnih motenj.
Vedno morajo imeti na voljo svežo vodo. Kuncem je bolj
naravno piti iz posode, a v tem primeru mora biti ta dobro obtežena, da je ne prevrnejo. Bolje je vodo ponuditi v
napajalniku, saj tako ostane čista, zmanjša se tudi vlaženje nastilja. Napajalnik ali posodo je treba redno čistiti z
vročo vodo. Vodo je treba zamenjati vsaj enkrat dnevno.
Povprečen dnevni vnos krme je 50 g/kg, vnos vode pa
50–150 ml/kg.

transport

Transportiramo jih v primernem transporterju. Če ima
oboleli kunec sostanovalca, je priporočljivo, da ga med
transportom ta spremlja, kar zmanjša raven stresa. V
transporter položimo brisačo ali časopis ter dodamo
seno iz domače kletke, da se počutijo bolj varno. Na voljo naj imajo tudi vodo in hrano. Odsvetuje se nošenje
kunca v naročju ali držanje v rokah. Transporter mora
biti dobro zračen.
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Slika 3.2: Kunec med transportom (foto: arhiv
fotografij Klinike za ptice, male sesalce in plazilce,
Veterinarska fakulteta, Ljubljana)

ROČNO/ASISTIRANO HRANJENJE

V nekaterih primerih (bolezen, po kirurških posegih) se
svetuje asistirano hranjenje kunca. Uporabijo se temu
namenjene hrane ali ustrezni dobro topni briketi/peleti, ki vsebujejo visoko vsebnost vlaknin. Zmešamo jih
z vodo in po potrebi dodamo vitamine, minerale. Žival
hranimo z brizgo ali s sondo. Obvezno je tehtanje in
opazovanje živali in iztrebkov.

ROKOVANJE

Z njimi je treba ravnati nežno in mirno, brez hitrih gibov.
Hitro se prestrašijo, takrat poskušajo zbežati ali se celo
oglasijo. Zelo so občutljivi za vonj plenilcev, zato je pomembno, da rokovanje ne poteka v prostoru, v katerem
so nastanjeni tudi plenilci, in da si pred rokovanjem oseba umije roke, lahko tudi zamenja oblačila. Udomačenega kunca lahko primemo tako, da eno roko položimo
pod sprednje noge, ob tem pa z drugo roko podpiramo
zadnje noge. S tem se preprečijo poškodbe zaradi nenadnih gibov, kot so brcanje in zvijanje. Ob neprimernem
držanju si lahko kunec z močno brco zadnjih nog poškoduje hrbtenico. Za bolj nemirne kunce lahko uporabimo
podoben prijem, le da ga primemo za vratno kožno gubo
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namesto pod prednjimi nogami, zadnje noge in hrbet so
podprti. Kunca nikoli ne dvigujemo za ušesa. Pri pregledu na pregledovalni mizi pod kunca namestimo brisačo
ali kakšno drugo nedrsečo podlago. Včasih ga lahko tudi
nežno ovijemo z brisačo in mu tako omejimo gibanje.

VIDEZ ZDRAVE ŽIVALI

Zdrav kunec je živahen, pozoren in radoveden.
Diha skozi nos. Ima rožnate sluznice, brez izcedkov in razjed. Kožuh je sijoč in negovan,
dlaka okoli zadka je suha in čista. Stopala so
brez poškodb. Zdrav kunec ima dober apetit
in redno iztreblja.
SPLOŠNO O VETERINARSKEM PREGLEDU

Z anamnezo veterinar pridobi informacije o živali (pasma, starost, spol), izvoru živali, preteklih boleznih, prehrani, iztrebljanju in uriniranju, nastanitvi, oskrbi, obnašanju in morebitnih zdravstvenih težavah (čas pojava,
vrsta in potek kliničnih znakov).
Žival stehta. Opazuje dlako, kondicijo, držo, obnašanje.
Oceni vrednosti osnovnih vitalnih funkcij: frekvenco, ritem in globino dihanja, frekvenco in ritem srčnega utripa ter telesno temperaturo. Telesno temperaturo meri
rektalno. Pulz meri na stegenski (a. femoralis) ali centralni ušesni arteriji (a. aurikularis centralis). Pregleda ušesa,
nosnice, oči in ustno sluznico, oceni polnjenje kapilar.
Ob pregledu ustne votline oceni stanje prednjih zob. Za
popoln pregled zob je potrebna sedacija ali anestezija.
Hidracijo preveri na brezdlačni koži ingvinalnega področja ali na notranji strani uhlja, koža ob dehidraciji postane zgubana. Dehidriran kunec ima lahko udrte oči. Veterinar otipa trebuh (napetost, napihnjenost, bolečina)
in s stetoskopom osluškuje zvoke črevesnega gibanja.
Redno dajanje antiparazitikov pri zdravih kuncih ni potrebno, v toplejših mesecih pa je priporočena topikalna
zaščita proti muham in bolham.
Pomembno se je zavedati, da so kunci v naravi plen in
zato zelo spretno prikrivajo znake bolečine in bolezni.
Že blage spremembe v njihovem obnašanju (letargija,
zgrbljenost hrbta, škrtanje z zobmi, agresija), apetitu in
iztrebljanju so lahko pomemben znak, da je s kuncem
nekaj narobe. Kunca, ki že 12–24 ur ni jedel ali iztrebljal,
je nujno treba peljati k veterinarju, saj je to urgentno
stanje. Nekatera druga urgentna stanja, ki zahtevajo nujen obisk veterinarja, so tudi vodena driska, oslabelost,
napihnjen abdomen, infestacija kože z ličinkami nekaterih vrst muh, akutna paraliza, živčni napadi, nagnjena
glava, težko dihanje, vročinski stres, podhladitev, oteženo ali boleče uriniranje, težek porod in drugo.
Priporočen je splošen pregled pri veterinarju vsakih 6
mesecev. Lastniki naj kunca redno tehtajo in spremljajo
njegovo telesno maso.
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Slika 3.3: Stranska ušesna vena pri kuncu z vstavljeno kanilo (foto: arhiv fotografij Klinike za ptice,
male sesalce in plazilce, Veterinarska fakulteta,
Ljubljana)

FIZIOLOŠKE VREDNOSTI OSNOVNIH
VITALNIH FUNKCIJ
Frekvenca dihanja: 30–60 vdihov/min

Frekvenca srčnega utripa: 120–325 utripov/min
Telesna temperatura: 38–39,6°C

APLIKACIJA ZDRAVIL

Zdravila se lahko aplicirajo v usta z brizgo, v podkožje
kožne gube na vratu, v ledveno ali stegensko mišičnino,
v veno in redkeje v kožo ali kost.
Kri se najpogosteje odvzame iz marginalne ušesne vene
(v. auricularis). Pri večjih kuncih se lahko jemlje tudi iz
doglavne vene (v. cephalice) ali iz lateralne prikrite vene
(v. saphene), pri manjših pa iz jugularne vene (v. jugularis).
Infuzijske raztopine se lahko dajejo preko ust, v podkožje ali v veno. Za intravensko injiciranje se običajno vstavi
venski kateter v marginalno ušesno veno (v. auricularis)
ali doglavno veno (v. cephalica)
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ANTIBIOTIKI

Zelo pomembno je izbrati primerne in varne antibiotike
za zdravljenje kunca, še posebej pri dajanju v usta (per
os). Neprimerni antibiotiki lahko povzročijo uničenje
fiziološke črevesne bakterijske mikrobiote, zaradi česar
se prekomerno namnožijo škodljive bakterije. Nekatere
izmed teh lahko izločajo toksine, posledica pa so enteritis, enterotoksemija, toksični šok in lahko nenaden
pogin.

POGOSTE ZDRAVSTVENE
TEŽAVE

Najpogostejše bolezni kuncev so bolezni zob in ustne
votline, prebavil, dihal, kožna obolenja, bolezni sečnih
in spolnih organov.

BOLEZNI ZOB IN USTNE VOTLINE

Najpogostejša težava z zobmi je nepravilen ugriz (malokluzija). Vzroki nastanka težav so raznoliki in prepleteni. Pri mlajših živalih je najpogostejša malokluzija incizivov, ki je posledica dednega nesorazmerja v dolžini
spodnje in zgornje čeljusti in je najpogostejša poznana
dedna bolezen kuncev. Sekalci zaradi nepravilne obrabe prekomerno izraščajo. Rastejo 3 mm na teden, zato
je brušenje ob nepravilni rasti potrebno vsakih 4–6 tednov. Starejši kunci pa imajo nepravilen ugriz najpogosteje zaradi t. i. progresivne bolezni zob. Vzrok nastanka
se povezuje predvsem z nepravilno prehrano s prenizko vsebnostjo strukturnih vlaknin. Stanje se kaže kot
nepravilna in nezadostna obraba zob. Zobje se podaljšajo, krivijo in na ličnikih se pojavijo ostre špice. Spremembe so običajno prisotne na vseh zobeh, v kronskem
in tudi na koreninskem delu. Zaradi sprememb in podaljševanja zobnih korenin lahko nastanejo tudi ognojki
na spodnji in/ali zgornji čeljusti, ki nastanejo na vršičku
prizadetega zoba in se hitro širijo na sosednje zobe.
Znaki težav z zobmi so lahko oteženo žvečenje, neješčnost, prekomerno slinjenje, solzenje, hujšanje, ponavljajoče se epizode gastrointestinalnega zastoja in otekline
na področju glave.
Pri pregledu zob veterinar pregleda položaj in dolžino
zob, ugriz, ustno sluznico, potipa kosti zgornje in spodnje čeljusti, naredi rentgenogram in računalniško tomografijo (CT) glave, po potrebi tudi druge diagnostične
preiskave.
Veterinar predolge in nepravilno oblikovane zobe
obrusi. Kunec je med pregledom in posegom v splošni
anesteziji. V nekaterih primerih je treba odstraniti obolele zobe in zdraviti zobne ognojke. Med zdravljenjem
je treba kuncu lajšati bolečine in nuditi podporno terapijo (asistirano hranjenje). Velikokrat je potrebno tudi
zdravljenje z antibiotiki. Ščipanje zob je neprimerno in
se strogo odsvetuje.
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Slika 3.4: Kunec z malokluzijo sekalcev med kliničnim pregledom (foto: arhiv fotografij Klinike za
ptice, male sesalce in plazilce, Veterinarska fakulteta,
Ljubljana); ter lobanja kunca z nepravilnim ugrizom
(foto: Urška Peunik).
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otikov, lahko pa tudi zaradi stresa, nepravilne prehrane
idr. Fiziološka črevesna mikrobiota se spremeni in namnožijo se škodljive bakterije, kot je Clostridium spiriforme,
ki izločajo toksine. Klinični znaki so vodena rjava ali krvava driska, onemoglost, dehidracija, podhlajenost, povečan in boleč trebuh, lahko vodi v kolaps in smrt.
Drisko lahko povzročajo okužbe s paraziti (kokcidioza),
bakterijami (E. coli pri mladih kuncih, Clostridium piliforme ob stresu), virusi in zastrupitve (svinec, strupene rastline).
Pri sindromu lepljivega zadka gre za moteno cekofagijo
– nastane zaradi debelosti, težav z zobmi, s hrbtenico
ali sklepi, respiratornih bolezni, zaradi katerih kunec ne
vonja/zazna prisotnosti cekotrofa v okolici rektuma, ter
drugih okužb (encefalitozoonoza). Vzrok je lahko tudi
nenormalna/prevelika produkcija cekotrofov zaradi nepravilne prehrane (premalo vlaknin ter preveč ogljikovih
hidratov in beljakovin) ali prehitra menjava krme. Posledica je lepljenje nezaužitih cekotrofov na zadek. Zaradi
mehanske prepreke lahko pride do motnje v iztrebljanju
in uriniranju, dlaka in koža sta lahko prežeti z iztrebki in
urinom, koža na tem mestu je vneta in boleča.
V takšnih primerih je vedno potrebna veterinarska pomoč. Veterinar opravi ustrezne diagnostične preiskave
in predpiše primerno zdravljenje.

Slika 3.5: Pregled ustne votline pri kuncu v splošni
anesteziji (foto: arhiv fotografij Klinike za ptice, male
sesalce in plazilce, Veterinarska fakulteta, Ljubljana)

BOLEZNI PREBAVNEGA SISTEMA

Najpogostejše bolezni prebavnega sistema so gastrointestinalna hipomotiliteta in gastrointestinalni zastoj, zapora črevesja, sindrom lepljivega zadka in driska.
Gastrointestinalna hipomotiliteta je lahko posledica uživanja neprimerne hrane (prevelika količina ogljikovih hidratov in premalo /<16 odstotkov/ surovih vlaknin), zaužitja tujkov, stresa, bolečine, težav z zobmi, zmanjšane
aktivnosti (debelost, bolečine v sklepih ali hrbtenici) idr.
Delovanje črevesne peristaltike se zmanjšanja ali preneha, posledici pa sta motena prebava in sprememba
normalne črevesne mikrobiote. Iztrebki so najpogosteje
suhi in majhni ali pa jih ni, kunec je neješč, onemogel,
ima povečan trebuh, ki je boleč. Bolezen je nevarna, in
če ne ukrepamo, lahko pride do pogina živali.
Zapora črevesja se kaže v hitrem pojavu hudih kliničnih
znakov, kot so neješčnost, slinjenje, škrtanje z zobmi in
ždenje v kotu kletke. Stanje spremljajo huda trebušna
bolečina, zmanjšana količina/odsotnost iztrebkov, apatija, povečan trebuh, oteženo dihanje. Lahko se pojavita
šok in pogin. Je urgentno bolezensko stanje, pri katerem
se svetuje takojšen pregled pri veterinarju.
Enterotoksemija se pojavi po nepravilni uporabi antibi-
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BOLEZNI DIHAL

Najpogostejši vzroki bolezni dihal kuncev so bakterijske
okužbe, alergije in druga draženja. Vzroki alergije/draženja so lahko drobci prahu v senu ali stelji, amonijak, cigaretni dim in nekatere kemikalije. Okužbe dihal nastopijo
predvsem po stresu, lahko pa so tudi posledica neprimerne nastanitve (prepih, vlaga, prenizka temperatura
ali prisotnost visoke koncentracije amonijaka).
Najpogostejša povzročitelja bolezni dihal sta bakteriji Pasteurella multocida in Bordetella bronchiseptica.
Povzročata pljučnice, plevritis, perikarditis. Klinični znaki
so izcedek iz nosu in oči, izbuljene oči, izpad tretje veke,
oteženo dihanje z odprtim gobcem, oteklina vratu in
nog, kihanje, mirnost, hujšanje, neješčnost, povišana
telesna temperatura. Okužbo zdravimo s primernimi
antibiotiki, ki jih izberemo na podlagi rezultatov antibiograma.
Tujke v nosnicah, žrelu in sapniku lahko ugotovimo tudi
pri kuncih. Najpogostejši tujki so trava in koščki sena.
Klinični znaki so oteženo dihanje in dihanje z odprtimi
usti, eno-/obojestranski izcedek iz nosu, otresanje z
glavo, kihanje, drgnjenje smrčka. Najpomembnejši del
terapije je odstranitev tujka z izpiranjem nosu ali z endoskopom.
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BOLEZNI SRCA

So pogostejše pri večjih pasmah in starejših kuncih. Dolgoročna prognoza bolezni je običajno previdna. Kunec
je miren, lahko kronično hujša, težko diha, ima razširjen trebuh, mogoče je slišati šum na srcu. Občasno se
opazi onemoglost, ob večjih naporih lahko kunec izgubi
zavest. Pogosto je sočasno prisotna tudi bolezen ledvic.
Svetuje se specialistični pregled in zdravljenje po priporočilih veterinarskega kardiologa.

BOLEZNI SEČIL

Vnetje sluznice mehurja in drugih delov sečil se večinoma pojavlja zaradi okužbe z bakterijami in/ali povečane
količine kristalov kalcijevih spojin (najpogosteje kalcijevega karbonata) v urinu. Do pojava povečane količine
kristalov najpogosteje pride zaradi prehrane, ki je bogata s kalcijem, zadrževanja urina, premalo popite vode,
premalo gibanja ali prekomerne telesne mase in drugih
zdravstvenih težav. Kristali kalcijevih spojin v alkalnem
urinu precipitirajo, se združujejo in lahko oblikujejo sečne kamne. Klinični znaki so lahko neješčnost, oslabelost,
hujšanje, dehidracija. Predvsem pa lahko opazimo oteženo uriniranje, zmanjšano ali povečano produkcijo urina, spremenjeno barvo urina in tudi dermatitis v okolici
zadka. V primeru urolitiaze in neuspehu s konservativnim zdravljenjem je nadaljnje zdravljenje kirurško.

25

sivne in manj teritorialne).
Med pogostimi boleznimi spolnih organov so pri samcih vnetje mod in nadmodkov, kriptorhizem in tumorji
testisov.
Vnetje mod in nadmodkov je posledica okužbe z bakterijami ali poškodb, ki jih kunci pridobijo med pretepi
s sovrstniki. Moda se običajno spustijo 10.–15. teden
starosti, če do 16. tedna niso spuščena, je kunec najverjetneje kriptorhid. Kriptorhizem je lahko eno- ali
obojestranski. Samci s kriptorhizmom običajno nimajo
razvitega skrotuma in so lahko neplodni.
Tudi kunci lahko obolijo za tumorjem testisa. Spremenjeni testis je povečan in večinoma ni boleč.
Z izjemo vnetij se večina bolezni mod pri samcih najpogosteje zdravi s kastracijo.

BOLEZNI SPOLNIH ORGANOV

Do 80 odstotkov nesteriliziranih kunčic, starih nad 5 let,
ima patološke spremembe na maternici. Najpogostejša
sta adenokarcinom maternice in hiperplazija endometrija, pogosto je tudi sluzavo vnetje maternice (mukometra). Redkeje se pojavljajo abscesi in tumorji na jajčnikih
ter gnojno vnetje maternice (piometra).
Klinični znaki, povezani s spremembami na rodilih,
so raznoliki. Najpogosteje lahko opazimo neješčnost,
zmanjšano aktivnost, zmanjšano plodnost, trebušno
bolečino, anemijo in krvav urin, prisotne so lahko tudi
ciste na mlečni žlezi.
Spontano navidezno brejost, ki se pojavi pri nesteriliziranih samicah, ki živijo same, vidimo pogosto. Občasno
se lahko pojavi tudi takrat, kadar se ne oplodijo po zaskoku. Stanje lahko traja 16 do 17 dni, značilni znaki pa
so povezani s pripravo na prihod zaroda, npr. puljenje
dlake, gradnja gnezda in laktacija. Posledice navidezne
brejosti so lahko gnojno vnetje maternice, mastitis in
druge zdravstvene težave.
Sterilizacija kunčjih samic je zaradi pogostnosti bolezni,
povezanih z rodili, priporočen in pomemben preventivni
kirurški postopek v medicini kuncev. S pravočasno sterilizacijo preprečimo spremembe na maternici, jajcevodih in jajčnikih ter posredno na mlečni žlezi, preprečimo
tudi nezaželeno brejost, navidezno brejost in spolno obnašanje (sterilizirane samice so bolj mirne, manj agre-
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Slika 3.6: Enostranski kriptorhizem pri kuncu (foto:
arhiv fotografij Klinike za ptice, male sesalce in plazilce, Veterinarska fakulteta, Ljubljana)

KOŽNE BOLEZNI

So zelo pogoste, vzroki so lahko bakterijske okužbe, dermatofiti ali zunanji zajedavci.
Dermatomikozo povzročajo glive iz rodu Trichophyton
spp. in Microsporum spp.. Lahko se prenašajo na človeka
in druge sesalce. Bolezen pogosto poteka subklinično.
Klinični znaki dermatomikoze so omejena (okrogla ali
ovalna) področja brez dlake, ki se običajno pojavijo na
glavi v okolici oči, lahko tudi drugod po telesu. Občasno spremembe lahko krvavijo, v nekaterih primerih so
srbeče.
Okužbo z garjami lahko najpogosteje opazimo v sluhovodih in uhljih ali po vsem telesu. Ušesne garje povzročajo draženje, bolečino, močno srbenje in otresanje z
glavo. Prizadeta koža se vname in je rdečkasta. Prisotne
so rane in kraste, ki so posledica srbeža.
Kožne pršice (Cheyletiella spp.) povzročajo izgubo dlake,
srbež in prhljaj na področju hrbta (predvsem med lopaticama in nad repom), koža običajno ni prizadeta. Bolezenske spremembe se pogosteje pojavijo pri živalih, ki
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ULCERATIVNI PODODERMATITIS

Predvsem na stopalih zadnjih nog se pojavljajo mesta
brez dlake z vneto kožo, spremenjena koža lahko postane nekrotična in ulcerira. Vzroki nastanka sprememb
so debelost (pogosteje pri velikih pasmah), neaktivnost,
slaba higiena (mokra, umazana tla), žične kletke, trd nastilj ali preobčutljivost na podlago. Okužbo in bolečino
zdravimo z ustreznimi antibiotiki in protibolečinskimi
zdravili. Zdravljenje je lahko zelo dolgotrajno. Nujno je
treba spremeniti podlago, na kateri biva kunec, in mu
zmanjšati telesno maso z ustrezno dieto ter povečati
aktivnost. Zunanji ograjen izpust je pogosto najboljša
rešitev.

Slika 3.7: Huda oblika ušesnih garij (Psoroptes
cuniculi) pri kuncu (foto: arhiv fotografij Klinike za
ptice, male sesalce in plazilce, Veterinarska fakulteta,
Ljubljana).
imajo prisotne druge bolezni (težave s hrbtenico, težave z zobmi, debelost ipd.) – najverjetneje zaradi manjše sposobnosti negovanja kožuha z lizanjem. Mogoč je
prenos na ljudi.
Mijaza je okužba z razvojnimi ličinkami nekaterih vrst
muh. Muhe izležejo ličinke na kožo. Najpogosteje jih
vidimo v okolici repa, običajno pri oslabelih živalih, pri
katerih so prisotne še druge bolezni (motena cekofagija,
težave ob uriniranju). Pojavi se predvsem v toplejših mesecih. Mijaza je urgentno bolezensko stanje in zahteva
takojšen pregled pri veterinarju.
Kunci se lahko okužijo tudi z bolhami (Spillopsyllus cuniculi, Ctenocephalides felis). Povzročajo srbež, nemir in
slabokrvnost. Najpogostejši rezervoar so ostale živali,
npr. mačke, s katerimi si delijo bivališče. Mogoč je prenos na ljudi.
Kunčji sifilis je bolezen, ki jo povzroča bakterija Treponema paraluiscuniculi. Kunec se lahko okuži ob neposrednem kontaktu z okuženo kožo – npr. ob parjenju. Pojavijo se kožne spremembe (rdečina, oteklina, kasneje
razjede in kraste) ob prehodih med kožo in sluznico na
predelu ustnic, vek, vulve, prepucija in presredka.

VLAŽNI DERMATITIS

Vlažni dermatitis na področju vratu in brade nastane
zaradi prekomernega slinjenja, ki je najpogosteje posledica bolezni zob. Na področju zadka se pojavi predvsem
zaradi težav pri uriniranju, npr. zaradi inkontinence, lahko je tudi posledica nezadostnega čiščenja dlake in motene cekofagije – sindrom lepljivega zadka. Pojavijo se
področja brez dlake, koža je vneta in lahko tudi nekrotična. Prizadeta področja so zelo boleča, zato je nujno
potrebno hitro in učinkovito zdravljenje.
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Slika 3.8: Obojestranski pododermatitis kunca (foto:
Zlatko Golob)

NEVROLOŠKE BOLEZNI IN BOLEZNI MIŠIČNEGA SISTEMA

Najpogostejši vzroki so okužbe, poškodbe, toplotni
udar, zastrupitve, pomanjkanje vitaminov in mineralov
ter novotvorbe.
Najpogostejši klinični znaki so 'kriv vrat' ali tortikolis,
živčni napadi, pareze in paralize zadnjih nog, šepanje ter
mišična onemoglost.
Tortikolis je posledica obolenja centralnega živčnega sistema najpogosteje zaradi encefalitozoonoze ali bakterijskega vnetja srednjega in/ali notranjega ušesa. Znaki so
zasuk (rotacija) glave za okoli 30 do 45°, izguba ravnotežja, kotaljenje, vrtenje v krogu in nezmožnost uživanja
hrane. Diagnostika povzročitelja in zdravljenje sta lahko
kompleksna in dolgotrajna.
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POŠKODBE

Kunci so nagnjeni k poškodbam, predvsem k zlomom
kosti, zvini sklepov so redkejši. Najpogostejša poškodba
je premik ali zlom hrbteničnih vretenc v ledveno-križnem predelu. Večinoma je rezultat neprimernega ravnanja s kuncem, lahko pa nastane tudi spontano – pri
kuncih, ki nenadno skočijo ali brcnejo.

NOVOTVORBE

Tumor timusa se lahko pojavi pri vseh starostnih skupinah kuncev. Najočitnejši klinični znak je običajno
sindrom kranialne vene kave – to je izzvan pojav obojestranskega eksoftalmusa z držanjem telesa nad ravnijo glave. Kasneje med boleznijo so lahko oči stalno
izbuljene, vidimo lahko tretjo veko, otekline v področju
glave, vratu in prednjih nog ter oteženo in pohitreno dihanje.

27

dno testiranje kuncev na prisotnost protiteles skupine
IgM in IgG proti omenjenemu povzročitelju. Bolezen se
zdravi. Zdravljenje se najpogosteje izvede na podlagi izvidov preiskav in kliničnih znakov. Popolna ozdravitev je
vprašljiva.

TOKSOPLAZMOZA

Kunci se lahko okužijo s protozojem Toxoplasma gondii.
Okužijo se lahko s kontaminirano zelenjavo/svežo travo,
zato jo je treba dobro oprati. So vmesni gostitelji, okužijo pa se, če zaužijejo oociste, ki jih okužene mačke izločajo z iztrebki. Kunci so končni gostitelji in ne izločajo
infektivnih oocist. Parazit se lahko naseli v različnih organih. Klinični znaki se najpogosteje pojavijo pri kuncih z
oslabljenim imunskim sistemom in tudi pri brejih, doječih samicah in mladičih, odrasli zdravi kunci redko obolijo. Klinični znaki se lahko izrazijo kot akutna sistemska
bolezen s povišano telesno temperaturo, neješčnostjo,
letargijo, poginom v nekaj dneh ali bolezen centralnega
živčnega sistema s krči, parezo, paralizo, tremorjem mišic, ataksijo in živčnimi napadi.

HEMORAGIČNA BOLEZEN KUNCEV

Je zelo nalezljiva virusna bolezen, ki jo povzroča Calicivirus. Klinični znaki so zelo raznoliki: neješčnost, depresija,
driska ali zaprtje, napetost trebuha, anemija, krvavitev iz
telesnih odprtin, nosu, nožnice, krvav urin, cviljenje, težko in pospešeno dihanje. Pogin nastopi v nekaj urah do
nekaj dneh po prvih kliničnih znakih. Zdravljenje bolezni ni uspešno. Kot preventiva se svetuje cepljenje vseh
kuncev.

MIKSOMATOZA
Slika 3.9: Obojestranska izbuljenost oči, t. i. eksoftalmus (sindrom kranialne vene kave) pri kuncu z
maso v prsni votlini (foto: arhiv fotografij Klinike za
ptice, male sesalce in plazilce, Veterinarska fakulteta,
Ljubljana)

ENCEFALITOZOONOZA

Zelo pomembna bolezen pri kuncih, ki jo povzroča gliva
Encephalitozoon cuniculi. Spore povzročitelja se intermitentno izločajo z urinom. Bolezen najpogosteje prizadene živčni sistem, pojavijo se lahko spremembe v obnašanju, krči, tortikolis, nekoordinirano gibanje, valjanje,
pareze zadnjih nog in drugi znaki, tudi smrt. Bolezen
lahko prizadene tudi ledvice, oči, redkeje druge organe. Okužene živali so velikokrat brez kliničnih znakov.
Je zoonoza, obolijo lahko ljudje z oslabljenim imunskim
sistemom (aids, kemoterapija tumorjev). Svetuje se re-
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Miksomatoza je virusna bolezen kuncev, ki jo povzroča Leporipoxvirus. Bolezen se širi s kunčjimi bolhami in
komarji. Je sezonska bolezen in se pojavlja pozno poleti
ter zgodaj jeseni, ko je prenašalcev največ. Tudi izključno hišni kunci niso varni pred okužbo. Bolezen se lahko
kaže na dva načina. Pri nodularni obliki po vnosu virusa
s pikom okužene žuželke pride do sistemske okužbe in
tvorbe dobro omejenih mas v podkožju (miksomov) na
področju očesnih veznic, smrčka, ustnic, baze uhljev, v
okolici mod in drugod po telesu. Amiksomatozna oblika pa je posledica aerogene okužbe (preko vdihanega
zraka). Ker so prizadeti organ pljuča, se pojavi pljučnica,
lahko tudi vnetje očesnih veznic in oteklina glave. Bolezen je v večini primerov neozdravljiva. Svetuje se redno
cepljenje kuncev proti miksomatozi.
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3.2 BUDRA ALI
MORSKI PRAŠIČEK
(Cavia porcellus)

Razred:

Mammalia

Red:

Rodentia

Družina:

Caviidae

Rod:

Cavia

Vrsta:

Cavia porcellus

Ogroženost
po IUCN:
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najmanj ogrožena vrsta

BIOLOGIJA

Budra ali morski prašiček je umetno ustvarjena vrsta s
križanjem različnih prostoživečih sorodnih vrst. Predvideva se, da je nastala predvsem s križanjem C. aperea,
C. fulgida in C. tschundii, ki izvirajo iz Južne Amerike. Živijo na 400 do 3000 m nadmorske višine (gorovje Andi),
predvsem na odprtih, travnatih površinah. V visoki travi
si uredijo sistem poti. Ne kopljejo rovov, kot zatočišče
uporabljajo brloge, ki so jih zapustile druge živali. So glodavci in imajo permanentno rastoče vse zobe. Aktivni so
podnevi, najbolj ob sončnem vzhodu in zahodu. So socialni in živijo v skupinah (po 5–10 posameznikov), sestavljenih iz enega samca, ene do dveh samic in njihovih
mladičev. Samci so zelo teritorialni do drugih samcev.
Samice imajo lahko do 5 legel na leto, povprečno sta v
leglu 2 mladiča.
Komunicirajo z zvočnimi signali in vonjem. Označujejo
svoje partnerje, redko pa označujejo svoj teritorij. Imajo
vonjalne žleze, ki so del analnih in suprakavdalnih žlez.
Oglašajo se ob bolečini, strahu, stresu, razburjenju, spolnem obnašanju in tudi kot odgovor na različne dražljaje, kot je na primer zvok premikanja/šumenja vrečke s
hrano, saj pričakujejo obrok. Imajo 11 različnih tipov
zvočnih klicev, nekaterih človeško uho ne more zaznati. Načeloma so mirni in redko ugriznejo človeka. Če so
pod stresom, želijo zbežati, če pa jim je to onemogočeno, lahko tudi opraskajo in ugriznejo. Morski prašički ne
marajo sprememb – vsakršna sprememba hrane, vode
ali okolja lahko izzove neješčnost.
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lagojene teku, niso pa primerne za skakanje in plezanje.
Njihova ušesa so gola ali pokrita z nežno dlako. Udomačene budre imajo lahko kratko ali dolgo dlako, ki je lahko ravna ali skodrana, lahko pa so tudi brez dlake. Lahko
so različnih barv (bele, črne, sive, rjave, oranžne) in so
eno-, dvo- ali večbarvne. Poznanih je veliko različnih pasem, ki se razlikujejo po tipu in barvi dlake ter barvnih
vzorcih. Morski prašički nimajo repa, imajo pa na tem
mestu žlezo lojnico, s katero označujejo teritorij.
V nasprotju z ostalimi glodavci se pri budri timus ne nahaja v prsni votlini, temveč leži ob vratnem delu sapnika.
Dobro slišijo, vohajo in vidijo. Imajo visokokronske, odprtokoreninske zobe, ki stalno izraščajo. Zdravi zobje so
bele barve. Zgornji sekalci so krajši kot spodnji. Ustna
votlina je majhna in ozka, intubacija je zelo težavna. So
monogastridi in imajo dolgo črevesje, predvsem pa je
velik cekum, ki predstavlja kar 65 odstotkov vsega prebavnega trakta ter zavzema večino prostora v medialnem in levem delu trebušne votline. Njihova črevesna
mikrobiota je sestavljena iz Gram pozitivnih bakterij.
Prisotna je cekotrofija/cekofagija. S cekotrofijo povečajo prebavljivost krme in bolje izkoristijo hranilne snovi,
predvsem beljakovine.
Samci lahko moda uvlečejo v trebušno votlino, saj ingvinalni kanal ostane odprt celo življenje. Samice so poliestrične, paritvena sezona v ujetništvu traja celo leto.
Visoko breje samice je priporočljivo ločiti od ostalih v
skupini vse do odstavitve mladičev. Brejost je dolga, porod poteka hitro, okoli 30 minut. Mladiči se rodijo dobro
razviti, popolnoma odlakani, lahko slišijo, imajo odprte
oči, dobro razvite zobe in so sposobni jesti trdo hrano. V
prvih tednih življenja pojedo le majhne količine trde hrane. Stalno morajo imeti na voljo travnato seno in vodo.
Normalen urin budre je rumene barve, kremast in moten zaradi visoke vsebnosti kristalov.

Slika 3.10: Portreta različnih vrst buder (foto: arhiv
fotografij Klinike za ptice, male sesalce in plazilce,
Veterinarska fakulteta, Ljubljana)

OSNOVNI FIZIOLOŠKI PODATKI
Telesna masa: 		

samice povprečno 700–		

			

900 g, samci 900–1200 g

Dolžina telesa: 		

20–40 cm

udomačitev

Dolžina repa: 		

1–2 cm

500–1000 n. št. Uporabljali so jih kot vir mesa in pri re-

Budre so udomačili Indijanci na področju Peruja okoli

Dolžina spolnega
ciklusa: 		

15–17 dni

Gonitev:		

6–11 ur

ligioznih obredih. V Evropo so jih prenesli v 16. stoletju.

Spolna zrelost: 		

2–3 mesece

Danes se uporabljajo kot hišni ljubljenčki in laboratorij-

Brejost: 		

59–72 dni (odvisno od

ske živali, ponekod v Južni Ameriki pa jih še vedno gojijo

			

števila mladičev)

tudi za hrano.

Število mladičev:

2–5 (1–6)

Dojenje: 		

21 dni

Rojstna teža: 		

70–100 g

ANATOMSKE IN FIZIOLOŠKE
ZNAČILNOSTI

Imajo močno telo in kratke, nežne okončine. Na sprednjih nogah imajo 4 prste, na zadnjih pa 3. Noge so pri-
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Pričakovana
življenjska doba:

4–8 let

Zobna formula: 		

1013/1013
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določanje spola

Pri mladičih morskih prašičkov je na pogled težko ločiti
spol. Mladiči moškega spola sicer nimajo opaznih skrotalnih vrečk, lahko pa z nežnim pritiskom izvihamo penis. Odrasli samci imajo velika moda in obsežne skrotalne vrečke. Genitalna odprtina samic ima obliko črke Y,
pri samcih pa je okrogla. Samci in samice imajo po en
par dobro vidnih seskov.

čajno je v skupini dominanten eden od samcev. Pretepi
morskih prašičkov so predvsem zelo vokalni, lahko se
tudi grizejo. Nadrejene živali lahko podrejenim preprečujejo dostop do krme ali vode in jim grizejo dlako. Do
grizenja dlake lahko pride tudi zaradi dolgčasa ali prenaseljenosti. Novopridobljene živali naj bodo preverjenega porekla in prve tri tedne nameščene v karantenskem
prostoru.
Optimalna temperatura je 16–24 °C. Slabo prenašajo
vlago in visoke temperature. Temperature nad 27–30 °C

Slika 3.12: Morski prašički so zelo socialne živali.
Pogosto jih namestimo v skupini. (foto: Sara Vrečun)

Slika 3.11: Samec morskega prašička pred kastracijo. Lepo se vidita oba testisa v skrotalnih vrečkah in
penis, ki vsebuje kost (bakulum) med njima. Tako
kot samice imajo tudi samci dva seska (foto: arhiv
fotografij Klinike za ptice, male sesalce in plazilce,
Veterinarska fakulteta, Ljubljana).

NASTANITEV IN OSKRBA

Morske prašičke je najbolje namestiti v parih ali skupinah, saj so zelo socialne živali. Skupine so lahko mešane
ali enakospolne. Če razplod ni zaželen, je v mešanih skupinah treba kastrirati samce. Samice so praviloma manj
teritorialne kot samci. Najbolje je pridobiti že formirane
skupine živali, predvsem za samce je priporočljivo, da
so iz istega legla. Če so iz različnih skupin, jih je treba
postopoma navajati na sobivanje. Na začetku naj bo
vsak v svoji kletki, da se navadijo na vonj novih živali.
Potem jih spoznamo v nevtralnem okolju. Če se dobro
razumejo, jih lahko damo v skupno kletko, ki pa mora
biti dobro očiščena in razkužena, da ni več prisotnega
vonja predhodnega morskega prašička. V prvih dneh se
lahko pojavijo boji, saj tako vzpostavljajo hierarhijo. Obi-
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lahko povzročijo toplotni udar. Kletko nastanimo v mirnem, tihem prostoru. Ne postavljamo je na neposredno
sončno svetlobo ali na prepih. Kletka je lahko iz kovine
in/ali iz plastike, zagotavljati mora vsaj 0,9 m² površine
na odraslo budro. Rešetkasto dno ni priporočljivo, saj
imajo budre občutljiva stopala. Dno kletke (najpogosteje
iz plastike) mora biti prekrito s steljo, ki mora biti čista,
nestrupena, vpojna in se ne sme prašiti. Primerna stelja
so na primer žagovina, mleti koruzni storži, narezan ali
peletiran papir ter seno. Pod steljo lahko položimo tudi
časopis ali podloge iz plenice. Imeti morajo primerna
skrivališča, najbolje iz lesa. Primerna je tudi znotraj kletke obešena tkanina, ki deluje kot zavesa, za katero se
lahko skrijejo. Če imamo skupaj nastanjenih več živali,
mora vsaka imeti svoje skrivališče, najbolje pa je, da ima
skrivališče dva vhoda, da lahko podrejena žival zbeži, če
jo vznemiri nadrejena. Kletko čistimo večkrat na teden
ali po potrebi. Redno jo razkužujemo. Omogočiti jim
je treba večji prostor za vsakodnevno razgibavanje, po
možnosti vrt, kjer se lahko tudi pasejo, a v tem primeru
morajo biti zaščiteni pred plenilci.
Kunci in morski prašički niso primerni sostanovalci. Kunec lahko izraža dominanco nad njimi, lahko pa je tudi
prenašalec okužb, kot je bakterija Bordetella bronchiseptica. Ne nazadnje imajo tudi različne prehranske zahteve.
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Slika 3.13: Tkanina, obešena znotraj kletke, ki deluje
kot zavesa, za katero se lahko budre skrijejo (foto:
arhiv fotografij Klinike za ptice, male sesalce in plazilce, Veterinarska fakulteta, Ljubljana)
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ge gomoljavke, lahko dajemo le v manjših količinah, saj
vsebujejo veliko ogljikovih hidratov. Zelenjavo in sadje
je treba dobro oprati in osušiti. Kot dodatek jim lahko
ponudimo primerne komercialno pripravljene pelete, ki
morajo vsebovati vsaj 20 odstotkov surovih vlaknin. Dobiti smejo do eno veliko žlico na dan. Semenske mešanice niso primerne, saj vsebujejo preveč lahko prebavljivih
ogljikovih hidratov in maščob ter premalo strukturnih
vlaknin. Posledici sta debelost in nezadostna obraba
zob. Krmljenje s peleti za kunce ali katerekoli druge glodavce ni primerno, saj ne vsebujejo vseh vitaminov, ki
jih budre potrebujejo.
Morski prašički ne proizvajajo vitamina C, zato ga morajo nujno dobiti s hrano. V ta namen se jim daje svežo
zelenjavo, bogato z vitaminom C, kot so listnati ohrovt,
zelje, detelja in peteršilj. Dodajajo se tudi komercialni
pripravki vitamina C, ki so lahko v obliki tablet ali sirupa.
V komercialni hrani za morske prašičke je vitamin C že
dodan, a je treba posvečati pozornost roku uporabe, saj
vitamin C zelo hitro propada. Takšno hrano je treba hraniti v hladnih in temnih prostorih. Odrasel morski prašiček na dan potrebuje 10 mg/kg telesne mase vitamina
C, v primeru bolezni ali brejosti pa 35–50 mg/kg telesne
mase.
Vedno morajo imeti na voljo svežo vodo, ki jo je priporočljivo ponuditi v napajalniku. Napajalnik je treba vsak
dan temeljito očistiti. Odsvetuje se dajanje posod z vodo
in hrano na tla, ker jih pogosto onesnažijo z iztrebki in
urinom.
Normalno na dan pojedo 6 g/100 g telesne mase krme
in popijejo 10 ml/100 g telesne mase vode.

Transport

Slika 3.14: Budre so zelo družabne živali, čeprav
namestitev s kunci ni priporočljiva (foto: Ranč Mufko,
Ljubljana)

PREHRANA

So rastlinojedi/herbivori in pašne živali. V divjini se primarno prehranjujejo s travami, ki imajo nizko kalorično
vrednost in visoko vsebnost prehranskih vlaknin. Najpomembnejši del prehrane v ujetništvu je seno, ki ga morajo imeti vedno na voljo. Seno mora biti čisto, ne sme
biti plesnivo ali prašno. Daje se lahko travno seno, seno
lucerne pa samo v zelo omejenih količinah, saj vsebuje
visok odstotek beljakovin in kalcija. Domneva se, da prekomerno hranjenje z lucerno lahko povzroča nastanek
sečnih kamnov. Poleg sena naj dobijo tudi raznovrstno
listnato zelenjavo ali rastline, kot so sveža trava, grint,
detelja, peteršilj, brokoli, solata, zelena paprika, bučke, kumare. Sadje in zelenjavo, kot so korenje in dru-
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Prevažamo jih v primernih transporterjih. Če je transporter dovolj velik, v njega namestimo tudi skrivališče.
Na tla položimo brisačo ali časopis, da jim ne drsi, ponudimo jim tudi seno, da se lahko vanj skrijejo in ga jedo.
Priporočljivo je, da imajo na voljo svežo vodo. Transporter mora biti dovolj zračen.

ROČNO/ASISTIRANO HRANJENJE

V nekaterih primerih (bolezen, po kirurških posegih) se
svetuje asistirano hranjenje budre. Uporabimo temu
namenjene hrane ali ustrezne dobro topne brikete/pelete, ki vsebujejo visoko vsebnost vlaknin. Zmešamo jih z
vodo, dodamo vitamine, minerale. Žival hranimo z brizgo. Obvezno je tehtanje in opazovanje živali in iztrebkov.

rokovanje

Samo rokovanje z budro ni zahtevno, jih je pa težko ujeti, saj zelo hitro tečejo. Običajno se ob rokovanju glasno oglašajo. Budro dvignemo iz kletke tako, da jo z eno
roko objamemo okoli telesa za sprednjimi nogami, z
drugo roko pa podpremo zadek, da preprečimo poškod-
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be hrbtenice. Primemo jo nežno, a odločno, izognemo
se pritisku na trebuh. Ob pregledovanju jo namestimo
na brisačo, da ji preprečimo drsenje.

VIDEZ ZDRAVE ŽIVALI

Zdrava budra ima bistre oči, okolica nosu je
brez izcedka, kožuh je čist in negovan, stopala
so mehka, rožnata in brez žuljev. Ima normalen ugriz, kožo brez odrgnin, ran in prask. Je
aktivna in radovedna. Zdrava budra se redno
prehranjuje in redno iztreblja.
SPLOŠNO O VETERINARSKEM PREGLEDU

Pomembna je anamneza, s katero veterinar pridobi podatke o pasmi, starosti, spolu in izvoru živali, preteklih
boleznih, prehrani, iztrebljanju in uriniranju, nastanitvi,
oskrbi in obnašanju.
Veterinar opazuje videz budre, njeno držo, obnašanje,
oceni njeno kondicijo in telesno gradnjo. Pregleda ušesa, očesne veznice, nosno in ustno sluznico, ki mora biti
rožnata, brez izcedkov in razjed, preveri čas polnjenja
kapilar ter stanje zobovja, predvsem sekalcev. Pregleda
tudi njeno dlako in kožo, predvsem področja v okolici oči, smrčka, ušes in tačk, ki so najpogostejša mesta
dermatofitoz. Oceni vrednosti osnovnih vitalnih funkcij:
frekvenco dihanja, frekvenco srčnega utripa in telesno
temperaturo. Telesna temperatura se meri rektalno.
Otipa se trebuh in poslušajo zvoki črevesnega gibanja.
Budro natančno stehta – občasno tehtanje živali je pomemben podatek, saj budre dobro skrivajo bolezenske
znake in se zdravstvene težave najprej pokažejo kot neješčnost in hujšanje.
Nekatera urgentna stanja pri morskem prašičku, ki
zahtevajo takojšen obisk veterinarja, so neješčnost in
odsotnost iztrebkov, driska, oteženo dihanje, oteženo
uriniranje ali kri v urinu, neaktivnost in slabo negovan
kožuh ter težek porod.

FIZIOLOŠKE VREDNOSTI OSNOVNIH
VITALNIH FUNKCIJ
Telesna temperatura: 		

37,2–39,5 °C

Frekvenca srčnega utripa:

190–300 utrip./min

Frekvenca dihanja: 		

90–150 vdih./min

APLIKACIJA ZDRAVIL

Zdravila jim lahko apliciramo v usta z brizgo, v podkožje
kožne gube na vratu ali hrbtu, v mišico (v zadnjično (m.
gluteus) ali štiriglavo stegensko mišico (m. quadriceps fe-
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moris)), v veno ali v trebušno votlino.
Aplikacija zdravil v mišice ni priporočljiva, ker lahko pride do poškodbe mišičnega tkiva in/ali živcev. Aplikacija v veno se redko uporablja. Žival je treba predhodno
anestezirati.
Kri jim najpogosteje odvzamemo iz vratne vene (v. jugularis), velike sprednje dovodnice (v. cava cranialis) ali
doglavne vene (v. cephalica), lahko tudi iz lateralne prikrite vene (v. saphena) ali stegenske vene (v. femoralis).
Tekočinsko terapijo dajemo preko ust, v podkožje, veno
ali kost. Pri intravenski aplikaciji je žival treba predhodno anestezirati, v žilo pa se vstavi venski kateter.

antibiotiki

Budre so občutljive za nekatere antibiotike, predvsem
če so aplicirani peroralno. Ne smemo jim dajati antibiotikov, ki delujejo predvsem na Gram pozitivne bakterije, saj ti uničijo njihovo fiziološko črevesno mikrobioto,
posledično se začnejo razmnoževati Gram negativne
bakterije in klostridiji, ki povzročajo prebavne težave in
enterotoksemijo.

POGOSTE ZDRAVSTVENE
TEŽAVE

Najpogostejše težave so bolezni zob in ustne votline,
bolezni prebavil, bolezni dihal, bolezni sečil in spolnih
organov ter kožne bolezni.

BOLEZNI ZOB IN USTNE VOTLINE

Najpogostejše bolezni zob so nepravilni ugriz (malokluzija) ličnikov, redkeje sekalcev in zlomi zob. Vidimo lahko
podaljšane in neprimerno obrabljene krone. Prvi znaki
težav z zobmi so neješčnost, slinjenje, hujšanje in oteženo žvečenje.
Pri pregledu zob ocenimo položaj in dolžino zob, ugriz,
ustno sluznico, pretipajo se kosti zgornje in spodnje
čeljusti, naredi se rentgensko slikanje in po potrebi računalniška tomografija (CT) glave ter druge preiskave.
Natančni pregled ustne votline in zob se opravi v splošni
anesteziji.
Pri morskem prašičku ličniki zgornje čeljusti rastejo
rahlo navzven proti licem, ličniki spodnje čeljusti pa
navznoter proti jeziku pod kotom 30°. Domneva se, da
je najpogostejši vzrok težav neprimerna prehrana – hranjenje s premajhno količino strukturnih vlaknin (sena) in
preveliko količino ogljikovih hidratov (briketov, semenskih mešanic) ter pomanjkanje vitamina C. Na pojav
težav z zobmi vplivajo tudi genetika, starost, neješčnost
in poškodbe, kar privede do nepravilne okluzije. Zobje
se lahko zelo podaljšajo – jezik lahko postane ujet pod
'kronskim mostom', ki ga oblikujejo ličniki spodnje čeljusti. Ličniki zgornje čeljusti pa se podaljšujejo navzven in
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poškodujejo lično sluznico.
Bolezen zdravimo z odpravo vzroka in korekcijo (brušenjem) zob. Med zdravljenjem budro asistirano hranimo
in ji blažimo bolečine. Prognozo obolenja je velikokrat
težko napovedati – bolezen se lahko ponavlja. Ščipanje
zob je neprimerno in se strogo odsvetuje.

Slika 3.16: Spremenjeni iztrebki (driska) pri budri
(foto: arhiv fotografij Klinike za ptice, male sesalce in
plazilce, Veterinarska fakulteta, Ljubljana)

Slika 3.15: Pregled ustne votline pri budri v splošni
anesteziji (foto: arhiv fotografij Klinike za ptice, male
sesalce in plazilce, Veterinarska fakulteta, Ljubljana)

bolezni prebavnega sistema

Najpogostejše težave prebavnega sistema so driska,
gastrointestinalna hipomotiliteta, torzija želodca, zapora črevesja, napenjanje, enterotoksemija ter impakcija/
zamašitev razširjene kožne gube/vreče ob anusu.
Vzroki za bolezni so lahko težave z zobmi, neprimerna
prehrana (premalo vlaknin, preveč ogljikovih hidratov),
bakterijske ali glivične (Candida albicans) infekcije, parazitske infestacije (Eimeria caviae) in uporaba neustreznih
antibiotikov.
Klinični znaki so neješčnost, zmanjšana količina/odsotnost iztrebkov ali driska, dehidracija, hujšanje,
zmanjšana aktivnost, povečan trebuh, bolečina ob palpaciji trebuha.

Enterotoksemija je posledica uporabe neprimernih
antibiotikov, predvsem po peroralni aplikaciji. Antibiotiki povzročijo propad normalne črevesne mikrobiote,
posledično je omogočeno prekomerno razmnoževanje
škodljivih mikroorganizmov (npr. bakterija Clostridium
difficile, ki izloča toksine). Pojavijo se trebušna bolečina,
driska, anoreksija, dehidracija in znižana telesna temperatura, lahko pride do toksičnega šoka, kolapsa in nenadnega pogina. Bakterijski enteritis se lahko razvije zaradi
stresa ali nepravilne prehrane. Pride do razmnoževanja
škodljivih bakterij, kot so Escherichia coli, Clostridium piliforme in Campylobacter spp.. Posledice so driska, hujšanje, oslabelost in lahko smrt mladičev.
Salmoneloza (Salmonella spp.) pri morskih prašičkih običajno poteka kot sistemska bolezen, ki se hitro konča s
smrtjo. Obolijo predvsem živali s slabšim imunskim sistemom, breje samice, starejše živali in mladiči. Razvije
se lahko tudi kronična okužba, katere klinični znaki so
resasta dlaka, hujšanje, oslabelost in abortusi. Driska je
lahko prisotna ali pa tudi ne. Lahko se prenaša na ljudi
in druge živali.
Psevdotuberkulozo povzroča bakterija Yersinia pseudotuberculosis. Znaki so hujšanje, diareja, onemoglost in
pogin. Nekatere živali poginejo celo brez kliničnih znakov, nekatere pa lahko preživijo (okužba se lokalizira v
vratnih bezgavkah). Vir okužbe je lahko krma ali nastilj,
kontaminiran z iztrebki divjih glodavcev ali ptic. Bolezen
je zoonoza.

BOLEZNI dihal

Obolenja dihal so pri budrah pogosta. Pojavijo se večinoma zaradi izpostavljenosti neprimernim temperaturam in vlagi, zaradi prašne stelje, prenaseljenosti ter
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bakterijskih okužb. Najpogostejša povzročitelja bakterijskih pljučnic sta Bordetella bronchiseptica in Streptococcus pneumoniae.
Klinični znaki so očesni in nosni izcedek, težko dihanje,
kihanje, hropenje, onemoglost, neješčnost, hujšanje,
dehidracija, lahko pogin.
Chlamydophila caviae povzroča konjuktivitis, rinitis, bolezenske spremembe na genitalnem traktu in abortuse.
Zbolijo predvsem mlade živali. Okužene živali so lahko
brez bolezenskih znakov, lahko pa se razvijeta bronhitis in pljučnica. Živali lahko celo poginejo. Zdravimo z
ustreznimi antibiotiki.

brejostjo morajo samice zauživati dovolj krme in tekočine.

BOLEZEN sečil

V mehurju ali drugih delih sečil lahko nastanejo sečni
kamni, ki povzročijo poškodbe sluznice, lahko pa tudi
delno ali popolno obstrukcijo sečnih poti. Znaki so nezmožnost uriniranja, oteženo uriniranje, bolečina in cviljenje ob uriniranju, zgrbljena drža, hujšanje, neješčnost,
kri v urinu, ob popolni zapori lahko tudi kolaps in pogin.
Vzroki nastanka sečnih kamnov niso jasni. Domneva se,
da je vzrok v neprimerni prehrani s preveč kalcija (briketi
iz lucerne), oksalatov (ohrovt, špinača, zelje, jagode, itd.)
in beljakovin, lahko pa tudi zaradi okužbe, neaktivnosti
ali genetske predispozicije. Preventiva sta ustrezna prehrana in zadostna količina popite vode.
Na dan budre proizvedejo 1 ml/kg telesne teže urina,
normalen pH urina je 8–9.

BOLEZNI SPOLNIH ORGANOV

Ciste na jajčnikih so najpogostejša reprodukcijska težava pri budrah. Pojavljajo se pri starejših samicah. Ciste
so lahko aktivne (izločajo spolne hormone) ali neaktivne.
Postanejo lahko zelo velike in pritiskajo na ostale organe
v trebušni votlini. Običajno sta prizadeta oba jajčnika.
Klinični znaki so hruškasta oblika telesa, neješčnost, hujšanje, bolečine v trebuhu, krvavitev iz vagine in zmanjšana plodnost. Pri hormonsko aktivnih cistah je značilen
klinični znak nesrbeča simetrična bilateralna alopecija,
ki se prične na področju bokov in lakotnice. Terapija je
kirurška – odstranitev obolelih jajčnikov. Pred posegom
se svetuje ultrazvočni pregled trebušne votline, saj je
pogost pojav sočasnih patologij na maternici. V takšnih
primerih se svetuje odstranitev spremenjenih jajčnikov
in maternice.
Porodna toksemija se lahko pojavi pri budrah v pozni
brejosti ali kmalu po porodu. K razvoju obolenja pripomore debelost pred brejostjo in velika legla. Toksemija
se lahko pojavi tudi pri nebrejih predebelih budrah, ki
zaradi drugih vzrokov nenadoma prenehajo jesti. V takšnem primeru telo začne razgrajati lastne maščobne
zaloge, pri čemer nastanejo ketoni, ki povzročajo okvaro
jeter in ledvic, lahko tudi njihovo odpoved. Klinični znaki
so oslabelost, neješčnost, dehidracija, kasneje krči, kolaps in lahko pogin. Preventiva sta pravilna prehrana in
preprečevanje prekomerne telesne mase buder. Med
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Slika 3.17: Simetrična bilateralna alopecija na področju bokov je najpogostejši klinični znak hormonsko aktivnih cist na jajčnikih (foto: arhiv fotografij
Klinike za ptice, male sesalce in plazilce, Veterinarska
fakulteta, Ljubljana)

KOŽNE BOLEZNI

Najpogostejši vzrok so okužbe s paraziti (garje, uši) in
dermatofiti.
Dermatomikoze povzročajo predvsem glive Trichophyton
mentagrophytes, Trichophyton erinacei in Microsporum
canis. Živali so lahko okužene asimptomatično, klinični
znaki pa se pojavijo ob stresu in oslabljenem delovanju imunskega sistema. Pojavijo se področja brez dlake
predvsem okoli oči, smrčka, ušes in po nogah, ki lahko
srbijo. Živali se praskajo, nastanejo rane in kraste. Bolezen se lahko prenese na ljudi in druge živali.
Garje (Trixacarus caviae) so pogoste. Značilen klinični
znak so močan srbež, nemir, brezdlačna področja ter
rane zaradi praskanja, ki se lahko okužijo. Uši (Gliricola
porcelli, Gyropus ovalis) redko povzročajo srbež. Mogoče
jih je videti na dlaki s prostim očesom.
Pogosto se pojavijo ognojki. Vzrok so predvsem ugrizne
rane zaradi napadov drugih buder ali kuncev.
Vnetje ustnic se lahko pojavi zaradi virusnih, bakterijskih
ali glivičnih povzročiteljev, pomanjkanja vitamina C ali
hranjenja z grobo ali kislo hrano (npr. s citrusi). Pojavijo se boleče razjede na ustnicah, živali težje jedo ali so
neješče.
Pododermatitis nastane predvsem zaradi slabe higiene
(umazana in mokra tla), žičnatih tal v kletki ali pretrde
stelje. Na razvoj vplivata tudi prevelika rejenost živali,
neaktivnost in pomanjkanje vitamina C. Pojavijo se ulcerativne spremembe in otekline na področju podplatov. Zdravimo z antibiotiki, protibolečinskimi zdravili,
dodamo vitamin C. Nekrotične spremembe občasno
potrebujejo kirurško terapijo, obolelo okončino občas-
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no tudi povijemo. Odstranimo tudi vzrok, torej skrbimo
za ustrezno higieno kletke in damo mehkejšo podlago
(žagovina namesto lesnih peletov), poskrbimo za pravilno prehrano in povečamo aktivnost.

Slika 3.18: Kožne spremembe, značilne za dermatofitozo pri budri (foto: arhiv fotografij Klinike za
ptice, male sesalce in plazilce, Veterinarska fakulteta,
Ljubljana)

Slika 3.20: Pododermatitis je pri budri zelo boleče
bolezensko stanje (foto: arhiv fotografij Klinike za
ptice, male sesalce in plazilce, Veterinarska fakulteta,
Ljubljana)

VROČINSKI UDAR

Budre se ne znojijo. Ko temperature okolja narastejo
nad 30 °C, je velika nevarnost za vročinski udar, predvsem ob visoki vlažnosti. V takšnem okolju jim moramo
zagotoviti senco in ustrezno zračenje. Predvsem so občutljive živali v prenaseljenih prostorih ali predebele živali.
Klinični znaki so prekomerno slinjenje, apatičnost, pospešeno dihanje, blede sluznice.
Budro najprej odstranimo s sončne svetlobe in namestimo v hladnejši prostor. Previsoko telesno temperaturo
lahko lastniki znižajo s škropljenjem, vlaženjem ali kopeljo v hladni vodi. Čim prej jo odpeljemo k veterinarju.

Slika 3.19: Tujek (delec sena) v očesu budre (foto:
arhiv fotografij Klinike za ptice, male sesalce in plazilce, Veterinarska fakulteta, Ljubljana)
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TORTIKOLIS

Je pogosto bolezensko stanje pri budrah. Najpogosteje
ga povzroča bakterijska okužba (Bordetella bronchiseptica, Pasteurella spp., Enterococcus faecalis) ter vnetje
srednjega in/ali notranjega ušesa. Znaki tortikolisa ali
'krivega vratu' so nagnjena glava na stran, vrtenje v krogu, prevračanje, ležanje na boku, zmanjšana ješčnost ali
neješčnost. Obolenje najpogosteje zdravimo z ustreznimi antibiotiki, protivnetnimi zdravili in asistiranim hranjenjem.
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POMANJKANJE VITAMINA C (SKORBUT)

Budre, v nasprotju z drugimi glodavci, ne proizvajajo vitamina C. Če ne dobijo dovolj sveže zelenjave ali dodatka vitamina C, se pojavi pomanjkanje (skorbut).
Znaki so šepanje, prestopanje, neaktivnost, podkožne
krvavitve in pikčaste krvavitve po sluznicah, nepravilen
ugriz, majavost zob, neješčnost, resasta dlaka, slabo celjenje ran, slinjenje, bolečine ob hoji in rokovanju, otečeni sklepi in zlomi kosti. Poleg tega je prizadet tudi imunski sistem, kar poveča dovzetnost za okužbe.

SLADKORNA BOLEZEN

Vzrok za nastanek sladkorne bolezni pri budri je največkrat napačna prehrana – enolično hranjenje s semenskimi mešanicami in sadjem, ki vsebuje previsok odstotek
ogljikovih hidratov.
Znaki so prekomerno pitje in uriniranje, prisotnost glukoze v urinu, okužba sečnega mehurja, hujšanje in katarakta. V krvi se izmeri povišana koncentracija glukoze.
Pri živalih s sladkorno boleznijo je treba spremeniti prehrano, kar v večini primerov povrne vrednosti krvnega
sladkorja znotraj fizioloških meja.

HIPERTIROIDIZEM

Vzrok hipertiroidizma je najpogosteje tumor ščitnice.
Posledica je povečana sekrecija ščitničnih hormonov.
Pojavijo se hujšanje, povečan apetit, hiperaktivnost,
mehki iztrebki, pohitreno delovanje srca in slaba odlakanost.

Slika 3.21: Tumor na mlečni žlezi pri samcu budre

(foto: arhiv fotografij Klinike za ptice, male sesalce in
plazilce, Veterinarska fakulteta, Ljubljana)

NOVOTVORBE

Levkemija/limfosarkom je najpogosteje opisano onkološko obolenje morskih prašičkov. Žival ima povečane
bezgavke in povišano število levkocitov v krvi, povečana
so lahko tudi jetra in vranica. Bolezen je žal neozdravljiva, žival običajno živi še nekaj tednov do leta in pol po
postavljeni diagnozi.
Med drugimi tumorji so pogosti tudi tumorji kože, redkeje mlečne žleze. Pri budrah se tumor mlečne žleze pogosto pojavi tudi pri samcih. Tumorje najpogosteje zdravimo s kirurgijo. Občasno uporabimo tudi druge načine
zdravljenja, kot je npr. sistemska kemoterapija.
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3.3 činčila
(Chinchilla lanigera)

Razred:

Mammalia

Red:

Rodentia

Družina:

Chinchillidae

Rod:

Chinchilla

Vrsta:

Chinchilla lanigera (velligera)
(dolgorepa činčila)

Ogroženost
po IUCN:

ogrožena vrsta (velja za
divje činčile)
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BIOLOGIJA

Činčila izvira iz Južne Amerike, predvsem gorovja Andi. V
preteklosti so bile razširjene po vsem območju Andov in
bližnjih gora, zdaj pa so prisotne samo na nekaj lokacijah na severu Čila in so ogrožena vrsta. Živijo na 3000 do
5000 m nadmorske višine, prilagojene so za življenje v
hladnejšem podnebju. Živijo v skalnih razpokah in podzemnih brlogih. Same ne kopljejo rovov. So zelo spretne
na skalnatem terenu.
Sodijo med budri podobne glodavce (histrihomorfe). So
socialne, živijo v kolonijah, v katerih je lahko tudi sto živali in več. Aktivne so ponoči, udomačene činčile pa tudi
podnevi. Kožuh činčil je izjemno gost in mehak. Varuje
jih pred nizkimi temperaturami visokogorja. Vsaka posamezna dlaka ima črno konico. Kožuh divje činčile je
po hrbtu, bokih in glavi sivomodre barve, po trebuhu pa
rumenkasto bele. Rep je odlakan z grobimi dlakami na
dorzalni strani.
Med raziskovalnim, spolnim in socialnim obnašanjem
se oglašajo z različnimi zvoki, z njimi opozarjajo tudi na
prisotnost plenilcev.
Činčile so zelo aktivne, a tihe in sramežljive živali, zato
so kot hišni ljubljenček bolj primerne za starejše otroke
in odrasle.
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čila takoj poje neposredno iz anusa. V fiziološki črevesni
mikrobioti so po Gramu pozitivne bakterije. Činčile ne
morejo bruhati. Urin je normalno rumene do jantarne
barve. Imajo tri pare seskov. Moda pri samcu pogosto
ležijo intraabdominalno. Ingvinalni kanal ostane odprt
celo življenje. Nimajo pravega skrotuma, prisotni sta dve
majhni skrotalni vrečki, ki se nahajata ob anusu. So sezonsko poliestrične, parijo se od novembra do maja. Na
leto imajo povprečno dve legli. Samica običajno ne dela
gnezda. Najpogosteje kotijo v jutranjih urah. Mladiči se
skotijo dobro razviti, so odlakani, vidijo, slišijo, imajo
zobe in so sposobni jesti trdo hrano. Poleg materinega
mleka in sena morajo imeti na voljo tudi vodo.

Slika 3.22: Portret – činčila (foto: Kaja Kastelic)

UDOMAČITEV

Činčile so v preteklosti lovili zaradi kožuha in mesa. Zaradi lova so činčile v naravi skoraj izumrle. V ujetništvu
so jih začeli gojiti leta 1923 z namenom pridobivanja
krzna. Na farmah so vzrejali skoraj izključno dolgorepo
činčilo (Chinchilla lanigera), ki je kasneje postala tudi hišni ljubljenček. Kratkorepe činčile (Chinchilla brevicaudata) so redke.

ANATOMSKE IN FIZIOLOŠKE
ZNAČILNOSTI

Činčile so zelo gibčne in aktivne živali, lahko skačejo in
se vzpenjajo. To jim omogočajo močne mišičaste noge.
Sprednji okončini sta sorazmerno kratki, uporabljajo jih
med hranjenjem. Na prednjih in zadnjih nogah imajo
po 4 prste. Imajo velike oči z lateralnim položajem, kar
jim omogoča širok vidni spekter in hitrejše zaznavanje
plenilcev. Oči so črne, rdeče ali rožnate barve. Očesna
zenica je vertikalna. Imajo velike, zaokrožene uhlje in
dobro slišijo. Na smrčku imajo več kot 10 cm dolge tipalne dlake, ki jim ponoči pomagajo pri zaznavanju okolice. Zdrave činčile imajo rumeno obarvano zobovje. Vsi
zobje so brezkoreninski in neprestano izraščajo. Ustna
votlina je ozka, zato je intubacija težka. Dlaka je kratka in
zelo gosta, iz enega dlačnega folikla izrašča 50–90 dlak, a
ni vodoodporna. Dlaka je lahko različnih barv (bele, bež,
rjave, črne, sive, sivomodre, sivovijolične idr.). Kopajo
se v pesku in s tem skrbijo za higieno gostega kožuha.
Črevo je dolgo, skupna dolžina prebavil je 250 do 300
cm. Cekum leži na levi strani abdomna, v njem poteka
bakterijska prebava neškrobnih polisaharidov ali vlaknin (celuloza, hemiceluloza, pektin). Začetni del kolona
ima zažemke. Pri činčilah sta prisotni cekotrofija in cekofagija. Običajno cekotrofov ne vidimo v kletki, saj jih čin-
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Slika 3.23: Mladiči činčile (foto: Maša Rajšp)

OSNOVNI FIZIOLOŠKI PODATKI
Telesna masa: 			

400–500 g

Dolžina telesa:			

25–26 cm

Dolžina repa:			

14–18 cm

Dolžina spolnega ciklusa:

28–30 dni

				

(po nekaterih

				

podatkih iz literature

				

tudi do 40 dni)

Gonitev: 			

4–5 dni

Spolna zrelost:			

6–8 mesecev

Brejost: 			

111 dni (105–118)

Število mladičev: 		

1–4

Rojstna teža: 			

30–50 g

Dojenje: 			

6 do 8 tednov

Pričakovana življenjska doba:

10–15 let

Zobna formula: 			

1013/1013

DOLOČANJE SPOLA

Spol določamo z oceno razdalje med analno in genitalno odprtino. Pri samcih je razdalja daljša kot pri samicah. Pri novorojenih živalih je pri samcih razdalja 3–4
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mm, pri samicah pa genitalna odprtina leži neposredno
zraven analne. Samice imajo izrazit podaljšek sečnice, ki
ga lahko zamenjamo za penis.

NASTANITEV IN OSKRBA

Činčile so socialne živali, zato se priporoča nastanitev v
parih ali skupinah z enim samcem in do 5 samic. Ustreza
jim temperatura med 10 in 18 °C, tudi do 26 °C. Če so
izpostavljene višjim temperaturam, lahko predvsem ob
visoki vlažnosti pride do vročinskega udara. Nastanimo
jih v primerni kletki, ki naj bo velika vsaj 2 x 2 x 1 m. So
zelo aktivne, zato potrebujejo vertikalen in horizontalen prostor za gibanje. Priporočeni so tudi vsakodnevni
nadzorovani izpusti v domu. Tla so lahko rešetkasta, razen pri brejih samicah in samicah z mladiči. Razmik med
rešetkami mora biti primeren, da si ne poškodujejo nog
(15 x 15 mm). Del tal mora biti poln in nastlan. V kletko
namestimo več polic na različnih ravneh in veje za grizenje. Dobro je, če jim je omogočeno skakanje in normalno gibanje. Kletko namestimo na področju, kjer se bo
činčila počutila varno in udobno. Ne sme biti postavljena na neposredno sončno svetlobo ali prepih. V toplih
mesecih moramo poskrbeti, da zrak kroži in da okolje ni
pretoplo. Električne žice morajo biti v prostoru, kjer se
nahaja činčila, zaščitene, saj jih rade grizejo. Potrebujejo
prostor za skrivanje, priporočljive so lesene hišice, katere rade tudi grizejo. Plastične hiške niso primerne, saj
jih hitro zgrizejo in se z ostrimi robovi tudi poškodujejo
ali delčke celo zaužijejo. Rade imajo rove. Lahko se navadijo tudi uporabe posebnega prostora za uriniranje in
iztrebljanje, saj so zelo čiste živali.
Za higieno kožuha so pomembne peščene kopeli. Mogoče je kupiti različne komercialno pripravljene peščene kopeli za činčile. Najbolje je, da jim pesek ponudimo
vsak dan, za približno 30 min. V posodo, ki je dovolj velika, da se lahko činčila v njej povalja, nasujemo pesek
do višine 2–3 cm. Primerna bi bila tudi velika posoda za
hrano ali vodo iz nerjavečega jekla/kovine za pse. Posode s peskom ne puščamo v kletki dalj časa, ker začnejo
v njem opravljati potrebo. Najbolje je, da posodo s peskom ponudimo činčili izven njene kletke, na primer v
veliki kartonski škatli z odprtim zgornjim delom. Pesek
mora biti čist in brez iztrebkov.
Kletko čistimo vsaj enkrat tedensko, vsake 2–3 mesece
pa jo generalno očistimo in razkužimo. Nastanitev činčil
v zunanjih prostorih se ne priporoča.

PREHRANA

Sodijo med striktne rastlinojedce. V divjini se prehranjujejo z rastlinjem, ki ima nizko kalorično vrednost, nizko
vsebnost beljakovin in visoko vsebnost prehranskih vlaknin. Najpomembnejši del prehrane je seno, ki ga morajo imeti vedno na voljo v neomejenih količinah. Dajemo
jim kakovostno, travno seno. Lucernino seno ni priporočljivo, saj vsebuje velik odstotek beljakovin. Poleg sena
jim ponudimo tudi za eno jedilno žlico listnate zelenjave
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Slika 3.24: Činčila v kopeli s peskom (foto: arhiv
fotografij Klinike za ptice, male sesalce in plazilce,
Veterinarska fakulteta, Ljubljana)
na dan. Sadju in sladki zelenjavi se je treba izogibati, saj
povzročajo prebavne težave in spodbujajo razvoj zobnega kariesa. Primerne komercialne pelete morajo dobiti v
omejenih količinah (1–2 jedilni žlici na dan). Peleti morajo vsebovati vsaj 15–35 odstotkov prehranskih vlaknin,
16–20 odstotkov beljakovin in 2–5 odstotkov maščob.
Pelete jim ponujamo ob ustaljenem urniku, najbolje zvečer. Imajo zelo občutljiv prebavni sistem, zato moramo
menjavo hrane različnih proizvajalcev izvesti v roku vsaj
dveh tednov, da se nanje privadijo.
Činčilam lahko dajemo omejene količine posladkov,
primeren posladek so rozine, oreščki, ovseni kosmiči in
sončnična semena z lupino. Primerna količina sta 1–2
rozini ali oreščka na dan. Ne smemo jim dajati koruze,
zelja ali solate, ker lahko povzročajo prebavne težave.
Priporočljivo je, da imajo vedno na razpolago primeren
les, ki ga grizejo.
Vedno morajo imeti na razpolago svežo vodo, ki jo zaradi higiene ponudimo v napajalniku. Napajalnik je treba
redno čistiti z vročo vodo. Po potrebi jim v vodo dodajamo vitamine.
Odrasla činčila povprečno poje 21 g hrane in popije 45–
70 ml vode na dan.

ASISTIRANO/ROČNO HRANJENJE

Uporabijo se temu namenjene hrane ali ustrezni dobro
topni briketi/peleti, ki vsebujejo visoko vsebnost vlaknin
(vsaj 18 odstotkov). Zmešamo jih z vodo, dodamo vitamine, minerale in probiotike. Žival hranimo z brizgo, ponudimo ji 10–20 ml/kg hrane večkrat na dan. Obvezno je
tehtanje in opazovanje živali in iztrebkov.

TRANSPORT

Transportiramo jih v primernem transporterju. Na dno
transporterja položimo nedrsečo podlago, na voljo naj
imajo seno in vodo. Če živijo v skupini, je priporočljivo,
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da transportiramo več živali skupaj, da imajo družbo,
kar zmanjša stres. Transporter mora biti zračen.

VIDEZ ZDRAVE ŽIVALI

Zdrava činčila je pozorna, živahna, radovedna in družabna. Ima rumeno obarvane zobe,
brez izcedkov iz oči ali nosu. Kožuh je gost in
sijoč, brez sprijete dlake. Zdrava činčila redno
zauživa hrano in iztreblja.
SPLOŠNO O VETERINARSKEM PREGLEDU

Z anamnezo veterinar pridobi podatke o pasmi, starosti,
spolu, izvoru živali, preteklih boleznih, prehrani, iztrebljanju in uriniranju, nastanitvi, oskrbi, obnašanju in morebitnih zdravstvenih težavah.
Žival stehta, opazuje njeno dlako, držo, obnašanje, oceni
rejenost, telesno gradnjo, oceni/izmeri vrednosti osnovnih vitalnih funkcij (telesna temperatura, frekvenca srčnega utripa, frekvenca dihanja). Telesna temperatura
se meri rektalno. Pregleda ušesa, ustno (najpogosteje v
splošni anesteziji) in nosno sluznico ter očesne veznice
(oceni vlažnost, barvo, izcedek in morebitne spremembe). Pregleda tudi dolžino, položaj in barvo sekalcev in
ličnikov. Pretipa trebuh, predvsem v predelu debelega
črevesa, in posluša zvoke gibanja črevesa. Ogleda si tudi
stopala in kremplje.
Činčile so v naravi plen, zato skrivajo znake bolezni in
bolečine. Hudo bolne činčile so lahko zgrbljene, nenormalno hodijo, škripajo z zobmi, čepijo v kotu bivališča,
imajo resasto, zlepljeno dlako, motne oči, se ne odzivajo na okolico. Nekatera urgentna stanja, ki zahtevajo
takojšen obisk veterinarja, so neješčnost in odsotnost
iztrebkov, driska, težko dihanje, upiranje gibanju, težek
porod, vročinski udar, omot iz dlake okoli penisa ali t. i.
'fur ring', zlomi kosti.

Slika 3.25: Asistirano hranjenje činčile (foto: arhiv
fotografij Klinike za ptice, male sesalce in plazilce,
Veterinarska fakulteta, Ljubljana)

ROKOVANJE

S činčilo ravnamo mirno in nežno. So zelo okretne, zato
jih je težko ujeti, pomaga, da je soba rahlo zatemnjena
in da ni glasnih zvokov. Redko grizejo, a se med rokovanjem rade zvijajo, pri čemer se lahko izmuznejo iz rok.
Z eno roko jo nežno primemo okoli trupa pod prednjimi nogami, z drugo pa podpremo zadek. Lahko jo z eno
roko primemo tudi za koren repa, z drugo pa podpremo
telo. Mlade činčile le nežno objamemo okoli prsnega
koša. Med rutinskim pregledom jo lahko umirimo tako,
da jo nežno zavijemo v brisačo. Činčile nikoli ne smemo
dvigovati za vratno kožno gubo, saj ji v tem primeru na
mestu prijema odpade dlaka in potrebnih je več tednov,
da spet zraste.
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Slika 3.26: Prebujanje činčile v ogrevanem in
mirnem okolju po kirurškem posegu (foto: arhiv
fotografij Klinike za ptice, male sesalce in plazilce,
Veterinarska fakulteta, Ljubljana)
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FIZIOLOŠKE VREDNOSTI OSNOVNIH
VITALNIH FUNKCIJ
Telesna temperatura: 38–39 °C

Frekvenca utripa: 100 utripov/min (po nekaterih
podatkih iz literature tudi 200–350 utripov/min)
Frekvenca dihanja: 40–100 vdihov/min

APLIKACIJA ZDRAVIL

Zdravila lahko apliciramo v usta z brizgo, v podkožje
vratne kožne gube ali občasno v mišico, kar pa zaradi
nevarnosti poškodbe živcev ni priporočljivo.
Tekočinsko terapijo lahko apliciramo v usta, podkožno,
v žile , trebušno votlino ali kost.
Nekateri antibiotiki pri činčilah povzročajo spremembo
črevesne mikrobiote, predvsem takrat, ko so aplicirani
oralno.
Kri se najpogosteje odvzame iz velike sprednje dovodnice (v. cava cranialis), vratne vene (v. jugularis) ali lateralne
prikrite vene (v. saphena). Pri zdravi živali lahko varno
odvzamemo za 1 odstotek telesne teže krvi (0,5–2 ml).

POGOSTE ZDRAVSTVENE
TEŽAVE

Najpogostejše zdravstvene težave pri činčilah so bolezni
zob, bolezni prebavil, bolezni dihal, kožne bolezni, vročinski udar in poškodbe. S starostjo se pogosto pojavijo
tudi srčne bolezni in težave s sklepi (artritisi).

BOLEZNI ZOB IN USTNE VOTLINE

Najpogostejše težave z zobmi so nepravilni ugriz (malokluzija) ličnikov in posledično tudi sekalcev. Vidimo
lahko podaljšane in neprimerno/nepravilno obrabljene
krone.
Znaki težav z zobmi so težave med žvečenjem, zmanjšan
apetit, hujšanje, mokra brada zaradi slinjenja, nezmožnost zapiranja ust. Podaljšane/neprimerno obrabljene
krone lahko formirajo ostre konice, ki poškodujejo lično
sluznico in/ali jezik.
Pri činčili podaljšanje ličnikov vodi v nastanek kronskih
špic iz ličnikov spodnje čeljusti proti jeziku, ličniki zgornje čeljusti pa lahko poškodujejo lično sluznico.
Pri pregledu zob v splošni anesteziji se oceni barva, dolžina, ravnina grizne ploskve (normalna je horizontalna),
ugriz, pregledajo se mehka tkiva v ustni votlini, otipajo
se kosti zgornje in spodnje čeljusti. Priporočljivi so rentgensko slikanje in računalniška tomografija (CT) glave
ter tudi druge diagnostične metode.
Težave z zobmi pogosto nastopijo kot posledica neprimerne prehrane živali, lahko tudi zaradi genetike ali poškodb zobovja.
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Zdravijo se z brušenjem zob v splošni anesteziji, odpravo drugih težav in spremembo obroka. Ščipanje zob je
neprimerno in se strogo odsvetuje.

BOLEZNI PREBAVNEGA SISTEMA

So pogosto posledica težav z zobmi, neprimerne prehrane (preveč zelenjave ali sadja, premalo vlaknin), prehitre menjave hrane, zaužitja tujka, sistemskih obolenj,
bakterijskih infekcij črevesja (E. coli, Salmonella spp.,
Clostridium perfringens), glivičnih okužb (Candida spp.),
infestacij s paraziti (Cryptosporidium spp., Giardia spp.,
Eimeria chinchillae) ali neustrezne uporabe antibiotikov.
Najpogostejše klinične prezentacije so zaprtje, driska in
napenjanje. Ob zaužitju tujka se ta pogosto ustavi v požiralniku.
Klinični znaki zaprtja so odsotnost ali zmanjšana količina iztrebkov. Če so iztrebki prisotni, so manjši, trdi in
nepravilne oblike, trebuh je na otip trd. Bolne činčile
so neješče in manj aktivne. Žival se napenja, ampak ne
iztreblja, zavzema nenavadne položaje, saj poskuša tako
zmanjšati nelagodje in bolečino.
Klinični znaki napenjanja so povečan, napet in trd trebuh, oslabelost, ležanje na boku, apatija, šok.
Najpogostejši tujki v požiralniku so rozine, koščki sadja,
oreščki, koščki stelje. Klinični znaki tujka v požiralniku so
slinjenje, dušenje, siljenje na bruhanje in/ali oteženo dihanje.
Potreben je previden izbor antibiotikov za činčile, predvsem pri aplikaciji v usta, saj lahko spodbudijo razvoj
enterotoksemije. Antibiotiki porušijo normalno črevesno mikrobioto in omogočajo razrast patogenih bakterij
(klostridiji), ki izločajo toksine. Posledice so vodena, rjava driska, zastoj prebave, toksični šok, kolaps in nenaden pogin.
Prebavne bolezni zdravimo s spremembo prehrane (kakovostno seno), tekočinsko in protibolečinsko terapijo.
Ob okužbi v terapijo vključimo antibiotična, antimikotična ali antiparazitarna zdravila, po potrebi druga zdravila. V primeru tujka ga poskušamo operativno odstraniti.

BOLEZNI DIHAL

Nastanek bolezni dihal pogosto pogojujejo slabe nastanitvene razmere, kot so slaba higiena, previsoka vlažnost
(nad 70 odstotkov) in temperatura okolice, prenaseljenost ali stres. Povzročitelji so običajno bakterije (Bordetella bronchiseptica, Streptococcus pneumoniae, Klebsiella
pneumoniae). Okužba zgornjih dihal se pogosto razširi
tudi na spodnja dihala in preko solzovoda na oči. Pljučnice so pogosta komplikacija. Klinični znaki bolezni dihal
so očesni in nosni izcedek, težko dihanje, kihanje, hropenje, neješčnost, apatičnost, hujšanje in lahko pogin.
Nujen je čimprejšnji pregled pri veterinarju, ki predpiše
primerno zdravljenje.

8.9.2019 8:58:27

42

3.3 / Činčila

BOLEZNI SRCA

Obolenje srčne mišice (kardiomiopatija) se kaže z nepravilnim srčnim ritmom in lahko tudi srčnim šumom. Na
rentgenski sliki se lahko opazi povečanje srčne silhuete.
Vzroki za nastanek so lahko prirojene/kongenitalne napake, pomanjkanje selena in vitamina E v prehrani, visoka vsebnost maščob ali kalcija v prehrani ter debelost.
Po ultrazvočnem pregledu prsne votline se zdravi na
podlagi navodil veterinarskega kardiologa. Poleg specifičnega zdravljenja se svetuje sprememba prehrane ter
dodajanje selena in vitamina E.

BOLEZNI SEČIL

Vnetje sečnega mehurja, sečni kamni s sekundarnimi
bakterijskimi okužbami se kažejo z oteženim uriniranjem, urin ima lahko intenziven vonj. Pogosto je prisotna tudi kri v urinu.
Povečana količina urina je lahko posledica sladkorne
bolezni. Vzrok je najpogosteje prevelik vnos ogljikovih
hidratov in sladkorjev s prehrano. Posledično pride do
glukozurije (prisotnosti glukoze v urinu). Činčila takrat
več pije, hujša, nastane lahko katarakta (siva mrena).
Parafimoza z omotom dlake okoli penisa ali t. i. 'fur ring'
je stanje, pri katerem pride do kopičenja dlake okoli penisa v prepuciju, kar vodi v otekanje penisa in oteženo
ali onemogočeno uriniranje. Če ne ukrepamo, lahko bolezen privede do hudih zapletov.
Na dan činčile proizvedejo 1 ml/kg telesne teže urina,
normalen pH urina je 8–9.

KOŽNE BOLEZNI

Činčile so pogosto okužene z dermatofiti (Trichophyton
mentagrophytes, Microsporum canis, Microsporum gypseum), vendar je klinična slika redka. Ob padcu odpornosti
se lahko prekomerno razmnožijo in povzročijo področja
brez dlake, predvsem na glavi v okolici oči. Spremembe
lahko srbijo in krvavijo. Vzrok za namnožitev dermatofitov sta lahko tudi slaba higiena in vlažnost peščene kopeli. Zdravi se z antimikotiki.
Področja brez dlake se lahko pojavijo tudi ob stresu,
zaradi grizenja dlake med sostanovalci, neprimernega
rokovanja, zunanjih parazitov (uši, bolhe) ali poškodb
zaradi kletke/pohištva.
Vnetje kože na področju zadka (vlažni dermatitis) je posledica težav pri uriniranju (sečni kamni), driske, ortopedskih težav (hrbtenica, sklepi), težav z zobmi ali slabe higiene kletke. Treba je odpraviti primaren vzrok, očistiti in
osušiti poškodovano kožo ter odmakniti peščeno kopel,
dokler ni področje suho.
Pododermatitis je pogostejši pri debelih živalih. Pojavi se lahko tudi zaradi neaktivnosti živali (bolečina, po
operaciji) ali neprimerne podlage (slaba higiena, rešetkasta tla). Koža na stopalih sprva postane rdeča, nato
se pojavijo otekline in ulcerativne poškodbe kože. Treba
je odpraviti primaren vzrok, zdraviti z antibiotiki in analgetiki ter občasno rano tudi kirurško oskrbeti. Prizadeta
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okončina se lahko povije.
Abscesi/ognojki so pogosto posledica ugrizov med
sostanovalci (Streptococcus spp., Staphylococcus spp.).
Potrebni sta kirurška oskrba in antibiotična terapija.

NEVROLOŠKE BOLEZNI

Živčni znaki (kroženje, tremor, krči, nekoordinirano gibanje) so lahko posledica pomanjkanja vitamina B1 (tiamin), kalcija pri mladičih ali brejih samicah, zastrupitve
(svinec), okužb (Listeria monocytogenes).
Tortikolis je posledica okužbe srednjega in/ali notranjega ušesa (Streptococcus spp.), ki se lahko razširi na ušesa
tudi ob dihalnih boleznih ali drugih sistemskih okužbah.
Klinični znaki so nagnjena glava, hoja v krogu, prevračanje na bok, tresenje glave, zmanjšana ješčnost in živahnost.

VROČINSKI UDAR

Je posledica previsoke temperature okolja (nad 28 °C),
predvsem ob kombinaciji z visoko vlažnostjo ali izpostavljenostjo neposredni sončni svetlobi/pripeki.
Znaki so povišana telesna temperatura, polnokrvna
ušesa, slinjenje, pospešeno dihanje, sopenje, ležanje na
boku, apatičnost. Hitro po nastopu vročinskega udara
postanejo živali dehidrirane, kar posledično privede do
zastoja prebave, endotoksemije, znižane telesne temperature, šoka in pogina.
Ob nudenju prve pomoči činčilo odstranimo z neposredne sončne svetlobe/pripeke in jo namestimo v hladnejši prostor (s temperaturo med 10–21 °C). Hladimo
jo s hladno vodno kopeljo. Činčilo čim prej odpeljemo k
veterinarju, kjer ta preveri njene vitalne funkcije, izvede
tekočinsko terapijo in zdravi z ustreznimi zdravili.

DRUGE ZDRAVSTVENE TEŽAVE

Očesni izcedek je pri činčilah lahko posledica prekomernega kopanja v pesku, pesek je lahko tudi umazan in/
ali vlažen. Pogost vzrok solzenja so tudi bolezni zob ali
okužbe. Klinični znaki so polnokrvne in otečene veke,
bel izcedek iz oči, priprto ali z izcedkom zlepljeno oko.
Opravi se pregled ustne votline. Vedno je treba ugotoviti
primaren vzrok bolezni oči. Glede na diagnozo lahko živali izpiramo oko, prepiramo solzovode, zdravimo pa topikalno in/ali sistemsko, najpogosteje z antibiotiki. Med
zdravljenjem živali ne dovolimo kopanja v pesku.
Pogoste so tudi poškodbe, predvsem zlomi kosti nog,
ugrizi, zdrsi kože z repa in samopoškodbe. S starostjo se
lahko razvije osteoartritis.
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3.4 degu
(Octodon degus)

Razred:

Mammalia

Red:

Rodentia

Družina:

Octodontidae

Rod:

Octodon

Vrsta:

Octodon degus

Ogroženost
po IUCN:
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najmanj ogrožena vrsta

BIOLOGIJA
Deguji so srednje veliki glodavci, ki izhajajo iz severnega
in centralnega dela Čila, na zahodnem pobočju gorovja Andi. Živijo v odprtih, stepskih ekosistemih, na nadmorski višini 1200 m. Radi kopljejo, v tleh imajo urejene
zapletene sisteme rovov in brloge. Samice vzgajajo mladiče v skupnih brlogih. Pri vzgoji sodelujejo tudi samci.
Sodijo med budri podobne glodavce (histrihomorfe). So
dnevno aktivne živali, z večjo aktivnostjo zjutraj in zvečer. So zelo socialni in živijo v družinah, sestavljenih iz
1–2 samcev, 2–5 samic in njihovih mladičev. Družine se
združujejo v večje skupine, ki lahko obsegajo tudi več
kot 100 živali. Med raziskovalnim, spolnim in socialnim
obnašanjem se oglašajo z različnimi žvižgi in klici. S kriki opozarjajo na nevarnost. Ob pretepih in agresivnem
obnašanju šklepetajo z zobmi in udarjajo z zadnjimi
nogami ob tla kot opozorilo nasprotniku. Svoj teritorij
označujejo z urinom in izločki analnih žlez.
Dlaka po hrbtu je sivorjave barve, po spodnjem delu
telesa in okoli oči pa kremno rumene. Rep je dolg, na
konici ima značilen čop iz daljših črnih dlak. Imajo dobro
razvite vid, sluh in voh.
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ANATOMSKE IN FIZIOLOŠKE
ZNAČILNOSTI

Degu na videz spominja na činčilo, le da je manjši. Je
gibčen in aktiven, dobro pleza in skače. Zadnje noge so
daljše kot sprednje. Na zadnjih in prednjih nogah imajo
po 5 prstov, prvi prst je manjši in ima na prednji nogi
namesto kremplja noht. Prednje noge uporabljajo za
prijemanje hrane.

Slika 3.27: Deguji so socialne živali in živijo v
družinah (foto: Lara Zavrnik)

UDOMAČITEV

Deguje so udomačili na koncu 20. stoletja kot laboratorijske živali z namenom različnih raziskav, predvsem
s področja sladkorne bolezni, katarakte, Alzheimerjeve
bolezni in cirkadianega ritma. Kot ljubiteljsko vrsto živali
so ga začeli vzrejati šele zadnjih 15 let.

Slika 3.29: Deguji so zelo gibčne in aktivne živali
(foto: Lara Zavrnik)

Slika 3.28: Degu med spanjem. V preteklosti so
deguje uporabljali za raziskavo cirkadianega ritma.
(foto: Lara Zavrnik)
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Ima velika ušesa, ki so slabo odlakana in temno pigmentirana. Imajo črne oči z lateralnim položajem in širok
vidni spekter. Deguji zaznavajo ultravijolični svetlobni
spekter. Vsi zobje so odprtokoreninski in neprestano
rastejo vse življenje. Sekalci so bledo oranžne barve.
Grizna ploskev ličnikov ima obliko osmice. Imajo velik
cekum, v katerem poteka mikrobna prebava vlaknin. Pri
degujih je prisotna cekotrofija s cekofagijo. Normalno
cekotrofov ni mogoče videti v kletki, saj jih degu takoj
poje neposredno iz anusa. Poleg tega so tudi koprofagi,
to pomeni, da zauživajo tudi navadne iztrebke, najpogo-
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steje to počno ponoči. Ugotovljeno je, da deguji pojedo
38 odstotkov vseh iztrebkov, izločenih v 24 h. Cekotrofija in koprofagija se začneta pri treh dneh starosti. Mlečna žleza ima 4 pare seskov. Moda pri samcu pogosto
ležijo intraabdominalno, ingvinalni kanal ostane odprt
celo življenje. Nimajo pravega skrotuma, prisotni sta
dve majhni skrotalni vrečki, ki se nahajata ob anusu. So
inducirani ovulatorji, v ujetništvu se lahko parijo kadarkoli v letu. V divjini se parijo enkrat, največ dvakrat letno,
običajno na začetku in koncu pomladi. Samice običajno
ne gradijo gnezda, kotijo pa v zgodnjih jutranjih urah. V
povprečju imajo v leglu 4–6 mladičev. Skotijo se odlakani, vidijo, slišijo in imajo zobe. V prvem tednu življenja
začno jesti trdno hrano, zato naj imajo na voljo tudi travno seno in vodo. Okolico začnejo raziskovati že nekaj ur
po rojstvu.

45

dovati in posledično pobegniti. Stene kletke so lahko iz
rešetk, lahko pa jih namestimo v steklen terarij z učinkovitim zračenjem. Kletka mora biti visoka in prostorna,
priporočena velikost je 2 x 2 x 1 m. V njo namestimo
skrivališča (za vsako žival vsaj eno), police na različnih
ravneh, veje za grizenje in plezanje, igrala, tunele, lestve
in kolo za razgibavanje, ki mora biti enovito, tako da se
ne poškodujejo.
Na dno kletke položimo primerno steljo, ki se ne praši in
ni plesniva. Primerna je žagovina, lesni oblanci ali stelja
iz koruznih storžev. Vsaj na enem mestu morajo imeti
na voljo tudi globok substrat za kopanje rovov.

OSNOVNI FIZIOLOŠKI PODATKI
Telesna masa: 			

200–300 g

Dolžina telesa: 			

12,5–19,5 cm

Dolžina repa: 			

10,5–16,5 cm

Dolžina spolnega ciklusa
in gonitev: 			

ovulirajo inducirano

				

(po koitusu)

Spolna zrelost: 			

6 mesecev

Brejost: 			

87–93 dni

Število mladičev: 		

1–10

Rojstna teža: 			

14 g

Dojenje: 			

4 tedne (28–42 dni)

Pričakovana življenjska doba:

5–7 let

Zobna formula: 			

1013/1013

DOLOČANJE SPOLA

Spol določamo na podlagi anogenitalne razdalje. Razdalja med analno in genitalno odprtino je pri samcih precej
večja kot pri samicah. Penis razen v času kopulacije ni
viden, izboklina na tem mestu je podaljšek sečnice in je
prisotna pri obeh spolih, zato se je ne sme zamenjati za
penis. Samcu je mogoče izvihati penis, prav tako imajo
prisotno tipljivo os penis (bakulum).

NASTANITEV IN OSKRBA

Ker so zelo socialne živali, nimamo nikoli nastanjene le
ene živali, ampak vsaj par ali večje skupine. Priporočljivo
je, da imamo skupaj nameščene živali istega spola in iz
istega legla. Združevanje odraslih živali lahko povzroči
hude pretepe in poškodbe.
Nastanimo jih v okolju brez prepiha in neposredne sončne svetlobe. Optimalna temperatura okolja je 22–24 °C.
Temperature nad 28 °C lahko povzročijo pregrevanje.
Priporočen je 12-urni dnevno-nočni ritem. Nastanimo
jih v trpežni kletki, ki je z grizenjem ne bodo mogli poško-
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Slika 3.30: Skupina degujev v viseči vreči (foto: Ines
Dvoršak)

Dlako si negujejo s kopanjem v pesku, zato jim tudi v
ujetništvu omogočimo peščene kopeli – uporabimo dovolj veliko posodo, v katero damo pesek za činčile. Posodo s peskom ponudimo vsak dan ali vsaj nekajkrat
tedensko, v kletki jo pustimo približno 30 min, potem
pa jo odstranimo. Pesek je treba redno menjati, saj ga
hitro onesnažijo z urinom, iztrebki in izločki analnih žlez.

PREHRANA

So striktni rastlinojedi/herbivori. V naravi se prehranjujejo s zelmi, travami, listjem, občasno tudi s semeni, lubjem in celo svežimi iztrebki konj ali goveda. V ujetništvu
jih hranimo s travnim senom v neomejenih količinah in
z majhno količino primernih komercialno pripravljenih
peletov za deguje, ki morajo vsebovati 28 odstotkov prehranskih vlaknin, 16 odstotkov beljakovin in 3 odstotke
maščob. V manjših količinah (do 20 odstotkov dnevno
zaužite hrane) jim ponudimo tudi svežo listnato zelenjavo (zeleno listnato zelenjavo, kot so listnati ohrovt ali
zelje, zelena solata, detelja) ali travo, ki mora biti dobro
oprana in osušena. Kot posladek jim lahko v majhnih količinah ponudimo ovsene kosmiče. Ne dajemo jim oreščkov in sončničnih semen, ker vsebujejo preveliko količino maščob in povzročajo debelost. Izogibamo se sadja
ali sladke zelenjave, saj so nagnjeni k sladkorni bolezni.
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Vedno naj imajo na voljo svežo vodo, najbolje v napajalniku. Napajalnik je treba dnevno čistiti z vročo vodo in
menjati vodo za pitje.
Odrasel degu normalno poje 10–15 g hrane in popije
10–40 ml vode na dan.

ROČNO/ASISTIRANO HRANJENJE

Uporabijo se temu namenjene hrane ali ustrezni, dobro
topni briketi/peleti z visoko vsebnostjo vlaknin. Zmešamo jih z vodo, dodamo vitamine, minerale in ostale podporne snovi. Hranimo jih z brizgo. Redno spremljamo
telesno maso ter količino, velikost in strukturo iztrebkov.

TRANSPORT

Prevažamo jih v primernem transporterju, v katerega
namestimo ustrezno steljo, ponudimo jim tudi vodo in
hrano. Transportiramo več živali skupaj v istem transporterju, da imajo družbo, kar zmanjša stres. Transporter mora biti iz trpežnega materiala.

VIDEZ ZDRAVE ŽIVALI

Zdrav degu ima čisto in svetlečo dlako, brez
golih mest. Ima bistre oči in čiste nosnice. Je živahen in radoveden. Ima bledo oranžno obarvane sekalce, sluznice so rožnate, brez razjed
in izcedka. Zdrav degu ima dober apetit in redno iztreblja.

ROKOVANJE

Deguja nikoli ne prijemamo za rep, saj lahko pride do
zdrsa kože. Primemo ga tako, da ga objamemo z dlanmi
obeh rok in dvignemo iz kletke. Pregledamo ga na nedrseči podlagi, potrebna je previdnost, saj lahko ugrizne.
Najbolje je, da jih tehtamo v primerni zaprti, a zračni posodi, saj so zelo hitri in okretni in lahko skočijo na tla ter
se poškodujejo.

SPLOŠNO O VETERINARSKEM PREGLEDU

Pomembna je anamneza, s katero veterinar pridobi podatke o starosti, spolu, o izvoru živali, o preteklih boleznih, prehrani, defekaciji in uriniranju, nastanitvi, oskrbi,
o morebitnih spremembah v obnašanju ali zdravstvenih
težavah.
Najprej pregleda degujev videz – njegovo držo, hojo,
rejenost, konstitucijo in dlako. Pregleda ušesa, ustno in
nosno sluznico ter očesne veznice. Oceni/izmeri fiziološke vrednosti osnovnih vitalnih funkcij (telesno temperaturo, frekvenco srčnega utripa in frekvenco dihanja).
Pregleda dolžino in položaj sekalcev ter ličnikov. Otipa
trebuh in posluša zvoke gibanja črevesja. Pregleda področje zadka, podplate in kremplje.
Tudi deguji skrivajo znake bolečine ali bolezni, zato je
treba biti pozoren na vsakršne spremembe v obnašanju, prehranjevanju, iztrebljanju, uriniranju ali izgubi
telesne teže. Priporoča se, da lastnik redno tedensko
tehta žival. Nekatera urgentna stanja, ki zahtevajo takojšen obisk veterinarja, so neješčnost, oteženo dihanje,
poškodbe (zlomi, zdrs kože z repa), driska, živčni napadi
ali vročinski udar.

Slika 3.32: Klinični pregled deguja v splošni anesteziji (foto: arhiv fotografij Klinike za ptice, male
sesalce in plazilce, Veterinarska fakulteta, Ljubljana)
Slika 3.31: Pri deguju so zdravi sekalci obarvani
bledo oranžno (slika: Lara Zavrnik)
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FIZIOLOŠKE VREDNOSTI OSNOVNIH
VITALNIH FUNKCIJ
Telesna temperatura: 37,9 °C

Frekvenca srčnega utripa: 274 utripov/min
Frekvenca dihanja: 196–264 vdihov/min

APLIKACIJA ZDRAVIL

Zdravila jim lahko apliciramo v usta z brizgo, v podkožje
(kožna guba na vratu ali hrbtu), veno, trebušno votlino
ali mišico (ni priporočljivo zaradi nevarnosti poškodbe
živcev).
Tekočinsko terapijo lahko dobijo v usta, pod kožo, v trebušno votlino ali kost.
Kri se najpogosteje odvzame iz sprednje velike dovodnice (v. cava cranialis), vratne vene (v. jugularis) ali repne
vene (v. coccygea). Uporabi se splošna anestezija. Zdravemu deguju lahko odvzamemo za 1 odstotek telesne
teže krvi (0,5–1 ml).

POGOSTE ZDRAVSTVENE
TEŽAVE

Pogoste so težave z zobmi, bolezni prebavil, bolezni dihal, bolezni kože, sladkorna bolezen in poškodbe repa
ali ostalih delov telesa.

Slika 3.33: Kirurška odstranitev spremembe (najverjetneje tumorja) pri deguju (foto: arhiv fotografij
Klinike za ptice, male sesalce in plazilce, Veterinarska
fakulteta, Ljubljana)

BOLEZNI ZOB IN USTNE VOTLINE

Najpogostejše težave z zobmi so nepravilni ugriz (malokluzija) ličnikov, občasno sekalcev, pojavijo se tudi
zlomi zob. Ob pregledu ustne votline so običajno vidne
podaljšane in neprimerno obrabljene krone.
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Znaki težav z zobmi so neješčnost, slinjenje, hujšanje,
oteženo žvečenje in občasno težko dihanje.
Pri pregledu zob se pregledajo položaj in dolžina zob,
ugriz, ustna sluznica, palpirajo se kosti zgornje in spodnje čeljusti. Klinični pregled diagnostično dopolnimo z
rentgenskim slikanjem in računalniško tomografijo (CT)
glave ter po potrebi drugimi preiskavami. Natančen pregled ustne votline in zob se opravi v splošni anesteziji.
Pregled je zaradi majhnosti živali težaven.
Domneva se, da je najpogostejši vzrok težav neprimerna prehrana (premalo vlaknin, ki so potrebne za obrabo
zob), čeprav nanje vplivajo tudi genetika, starost in poškodbe.
Zdravi se z odpravo vzroka in korekcijo zob. Podporo
zdravljenju deguju omogočimo z asistiranim hranjenjem in blaženjem bolečine. Prognozo obolenja je velikokrat težko napovedati. Bolezen je progresivna in se
običajno ponavlja.
Ščipanje zob je neprimerno in se strogo odsvetuje.

BOLEZNI PREBAVNEGA SISTEMA

Večinoma so posledica težav z zobmi, pomanjkanja gibanja, neprimerne prehrane (preveč zelenjave, sadja) ali
prehitre spremembe prehrane, vzrok pa so lahko tudi
okužbe s paraziti ali bakterijami ter nepravilna uporaba
antibiotikov.
Najpogostejša bolezen prebavil pri degujih je gastroenteritis (vnetje želodca in črevesja). Klinični znaki so
zmanjšan apetit, hujšanje, resasta dlaka, bolečine v trebuhu in driska. Deguji ne pijejo veliko vode, zato že ob
blagi driski hitro postanejo dehidrirani.
Ob nepravilni uporabi antibiotikov, predvsem po aplikaciji v usta, se črevesna mikrobiota selekcionira. Namnožijo se patogene bakterije (klostridiji), ki izločajo toksine.
Te povzročijo enterotoksemijo, ki vodi v toksični šok in
pogin.
Najpogostejši notranji paraziti pri degujih so praživali.
Eimeria exigua je kokcidija, ki je lahko dalj časa prisotna
v črevesju brez bolezenskih znakov. Okužena žival ima
oslabljen imunski sistem in je zato bolj občutljiva za sekundarne okužbe z bakterijami. Giardia spp. povzroči
hudo drisko pri mladičih in odraslih, ki se lahko konča
s poginom.

BOLEZNI OČI

Kot posledica poškodb, neprimerne peščene kopeli, slabe higiene in ventilacije, tujkov ali bakterijskih okužb se
lahko pojavi konjuktivitis ali druga vnetja oči. Ob napredovani bolezni zob se zaradi podaljšanih korenin in
posledično zmanjšane prehodnosti solzovodov pojavlja
eno- ali obojestransko solzenje (epifora).
Katarakta (siva mrena) je običajno posledica sladkorne
bolezni, tudi zastrupitev, alergij, starosti, redki pa se lahko že rodijo s to boleznijo (kongenitalno).
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Slika 3.34: Spremenjena in motna leča deguja je najpogosteje posledica sladkorne bolezni in je običajno
obojestranska (foto: dr. Zlatko Golob)

BOLEZNI DIHAL

navlaženosti kože zaradi težav pri uriniranju, lepljenja
iztrebkov na zadek (driska), slabe higiene tal ali nezmožnosti normalnega gibanja. Odpraviti je treba primarni
vzrok, očistiti in osušiti poškodovano kožo ter preprečiti
uporabo peščene kopeli, dokler ni področje suho.
Pododermatitis ali vnetje kože na stopalih je posledica
slabe higiene tal, trdih ali rešetkastih tal ali zmanjšane
aktivnosti živali. Koža na stopalih sprva postane rdeča,
nato se pojavijo otekline in ulcerativne poškodbe kože.
Odpraviti je treba primarni vzrok, zdraviti z antibiotiki in
analgetiki ter, če je mogoče, rano tudi kirurško oskrbeti.
Prizadeto okončino lahko povijemo.
Alopecija brez dermatitisa se lahko pojavi zaradi neprimernega rokovanja z degujem (dvigovanje za vratno
kožno gubo) ali prekomernega negovanja dlake, ki je
najpogosteje posledica stresa ali grizenja dlake zaradi
neprimerne prehrane. Najpogosteje se pojavi na trebuhu in tačkah, pogosteje pri starejših degujih. Grizenje dlake je tudi izkazovanje dominantnega položaja
v skupini. Dominantne živali grizejo dlako do kože po
različnih mestih (glava, hrbet), ob tem pa ostane koža
neprizadeta.

Pljučnica je ena najpogostejših bolezni pri degujih.
Najpogostejši povzročitelji so bakterije (Staphylococcus
aureus, Micrococcus spp., Klebsiella spp., Pseudomonas
aeruginosa). Na pojav bolezni vplivajo premrzlo okolje,
vlaga, slaba higiena kletke, slaba prehrana, prenaseljenost, stres, sočasne bolezni zob in druge bolezni. Živali
se okužijo z neposrednim stikom, s kontaminirano opremo, preko aerosola ali aspiracije. Bolezenski znaki so kihanje, izcedek iz oči in nosu, oteženo in boleče dihanje,
priprte oči, neješčnost in apatičnost.

BOLEZNI SPOLNIH ORGANOV

Pri samcih se najpogosteje pojavi vnetje penisa, ki je
posledica poškodb ali obroča dlake okoli penisa (parafimoza). Penis je občutljiv in boleč, žival ima boleče erekcije in težave pri parjenju ter uriniranju, pojavi se lahko
prolaps penisa.
Pri samicah, predvsem pri predebelih, se pojavljajo
zapleti med porodom in gravidnostna toksemija. Gravidnostna toksemija se pojavi nekaj dni po porodu. Znaki so apatičnost, neješčnost in mišični krči. Izpad maternice je lahko posledica težavnega poroda.
Izcedek iz vagine se lahko pojavi zaradi cist na jajčnikih,
gnojnega vnetja maternice, abortusa, težkega poroda ali
novotvorb na maternici.

KOŽNE BOLEZNI

Dermatitis (vnetje kože) običajno nastane kot posledica
sekundarne okužbe ran zaradi ugrizov, poškodb od kletke ali praskanja, kot posledica okužbe s paraziti. Klinični
znaki so spremembe na koži, brezdlačna področja, umazana in zlepljena dlaka ter krvavitve kože. Nastanejo lahko tudi ognojki.
Vlažni dermatitis na področju zadka je posledica stalne
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Slika 3.35: Mesto brez dlake na hrbtu deguja je
posledica grizenja dominantnega samca (foto: arhiv
fotografij Klinike za ptice, male sesalce in plazilce,
Veterinarska fakulteta, Ljubljana)

Tudi deguji so lahko okuženi z dermatofiti (Trichophyton
mentagrophytes), a so običajno brez kliničnih znakov.
Znaki okužbe se lahko pojavijo ob stresu, prenaseljenosti, zaradi slabe higiene peščene kopeli ali previsoke
vlažnosti okolja. Pojavijo se področja brez dlake, predvsem na glavi v okolici oči. Spremembe lahko srbijo in
krvavijo.
Okužbe z zunanjimi paraziti so redke. Infestirajo jih lahko rdeče pršice (Dermanyssus gallinae), ki so začasni paraziti. Večino časa se nahajajo v stelji in okolju, ponoči pa
preidejo na žival in sesajo kri. Povzročajo srbenje, nemir
in praskanje. Ob hudi okužbi se lahko pojavi anemija.
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bolezni so prekomerno pitje in uriniranje, hujšanje, prisotnost glukoze in ketonov v urinu ter posledično povečana občutljivost za okužbe sečil. Oboleli deguji imajo
povišano koncentracijo glukoze v krvi. Že 14 dni po nastanku hiperglikemije se lahko pojavi katarakta, opazno
je slabše celjenje ran. Bolezen preprečimo in zdravimo s
primerno prehrano. Hranimo predvsem z veliko sena in
listnate zelenjave. Hrano, ki vsebuje sladkor, melaso ali
med, izključimo iz nadaljnje prehrane. Poskrbimo, da je
žival v dobri kondiciji in ni predebela.

VROČINSKI UDAR

Slika 3.36: Sprememba (najverjetneje tumor) na
koži/v podkožju pri deguju (foto: arhiv fotografij
Klinike za ptice, male sesalce in plazilce, Veterinarska
fakulteta, Ljubljana)

NEVROLOŠKE BOLEZNI, BOLEZNI
MIŠIČNEGA IN SKELETNEGA SISTEMA

Deguja nikoli ne prijemamo in dvigamo za rep. Zaradi
prijema za rep lahko pride do poškodbe in zdrsa kože
z njega. Izpostavljeni del poškodovanega repa se lahko
vname, okuži in posuši ter čez nekaj dni odpade. Nemalokrat si ga degu z grizenjem dodatno poškoduje in tudi
sam odgrizne.
Poškodbe, kot so zlomi kosti in rane, običajno nastanejo
zaradi neprimernega rokovanja z degujem ali napada
drugih živali v domu (maček, pes, sovrstniki).
Ob neustrezni obrabi lahko kremplji preveč zrastejo,
se zvijajo, poškodujejo mehka tkiva podplatov/prstov
in povzročajo bolečino. Za boljšo obrabo krempljev degujem omogočimo plezanje, po potrebi pa krajšamo
kremplje.
Tortikolis je posledica vnetja srednjega in/ali notranjega
ušesa (Streptococcus spp.). Znaki tortikolisa ali 'krivega
vratu' so na stran nagnjena glava, tresenje glave, vrtenje v krogu, prevračanje in ležanje na boku. Obolenje se
najpogosteje zdravi z antibiotiki, protivnetnimi zdravili
in asistiranim hranjenjem.
Toxoplasma gondii povzroča toksoplazmozo, ki lahko
prizadene različne organe, zlasti možgane, oči, spolne
organe in mišice. Okužba najpogosteje poteka brez bolezenskih znakov. Pojavijo se lahko nespecifični klinični
znaki – apatičnost, povišana telesna temperatura, neješčnost, resast in neurejen kožuh, krči, tortikolis, pareze in paralize okončin, abortusi ali pljučnica.

Ob daljši izpostavljenosti temperaturam nad 28 °C,
predvsem ob visoki vlažnosti okolja in neposredni sončni svetlobi, pride do pregrevanja. Degu sope, se slini,
leži iztegnjen na boku. Kasneje pride do dehidracije in
posledično do zastoja prebave, endotoksemije, znižane
telesne temperature, šoka in pogina.
Ob nudenju prve pomoči deguja odstranimo z neposredne sončne svetlobe, ga nesemo v hladen prostor (10–
20 °C) in ga hladimo s hladno vodno kopeljo. Čim prej ga
odpeljemo k veterinarju.

NOVOTVORBE

Pri degujih je opisanih veliko različnih vrst novotvorb,
med njimi tudi primarni bronhoalveolarni karcinom
(metastaze v ledvicah in jetrih), hepatocelularni karcinom, hemangiom vranice, lipom in druge. Novotvorbe
so pogostejše pri starejših degujih.

SLADKORNA BOLEZEN

Deguji so nagnjeni k nastanku sladkorne bolezni. Pojavi se predvsem pri neprimerno hranjenih (sadje, sladka zelenjava, semenska hrana) in predebelih degujih,
pomemben dejavnik pa je genetska nagnjenost. Znaki
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3.5 mongolska
puščavska
podgana – gerbil
(Meriones unguiculates)

Razred:

Mammalia

Red:

Rodentia

Družina:

Muridae

Rod:

Meriones

Vrsta:

Meriones unguiculates

Ogroženost
po IUCN:

najmanj ogrožena vrsta

BIOLOGIJA

Mongolske puščavske podgane, puščavski skakači ali
enostavno gerbili so majhni miomorfni ali miši podobni
glodavci, ki izvirajo iz Mongolije in severovzhodne Kitajske. V naravi živijo v težkih razmerah v puščavah in stepah. Divje puščavske podgane kopljejo rove v zemlji in
pesku, v njih preživijo večino svojega časa. So dnevno
aktivne živali, najbolj pa zjutraj in zvečer. Gerbili ne zaužijejo pretirano veliko vode. V svojem naravnem habitatu med obdobji suše pridobijo vodo iz hrane.
Gerbili so socialne in radovedne živali, z njimi je sorazmerno enostavno ravnati. Redko ugriznejo in niso agresivni do sostanovalcev v kletki, razen če so prenaseljeni.
Ko so prestrašeni ali vznemirjeni, udarjajo ob tla z zadnjimi nogami. Nekateri gerbili lahko, ko so zadovoljni,
predejo podobno kot mačke.
Kožuh je bledo rumenkaste do peščene barve, trebuh in
boki pa so večinoma svetlejši kot hrbet.

UDOMAČITEV

Mongolske gerbile so v Evropo prinesli v 19. stoletju. V
ZDA so jih prinesli leta 1954. Udomačili so jih z namenom uporabe za laboratorijske živali in hišne ljubljenčke.

ANATOMSKE IN FIZIOLOŠKE
LASTNOSTI

Njihovo telo je dolgo in vitko. Zadnje noge so dolge in
živali omogočajo, da stoji skoraj pokončno in da lahko
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skače sorazmerno visoko. Na prednjih nogah imajo po 5
prstov, na zadnjih pa po 4. Njihov rep je prekrit z dlako,
na korenu repa je dlaka kratka, proti koncu pa je vedno
daljša. Udomačeni gerbili so lahko različnih barv: beli,
zlati, cimetasti, črni, sivi, modrosivi, aguti, lahko so tudi
lisasti. Na trebuhu imajo veliko žlezo (abdominalna žleza), ki je vidna kot oranžno obarvano ovalno območje
brez dlake. Žleza je bolje vidna pri samcih kot pri samicah. Izločki teh žlez se uporabljajo za označevanje teritorija. Ko samci vstopijo v puberteto, se žleza poveča.
Očesne jamice so plitve, zato so oči normalno izbuljene.
Za očesnim zrklom leži Harderjeva žleza, katere izloček
vsebuje lipide in rdeč pigment porfirin. Funkcija izločka
je lubrikacija očesa in normalno ni viden, saj si ga žival
redno odstranjuje med umivanjem. Imajo veliko srednje
uho, kar jim omogoča slišati tudi nizke zvočne frekvence, kot je šuštenje sovjih kril. Sekalci rastejo vse življenje
in so vrsta zobovja z odprto korenino. Ličniki so vrsta
zobovja z zaprto korenino in po erupciji ne rastejo več.
Zobje so lahko oranžne, rumene ali bele barve. Želodec
ima močan sfinkter kardije, zato ne morejo bruhati. Cekum je velik in debelo črevo je dolgo. Gerbili so koprofagi. Urin je močno skoncentriran, da je izločanje vode
čim manjše.
Pri samcih ingvinalni kanal ostane odprt celo življenje,
zato lahko moda povlečejo iz skrotuma v trebušno votlino. Samice so poliestrične in spontano ovulirajo. Estrus/
gonitev se lahko ponovno pojavi že 24 ur po kotitvi, zato
je priporočljivo ločiti samce od samic, razen če je ponovna brejost zaželena. Brejost je kratka. Pri samicah, ki so
bile oplojene v prvem estrusu po kotitvi, se lahko pojavi
zakasnela implantacija, brejost lahko takrat traja več kot
3 tedne (do 46 dni). Mladiči se skotijo goli, slepi in gluhi.
Oči odprejo 16–21 dan starosti. Samica lahko poje svoje
mladiče (kanibalizem), če jo preveč vznemirjamo, rokujemo z njenimi mladiči, ima preslabo kondicijo, je temperatura okolice prenizka ali ima neprimerno prehrano.
Lastnik mora samici ponuditi dovolj hrane, material za
izdelavo gnezda ter topel in miren prostor vsaj 1–2 tedna po kotitvi. Različnospolni pari lahko skupaj ostanejo
celo življenje. Samec pomaga pri vzgoji mladičev, zato je
priporočljivo, da ga pustimo s samico.
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OSNOVNI FIZIOLOŠKI PODATKI
Telesna masa: 			

70–130 g

Dolžina telesa: 			

95–180 mm

Dolžina repa: 			

100–193 mm

Dolžina spolnega ciklusa:

4–7 dni

Gonitev: 			

12–18 ur

Spolna zrelost: 			

samci 9–18 tednov,

				

samice 9–12 tednov

Brejost: 			

23–26 dni

Število mladičev: 		

3–8

Dojenje: 			

21–28 dni

Rojstna teža: 			

2,5–3,5 g

Pričakovana življenjska doba:

1,5–2,5 let

Zobna formula: 			

1003/1003

DOLOČANJE SPOLA

Spol lahko določimo z ocenitvijo razdalje med genitalno
in analno odprtino, pri samicah je krajša kot pri samcih.
Pri odraslih samcih vidimo skrotum. Žleza lojnica na trebuhu je bolje vidna pri samcih kot pri samicah. Samice
imajo 4 pare seskov, samci jih nimajo.

NASTANITEV IN OSKRBA

So zelo socialne živali, zato je najbolje, da so nameščeni
v parih ali enakospolnih skupinah. Idealno je, da skupine oblikujemo, preden živali dosežejo puberteto. Do
sporov pogosteje prihaja med samicami kot med samci.
Idealna temperatura okolja je 18–22 °C. Izogibati se je
treba ekstremnih temperatur, saj lahko povzročijo vročinski udar. Kletka ne sme biti izpostavljena neposredni
sončni svetlobi ali prepihu. Priporočljiva je nizka vlažnost okolja (do 50-odstotna).
Bivališče gerbilov pogosto imenujemo gerbilarij. Za
gerbilarij se priporoča kletka ali pravokotna steklena
posoda v obliki akvarija s trdnim dnom in mehko steljo.
Rešetkasta tla se odsvetujejo, ker veliko stojijo na zadnjih nogah. V gerbilariju je priporočljiv globok nastil (več
kot 15 cm), da lahko kopljejo rove. Primerna stelja je na
primer žagovina, rezan papir, šota ali stelja iz koruznih
storžev. Pesek ni priporočljiv. Ponudimo jim tudi material za izgradnjo gnezda, na primer seno ali mlet papir.
Gerbili načeloma ne plezajo, so pa sposobni visoko skočiti, zato mora biti kletka dobro zaprta. Priporočljivo je,
da ima gerbilarij precej visoke stene in je čim večji ter
da so v njem police na različnih ravneh, kar spodbuja
gibanje. V gerbilarij namestimo igrala – tunele, lestve,
viseče mreže, lesene igrače za grizenje, karton, veje in
kolo za tek. Kolo naj bo izdelano tako, da se gerbil ne
more poškodovati. V gerbilariju potrebujejo gerbili vsak
svoje skrivališče, priporočljivo je, da so iz lesa, da jih lah-
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ko grizejo. Lahko jih spuščamo iz kletke, da se razgibajo,
vendar le pod nadzorom in v varnem okolju.
Gerbili zelo malo iztrebljajo, zato najverjetneje zadostuje čiščenje bivališča enkrat tedensko ali po potrebi.
Potrebujejo peščeno kopel, da negujejo svoj kožuh. Ponudimo jim komercialno pripravljene peščene kopeli za
činčile. Najbolje je, da jim pesek ponudimo vsak dan, za
približno 30 min. V posodo nasujemo pesek do višine
2–3 cm. Posode s peskom ne puščamo v gerbilariju dalj
časa, ker začnejo v njem opravljati potrebo. Pesek mora
biti čist in brez iztrebkov.

TRANSPORT

Transportiramo jih v primerno velikem transporterju,
vanj damo seno ali drug ustrezen material, v katerega
se lahko skrijejo. Na dno lahko položimo časopisni papir. Ponudimo jim vodo, ob daljših transportih pa tudi
hrano.

ROKOVANJE

Gerbili redko ugriznejo. Če smo prej rokovali s katero od
plenilskih živalskih vrst, si moramo prej temeljito umiti
roke, lahko tudi zamenjamo oblačila. Dvigujemo jih tako,
da jih objamemo z dlanjo, občasno tudi s prijemom za
kožno gubo na vratu. Ne smemo jih dvigovati za rep, saj
se ta hitro poškoduje – najpogosteje pride do zdrsa kože
s konice repa. Pregled gerbila opravimo nad pregledovalno mizo, da ga lahko hitro in varno odložimo, če nas
ugrizne, ali da ne pade pregloboko, če nam uide iz rok.

VIDEZ ZDRAVE ŽIVALI

Slika 3.37: Gerbil pred skrivališčem (foto: Nika
Janežič)

PREHRANA

So omnivori. V naravi se prehranjujejo z zeleno vegetacijo, koreninami, semeni, žiti, sadjem in insekti.
Hranimo jih s komercialno hrano za mongolske gerbile.
Hrana mora vsebovati najmanj 20 odstotkov beljakovin.
Ne sme vsebovati več kot 4 odstotkov maščobe, saj hitro
razvijejo povišano koncentracijo holesterola v krvi. Priporočljivo je, da je hrana peletirana, saj s tem preprečimo selektivno hranjenje. Vedno naj imajo na voljo tudi
kakovostno seno. Kot dodatek jim ponudimo manjše
količine trde zelenjave (kumara, bučka, korenje, brokoli)
ali sadja (jabolko, banana, hruška, melona), tudi svežo
travo. Kot posladek jim lahko ponudimo žuželke, ličinke
ali malo kuhanega jajca, redko pa sončnična semena ali
oreščke, saj lahko hitro postanejo predebeli. Posladki
naj vsebujejo veliko beljakovin in malo maščob. Gerbili
radi skladiščijo hrano v svojih skrivališčih, zato je treba
staro hrano redno odstranjevati. Vedno morajo imeti na
voljo svežo vodo, priporočljivo je, da jim jo ponudimo v
napajalniku. Napajalnik je treba vsak dan umiti z vročo
vodo in zamenjati vodo za pitje.
Odrasli gerbili na dan pojejo 5–7 g hrane (8 g/100 g telesne teže) in popijejo 4–5 ml vode.
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Zdrav gerbil ima bistre oči, čiste nosnice, normalen ugriz sekalcev, gladek, negovan kožuh
in trdne iztrebke. Očesne veznice in sluznice so
rožnate, brez razjed, ran ali izcedka. Je živahen in radoveden. Ima dober apetit in redno
iztreblja.
SPLOŠNO O VETERINARSKEM PREGLEDU

Veterinar z anamnezo dobi podatke o starosti in spolu ter o izvoru živali, prehrani, defekaciji in uriniranju,
namestitvi in oskrbi, obnašanju, morebitnih nedavnih
spremembah v kletki in okolici, preteklih boleznih in dosedanjih zdravstvenih težavah.
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APLIKACIJA ZDRAVIL

Zdravila jim najpogosteje apliciramo v usta, podkožje
kožne gube na vratu, mišico (m. gluteus ali m. quadriceps
femoris), veno (lateralna repna vena) ali trebušno votlino. Aplikacija v mišico ni priporočena, saj pogosto pride
do poškodb.
Infuzijske raztopine jim lahko dajemo v usta, pod kožo, v
trebušno votlino, veno ali kost.
Odvzem krvi se najpogosteje opravi iz sprednje velike
dovodnice (v. cava cranialis) ali repne vene (v. coccygea),
lahko tudi iz lateralne prikrite vene (v. saphena). Volumen krvi običajno predstavlja 5–8 odstotkov telesne
teže, od tega je varno vzeti 10 odstotkov (največ 0,3 ml)
pri zdravi živali v obdobju 3–4 tednov.

Slika 3.38: Osnovni pregled gerbila (foto: arhiv
fotografij Klinike za ptice, male sesalce in plazilce,
Veterinarska fakulteta)
Gerbila najprej opazuje v kletki, oceni njegovo rejenost,
konstitucijo, obnašanje, držo in dlako. Če je mogoče,
izmeri vrednosti osnovnih vitalnih funkcij (telesno temperaturo, frekvenco srčnega utripa in dihanja). Telesna
temperatura se meri rektalno. Pregleda ušesa, očesne
veznice, nosno in ustno sluznico ter sekalce. Otipa trebuh in posluša zvoke gibanja črevesja. Preveri tudi stanje stopal in kremplje. Žival stehta. Zaradi majhnosti živali je lahko pregled otežen – za natančnejši pregled in
odvzem krvi uporabi splošno anestezijo.
Gerbili so v naravi plen, zato spretno prikrivajo znake
bolezni in bolečine. Hudo bolni gerbili postanejo manj
aktivni, manj jedo in pijejo, hujšajo, imajo nenegovan
kožuh, se ne zanimajo za okolico, se izolirajo od sostanovalcev, so zgrbljeni in se nočejo premikati. Kadar je
gerbil bolan ali v stresu se lahko v medialnem kotu očesa in/ali iz nosu pojavi rdeč izcedek, ki ga imenujemo
tudi 'krvave solze' in je izloček Harderjeve žleze. Če lastnik opazi ta izcedek, je priporočeno, da gerbila pelje
k veterinarju. Pogostejša urgentna stanja, ki zahtevajo
obisk veterinarja, so povečan trebuh, driska, živčni napadi in poškodbe, najpogosteje zdrs kože z repa in tudi
druge.

FIZIOLOŠKE VREDNOSTI OSNOVNIH
VITALNIH FUNKCIJ
Telesna temperatura: 		

38 °C

Frekvenca srčnega utripa:

260–600 utripov/min

Frekvenca dihanja: 		

85–160 vdihov/min
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POGOSTE ZDRAVSTVENE
TEŽAVE

Najpogostejše bolezni so težave z zobmi, bolezen golega nosu (nosni dermatitis), tumorji abdominalne žleze,
bolezni prebavil, vnetje srednjega in notranjega ušesa.

BOLEZNI ZOB IN USTNE VOTLINE

Najpogosteje vidimo nepravilni ugriz (malokluzijo) sekalcev, saj ti neprestano rastejo vse življenje. Težave z
zobmi se pojavijo zaradi genetskih vzrokov, poškodb
ali napačne prehrane, pogostejše so pri starejših živalih. Običajno so predolgi predvsem spodnji sekalci, saj
rastejo trikrat hitreje kot zgornji. Priporočljivo je, da
imajo na voljo les, na katerem si z grizenjem obrabljajo
sekalce.
Znaki težav z zobmi so neješčnost, slinjenje in hujšanje.
Opravi se pregled ust in zob ter brušenje sekalcev v
splošni anesteziji.
Priporočljiv je pregled zob pri veterinarju na vsakih 4–5
tednov in po potrebi korekcija zob. Ščipanje zob je neprimerno in se strogo odsvetuje.

BOLEZNI PREBAVNEGA SISTEMA

Najpogostejši vzroki prebavnih težav so različne okužbe,
nepravilna izbira antibiotikov, nepravilna ali nenadna
sprememba prehrane, težave z zobmi in slaba higiena
okolja. Prebavne težave so lahko tudi posledica drugih
obolenj.
V primeru driske/prebavnih težav, ki so nastale zaradi prehitre menjave hrane, je treba ponovno uvesti
prejšnjo hrano in nato postopoma uvajati novo.
Pogosta bolezen prebavnega sistema je razširitev želodca. Najpogosteje se pojavi kot posledica neprimerne
ali pokvarjene hrane, lahko pa tudi kot posledica ileusa. Puščavske podgane ne morejo bruhati, kar dodatno
slabša klinično sliko. Znaki bolezni so povečan in boleč
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trebuh, škrtanje z zobmi, oteženo dihanje in motnje v
delovanju srca. Stanje je treba hitro zdraviti.
Salmoneloza (S. typhimurium, S. enteritidis) lahko povzroči akutno ali kronično drisko, hujšanje, tudi septikemijo
in abortuse. Bolezen je zoonoza.
Puščavske podgane so zelo dovzetne za okužbo z bakterijo Clostridium piliforme (Tyzzerjeva bolezen). Ta bakterija je zelo odporna in lahko v krmi, stelji ali zemlji preživi
več kot eno leto. Na nastanek bolezni vplivajo predvsem
slaba higiena in oskrba, nepravilna prehrana, uporaba
antibiotikov, prenaseljenost, previsoka temperatura in
vlažnost okolja, huda infestacija s paraziti, druge bolezni
in stres (selitev). Najpogosteje se pojavi pri mladičih. Pojavijo se hujšanje, vodena driska, dehidracija, slaba koordinacija, letargija in smrt v dnevu ali dveh. Zdravljenje
je težavno, dolgotrajno in redko uspešno.
Zaradi nepravilne uporabe antibiotikov lahko pride do
porušenja normalne črevesne mikrobiote in namnožitve patogenih bakterij, kot so klostridiji (Clostridium
spp.), ki izločajo toksine, kar vodi v enterotoksemijo in
drisko, tudi pogin.
V iztrebkih puščavske podgane je mogoče najti parazite,
a mnogi od teh so nepatogeni, razen kadar so prisotni
v velikem številu. Pogoste so okužbe s protozoji (Giardia
spp., Trichomonas spp., kokcidije) in trakuljo (Rodentolepis nana), ki je zoonoza. Parazitarna obolenja najpogosteje povzročajo enteritis z drisko in hujšanjem.

BOLEZNI OČI

Kromodakrioreja ali t. i. 'krvave solze' so posledica
zmanjšanega negovanja/čiščenja dlake in povečane produkcije porfirinov v Harderjevi žlezi zaradi stresa. Posledično pride do akumulacije izločka okoli oči in/ali nosu.
Rdečega izločka ne smemo zamenjati za kri.
Zaradi umazanega ali neustreznega nastilja (pesek) lahko pogosto pride do vnetja očesnih veznic (konjunktivitis) in tujkov v očesih.
Druge patologije oči so tudi mikroftalmija (majhne oči),
siva mrena (katarakta) in zelena mrena (glavkom), ki so
lahko prirojene ali pridobljene. S starostjo lahko pride
do kalcifikacije roženice.

BOLEZNI DIHAL

Pri gerbilu je najpogostejše obolenje dihal pljučnica.
Običajno je vzrok bakterijska okužba (Mycoplasma pulmonis, Pasteurella pneumotropica, Streptococcus pneumoniae, Bordetella bronchiseptica), občasno so povzročitelji
tudi virusi (Sendai virus). Znaki bolezni so kihanje, izcedek iz nosu in oči, lahko 'krvave solze', hropenje, neješčnost, hujšanje, oteženo dihanje, modrikaste sluznice in
nenegovan kožuh.

BOLEZNI SEČIL IN SPOLNIH ORGANOV

Pri starejših gerbilih je pogost kronični intersticijski nefritis (vnetje intersticija ledvic). Bolezenski znaki so hujšanje, zmanjšan apetit, povečano pitje in uriniranje ter
vnetje mehurja.
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Zaradi prekomernega hranjenja z beljakovinami lahko
pride do nastanka amiloidoze ledvic (tudi vranice, nadledvičnih žlez, jeter) in nefrotičnega sindroma. Klinični
znaki so povečana količina urina, prekomerno pitje in izguba telesne mase, v urinu so prisotni proteini. Treba je
znižati vnos beljakovin s hrano, zagotoviti dovolj vode in
zdraviti po navodilih veterinarja. Prognoza je vprašljiva.
Pri starejših samicah se pogosto, v približno 50 odstotkih, pojavijo ciste na jajčnikih. Prvi znak je zmanjšana
plodnost, kasneje pa resasta dlaka, obojestranska simetrična alopecija, povečan trebuh, oteženo dihanje in
neješčnost.
Gnojno vnetje maternice (piometra) vodi v povečanje
trebuha, žival je mirnejša in neješča. V nekaterih primerih je prisoten gnojen ali krvav vaginalni izcedek, lahko
pa izcedka ne vidimo. Ultrazvočna preiskava abdomna
pomaga pri postavitvi pravilne diagnoze.
Po neuspešnem parjenju pogosto pride do lažne/navidezne brejosti (psevdogravidnost), ki lahko traja 14–16
dni.

KOŽNE BOLEZNI

Vzrok so lahko zunanji zajedavci, glivične ali bakterijske
okužbe, novotvorbe, tudi rane zaradi pretepov med živalmi. Okužba s pršico Demodex meroni se pogosteje
pojavi pri imunosupresivnih gerbilih zaradi starosti, slabe prehrane ali oskrbe ter drugih bolezni. Pojavi se alopecija (področja brez dlake), luskasta koža, ki se lahko
tudi vname, nastanejo lahko ulcerativne poškodbe kože
in sekundarne bakterijske okužbe. Pršico Acarus farris
najdemo na dlaki in povzroča nastanek alopecije ter luskaste in zadebeljene kože predvsem po repu, zadnjih
nogah in glavi.
Bakterijske infekcije kože običajno povzročajo bakterije Staphylococcus aureus, Pasteurella pneumotropica in
Streptococcus pyogenes. Te bakterije so normalno prisotne na koži zdravih živali in ne povzročajo bolezni. Ko
pride do poškodbe kože (ugrizi), vdrejo v telo, se razmnožijo in povzročajo vnetje kože in abscese.
Gerbili so pogosto okuženi z dermatofiti (Trichophyton
mentagrophytes, Microsporum canis, Mycrosporum gypseum), vendar okužba običajno poteka brez kliničnih
znakov. Ob stresu se lahko zaradi padca imunske sposobnosti glive prekomerno namnožijo in povzročijo bolezen. Klinični znaki so področja brez dlake predvsem po
glavi, okoli oči pa tudi drugod po telesu. Bolezen se lahko prenese na človeka in na druge vrste živali. Obrazni
dermatitis ali bolezen golega nosu je zelo pogosta pri
odraslih, spolno zrelih puščavskih podganah. Nastane
zaradi prenaseljenosti, visoke vlažnosti ali stresa. Poveča se sekrecija Harderjeve žleze, porfirini v izločku pa
dražijo kožo, zato pride do praskanja in drgnjenja nosu
ob hrapave predmete. Kasneje lahko pride do sekundarne okužbe poškodovane kože z bakterijami. Spremembe se najprej pojavijo na nosu, lahko tudi po celem
obrazu, prednjih tacah in trebuhu. Koža je rdeča, dlaka
začne izpadati, lahko se razvije tudi vlažni dermatitis.
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Zdravi se z izboljšanjem življenjskih razmer, s peščenimi
kopelmi, z zmanjšanjem vlažnosti in zdravili, ki jih predpiše veterinar.

BOLEZNI TREBUŠNE ŽLEZE

Puščavske podgane imajo na trebuhu veliko žlezo – trebušno (abdominalno) žlezo, ki se lahko okuži z bakterijami in vname. Žleza je rdeča, otečena in ima razjede.
Pogosta težava je tudi tumor trebušne žleze (adenom,
karcinom, ploščatocelični karcinom), ki se lahko pojavi
pri živalih, starejših od 12 mesecev. Predvidevamo, da
so pri nastanku tumorja vpleteni moški spolni hormoni
(androgeni). Pogosteje ga vidimo pri samcih in je v začetnem stadiju videti kot vnetje. Kasneje se sprememba
poveča, lahko tudi razširi v lokalne bezgavke. Stanje se
zdravi s kirurško odstranitvijo žleze in z znižanjem ravni
androgenov s kastracijo ali s pomočjo zdravil.
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ca starosti. Napade velikokrat povzročijo spremembe v
okolju in stres (rokovanje). Krči trajajo nekaj minut, pri
živali pa ne pustijo dolgotrajnih posledic. Domneva se,
da pogosto in pravilno rokovanje z gerbilom v prvih 3
tednih življenja zniža verjetnost nastanka epilepsije. Terapija običajno ni potrebna, ob močnih napadih pa se
uporabijo antiepileptiki.
Pri starejših gerbilih je pogost tortikolis (kriv vrat ali nagnjena glava), ki je lahko posledica vnetja srednjega/notranjega ušesa, okužbe dihal, nastanka holesteatoma ali
kožnih tvorb (papilomi, polipi) v ušesu.
Pogosta je tudi zastrupitev s svincem, saj radi grizejo
kovinske predmete, kot so rešetke in posode. Znaki bolezni so neješčnost, izguba telesne mase, slabokrvnost
(anemija) in nevrološki znaki (izguba koordinacije, krči).
Dolgotrajna izpostavitev viru svinca lahko vodi v odpoved jeter in ledvic.

NOVOTVORBE

Pri puščavskih podganah, starejših od 2 leti, so novotvorbe pogoste (25–40 odstotkov). Pri samcih je najpogostejši karcinom trebušne žleze, pri samicah pa tumor jajčnikov.
Pri samicah lahko pride tudi do nastanka tumorjev na
maternici. Tumorji mlečne žleze so redki, a če se pojavijo, so najpogosteje maligni in pogosto metastazirajo. Pri
samcih so opisani tumorji na modih.

POŠKODBE

Pogosti so zlomi kosti. Poškodbe lahko nastanejo tudi
zaradi pretepov med vrstniki in zaradi padcev z višine.
Zaradi neprimernega ravnanja z gerbilom (prijemanje
za rep) se lahko poškoduje koža na repu, ki lahko z repa
tudi zdrsne. Stanje je zelo boleče in se najpogosteje
zdravi z delno amputacijo repa.

Slika 3.39: Sprememba (tumor) trebušne žleze pri
gerbilu (foto: arhiv fotografij Klinike za ptice, male
sesalce in plazilce, Veterinarska fakulteta)

NEVROLOŠKE BOLEZNI

Slika 3.40: Samopoškodba noge pri gerbilu (foto:
arhiv fotografij Klinike za ptice, male sesalce in plazilce, Veterinarska fakulteta)

Pri puščavskih podganah so pogosti epileptični napadi,
ki so običajno/najverjetneje genetsko pogojeni. Zboli 20
do 40 odstotkov gerbilov. Pojavijo se pri živalih, starih
2–3 mesece, nato pa postajajo intenzivnejši do 6. mese-
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3.6 Podgana
(Rattus norvegicus
domesticus)

Razred:

Mammalia

Red:

Rodentia

Družina:

Muridae

Rod:

Rattus

Vrsta:

Rattus norvegicus domesticus

Ogroženost
po IUCN:

najmanj ogrožena vrsta

BIOLOGIJA

Udomačena podgana izvira iz rjave podgane (Rattus
norvegicus), ki primarno izhaja iz Azije, vendar se je razširila po celem svetu. Najdemo jo na vseh celinah, razen
na Antarktiki. V naravi so pogostejše v hladnejših podnebjih, kjer živijo v nižinah – na travnikih, poljih, v gozdovih. V toplejših, tropskih podnebjih živijo predvsem v
bližini človeških bivališč.
Podgane so glodavci, sekalci jim rastejo vse življenje
in so vrsta zobovja z odprto korenino. Ličniki so vrsta
zobovja z zaprto korenino in po erupciji ne rastejo več.
Podgane so nokturne živali in večino dneva prespijo. Ponoči so zelo aktivne. So socialne živali in v divjini živijo v
večjih skupinah.

Slika 3.41: Podgane so priljubljeni hišni ljubljenci
(foto: Nastja Stolnik)
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UDOMAČITEV

Domača podgana je nastala z udomačitvijo rjave podgane (Rattus norvegicus). Podgano so udomačili v 19. stoletju, v Veliki Britaniji. Lovili so albino primerke, zaradi
privlačnega videza. Udomačene podgane so manj agresivne, bolj plodne in večje kot divje. Poznanih je okoli
65 različnih pasem udomačene podgane. So priljubljeni
hišni ljubljenčki, saj redko grizejo, so zelo pametne in se
hitro učijo ter so v primerjavi z mišjo manj nočno aktivne.

ANATOMSKE IN FIZIOLOŠKE
LASTNOSTI

Podgane imajo čokato telo in dolg rep, ki je slabo odlakan in poroženeva. Imajo majhna ušesa, ki so prekrita
z nežno dlako. Podgane imajo malo žlez znojnic in oddajajo toploto predvsem čez kožo repa in ušes. V okolici zgornje ustnice na smrčku in zgornjih vekah imajo
močne čutne dlake, manjše čutne dlake pa so prisotne
tudi v okolici spodnje ustnice in na bradi. Udomačene
podgane so lahko različnih barv, lahko so enobarvne
ali imajo različne barvne vzorce, dlaka je lahko ravna ali
kodrasta, dolga ali kratka, obstajajo pa tudi brezdlake
podgane. Pri starejših samcih dlaka pogosto porumeni. Zadnje okončine so daljše od sprednjih. Na prednjih
okončinah imajo po 4 prste, na zadnjih pa po 5 prstov.
Dihajo skozi nos in imajo zelo dobro razvita voh in sluh.
Slišijo ultrazvočne frekvence in jih tudi uporabljajo za
komuniciranje. Vid je sekundarnega pomena, očesne jamice so plitve, zato so oči normalno izbuljene. Šarenica
je lahko rdeče ali rjave barve. Predvsem albino podgane
zelo slabo vidijo.
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redno odstranjuje med umivanjem. Zobje so lahko oranžne, rumene ali bele barve, sekalci neprestano izraščajo.
Podgane imajo enodelni želodec, ki ima močan sfinkter
kardije, zato ne morejo bruhati. Tanko črevo je dolgo,
približno za 5–6 dolžin telesa, cekum je velik. Podgane
so koprofagi. Nimajo žolčnika, jetra so sorazmerno velika. Samci so večji od samic. Imajo velika moda, ki se ob
nizkih temperaturah ali stresu premaknejo v ingvinalni
kanal, ki ostane odprt celo življenje. Podgane so poliestrične živali in se razmnožujejo čez celo leto. Težave ob
porodu so redke. Estrus/gonitev se lahko ponovno pojavi že 24 ur po kotitvi. Mladiči se skotijo goli, slepi in gluhi.
Oči odprejo pri 12–15 dneh starosti. Samica lahko poje
svoje mladiče (kanibalizem), če se preveč vznemirja, če
rokujemo z njenimi mladiči, je slabe kondicije, kadar je
temperatura okolice prenizka ali zaradi neprimerne prehrane. Lastnik mora samici ponuditi dovolj hrane, material za izdelavo gnezda ter topel in miren prostor za vsaj
1–2 tedna po kotitvi.

Slika 3.43: Prednja noga pri podgani ima štiri prste
(foto: arhiv fotografij Klinike za ptice, male sesalce in
plazilce, Veterinarska fakulteta, Ljubljana)
Slika 3.42: Albino podgana med hranjenjem (foto:
Sabina Štumberger)

Za očesnim zrklom leži Harderjeva žleza, katere izloček
vsebuje lipide in rdeč pigment porfirin. Funkcija izločka
je lubrikacija očesa in normalno ni viden, saj si ga žival
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OSNOVNI FIZIOLOŠKI PODATKI
Telesna masa: 			

400–800 g

Dolžina telesa: 			

23–28 cm

Dolžina repa: 			

18–23 cm

Dolžina spolnega ciklusa:

4–5 dni

Gonitev: 			

14 ur

Spolna zrelost: 			

6–8 tednov

Brejost: 			

21–23 dni

Število mladičev: 		

6–16

Rojstna teža: 			

4–7 g

Dojenje: 			

21 dni

Pričakovana življenjska doba:

2–3 leta

Zobna formula: 			

1003/1003

nabira amonijak, ki draži dihala in oči. Kletko redno razkužujemo.

DOLOČANJE SPOLA

Spol lahko ločimo že pri teden dni starih mladičih, razdalja med analno in genitalno odprtino pri samcu meri
približno 5 mm, pri samicah pa 2,5 mm. Odrasli samci
imajo dobro vidne testise. Samice imajo 6 parov seskov,
samci pa jih nimajo.

NASTANITEV IN OSKRBA

Podgane je najbolje nastaniti v paru ali skupinah, saj so
zelo družabne živali. Skupaj nastanimo živali istega spola, najbolje, da so iz istega legla. Ko združujemo živali
iz različnih legel, jih moramo počasi navajati drugo na
drugo in jih pri tem opazovati. Odrasli samci so lahko
agresivni do drugih samcev, zato združevanje ni priporočeno. Samice so praviloma bolj miroljubne.
Nastanimo jih v miren prostor. Primerna temperatura
okolja je 18–26 °C, optimalno 23 °C. Podgane so občutljive za visoke temperature, saj se ne potijo, zato lahko
hitro doživijo toplotni udar. Kletka ne sme biti nameščena neposredno na sončno svetlobo ali prepih. Izdelana mora biti tako, da podgane ne morejo pobegniti.
Primerna je kletka s stranicami iz žice in s plastičnim
dnom. Nastanimo jih lahko tudi v steklenih terarijih, s
pokrovom iz mreže, da je namestitev zračna. Priporočljivo je, da je kletka visoka in čim večja ter da so v kletki
police na različnih ravneh, kar spodbuja gibanje. Dno
prekrijemo s primernim vpojnim nastilom, ki se ne sme
prašiti ali biti plesniv. Primerna stelja je na primer žagovina, rezan papir ali stelja iz koruznih storžev. Ponudimo
jim tudi material za izgradnjo ležišča, na primer seno ali
mlet papir. V kletko namestimo igrala – tunele, lestve,
viseče mreže, lesene igrače za grizenje in kolo za tek.
Kolo mora biti izdelano tako, da se podgana ne more
poškodovati. Potrebujejo skrivališče, ki naj bo iz lesa,
da ga lahko grizejo in si s tem obrabljajo zobe. Podgane
lahko spuščamo iz kletke, da se razgibajo, ampak le pod
nadzorom in v varnem okolju.
Kletko čistimo dvakrat tedensko ali po potrebi. Pomembna sta dobra higiena in zračenje kletke, da se ne
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Slika 3.44: Podgane namestimo v miren prostor.
Bivališče jim popestrimo s tuneli in skrivališči. (foto:
Nastja Stolnik)

PREHRANA

So omnivori. Hranimo jih s komercialno hrano za podgane, ki naj vsebuje najmanj 16 odstotkov ali po nekaterih
podatkih tudi 20–27 odstotkov beljakovin in 4–5 odstotkov maščob. Priporočljivo je, da jih hranimo s peletirano
hrano, saj s tem preprečimo selektivno hranjenje. Hrano jim lahko raztrosimo po delih kletke, saj to spodbuja
raziskovanje in gibanje.
Kot dodatek jim lahko v majhnih količinah ponudimo
zelenjavo in sadje, za posladek pa lahko dobijo kakovosten pasji briket, kos pustega mesa (perutnina, kunec)
ali košček trdo kuhanega jajca. Podgane so nagnjene k
debelosti, zato jim hrano z visoko vsebnostjo maščob
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(oreščki, semena, sir) ali sladkorjev (komercialno pripravljeni posladki) ponudimo le redko, v zelo omejenih
količinah. Pri debelih podganah, hranjenih z visokokalorično hrano, se lahko razvije sladkorna bolezen.
Hrano jim ponudimo v težkih, keramičnih posodah, da
jih ne prevrnejo. Vedno morajo imeti na voljo čisto pitno
vodo, ki jo je najbolje ponuditi v napajalniku. Napajalnik
je treba dnevno umiti z vročo vodo in zamenjati vodo
za pitje.
Odrasla podgana normalno na dan poje 15–20 g hrane
in popije 10 ml/100 g telesne teže vode.

TRANSPORT

Podgane transportiramo v primernem transporterju, v
katerega damo brisačo ali kakšno drugo podlago. Če v
kletki živi več živali, jih tudi transportiramo skupaj, da se
počutijo varnejše. Ponudimo jim hrano in vodo.

ROKOVANJE

Podgana le redko ugrizne, običajno takrat, ko čuti bolečino ali je prestrašena. Če smo prej rokovali s katero od
plenilskih živalskih vrst, si moramo prej temeljito umiti
roke, lahko tudi zamenjamo oblačila. Z njo ravnamo nežno in mirno. Preden se je dotaknemo, se prepričamo,
da je budna, saj so nočne živali. Iz kletke jo vzamemo
tako, da jo z eno roko primemo okoli trupa za prednjimi
nogami, z drugo pa podpremo zadek in zadnje noge. Primemo jo čvrsto, a previdno, da je s pretiranim stiskom
ne poškodujemo ali ji otežimo dihanja. Podgane ne dvigujemo za kožno gubo ali je pretirano omejujemo, saj ji
to povzroča stres. Podgane ni priporočljivo prijemati za
rep, saj se lahko ta hitro poškoduje. Ob pregledu jo vedno držimo nad pregledovalno mizo, da v primeru padca
ne pade globoko in se poškoduje ter da jo lahko hitro in
varno odložimo, če nas ugrizne.
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VIDEZ ZDRAVE ŽIVALI

Zdrave podgane porabijo veliko časa za čiščenje in negovanje kožuha, zato je njihova dlaka
negovana, čista in svetleča. Vidne sluznice so
rožnate, primerno vlažne, brez izcedkov in razjed. Zdrava podgana ima dober apetit in redno iztreblja. Zdrava podgana je radovedna,
se zanima za okolico.
SPLOŠNO O VETERINARSKEM PREGLEDU

Z anamnezo veterinar pridobi informacije o starosti,
spolu in izvoru živali, prehrani, defekaciji in uriniranju,
oskrbi, obnašanju, morebitnih nedavnih spremembah v
kletki in okolici, morebitnih zdravstvenih težavah ter o
tem, ali živi z drugimi živalmi.
Podgano najprej opazuje v kletki. Pregleda njeno rejenost, konstitucijo, obnašanje, držo in dlako. Oceni parametre osnovnih vitalnih funkcij: frekvenco dihanja,
frekvenco srčnega utripa in telesno temperaturo, ki se
meri rektalno. Pregleda ušesa, ustno in nosno sluznico
ter očesne veznice. Pregleda tudi sekalce, otipa trebuh in
posluša zvoke gibanja črevesja. Žival stehta. Natančnejši
pregled se najpogosteje izvede v splošni anesteziji.
Podgane so v naravi plen, zato spretno skrivajo znake
bolečine in bolezni. Bolne podgane so manj aktivne,
manj jedo in hujšajo, izolirajo se od sostanovalcev in so
nezainteresirane za okolico. Kadar so podgane bolne ali
v stresu, se lahko v medialnem kotu očesa in/ali iz nosu
pojavi rdeč izcedek, t. i. 'krvave solze', ki je izloček Harderjeve žleze. Če lastnik opazi to stanje, je priporočeno,
da podgano pelje k veterinarju. Pogostejša urgentna
stanja, ki zahtevajo obisk veterinarja, so oteženo dihanje, driska, poškodbe, ognojki, rane zaradi ugriza, živčni
znaki in nekateri drugi.

Slika 3.45: Klinični pregled podgane, ki ima težave
z očmi. Ob pregledu jo najpogosteje primemo z eno
roko okoli trupa za prednjimi nogami in z drugo
roko podpremo zadek. (foto: arhiv fotografij Klinike za ptice, male sesalce in plazilce, Veterinarska
fakulteta, Ljubljana)
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Slika 3.46: Podgana v splošni anesteziji med pripravo na kirurški poseg (foto: arhiv fotografij Klinike za
ptice, male sesalce in plazilce, Veterinarska fakulteta,
Ljubljana)

FIZIOLOŠKE VREDNOSTI OSNOVNIH
VITALNIH FUNKCIJ
Telesna temperatura: 		

38 °C

Frekvenca srčnega utripa:

280–500 utripov/min

Frekvenca dihanja: 		

66–114 vdihov/min

APLIKACIJA ZDRAVIL

Zdravila jim lahko apliciramo v usta z brizgo, podkožno
v kožno gubo na vratu ali hrbtu, v mišico (kvadriceps ali
glutealna muskulatura), trebušno votlino, veno ali kost
(v stegnenico). Aplikacija v mišico zaradi poškodb ni priporočljiva, aplikacija v žilo pa je težavna in jo je treba
izvesti v anesteziji.
Infuzijske raztopine jim lahko dajemo v usta, pod kožo, v
trebušno votlino, veno ali kost.
Kri se lahko jemlje iz sprednje velike dovodnice (v. cava
cranialis), lateralne ali ventralne repne vene (v. coccygea)
in iz lateralne prikrite vene (v. saphena). Volumen krvi
običajno predstavlja 5–8 odstotkov telesne teže, od tega
je varno vzeti 10 odstotkov (največ 1,3 ml) pri zdravi živali v obdobju 3–4 tednov.
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Slika 3.47: Sprememba (tumor) pod desnim ušesom
pri podgani (foto: arhiv fotografij Klinike za ptice,
male sesalce in plazilce, Veterinarska fakulteta,
Ljubljana)

POGOSTE ZDRAVSTVENE
TEŽAVE

Najpogostejše bolezni so težave z zobmi, bolezni kože,
oči, dihal, prebavil, sečil in tumorji mlečne žleze.

BOLEZNI ZOB IN USTNE VOTLINE

Najpogostejša težava z zobmi je nepravilni ugriz (malokluzija) sekalcev, ki se lahko pojavi zaradi genetske
predispozicije, napačne prehrane ali poškodb, ki lahko
nastanejo ob grizenju rešetk. Zobje so dolgi, lahko tudi
ukrivljeni. Običajno so predolgi predvsem spodnji sekalci, saj rastejo trikrat hitreje kot zgornji. Podgana se težko hrani, se slini in hujša. Stanje se zdravi z brušenjem
zob. Priporočljiva sta pregled zob pri veterinarju na vsakih 4–5 tednov in po potrebi korekcija zob. Preventiva
je živali zagotoviti dovolj ustreznega materiala (les) za
grizenje in s tem obrabljanje sekalcev. Ščipanje zob je
neprimerno in se strogo odsvetuje.

BOLEZNI PREBAVNEGA SISTEMA

Pri podganah se pogosto pojavijo driske in enteritisi, ki
so posledica neprimerne prehrane ali nenadne spremembe hrane, neprimernih antibiotikov, okužb z bakterijami (Salmonella spp., Clostridium piliforme), virusi ali
paraziti, npr. s trakuljo Rodentolepis nana. Klinični znaki
bolezni prebavil so driska, neješčnost, hujšanje, dehi-
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dracija, apatija, trd in boleč trebuh ter povišana telesna
temperatura.
Pri driski in prebavnih težavah zaradi prehitre menjave
hrane je treba ponovno uvesti staro/prejšnjo hrano in
nato postopoma uvajati novo.
Salmonella typhimurium ali S. enteritidis lahko povzročita
akutno ali kronično drisko, hujšanje, tudi septikemijo in
abortuse. Bolezen je zoonoza. Drisko lahko povzroči tudi
okužba s Clostridium piliforme (Tyzzerjeva bolezen), ki je
običajno posledica stresa, kot so selitev, prenaseljenost,
slaba higiena in oskrba, visoke temperature in vlažnost
okolice, uporaba antibiotikov, huda infestacija s paraziti
in druge bolezni. Zdravljenje je težavno in dolgotrajno.
V iztrebkih podgan je pogosto mogoče najti parazite, a
mnogi od teh so nepatogeni, razen kadar so prisotni v
velikem številu. Rodentolepis nana je trakulja, ki povzroča hudo drisko in tudi pogin, predvsem pri mladih živalih. Okuži se lahko tudi človek.
Zaradi nepravilne uporabe antibiotikov lahko pride do
porušenja normalne črevesne mikrobiote in namnožitve patogenih bakterij, kot so klostridiji, ki izločajo toksine, kar vodi v enterotoksemijo in drisko, tudi pogin.

BOLEZNI OČI

Vnetje očesnih veznic je pogosto posledica okužbe z
bakterijami, kot sta Corynebacterium spp. in Pasteurella
spp., zboli lahko kar 50 odstotkov živali v skupini. Če se
infekcija ne zdravi, lahko pride do trajnih poškodb očesa
in celo do rupture bulbusa.
Vnetje slinskih in solznih žlez (sialodakrioadenitis) pri
podganah povzroča koronavirus. Poteka lahko akutno
ali kronično, klinični znaki so vnetje očesnih veznic, otekanje tkiva okoli očes, pod brado in po vratu, izcedek
iz oči in nosu, kihanje, fotofobija (moti jih svetloba) in
blefarospazem (nekontrolirano krčenje očesnih mišic).
Bolezen je zelo nalezljiva. Običajno pride do samoozdravitve v enem tednu. V primeru sekundarnih bakterijskih
okužb je potrebno zdravljenje z antibiotiki.
Kromodakrioreja ali 'krvave solze' so posledica zmanjšanega negovanja/čiščenja dlake v okolici oči in nosu ter
povečane produkcije porfirinov v Harderjevi žlezi zaradi
stresa. Posledično pride do akumulacije izločka okoli oči
in/ali nosu. Rdečega izločka ne smemo zamenjati za kri.
Vnetje očesnih veznic lahko povzroči tudi neprimeren
ali umazan nastil ter velike koncentracije amonijaka zaradi nezadostnega čiščenja kletke. Druge patologije oči
so tudi mikroftalmija (manjše oči), siva mrena (katarakta) in zelena mrena (glavkom), ki so lahko prirojene ali
pridobljene. Pri starejših albino podganah lahko zaradi
prekomerne umetne osvetlitve v stanovanjih pride do
atrofije mrežnice in slepote.
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Slika 3.48: Kromodakrioreja ali ‘krvave solze’ pri
podgani (foto: Alja Willenpart)
nerednega čiščenja kletke ter posledično porasta koncentracije amonijaka v zraku. Pojavijo se lahko zaradi
okužbe z virusi (Sendai virus) ali bakterijami (Mycoplasma
pulmonis, Streptococcus spp., Corynebacterium spp. in nekaterih drugih). Okužbe so pogosto mešane. Znaki bolezni so izcedek iz nosu, hujšanje, oteženo dihanje, kihanje, piskanje, hropenje in 'krvave solze'.
Sendai virus je zelo nalezljiv paramiksovirus, ki se širi z
aerosolom. V nasprotju z mišmi pri podganah okužba s
tem virusom običajno ne povzroči hudih kliničnih znakov.
Mycoplasma pulmonis je najpogostejši povzročitelj bolezni dihal pri podganah. Bakterija je normalno prisotna
v dihalih podgane, žival se lahko okuži že intrauterino ali
aerogeno. Bolezen se razvije v primeru sočasne okužbe
s Sendai virusom ali zaradi visokih koncentracij amonijaka v okolici. Pogosto za mikoplazmozo zbolijo vse podgane v skupini. Mikoplazmoza se lahko pojavi v respiratorni ali genitalni obliki, redkeje kot infekcija srednjega
in/ali notranjega ušesa s tortikolisom kot pogostim kliničnim znakom. Bolezen poteka kronično, zdravljenje
je najpogosteje dolgotrajno in ozdravitev je redka, kljub
temu pa lahko ob primerni podporni terapiji živali doživijo povprečno starost.
CAR (Cilia Associated Respiratory) bacil je po Gram negativna bakterija, ki je del normalne mikroflore dihal pri
podganah. Bolezen običajno povzroča ob sočasni okužbi z M. pulmonis ali redkeje s Sendai virusom. Klinična
prezentacija je podobna respiratorni mikoplazmozi, pri
mladih podganah pa nastanejo tudi abscesi v pljučih.

BOLEZNI SEČIL IN SPOLOVIL

Zaradi prekomernega hranjenja z beljakovinami lahko

BOLEZNI DIHAL

So ene izmed najpogostejših obolenj pri podganah in so
velikokrat posledica prenizke temperature okolja, prašnega ali umazanega nastila, neustrezne ventilacije ali
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hrano, ki vsebuje manj beljakovin (4–7 odstotkov).
Pri samcih se v sečnici normalno pojavi ejakulatorni
zamašek iz epitelnih celic in spermijev. Občasno lahko
povzroči zaporo sečnice, kar lahko vodi v bolezen ledvic,
v hudo infekcijo in tudi smrt. Pri samicah lahko pride do
gnojnega vnetja maternice, nastanka cist na jajčnikih ali
tumorja jajčnikov, vendar so ta obolenja redka. Terapija
je kirurška odstranitev jajčnikov in maternice.
Vnetje in infekcije mlečne žleze so pri podganah, ki dojijo mladiče, pogosti. Mlečni kompleksi so otečeni, boleči
in topli na otip, seski so rdečkasti, samica manj je, je zgrbljena in lahko ne dovoli sesanja mladičem.
Tumorji mlečne žleze so najpogostejši tumorji, ki se pojavljajo pri podganah. Lahko se razvijejo že pred prvim
letom starosti. Večinoma so benigni. Lahko jih je več
in so zelo veliki. Prizadeti mlečni kompleksi so povečani, neboleči in hladni na otip. Pojavijo se predvsem pri
nesteriliziranih samicah, lahko pa tudi pri samcih. Zdravijo se kirurško, pri samicah pa jih lahko preprečimo s
sterilizacijo pred spolno zrelostjo.

Slika 3.49: Podgana z rotacijskim zasukom glave
(tortikolis). Najpogostejši vzrok za to bolezensko
stanje je vnetje srednjega/notranjega ušesa. (foto:
Nika Janežič)
pride do nastanka amiloidoze ledvic (tudi vranice, nadledvičnih žlez, jeter) in nefrotičnega sindroma. Klinični
znaki so povečana količina urina, prekomerno pitje in
izguba telesne teže, v urinu so prisotni proteini. Treba je
znižati vnos beljakovin s hrano, zagotoviti dovolj vode in
zdraviti po navodilih veterinarja. Prognoza je vprašljiva.
Kronična progresivna nefropatija je bolezen ledvic, ki
se pogosto pojavlja pri starejših podganah. Pri samcih
se običajno pojavi pogosteje in v hujši obliki kot pri samicah. Podgane s tem obolenjem hujšajo, izločajo več
urina in več pijejo. Ledvice so povečane in blede, imajo
lisasto površino, lahko so prisotne posamezne ciste. Z
urinom se izločajo velike količine proteinov. Na nastanek bolezni vpliva prehrana. Podgane s kronično progresivno nefropatijo je treba hraniti z nizkokalorično
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Slika 3.50: Pri podgani so lahko tumorji mlečne
žleze zelo veliki (foto: arhiv fotografij Klinike za ptice,
male sesalce in plazilce, Veterinarska fakulteta,
Ljubljana)

KOŽNE BOLEZNI

Kožne bolezni so lahko posledica poškodb ali okužb z
bakterijami, glivami ali paraziti.
Pršice (Myobia musculi, Radfordia affinis) povzročajo izpadanje dlake in hud srbež. Zaradi intenzivnega praskanja lahko pride tudi do poškodb kože.
Garje (Notoedres muris) se klinično kažejo kot področja
rdečkaste kože, iz katere nastanejo papule, ki kasneje
počijo, nastanejo razjede, ki jih pokrije rumena krasta.
Spremembe se pojavijo predvsem na nosu in uhljih, pa
tudi na repu, okončinah in spolovilih.
Uši (Polyplax serrata) povzročajo srbež, dermatitis, anemijo in pri hudo prizadetih živalih tudi pogin. Uši lahko
prenašajo tularemijo, ki je zoonoza.
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Podgane se lahko okužijo z dermatofiti (Trichophyton
mentagrophytes, Microsporum canis, Mycrosporum gypseum), vendar okužba običajno poteka brez kliničnih
znakov. Ob stresu se lahko zaradi padca imunske sposobnosti glive prekomerno namnožijo in povzročijo bolezen. Klinični znaki so področja brez dlake predvsem
po glavi, okoli oči pa tudi drugod po telesu. Bolezen se
lahko prenese na človeka in na druge vrste živali.
Obrazni dermatitis ali bolezen golega nosu se lahko pojavi kot posledica kromodakrioreje. Porfirini v izločku
Harderjeve žleze namreč dražijo kožo, pride do drgnjenja nosu ob predmete, samopoškodbe in sekundarnih
okužb kože. Lahko se razširi po celem obrazu, tudi na
tačke in po trebuhu. Na začetku je koža rdeča, nato začne izpadati dlaka, lahko se razvije tudi vlažni dermatitis.
Bakterijske infekcije kože običajno povzročajo bakterije Staphylococcus aureus, Pasteurella pneumotropica in
Streptococcus pyogenes. Te bakterije so normalno prisotne na koži zdravih živali in ne povzročajo bolezni. Ko
pride do poškodbe kože, npr. z ugrizom, vdrejo v telo, se
razmnožijo in povzročajo vnetje kože in abscese.
Brezdlačna mesta po koži lahko opazimo tudi pri podganah, ki živijo v parih ali skupinah, saj nadrejene živali
grizejo brke in dlako podrejenim. Dlako odgriznejo tik
ob koži, a te ne poškodujejo. Pogosto je neprizadeta le
dominantna žival. V tem primeru je priporočeno zmanjšati gostoto naselitve živali.
Pri mladih podganah, starih 1–2 tedna, se lahko pojavi
krožna zožitev repa, najpogosteje na bazi repa. Vzrok ni
popolnoma znan, lahko je posledica genetike, prenizke vlažnosti okolja, previsoke ali prenizke temperature
okolja, dehidracije ali poškodbe. Distalni del repa se
vname in oteče, sledi nekroza, rep lahko tudi odpade.
V zgodnjih fazah je mogoče zožitev sprostiti s kirurškim
posegom.
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Slika 3.52: Kožne spremembe – dermatitis pri
podgani (foto: arhiv fotografij Klinike za ptice, male
sesalce in plazilce, Veterinarska fakulteta, Ljubljana)

Slika 3.53: Pododermatitis pri podgani (foto: arhiv
fotografij Klinike za ptice, male sesalce in plazilce,
Veterinarska fakulteta, Ljubljana)

NEVROLOŠKE BOLEZNI

Pri mladih podganah lahko nastane hidrocefalus zaradi
prirojene malformacije možganov. Za bolezen je značilna akumulacija cerebrospinalne tekočine v ventriklih
možganov. Mladič ima močno povečano glavo, sčasoma
se razvijejo živčni napadi in slaba koordinacija. Prognoza
je slaba.
Pri starih podganah se pogosto pojavi progresivna paraliza zadnjih okončin. Vzrok ni dobro poznan, verjetno je
posledica degenerativnih sprememb.

Slika 3.51: Poškodba podplata pri podgani (foto:
arhiv fotografij Klinike za ptice, male sesalce in plazilce, Veterinarska fakulteta, Ljubljana)
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3.7 miš
(Mus musculus
domesticus)

Razred:

Mammalia

Red:

Rodentia

Družina:

Muridae

Rod:

Mus

Vrsta:

Mus musculus domesticus

Ogroženost
po IUCN:

najmanj ogrožena vrsta

BIOLOGIJA

Domače ali hišne miši (Mus musculus domesticus) primarno izvirajo iz Azije, danes pa so razširjene po celem
svetu. Miši so zelo prilagodljive in jih najdemo predvsem
v bližini človeških bivališč, živijo pa tudi na travnikih, pašnikih in njivah.
So primarno nočne živali, čeprav so aktivne tudi podnevi. So zelo socialne živali. Divje miši živijo v velikih družinah, ki jih sestavljajo samci z več samicami in njihovi
potomci.
Miši so praviloma igrive in prijazne živali, a hitro ugriznejo, če z njimi ravnamo grobo. Zato niso primeren hišni
ljubljenček za majhne otroke.

UDOMAČITEV

Miš so udomačili že 1100 let pr. n. št. na Kitajskem. Že
takrat so vzredili številne barvne različice. Kasneje so
miši začeli uporabljati kot laboratorijske živali, v ta namen so vzredili veliko pasem s specifičnimi lastnostmi.
Danes se uporablja kot laboratorijska in ljubiteljska žival
ter kot hrana za druge živali.

ANATOMSKE IN FIZIOLOŠKE
LASTNOSTI

Miši so majhni glodavci. Imajo vitko telo s koničasto
glavo in velikimi ušesi. Imajo dolg, tanek rep, ki je slabo
odlakan. Udomačene miši so lahko dolgodlake, kratkodlake ali brezdlake. Obstaja veliko barvnih različic, lahko
so enobarvne ali lisaste. Lahko imajo črne ali rdeče oči,
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ki ležijo v plitvih očesnih jamicah, zato so normalno izbuljene. Za očesnim zrklom leži Harderjeva žleza, katere
izloček vsebuje lipide in rdeč pigment porfirin. Funkcija
izločka je lubrikacija očesa in ga normalno ne vidimo,
saj si ga žival redno odstranjuje med umivanjem. Zadnje
okončine niso bistveno daljše od sprednjih, zato so dobro prilagojene za tek. Dobro tudi plezajo in lahko visoko skačejo. Na prednjih okončinah imajo po 4 prste, na
zadnjih pa po 5. Toploto oddajajo predvsem čez rep in
ušesa. Zobje so oranžne, rumene ali bele barve. Sekalci so odprtokoreninskega tipa in neprestano izraščajo.
Ličniki so vrsta zobovja z zaprto korenino in po erupciji
ne rastejo več. Imajo enovotlinski želodec, ki ima močan
sfinkter kardije, zato ne morejo bruhati. Cekum je velik.
Miši so koprofagi, kar pomeni, da jedo svoje iztrebke.
V nasprotju s podganami imajo žolčnik. Samci so dvakrat večji od samic. Predvsem samci imajo močan vonj
po mošusu, s katerim označujejo svoj teritorij. Ingvinalni kanal ostane odprt celo življenje, zato lahko samec
moda uvleče v trebušno votlino. Samice so poliestrične
in se razmnožujejo čez celo leto. Estrus/gonitev lahko
nastopi že 24 ur po kotitvi. Mladiči so rojeni goli, z zaprtimi očmi in ušesi. Oči odprejo v 12–14 dneh starosti. Samica lahko poje svoje mladiče (kanibalizem), če jo
preveč vznemirjamo, rokujemo z njenimi mladiči, če je
slabe kondicije, je temperatura okolice prenizka ali jo
neprimerno hranimo. Lastnik mora samici ponuditi dovolj hrane, material za izdelavo gnezda ter topel in miren prostor za vsaj 1–2 tedna po kotitvi.

Slika 3.54: Portret–miš (vir: Ingimage)
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DOLOČANJE SPOLA

Spol določimo na podlagi razdalje med analno in genitalno odprtino. Pri odraslem samcu meri približno 15
mm, pri samici pa 5 mm. Pri odraslih samcih dobro vidimo moda. Samice imajo 5 parov seskov.

NASTANITEV IN OSKRBA

Miši so izrazito socialne živali, zato jih nastanimo v paru
ali, še bolje, v skupinah. Skupaj namestimo živali istega
spola, da preprečimo neželeno razmnoževanje. Priporočljivo je, da so iz istega legla, saj so v tem primeru manj
agresivne druga do druge. Agresivnost je lahko težava
predvsem pri samcih, ko združujemo živali iz različnih
legel, zato združevanje odraslih samcev ni priporočeno.
Samice so praviloma bolj miroljubne. Združevanje živali
iz različnih legel mora biti postopno in pod nadzorom.
Nastanimo jih v miren prostor, brez neposredne sončne svetlobe/pripeke in prepiha. Primerna temperatura
okolja je 18–30 °C, optimalna 25 °C. Kletka mora biti
zgrajena tako, da miši ne morejo zbežati. Primerna je
kletka s trdnim dnom in s stranicami iz žice, lahko pa jih
namestimo tudi v kletke, ki so v celoti zgrajene iz plastike ali stekla, ampak morajo biti dobro zračne in imeti
pokrov iz rešetk. Priporočljivo je, da so v kletki police na
različnih ravneh, kar spodbuja gibanje. Dno kletke prekrijemo s primernim nastilom, ki ne sme biti prašen ali
plesniv. Primerna stelja je na primer žagovina, stelja iz
koruznih kosmičev ali rezan papir. Ponudimo jim tudi
material za izgradnjo ležišča, na primer seno ali mlet
papir. V kletko namestimo skrivališče, vsaka žival mora
imeti svojega, in tudi igrala – tunele, lestve, viseče mreže
in kolo za tek, ki pa mora biti izdelano tako, da se miši ne
poškodujejo. Priporočljivo je, da so skrivališča in igrače
iz lesa, ki ga lahko grizejo. Miši lahko spustimo iz kletke,
da se razgibajo, vendar le pod nadzorom in v varnem
okolju.
Pomembno je, da je kletka iz materiala, ki ga je enostavno čistiti. Zračenje in čistost kletke sta pomembna,
da ne pride do povišanja koncentracije amonijaka, saj
draži dihalni sistem in oči. Kletko redno čistimo, najmanj
dvakrat na teden pa zamenjamo vso steljo.

OSNOVNI FIZIOLOŠKI PODATKI
Telesna masa: 			

20–63 g

Dolžina telesa: 			

7,5–10 cm

Dolžina repa: 			

5–10 cm

Dolžina spolnega ciklusa:

4–5 dni

Gonitev: 			

14 ur (9–20 ur)

Spolna zrelost: 			

6–7 tednov

Brejost: 			

19–21 dni

Število mladičev: 		

6–12

Rojstna teža: 			

1–1,5 g

Dojenje: 			

21 dni

Pričakovana življenjska doba:

1,5–2 leti

Zobna formula: 			

1003/1003
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PREHRANA

Miši so omnivori. Hranimo jih s komercialno hrano za
miši, ki mora vsebovati več kot 14 odstotkov beljakovin.
Priporočljivo je, da je hrana peletirana, da preprečimo
selektivno hranjenje. V manjših količinah jim ponudimo zelenjavo in sadje, kot posladek jim lahko damo
pasji briket, kos nemastnega mesa (perutnina, kunec)
ali malo kuhanega jajca. Hrano morajo imeti vedno na
voljo. Ker so nagnjene k debelosti, jim oreščke, semena,
sir in komercialno pripravljene posladke ponudimo le
redko, v manjših količinah. Pri debelih miših, hranjenih
z visokokalorično hrano, se lahko razvije sladkorna bolezen. Priporočljivo je, da jim hrano raztrosimo po delih
kletke, saj to spodbuja raziskovanje in gibanje.
Posode morajo biti težke, da jih ne prevrnejo. Vedno
morajo imeti na voljo svežo, čisto vodo. Bolje je, če jo ponudimo v napajalniku. Napajalnik je treba dnevno umiti
z vročo vodo in zamenjati vodo za pitje.
Odrasla miš normalno poje 3–5 g hrane na dan in popije
15 ml/100 g telesne teže vode.

TRANSPORT

Miši transportiramo v primerni škatli ali transporterju, v
katerega namestimo seno, brisačo ali kakšen drug material, v katerega se lahko skrijejo. Če imamo živali nameščene v skupinah, jih tudi transportiramo skupaj, saj
se tako počutijo varnejše. Ponudimo jim hrano in vodo.

ROKOVANJE

Miši so zelo okretne in njihovi gibi so hitri, pogosto lahko ugriznejo, še posebej ko so v neznanem okolju ali če
z njimi rokuje nepoznana in neuka oseba. Če smo prej
rokovali s katero od plenilskih živalskih vrst, si moramo
prej temeljito umiti roke, lahko tudi zamenjamo oblačila. Miš je nočna žival, zato se pred rokovanjem najprej
prepričamo, da je budna. Žival lahko iz škatle/transporterja vzamemo tako, da jo primemo za koren repa in jo
damo na hrapavo površino. Rahlo jo povlečemo za rep,
da se s kremplji/prsti oprime površine, z drugo roko pa
jo s palcem in kazalcem primemo za kožno gubo na vratu, z mezincem iste roke pa fiksiramo rep. Mirne živali,
vajene rokovanja, lahko primemo z roko in namestimo v
rahlo priprto dlan. Vedno jo držimo nad pregledovalno
mizo, da se v primeru skoka in padca ne poškoduje ter
da jo lahko hitro in varno odložimo, če nas ugrizne ali če
nam je ne uspe primerno fiksirati.

Slika 3.55: V kletko za miši namestimo različne igrače, lestve, tunele, viseče vreče in kolesa za tek (foto:
Nicole Dampsey)
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Slika 3.56: Rokovanje z (laboratorijsko) miško (foto:
Valentina Kubale)

VIDEZ ZDRAVE ŽIVALI

Zdrava miš je živahna, radovedna in se zanima za okolico. Veliko časa porabi za nego kožuha, zato ima zdravo in čisto kožo ter dlako.
Ima rožnate sluznice brez razjed in izcedkov.
Diha skozi nos. Zdrava miš se redno prehranjuje in iztreblja.
SPLOŠNO O VETERINARSKEM PREGLEDU

Pomembna je anamneza, s katero veterinar pridobi podatke o starosti, spolu in izvoru živali, prehrani, iztrebljanju in uriniranju, oskrbi, nastanitvi, obnašanju in morebitnih zdravstvenih težavah.
Miš najprej opazuje v transporterju. Opazuje njeno
obnašanje, gibanje in držo. Oceni vrednosti osnovnih
vitalnih funkcij: frekvenco dihanja, frekvenco srčnega
utripa in telesno temperaturo. Telesna temperatura se
meri rektalno. Pregleda njeno dlako, kožo in kremplje,
rejenost ter konstitucijo. Pregleda ušesa, barvo nosne
in ustne sluznice ter očesnih veznic, sekalce in okolico
ust. Otipa trebuh in posluša zvoke gibanja črevesja. Žival
stehta. Natančen pregled in odvzem krvi se opravita v
splošni anesteziji.
Miši so v naravi plen, zato spretno prikrivajo znake bolečine in bolezni. Bolne miši manj jedo in pijejo, se izolirajo
od sostanovalcev, velikokrat čepijo v kotu kletke in se
ne zanimajo za okolico. Imajo nenegovan kožuh. Kadar
so miši bolne ali v stresu, se lahko v medialnem kotu
očesa pojavi rdeč izcedek, t. i. 'krvave solze', ki je izloček
Harderjeve žleze. Če lastnik opazi ta izcedek, je priporočeno, da žival pelje k veterinarju. Pogostejša urgentna
stanja, ki zahtevajo obisk veterinarja, so oteženo dihanje, driska, poškodbe (padec iz rok, zdrs kože z repa),
ognojki, rane (ugrizi) in živčni znaki.
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Slika 3.57: Miš med pripravo na kirurški poseg v
splošni anesteziji (foto: arhiv fotografij Klinike za
ptice, male sesalce in plazilce, Veterinarska fakulteta,
Ljubljana)

FIZIOLOŠKE VREDNOSTI OSNOVNIH
VITALNIH FUNKCIJ
Telesna temperatura:		

36,5–38 °C

Frekvenca srčnega utripa:

328–780 utripov/min

Frekvenca dihanja:		

40–80 vdihov/min

				

(nekateri literaturni

				

viri navajajo tudi 		

				

100–250 vdihov

				

na minuto)

APLIKACIJA ZDRAVIL

Zdravila se najpogosteje aplicirajo v usta z brizgo, v
podkožje kožne gube na vratu ali hrbtu, v mišico (kvadriceps) ali trebušno votlino. Mogoči sta tudi aplikaciji
v veno in kost, vendar sta težavni. Po aplikaciji v mišico
velikokrat pride do samopoškodovanja na kraju aplikacije, zato ni priporočljiva.
Infuzijske raztopine jim lahko dajemo v usta, pod kožo, v
trebušno votlino, veno ali kost.
Kri lahko jemljemo iz sprednje velike dovodnice (v. cava
cranialis), lateralne prikrite vene (v. saphena) in lateralne
repne vene (v. coccygea). Volumen krvi običajno predstavlja 5–8 odstotkov telesne teže, od tega je varno vzeti
10 odstotkov (največ 0,14 ml) pri zdravi živali v obdobju
3–4 tednov.
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POGOSTE ZDRAVSTVENE
TEŽAVE

Najpogostejše bolezni pri miših so težave z zobmi, bolezni oči, dihal, kože, prebavil in tumorji mlečne žleze.

BOLEZNI ZOB IN USTNE VOTLINE

Pojavijo se lahko zaradi genetske nagnjenosti, napačne prehrane ali poškodb zob. Najpogostejša težava je
nepravilni ugriz (malokluzija) sekalcev – sekalci so dolgi,
lahko tudi ukrivljeni, miš je neješča, se prekomerno slini
in hujša. Običajno so predolgi predvsem spodnji sekalci,
saj rastejo trikrat hitreje kot zgornji. Stanje se zdravi z
brušenjem zob. Priporočljiv je pregled zob pri veterinarju vsakih 4–5 tednov in po potrebi korekcija zob. Zob ne
smemo ščipati, saj v tem primeru počijo, se zlomijo. Preventiva je živali zagotoviti dovolj ustreznega materiala
(les) za glodanje in s tem obrabljanje zob.

BOLEZNI PREBAVNEGA SISTEMA

So lahko posledica neprimerne prehrane, prehitre menjave hrane, bakterijskih in virusnih okužb ali infestacij s
paraziti ter nepravilne uporabe antibiotikov.
Pri driski in drugih prebavnih težavah, ki nastanejo zaradi prehitre menjave hrane, je treba ponovno uvesti
prejšnjo hrano in nato postopoma uvajati novo.
Salmonella typhimurium ali S. enteritidis lahko povzročita
akutno ali kronično drisko, hujšanje, tudi septikemijo in
abortuse. Priporočena je evtanazija, saj zdravljene živali postanejo prenašalke, bolezen pa je zoonoza. Drisko lahko povzroči tudi okužba s Clostridium piliforme
(Tyzzerjeva bolezen), ki je običajno posledica stresa,
kot je selitev, prenaseljenosti, slabe higiene in oskrbe,
visoke temperature in vlažnosti okolice, uporabe antibiotikov, hude infestacije s paraziti in drugih bolezni.
Zdravljenje je težavno in dolgotrajno.
Koronavirus pri miših povzroči vnetje jeter (hepatitis),
pri mladih živalih pa hudo vnetje črevesja. V primeru izbruha je treba za 6–8 tednov prenehati parjenje in ne
vnašati novih živali v skupino.
V iztrebkih miši je pogosto mogoče najti parazite, a
mnogi od teh so nepatogeni, razen kadar so prisotni v
velikem številu. Rodentolepis nana je trakulja, ki povzroča hudo drisko in tudi pogin, predvsem pri mladih miših.
Okuži se lahko tudi človek (zoonoza). Miši se lahko okužijo z ličinko mačje trakulje (Cysticercus fasciolaris). Ikrice
se naselijo v jetrih, kjer tvorijo ciste in povzročijo vnetje.
Syphacia obvelata je mišja glista, ki je velikokrat prisotna v črevesju miši in ne povzroča bolezni. Klinični znaki
se pojavijo ob hudih infestacijah, ko je prisotno veliko
število glist. Povzročijo hudo vnetje in drisko. Protozoji,
kot sta Spironucleus muris in Giardia muris, tudi v velikem
številu povzročajo le blago vnetje črevesja.
Zaradi nepravilne uporabe antibiotikov lahko pride do
porušenja normalne črevesne mikrobiote in namnoži-
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tve patogenih bakterij, kot so klostridiji, ki izločajo toksine, kar vodi v enterotoksemijo in drisko, tudi v smrt.

BOLEZNI OČI

Posledica okužbe z bakterijami, kot sta Corynebacterium
spp. in Pasteurella spp., je vnetje očesnih veznic in drugih delov očesa. Zboli lahko kar polovica živali v skupini.
Če se infekcije ne zdravi, lahko pride do trajnih poškodb
očesa in celo do rupture bulbusa.
Pomembno obolenje pri miših je tudi vnetje slinskih in
solznih žlez (sialodakrioadenitis), ki ga povzroča koronavirus. Bolezen je zelo nalezljiva. Lahko poteka akutno ali
kronično, klinični znaki so vnetje očesnih veznic, izcedek
iz oči in nosu, kihanje, oteklina v okolici oči, pod brado
in vratu, fotofobija (moti jih svetloba) in blefarospazem
(nekontrolirano stiskanje očesnih mišic). Bolezen običajno mine v 1 tednu, v primeru sekundarnih bakterijskih
infekcij pa je potrebno zdravljenje z antibiotiki.
Kromodakrioreja ali t. i. 'krvave solze' so posledica
zmanjšanega negovanja/čiščenja dlake ter povečane
produkcije porfirinov v Harderjevi žlezi zaradi stresa ali
bolezni. Posledično pride do akumulacije izločka okoli
oči in/ali nosu. Rdečega izločka ne smemo zamenjati za
kri.
Vnetje očesnih veznic lahko povzroči tudi neprimeren ali
umazan nastil ter velike koncentracije amonijaka v bivališču zaradi nezadostnega čiščenja kletke. Druge patologije oči so tudi mikroftalmija (manjše oči kot normalno),
siva mrena (katarakta) in zelena mrena (glavkom), ki so
lahko prirojene ali pridobljene. Pri starejših albino miših
lahko zaradi prekomerne umetne osvetlitve v stanovanjih pride do atrofije mrežnice in slepote.

BOLEZNI DIHAL

So predvsem posledice neprimerne higiene okolja, prepiha in premrzlega okolja. Znaki bolezni dihal so oteženo dihanje, hropenje, kihanje, piskanje in nosni izcedek.
Normalno dihajo le skozi nos, zato je dihanje skozi odprta usta zelo slab znak.
Mycoplasma pulmonis povzroča kronična obolenja dihal,
ki vodijo v nastanek pljučnice, gnojnega vnetja nosne
sluznice in redkeje tudi vnetja srednjega/notranjega
ušesa (klinični znak tortikolis). Zdravljenje je najpogosteje dolgotrajno in ozdravitev je redka, kljub temu pa
lahko ob primerni podporni terapiji živali doživijo povprečno starost.
Sendai virus povzroča akutne infekcije dihal. Predvsem
prizadene mladiče, ki zaradi okužbe večinoma poginejo.
Odrasle živali praviloma prebolijo infekcijo.

BOLEZNI SEČIL IN SPOLOVIL

Zaradi prekomernega hranjenja z beljakovinami lahko
pride do nastanka amiloidoze ledvic (tudi vranice, nadledvičnih žlez, jeter) in nefrotičnega sindroma. Klinični
znaki so povečana količina urina, prekomerno pitje in izguba telesne mase, v urinu so prisotni proteini. Znižati je
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treba vnos beljakovin s hrano, zagotoviti dovolj vode in
zdraviti po navodilih veterinarja. Prognoza je vprašljiva.
Pri samcih v sečnici nastaja ejakulatorni zamašek iz epitelnih celic in spermijev. Občasno lahko povzroči zaporo
sečnice, kar lahko vodi v bolezen ledvic, infekcijo, lahko
tudi v pogin. Zapora sečnice se pri samcih pojavi tudi
zaradi bakterijskega vnetja prepucijalnih in bulbouretralnih žlez. Žleze otečejo, pritisnejo na sečnico in tako
zmanjšajo prehodnost. Znaki bolezni so oteženo in boleče uriniranje ter samopoškodovanje penisa.
Pri samicah lahko pride do gnojnega vnetja maternice,
nastanka cist na jajčnikih ali novotvorb, vendar so ta
obolenja redka. Terapija je odstranitev jajčnikov in maternice.
Tumorji mlečne žleze so najpogostejši tumorji pri miših.
Večinoma so maligni in metastazirajo. Prizadet mlečni
kompleks je povečan, neboleč in hladen na otip. Napoved ozdravitve je zato slaba. Zdravimo jih s kirurško
odstranitvijo.
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brez kliničnih znakov. Bolezen običajno nastopi, ko je
žival izpostavljena stresu. Znaki bolezni so izpadanje
dlake predvsem na glavi, vratu in korenu repa, tudi drugod po telesu. Pri rokovanju z bolno živaljo je potrebna
previdnost, saj lahko dermatofiti okužijo tudi človeka.
Bakterijske infekcije, povezane z dermatitisi, običajno
povzročajo bakterije Staphylococcus aureus, Pasteurella
pneumotropica in Streptococcus pyogenes. Te bakterije so
velikokrat prisotne na koži zdravih živali in ne povzročajo bolezni. Ko pride do poškodbe, vdrejo v telo, se razmnožijo in povzročajo vnetja kože in abscese.
Obrazni dermatitis ali bolezen golega nosu se lahko
pojavi kot posledica kromodakrioreje. Porfirini v izločku Harderjeve žleze dražijo kožo, zato pride do drgnjenja nosu ob predmete, samopoškodbe in sekundarnih
okužb kože. Lahko se razširi po celem obrazu, tudi na
tačke in trebuh. Na začetku je koža rdeča, nato začne
izpadati dlaka, lahko se razvije tudi vlažni dermatitis.
Izpadanje dlake, odrgnine in poškodbe kože lahko povzročijo tudi neprimerna oprema, sostanovalci, miši pa se
lahko tudi samopoškodujejo. Brezdlačna mesta so lahko posledica grizenja dlake med sostanovalci. Dominantne miši krajšajo dlake podrejenim. Dlako odgriznejo tik
ob koži, te pa ne poškodujejo. Priporočeno je zmanjšati
gostoto naselitve živali.
Posledica napačne prehrane je lahko tudi pomanjkanje
vitamina A. Pomanjkanje nastopi pri miših, ki jih hranimo samo s semeni. Pojavijo se spremembe na koži in
sluznicah ter resasta dlaka. Takšne živali so bolj občutljive za okužbe z bakterijami.

POŠKODBE
Slika 3.58: Miš med pripravo na kirurški poseg v
splošni anesteziji (foto: arhiv fotografij Klinike za
ptice, male sesalce in plazilce, Veterinarska fakulteta,
Ljubljana)

Lahko se poškodujejo na rešetkah, na kolesih za razgibavanje in tudi pri pretepih. Miši, ki živijo same, se velikokrat samopoškodujejo.

KOŽNE BOLEZNI

So najpogostejše zdravstvene težave pri miših. Vzroki so
lahko neprimerno okolje, motnje obnašanja, neprimerna prehrana, okužbe z bakterijami, glivami ali infestacije
s paraziti.
Miši lahko infestira več vrst pršic (Myobia musculi, Radfordia affinis, Myocoptes musculinis), ki povzročajo izpadanje dlake in hudo srbenje. Kot rezultat intenzivnega
praskanja se lahko pojavijo poškodbe kože, ki so vstopno mesto za povzročitelje bakterijskega dermatitisa.
Pršica Psorergates muricola parazitira v koži, nastanejo
majhni beli noduli na bazi ušes in po telesu.
Mišja uš (Polyplax serrata) povzroča srbež, dermatitis,
anemijo in pri hudo prizadetih živalih tudi pogin. Mišja
uš lahko prenaša tularemijo, ki je zoonoza.
Miši se lahko okužijo z dermatofiti (najpogosteje Trichophyton mentagrophytes, Microsporum canis in Microsporum gypseum), vendar okužba običajno poteka
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3.8 hrčki

3.8.1
zlati hrček
(Mesocricetus auratus)
Razred:

Mammalia

Red:

Rodentia

Družina:

Cricetidae

Rod:

Mesocricetus

Vrsta:

Mesocricetus auratus
(zlati ali sirijski hrček)

Ogroženost
po IUCN:
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ranljiva vrsta

BIOLOGIJA

Sirijski ali zlati hrček izvira iz sušnih, nerodovitnih regij
jugovzhodne Evrope in Male Azije. Čeprav jih je v ujetništvu veliko, so v naravi ogroženi. Živijo na 280 do 380
m nadmorske višine. V svojem naravnem habitatu živijo
v globokih tunelih, ki jim zagotavljajo hladnejšo temperaturo in višjo vlažnost kot običajno puščavsko okolje.
So nokturne in samotarske živali, ki predstavnike svoje
vrste tolerirajo le med paritveno sezono. V divjini se parijo pomladi in poleti. Običajna barva divjega hrčka je
rdečkasto zlata s sivobelim trebuhom.
V naravi hibernirajo. Hibernacijo lahko induciramo tudi
v ujetništvu; izpostaviti jih moramo hladnim temperaturam (manj kot 5 °C), zmanjšati količino hrane in skrajšati
njihove cikluse svetlobe. Hrčki med hibernacijo globoko spijo, vmes se tudi zbudijo in krmijo. Do hibernacije
pride v 3 dnevnih ciklusih. Ob tem se pojavijo fiziološke
spremembe: zmanjšana frekvenca bitja srca in dihanja
ter znižana telesna temperatura. Pri pregledu hrčka moramo biti previdni in hibernacije ne smemo zamenjati
za bolezen.
Odrasle samice so zelo agresivne do ostalih odraslih
hrčkov, samcev in samic. Pretepi med hrčki so lahko zelo
hudi, večkrat tudi smrtni.
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UDOMAČITEV

Po podatkih iz literature vsi zlati hrčki v ujetništvu izvirajo iz 13 ujetih v Siriji leta 1930. Od takrat se uporabljajo
kot laboratorijske živali in hišni ljubljenčki.

ANATOMSKE IN FIZIOLOŠKE
LASTNOSTI

Zlati hrčki imajo krepko telo, kratke noge ter kratek in
top rep, ki je dobro odlakan. Na prednjih nogah imajo
po 4 prste, na zadnjih pa po 5. Prilagojeni so za tek in
plezanje. Samice so večje kot samci in so tudi agresivnejše. Udomačeni zlati hrčki so lahko različnih barv (barva cimeta, krem, bela, albino, temno rjava, črna), lahko
so enobarvni ali lisasti, kratko- ali dolgodlaki. Ušesa so
koničasta, štrleča, temno pigmentirana. Oči so majhne,
temne in jasne. Zelo dobro vohajo in slišijo, zato tudi komunicirajo z vonjavami in različnimi zvoki, tudi z ultrazvokom. Njihovi sekalci so visokokronski in brezkoreninski ter rastejo celo življenje. Ličniki so nizkokronski in po
erupciji ne rastejo več. Zobje so lahko oranžne, rumene
ali bele barve. Hrčki imajo velike lične vrečke, ki so evaginacije sluznice sten lic in lahko segajo vse do lopatic.
V ličnih vrečkah lahko prenašajo večje količine hrane in
stelje. Vrečke praznijo tako, da s tačkami preko zunanje
stene lic potisnejo vsebino proti ustom. Zlati hrčki imajo stranske/bočne žleze. Bolje so razvite pri samcih kot
pri samicah. So žleze lojnice, ki jih vidimo kot temnejše
pigmentirane lise na koži na obeh straneh hrbta. Izločki
teh žlez so namenjeni označevanju teritorija in spolnemu obnašanju. Pri spolno aktivnih samcih se izločanje iz
bočnih žlez poveča in zaradi izločka postane dlaka nad
njima sprijeta. Hrčki imajo dvodelni želodec, v prvem
poteka mikrobna prebava krme, bogate s surovimi vlakninami, v drugem pa encimska prebava. Želodec ima
močan sfinkter kardije, zato ne morejo bruhati. Cekum
je velik in debelo črevo je dolgo. Hrčki so koprofagi.
Pri samcih ingvinalni kanal ostane odprt celo življenje,
zato lahko moda povlečejo iz skrotuma v trebušno votlino. Samice so sezonsko poliestrične in lahko imajo do 6
legel letno. Po gonitvi je prisotnost kremasto belega izcedka iz vagine normalna in ga je treba ločiti od gnojnega
vnetja maternice. Po parjenju je treba samca in samico
ločiti. Samica lahko poje svoje mladiče (kanibalizem), če
jo preveč vznemirjamo, rokujemo z njenimi mladiči, če
je slabe kondicije, če je temperatura okolice prenizka ali
če jo neprimerno hranimo. Če se počuti ogroženo, lahko mladiče tudi namesti/skrije v svoje lične vrečke, toda
če so predolgo v vrečkah, se lahko tudi zadušijo. Lastnik
mora samici ponuditi dovolj hrane, material za izdelavo
gnezda ter topel in miren prostor vsaj 1–2 tedna po kotitvi. Mladiči se skotijo goli, z zaprtimi očmi in ušesi. Imajo
poln set stalnih zob in majhne kremplje. Nimajo mlečnih
zob. Oči odprejo okoli 12–14 dneva starosti.
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OSNOVNI FIZIOLOŠKI PODATKI
Telesna masa: 			

100–200 g

Dolžina telesa: 			

14–19 cm

Dolžina repa: 			

12 mm

Dolžina spolnega ciklusa:

4–7 dni

Gonitev: 			

4–26 ur

Spolna zrelost: 			

samci 8 tednov,

				

samice 6 tednov

Brejost: 			

15–18 dni

Število mladičev: 		

5–10

Rojstna teža: 			

2–3 g

Dojenje: 			

21–28 dni

Pričakovana življenjska doba:

1,5–2,5 leta

Zobna formula: 			

1003/1003

DOLOČANJE SPOLA

Odrasli samci zlatih hrčkov imajo dobro vidne stranske/
bočne žleze in velike testise. Testisi hrčka so lahko tako
veliki, da je izboklini mogoče videti tudi, ko hrčka pogledamo s hrbtne strani. Odrasle samice so večje kot samci. Samice imajo 6 do 7 parov seskov, samci jih nimajo.
Spol mladičev lahko določimo na podlagi analne in genitalne razdalje. Samice imajo krajšo kot samci.

PREHRANA

Hrčki so omnivori. V divjini se prehranjujejo s semeni,
žiti, oreščki, različno vegetacijo in z žuželkami.
V ujetništvu jim ponudimo primerno komercialno hrano
za hrčke, ki mora vsebovati okoli 4 odstotke maščob, več
kot 16 odstotkov beljakovin in okoli 60 odstotkov ogljikovih hidratov. Priporočljivo je, da je hrana peletirana,
saj s tem preprečimo selektivno hranjenje. Kot dodatek
jim ponudimo manjše količine trde zelenjave (kumaro,
bučko, korenje, koromač, brokoli, cvetačo, grah) ali sadja (jabolko, banano, jagode, hruško, melono), tudi svežo travo. Kot posladek jim lahko ponudimo žuželke (na
primer 1–2 mokarja na dan), ličinke ali malo kuhanega
jajca, redko pa sončnična semena ali oreščke, saj lahko
hitro postanejo predebeli. Posladki naj vsebujejo veliko
beljakovin in malo maščob.
Seno jim lahko ponudimo v neomejenih količinah, saj je
zaradi visoke vsebnosti vlaknin prijazno njihovi prebavi,
z njim si tudi brusijo zobe in ga uporabljajo za gradnjo
gnezda.
Hrčki radi skladiščijo hrano v svojih skrivališčih, zato je
treba staro hrano redno odstranjevati.
Vedno morajo imeti na voljo svežo vodo, ki jo je priporočljivo ponuditi v napajalniku. Napajalnik je treba vsak
dan umiti z vročo vodo in zamenjati vodo za pitje.
Odrasla žival na dan poje 10–15 g hrane (12 g/100 g telesne teže) in popije 10 ml/100 g telesne teže vode.
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3.8.2
pritlikavi hrčki
iz rodu
Phodopus spp.

ski višini do 1450 m.
So nokturne živali, najbolj pa so aktivni ob sončnem
vzhodu in zahodu. Roborovski hrček je pogosteje aktiven tudi podnevi. Kopljejo sisteme rovov, ki vodijo do
brloga z gnezdom in do zalog semen. So bolj živahni in
manj teritorialni kot sirijski hrčki. Pritlikavi hrčki ne hibernirajo.

UDOMAČITEV
Razred:

Mammalia

Red:

Rodentia

Družina:

Cricetidae

Rod:

Phodopus

Vrsta:

Phodopus spp.

Prvi primerek ruskega hrčka so vzeli iz narave leta 1902.
Od takrat jih uporabljajo kot hišne ljubljenčke in laboratorijske živali. Sibirske hrčke so začeli loviti v letu 1968.
Roborovski hrčki se uporabljajo kot hišni ljubljenčki od
začetka 1990. let, prej so jih imeli samo v živalskih vrtovih. Niso pogosti kot laboratorijska žival, saj so zahtevnejši za oskrbo in razmnoževanje.

Ogroženost
po IUCN:

najmanj ogrožena vrsta

BIOLOGIJA

Med pritlikave hrčke iz rodu Phodopus spp. spadajo ruski, sibirski in roborovski hrček.
Ruski hrčki (Phodopus campbelli) izvirajo iz centralne Azije – Sibirije, Mongolije, Kazahstana in severne Kitajske.
Živijo v stepah in polpuščavah.

Slika 3.60: Pritlikavi hrček je pogost hišni ljubljenec
(foto: Jana Kolarič)

ANATOMSKE IN FIZIOLOŠKE
LASTNOSTI

Slika 3.59: Portret – sibirski hrček (foto: Valentina
Kubale)

Sibirski hrček (Phodopus sungorus) izvira iz Severozahodne Sibirije in Kazahstana.
Roborovski hrček (Phodopus roborovskii) izvira iz Mongolije, Kazahstana, Rusije in Severne Kitajske. Živijo v peščenih puščavah, stepah in travnikih. Živijo na nadmor-
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Ruski hrček (Phodopus campbelli) ima kratek in gladek
kožuh. Trebuh je bele do svetlo sive barve, hrbet pa je
temno siv. Imajo temno črto, ki poteka med ušesi do
repa. Udomačeni ruski hrčki so lahko različnih barv –
črni, sivi, rjavi, beli, krem. Tehtajo 30–50 g in so dolgi
8–10,3 cm.
Sibirski hrček (Phodopus sungorus) ima debelo, temno
sivo progo na hrbtu. Pozimi se njegova dlaka skoraj v
celoti nadomesti z belo dlako. To se v ujetništvu ne zgodi
vedno. Udomačeni sibirski hrčki so lahko različnih barv.
So manjši od ruskih hrčkov, tehtajo 19–45 g, dolgi so 7–9
cm.
Roborovski hrček (Phodopus roborovskii) je najmanjši.
Dolg je 5,3–8,1 cm, tehta 17–25 g. Njegov kožuh je svetlo
rjav, nad očmi, okoli ust, po trebuhu in okončinah pa je
bel. V nasprotju z večino drugih hrčkov iz rodu Phodopus
spp. nimajo temne črte na hrbtu.
So zelo majhni glodavci. Imajo permanentno rastoče se-
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kalce. Ličniki po erupciji ne rastejo več. Zobje so lahko
oranžne, rumene ali bele barve. Imajo velike črne oči in
izrazita ušesa. Imajo daljši rep kot sirijski hrčki. Rep je
odlakan. Na sprednjih nogah imajo 4 prste, na zadnjih
pa 5 prstov. Nimajo žlez znojnic, toploto oddajajo skozi
ušesa in rep. Imajo žlezo lojnico na trebuhu, ki je bolj
razvita pri samcih in je namenjena označevanju okolja.
Imajo velike lične vrečke, v katerih prenašajo hrano.
Imajo dvodelni želodec, v prvem delu poteka mikrobna
prebava krme, bogate s surovimi vlakninami, v drugem
pa encimska prebava. Želodec ima močan sfinkter kardije, zato ne morejo bruhati. Cekum je velik in debelo
črevo je dolgo. So koprofagi.

Slika 3.62: Trebušna žleza pri sibirskem hrčku.
Hrček je v splošni hlapni anesteziji. (foto: arhiv
fotografij Klinike za ptice, male sesalce in plazilce,
Veterinarska fakulteta, Ljubljana)
Slika 3.61: Sibirski hrčki imajo velike črne oči in
izrazita ušesa (foto: arhiv fotografij Klinike za ptice,
male sesalce in plazilce, Veterinarska fakulteta,
Ljubljana)

Pri samcih ingvinalni kanal ostane odprt celo življenje,
zato lahko moda povlečejo iz skrotuma v trebušno votlino. Samice so sezonsko poliestrične. Samci lahko sodelujejo pri skrbi za mladiče, predvsem pri ruskih hrčkih.
Mladiči se skotijo goli, oči in ušesa so zaprti. Imajo že vse
stalne zobe in majhne kremplje.

OSNOVNI FIZIOLOŠKI PODATKI
Telesna masa: 			

17–50 g

Dolžina telesa: 			

5,3–10,3 cm

Dolžina repa: 			

4–14 mm

Dolžina spolnega ciklusa:

4–5 dni

Gonitev: 			

4–26 ur

Spolna zrelost: 			

samci 8 tednov,

				

samice 6 tednov

Brejost: 			

sibirski in ruski 18–22

				

dni, roborovski

				

23–30 dni

Število mladičev: 		

3–8

Rojstna teža: 			

1,7 g

Dojenje: 			

16–18 dni

Pričakovana življenjska doba:

1,5–3 leta

Zobna formula: 			

1003/1003

DOLOČANJE SPOLA

Samci imajo bolje vidno žlezo na trebuhu, dobro viden
skrotum in so večji kot samice. Samice imajo 4–7 parov
seskov, samci jih nimajo. Spol mladičev določimo na
podlagi anogenitalne razdalje. Samci imajo daljšo kot
samice.
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PREHRANA

So omnivori. V divjini se prehranjujejo s semeni, insekti, travo. V ujetništvu jih hranimo s komercialno hrano
za hrčke, na voljo naj imajo kakovostno seno, dodamo
jim manjše količine zelenjave in insektov. Semena ali
oreščke lahko dobijo le redko, saj lahko hitro postanejo
predebeli.
Sibirski hrčki so nagnjeni k diabetesu, zato pazimo na
vnos sladkorja, ne dajemo jim sadja.
Hrčki radi skladiščijo hrano v svojih skrivališčih, zato je
treba staro hrano redno odstranjevati.

3.8.3 lastnosti zlatih in pritlikavih
hrčkov
NASTANITEV IN OSKRBA HRČKOV

Zlati hrčki so solitarne živali, zato jih je najbolje namestiti posamezno. Pritlikavi hrčki so manj teritorialni in jih
lahko namestimo tudi v parih ali manjših skupinah. Biti
morajo iz istega legla, saj pride pri združevanju odraslih
živali do pretepov.
Optimalna temperatura okolja je 20–22 °C. Temperature pod 18 °C lahko povzročijo bolezni dihal s pljučnico.
Temperature nad 27 °C lahko povzročijo toplotni udar.
Kletka ne sme biti nameščena neposredno na sončno
svetlobo ali prepih. Priporočljivo je, da ima kletka globoko dno, s 40–60 cm stelje, da lahko kopljejo rove.
Primerna stelja je na primer žagovina, lesni ostružki,
rezan papir, šota ali stelja iz koruznih storžev. Drobna
žagovina ali druga podobna stelja zaradi prašenja ni priporočljiva. Kletka mora biti dobro zaprta, saj radi plezajo in hitro zbežijo. Priporočljivo je, da je kletka visoka
in čim večja ter da so v njej police na različnih ravneh,
kar spodbuja gibanje. V kletki morajo imeti vsak svoje
skrivališče, priporočljivo je, da so iz lesa, ki ga lahko grizejo in si s tem obrabljajo zobe. V skrivališče jim damo
seno, mlet papir ali kakšen drug nenevaren material, da
si zgradijo ležišče/gnezdo. V kletko namestimo igrala –
tunele, lestve, viseče mreže, lesene igrače za grizenje,
kolo za tek. Priporočljivo je, da kolo ni železno in nima
odprtin, da si ne poškodujejo nog. Kolo je za hrčke še
posebej pomembno, saj v naravi pretečejo velike razdalje. Večina hrčkov si izbere kot, v katerem iztrebljajo in
urinirajo. Lahko jih navadimo na kotno stranišče. Lahko
jih spuščamo iz kletke, da se razgibajo, vendar le pod
nadzorom in v varnem okolju. Zelo uporabne so prosoj-
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ne žoge za hrčke, v kateri se lahko hrček po volji giblje
ter je zavarovan pred okoljem in to pred njim (grizenje
električne napeljave, uživanje strupenih rastlin, grizenje
pohištva, poškodbe).

Slika 3.63: Sistem tunelov, lestev in skrivališč v kletki
za hrčke (foto: Klara Reindl)

Hrčki večinoma ne potrebujejo peščene kopeli, saj si
sami dovolj negujejo kožuh. Če opazimo, da hrček oddaja vonj ali je umazan, mu vseeno lahko ponudimo
peščeno kopel za činčile. Ni nujno, da jo bo vaš hrček
želel uporabiti. Pritlikavi hrčki imajo peščeno kopel raje
kot zlati hrčki.
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Kletko čistimo dvakrat na teden ali po potrebi. Pogosteje
čistimo področje, ki so si ga izbrali za izločanje (najpogosteje v kotu kletke). Kletko redno razkužujemo.

Slika 3.64: Gneča pritlikavih hrčkov na kolesu (foto:
Valentina Kubale)

TRANSPORT

Transportiramo jih v primernem transporterju, na dno
namestimo seno, narezan papir ali kak drug podoben
material, v katerega se lahko skrijejo. Na dno lahko položimo časopisni papir. V transporter namestimo vodo,
ob daljših prevozih tudi hrano. Če je zunaj mrzlo ali
vetrovno, transporter ustrezno zaščitimo – pokrijemo s
tanjšo odejo.

ROKOVANJE

S hrčkom je treba rokovati previdno, saj radi ugriznejo.
Ruski hrčki so še posebej agresivni. Če smo prej rokovali
s katero od plenilskih živalskih vrst, si moramo prej temeljito umiti roke, lahko tudi zamenjamo oblačila. Preden
hrčka primemo, se moramo prepričati, da je popolnoma
buden in se zaveda naše prisotnosti. Če ga prestrašimo
ali nenadoma zbudimo, lahko ugrizne. Hrčka primemo
tako, da ga preprosto objamemo z dlanjo in dvignemo
iz kletke. Lahko ga previdno primemo za kožno gubo na
vratu, a ga na ta način ne dvigujemo, saj lahko pride do
prolapsa oči (oči se premaknejo iz očesnih jamic). Agresivnega in nemirnega hrčka lahko dvignemo tako, da
ga z eno roko primemo za vratno kožno gubo, z drugo
roko pa podpiramo preostalo telo. Vedno ga držimo nad
pregledovalno mizo, da se v primeru padca iz rok ne poškoduje ter da ga lahko hitro in varno odložimo, če nas
ugrizne ali je preveč nemiren za rokovanje.
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Slika 3.65: Rokovanje s pritlikavim hrčkom ob
kliničnem pregledu. Pritlikavi hrček ima spremembo
v okolici smrčka. (foto: arhiv fotografij Klinike za
ptice, male sesalce in plazilce, Veterinarska fakulteta,
Ljubljana)

VIDEZ ZDRAVE ŽIVALI

Zdrav hrček ima čisto, gladko in svetlečo dlako
brez golih mest. Ima bistre oči in čiste nosnice brez izcedka. Ustna in nosna sluznica ter
očesne veznice so rožnate, brez razjed ali izcedka. Ima trde, čvrste iztrebke. Je živahen in
radoveden. Se redno hrani in iztreblja.
SPLOŠNO O VETERINARSKEM PREGLEDU

Veterinar odvzame anamnezo, s katero pridobi podatke
o starosti, spolu in izvoru živali, prehrani, iztrebljanju in
uriniranju, namestitvi in oskrbi, obnašanju, morebitnih
nedavnih spremembah v kletki in okolici, preteklih boleznih in sedanjih zdravstvenih težavah.
Hrčka najprej opazuje v kletki, oceni njegovo rejenost,
konstitucijo, obnašanje, držo in dlako. Če je mogoče, mu
izmeri/oceni vrednosti osnovnih vitalnih funkcij (telesno temperaturo, frekvenco srčnega utripa in dihanja).
Telesna temperatura se meri rektalno. Pregleda ušesa,
očesne veznice, nosno in ustno sluznico ter sekalce. Otipa trebuh in posluša zvoke gibanja črevesja. Preveri tudi
stanje stopal in kremplje. Žival stehta. Zaradi majhnosti je pregled lahko otežen – za natančnejši pregled in
odvzem krvi uporabi splošno anestezijo.
Hrčki so v naravi plen, zato spretno skrivajo znake bole-
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čine in bolezni. Hudo bolni hrčki postanejo manj aktivni,
manj jedo in pijejo, hujšajo, imajo nenegovan kožuh, se
ne zanimajo za okolico, so zgrbljeni in se nočejo premikati. Pogostejša urgentna stanja, ki zahtevajo obisk veterinarja, so prolaps oči, driska, poškodbe, oslabelost in
drugo.

FIZIOLOŠKE VREDNOSTI OSNOVNIH
VITALNIH FUNKCIJ SIRIJSKEGA
HRČKA
Telesna temperatura: 		

Frekvenca srčnega utripa:

38 °C

276–425 utripov/min

Frekvenca dihanja: 		

100–250 vdihov/min

				

(po nekaterih

				

podatkih iz literature

				

tudi 33–127

				

vdihov/min ali

				

40–110 vdihov/min)

APLIKACIJA ZDRAVIL

V usta jim lahko zdravila apliciramo z brizgo. Zdravila jim
lahko apliciramo tudi v podkožje vratne kožne gube ali
trebušno votlino. Aplikacija v mišico je zelo težavna, saj
imajo malo mišične mase. Zdravilo lahko apliciramo v
zadnjično (m. gluteus) ali štiriglavo stegensko mišico (m.
quadriceps femoris). Po aplikaciji v mišico se velikokrat
pojavi samopoškodovanje noge, v katero je bilo zdravilo
aplicirano, zato se ta metoda odsvetuje.
Infuzijske raztopine jim lahko dajemo v usta, pod kožo, v
trebušno votlino, veno ali kost.
Kri se najpogosteje jemlje iz sprednje velike dovodnice
(v. cava cranialis), lahko tudi lateralne prikrite vene (v.
saphena). Volumen krvi običajno predstavlja 5–8 odstotkov telesne teže, od tega je varno vzeti 10 odstotkov
(največ 0,65 ml pri zlatih hrčkih) pri zdravi živali v obdobju 3–4 tednov.

POGOSTE ZDRAVSTVENE
TEŽAVE

Najpogostejše zdravstvene težave so težave z zobmi,
prebavne težave, bolezni dihal ter notranji in zunanji
zajedavci.

BOLEZNI ZOB IN USTNE VOTLINE

Njihovi sekalci rastejo vse življenje in težave z njimi so
zelo pogoste. Pojavijo se zaradi genetskih vzrokov, poškodb ali nepravilne prehrane. Običajno so predolgi
predvsem spodnji sekalci, saj rastejo trikrat hitreje kot
zgornji. Priporočljivo je, da imajo na voljo les za grizenje.
Znaki težav z zobmi so neješčnost, slinjenje in hujšanje.
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Slika 3.66: Nepravilni ugriz sekalcev pri pritlikavem
hrčku (foto: arhiv fotografij Klinike za ptice, male
sesalce in plazilce, Veterinarska fakulteta, Ljubljana)
Terapija sta pregled in brušenje zob v splošni anesteziji.
Priporočljiv je pregled zob pri veterinarju vsakih 4–5 tednov in po potrebi korekcija zob. Ščipanje zob se strogo
odsvetuje.

BOLEZNI LIČNIH VREČK

Zamašitev (impakcija) ličnih vrečk lahko nastane zaradi
težav z zobmi, pretiranega zauživanja mokre in mehke
hrane ali zaradi skladiščenja nastila ali drugih sintetičnih materialov v vrečkah. Biološki material lahko začne
v vrečkah razpadati in gniti. Bolezen je pogosta pri ruskih in sibirskih hrčkih. Znaki zamašitve so oteklina na
obraznem in vratnem področju, nezmožnost popolnega
praznjenja ličnih vrečk, neješčnost, hujšanje in neprijeten vonj iz ust. Pri vhodu v lično vrečko lahko vidimo
sprijete/zbite koščke hrane. Pride do poškodb sluznice,
rupture vrečke, lahko tudi infekcije in ognojka. Pri zdravljenju je potrebna pomoč veterinarja.
Občasno lahko pride do spontanega izvihanja/izpada
lične vrečke. Tkivo izpadle vrečke oteče, pojavijo se lahko poškodbe, razjede, nekroze in abscesi. Najpogosteje
veterinar vrečko vrne na prvotno mesto in jo občasno
tudi pritrdi s šivom v splošni anesteziji.

BOLEZNI PREBAVNEGA SISTEMA

Najpogostejši vzroki prebavnih težav so različne okužbe,
nepravilna izbira antibiotikov, nepravilna ali nenadna
sprememba prehrane, težave z zobmi in slaba higiena.
Lahko se pojavijo tudi kot posledica drugih obolenj.
Pogosta bolezen prebavil je bolezen mokrega repa ali
proliferativni ileitis, ki je posledica okužbe z bakterijo
Lawsonia intracellularis. Najpogosteje obolijo mladi hrčki
med 4. in 8. tednom starosti, predvsem zaradi stresa ob
odstavitvi (prenehanje sesanja) in prenaseljenosti gnezda. Pride do enteritisa, ki se kaže kot neješčnost, hujšanje, onemoglost, nenegovan kožuh, huda, lahko tudi
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krvava driska in posledično umazan zadek (moker rep).
V trebuhu je mogoče tipati mase. Kljub intenzivni terapiji
je prognoza slaba.
Salmonella typhimurium in S. enteritidis lahko povzročita
akutno ali kronično drisko, hujšanje, tudi septikemijo in
abortuse. Bolezen pa je zoonoza.
Hrčki so zelo dovzetni za okužbo s Clostridium piliforme
(Tyzzerjeva bolezen), ki je običajno posledica stresa – kot
so selitev in prenaseljenost, slaba higiena in neprimerna
oskrba, visoka temperatura in vlažnost okolja, uporabe
antibiotikov, hude infestacije s paraziti in drugih bolezni. Najpogosteje se pojavi pri mladičih. Klinični znaki so
vodena driska, dehidracija, letargija in smrt v dnevu ali
dveh. Zdravljenje je težavno, dolgotrajno in redko uspešno.
Zaradi nepravilne uporabe antibiotikov lahko pride do
spremembe v črevesni mikrobioti in namnožitve patogenih bakterij, kot so klostridiji (Clostridium spp.), ki izločajo toksine, kar vodi v enterotoksemijo. Klinični znaki
so neješčnost, dehidracija, resasta dlaka in diareja. Pogin lahko nastopi tudi brez bolezenskih znakov.
V iztrebkih hrčkov je mogoče najti parazite, a mnogi od
teh so slabo patogeni, razen kadar so prisotni v velikem
številu. Najpogostejša je okužba s protozoji. Nekateri ne
povzročajo bolezni, drugi pa lahko povzročijo prebavne
motnje. Okužijo se lahko tudi s trakuljo (Rodentolepis
nana). Večina hrčkov ne kaže bolezenskih znakov. Trakulja je zoonoza.

BOLEZNI OČI

Ker so hrčki nočno aktivne živali, lastniki zgodnje znake
bolezni oči pogosto spregledajo.
Zaradi umazanega ali neustreznega nastila (pesek) lahko pogosteje pride do vnetja očesnih veznic (konjunktivitis), infekcij in tujkov v očeh.
Pri hrčkih pogosto pride do prolapsa oči (izpada oči iz
očesnih jamic), pogosto ob tem, ko jih dvigujemo s prijemom za vratno kožno gubo. V takih primerih je nujno
potrebna pomoč veterinarja.
Druge patologije oči so tudi mikroftalmija (manjše oči
kot normalno), siva mrena (katarakta) in zelena mrena
(glavkom), ki so lahko prirojene ali pridobljene.

BOLEZNI DIHAL

Najpogostejše bolezni dihal so bakterijsko (Klebsiella
spp., Bordetella spp., Staphylococcus spp., Mycoplasma
spp.) vnetje nosne sluznice (rinitis) in pljučnice. Nastanejo zaradi slabe higiene, nenadnih sprememb temperature ali zaradi draženja s prašnim nastilom. Z nekaterimi
povzročitelji (Pasteurella spp., Streptococcus spp.) lahko
hrčka okužijo tudi ljudje (predvsem otroci).
Klinični znaki so kihanje, smrkanje, težko dihanje, zlepljene veke, nosni in očesni izcedek, neješčnost in nenaden
pogin.
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BOLEZNI SRCA

Pojavljajo se predvsem pri starejših živalih. Najpogostejša bolezen je srčna tromboza. Znaki bolezni so pospešeno dihanje, pospešeno delovanje srca, modrikaste
sluznice (cianoza), neješčnost, onemoglost, hladne
okončine in povečan trebuh zaradi kopičenja tekočine
(ascites). Pogin lahko nastopi že en teden po pojavu
prvih kliničnih znakov, zato je hitro zdravljenje zelo pomembno.

BOLEZNI SEČIL

Zaradi prekomernega hranjenja z beljakovinami lahko
pride do nastanka nefrotičnega sindroma, amiloidoze
ledvic (tudi vranice, nadledvičnih žlez, jeter) in/ali arteriolarne nefroskleroze (zadebelitev sten arteriol v ledvicah). Klinični znaki so povečana količina urina, prekomerno pitje in izguba telesne mase, v urinu so prisotni
proteini. Znižati je treba vnos beljakovin s hrano, zagotoviti dovolj vode in zdraviti po navodilih veterinarja.
Prognoza je vprašljiva.

BOLEZNI SPOLNIH ORGANOV

Pri gnojnem vnetju maternice (piometra) pogosto vidimo povečanje trebuha, žival je mirnejša in neješča. V
nekaterih primerih je prisoten gnojen ali krvav vaginalni
izcedek. Velikokrat pa tega izcedka ni. Ultrazvočna preiskava trebuha pomaga pri postavitvi pravilne diagnoze.
Ciste na jajčnikih se lahko klinično kažejo z resasto dlako, obojestransko simetrično alopecijo, povečanjem trebuha, oteženim dihanjem in neješčnostjo.
Kirurška odstranitev jajčnikov in maternice je terapija
izbora.

KOŽNE BOLEZNI

Težave s kožo povzročajo poškodbe ter bakterijska, glivična in parazitarna obolenja.
Pogosto se okužijo z garjavci (pršice, ki zajedajo v/na
koži in povzročajo garjavost). Demodikoza je najpogostejša ektoparazitoza pri zlatih hrčkih. Demodex criceti in
D. aurati (bolj patogen) povzročata alopecijo (področja
brez dlake) ter suho in luskasto kožo, ki je lahko rdečkasta in pikčasto krvavi. Srbež je redko prisoten. Majhno
število teh zajedavcev je lahko prisotno tudi na zdravih
živalih. Bolezen se pojavi pri hrčkih s slabšim imunskim
sistemom in pri starejših živalih. Ušesne garje Notoedres
notoedres povzročajo alopecijo, rdečkasto kožo (eritem)
in debele rumene kraste po uhljih, ki se lahko kasneje
razširijo tudi na spolovila, rep, tačke in okolico ust. Garjavci Sarcoptes scabiei povzročajo intenziven srbež, praskanje in alopecijo, lahko se prenesejo tudi na človeka.
Hrčki se lahko okužijo tudi z garjami morskega prašička
Trixacarus caviae.
Bakterijske infekcije kože običajno povzročajo bakterije Staphylococcus aureus, Pasteurella pneumotropica in
Streptococcus pyogenes. Te bakterije so normalno priso-
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tne na koži zdravih živali in ne povzročajo bolezni. Ob
poškodbi kože (ugrizi) vdrejo v telo, se razmnožijo in
povzročajo vnetje kože in abscese.
Pogosto so okuženi z dermatofiti (Trichophyton mentagrophytes, Microsporum canis, Mycrosporum gypseum), vendar okužba najpogosteje poteka brez kliničnih
znakov. Ob stresu se lahko zaradi padca imunske sposobnosti glive prekomerno namnožijo in povzročijo bolezen. Klinični znaki so področja brez dlake, predvsem
po glavi, okoli oči pa tudi drugod po telesu. Bolezen se
lahko prenese na človeka in na druge vrste živali.
Vonjalne žleze hrčkov (pri zlatih hrčkih bočni žlezi in pri
pritlikavih trebušna žleza) se lahko vnamejo, okužijo,
lahko postanejo tudi tumorsko spremenjene. Vnetje in
začetne stopnje neoplastično spremenjene žleze so lahko videti podobno.

Slika 3.68: Zlom noge pri sibirskem hrčku (foto:
arhiv fotografij Klinike za ptice, male sesalce in plazilce, Veterinarska fakulteta, Ljubljana)

NUTRITIVNE BOLEZNI

Hrčki so zelo občutljivi za pomanjkanje vitamina E.
Pomanjkanje tega vitamina lahko povzroči distrofijo
skeletne mišičnine. Težava je pogosta pri hrčkih, ki so
hranjeni pretežno s semeni. Pomanjkanje vitamina E
preprečimo s tem, da hrčka hranimo s popolno komercialno hrano za hrčke.

NOVOTVORBE

Slika 3.67: Sprememba na koži pri sirijskem hrčku
(foto: arhiv fotografij Klinike za ptice, male sesalce in
plazilce, Veterinarska fakulteta, Ljubljana)

CUSHINGOV SINDROM

Hiperadrenokorticizem ali Cushingov sindrom lahko
nastane primarno kot neoplazija skorje nadledvične žleze ali sekundarno kot neoplazija hipofize. Pri slednji pride do povečanega izločanja hormona ACTH, ki spodbuja
delovanje nadledvične žleze. Klinični znaki so posledica
prekomernega izločanja stresnega hormona kortizola iz
nadledvične žleze. Bolezen je pogostejša pri samcih in
se pojavlja predvsem pri starejših živalih.
Znaki so bilateralna simetrična izguba dlake (alopecija),
hiperpigmentirana in tanka koža, prekomerno pitje in
uriniranje ter povečan apetit.
Terapija je doživljenjska.

POŠKODBE

Predvsem pri pritlikavih hrčkih iz rodu Phodopus spp.
so pogoste poškodbe okončin zaradi pretepov, uporabe neprimernih koles in rešetk ali padcev z višine. Premočen in predolgotrajen prijem za kožno gubo lahko
povzroči izpad očesa.
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Limfom je najpogostejša onkološka bolezen pri zlatih
hrčkih. Najpogosteje se pojavi na bezgavkah in tankem
črevesju.
Na koži sta najpogostejši novotvorbi melanom in epiteliotropni limfom. Klinični znaki epiteliotropnega limfoma
so izpadanje dlake, kraste, razjede in srbež. Terapija je
podporna, če je žival zelo prizadeta, je priporočena evtanazija.
Tumor trebušne žleze (adenom, karcinom, ploščatocelični karcinom) pri pritlikavih hrčkih je pogojen z moškimi spolnimi hormoni (androgeni) in se zato pogosteje
pojavlja pri samcih. Svetuje se kirurška odstranitev tumorja in znižanje ravni androgenov s kastracijo ali s pomočjo zdravil.
Tumorske spremembe jajčnikov so običajno benigne in
ne metastazirajo. Tumorji mlečne žleze so redki, če se
pojavijo, pa so običajno benigni.
Pri hrčkih so pogoste tudi novotvorbe prebavil. Opisane
so benigne papilomatozne spremembe sluznice želodca.

VIRUSNE OKUŽBE

Virus limfocitnega horiomeningitisa (LCMV) pri mladih
hrčkih povzroča kronično hujšanje, ki se konča s poginom. Starejše živali so lahko okužene, a so brez kliničnih
znakov. Znaki bolezni pri njih so hujšanje, fotofobija, tremorji in krči. Divje miši so pogost rezervoar virusa in ne
zbolijo. Je zoonoza, pri človeku povzroča znake, podobne gripi, redko pa lahko tudi meningoencefalitis in smrt.
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3.9 afriški
beloprsi jež
(Atelerix albiventris)

Razred:

Mammalia

Red:

Erinaceomorpha

Družina:

Erinaceidae

Rod:

Atelerix

Vrsta:

Atelerix albiventris

Ogroženost
po IUCN:

najmanj ogrožena vrsta

BIOLOGIJA

Afriški beloprsi ježi izvirajo iz srednje in vzhodne Afrike.
Živijo v savanah in stepah. Ježi so nokturni. Ponoči so
zelo aktivni, med iskanjem hrane lahko pretečejo več kilometrov. So aktivni kopači in tudi dobro plavajo. Podnevi se skrivajo v rovih, skalnih razpokah, nizkem grmovju
in kupih vejevja. So solitarne in zelo teritorialne živali,
razen v obdobju parjenja. Ko so prestrašeni, se zvijejo
v klobčič, napnejo bodice in se oglašajo s sikanjem podobnim zvokom. Drugače se oglašajo z godrnjanjem,
cviljenjem in njuhanjem, ampak so ti zvoki redki, razen v
obdobju parjenja in med komunikacijo matere z mladiči.
Pri nižjih temperaturah lahko preidejo v stanje torporja
(znižana presnovna aktivnost, zmanjšana aktivnost živali, otopelost), a v nasprotju z drugimi vrstami ježev ne
hibernirajo. To stanje se ne sme zamenjati za bolezen
ali celo smrt.

UDOMAČITEV

Afriškega beloprsega ježa so začeli udomačevati v 80.
letih prejšnjega stoletja. Udomačili so ga z namenom
uporabe za laboratorijsko žival in hišnega ljubljenčka.

ANATOMSKE IN FIZIOLOŠKE
LASTNOSTI
Slika 3.69: Portret – afriški beloprsi jež (foto:
Valentina Kubale)
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Ježeva anatomija je prilagojena plezanju, kopanju, plavanju in nenehnemu teku. Na sprednjih nogah imajo po
5 prstov, na zadnjih pa po 4. Imajo bel obraz, noge in
ventralni del telesa, dlaka okoli gobčka pa je rjave barve.
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Dorzalni del telesa je prekrit z bodicami, ki so obarvane rjavkasto do sivo in imajo svetle konice. Bodice so
zgrajene iz keratina in se periodično zamenjujejo. Imajo
tanek epidermis in debel dermis. Pod kožo z bodicami je
debela plast maščobe. Ježi imajo tudi plast rjave maščobe, ki sodeluje v termoregulciji med stanjem torporja.
Ob meji bodic z dlako pod kožo poteka mišica (m. orbicularis), ki ježu omogoča, da se lahko zvije v klobčič.
Normalen odziv ježev na nov ali dražeč vonj ali snov/material je prekomerno slinjenje in nanos sline z lizanjem
na bodice. Zakaj to počno, ni znano.

OSNOVNI FIZIOLOŠKI PODATKI
Telesna masa: 			

samci 400–600 g,

				

samice 300–400 g

Dolžina telesa: 			

15–25 cm

Dolžina repa: 			

2–3 cm

Dolžina spolnega ciklusa:

inducirana ovulacija

Gonitev: 			

3–17 dni

Spolna zrelost: 			

2–3 meseci

Plemenska zrelost (samica):

6–8 mesecev

Brejost: 			

34–37 dni

Število mladičev: 		

1–9

Rojstna teža: 			

10–18 g

Dojenje: 			

5–6 tednov

Pričakovana življenjska doba:

4–6 let, lahko tudi do

				

10 let

Zobna formula: 			

odrasli: 3133/2123

Slika 3.70: Lizanje in nanašanje sline na bodice je
pri ježih pogost pojav. Natančen vzrok za to obnašanje ni poznan. (foto: Nika Janežič)
Imajo občutljiv čut za vonj in sluh, predvsem v območju ultrazvoka. Vid ni dobro razvit. Imajo plitve jamice za
oči, zato so oči normalno izbuljene in poškodbe pogoste. Imajo brahiodontne (nizkokronske) zobe. Prebavila
so glede na velikost živali kratka, prebava je hitra (pasaža hrane v 12–16 urah). Želodec je enostaven in enodelen. Prisoten je refleks za bruhanje. Nimajo cekuma.
Samice so poliestrične in se v ujetništvu razmnožujejo
čez celo leto. Verjetno ovulirajo inducirano. Mladiči se
skotijo goli, z zaprtimi očmi in ušesi. Že ob rojstvu imajo
drobne in mehke bodice, ki nato v 24 urah otrdijo. Oči
odprejo pri 13–24 dneh starosti. Poleg mleka začnejo
pri treh tednih jesti tudi trdno hrano. Mlečni zobje jim
začnejo izraščati 18. dan, vsi pa izrastejo do 9. tedna.
Erupcija stalnih zob se začne pri starosti 7–9 tednov. Če
je samica vznemirjena ali pod stresom, pogosto poje
(kanibalizem), ubije ali zapusti svoje mladiče, zato ji je
treba omogočiti mir vsaj 5–10 dni po porodu. Samca je
pred porodom treba ločiti od samice. Samci imajo obsežne akcesorne spolne žleze v trebušni votlini, ki lahko
v času parjenja predstavljajo kar 10 odstotkov telesne
teže. Oba spola imata do 10 seskov.

Slika 3.71: Mladič in samica z mladiči afriškega
beloprsega ježa (foto: Klavdija Piskule Smolnikar)
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DOLOČANJE SPOLA

Določanje spola pri ježu je precej enostavno. Samec ima
jasno viden prepucij na sredini abdomna. Skrotum ni viden, testisi so locirani v trebušni votlini. Obdani so z maščobo in jih lahko zatipamo pri spolno aktivnih samcih.
Z rahlim pritiskom na trebušno steno lahko testise potisnemo v ingvinalni kanal. Urogenitalna odprtina samice
leži nekaj milimetrov kranialno od anusa.

NASTANITEV IN OSKRBA

Afriški beloprsi jež je solitarna žival, zato ga nastanimo
posamezno. Lahko imamo tudi enospolni par ali skupinico, če so iz istega legla in so odraščali skupaj. Pretepi
so najpogostejši med samci.

81

ki. Ne dajemo jim stelje iz cedre ali kakšne druge dišeče
stelje, ker lahko ta z draženjem povzroči dermatitis. Stelja ne sme biti prašna. V kletko jim postavimo primerno
kolo za tek, ki mora imeti obod brez odprtin in iz trdnega
materiala, da se ne poškodujejo. Kolo je za afriške beloprse ježe zelo pomembno, saj v naravi pretečejo velike
razdalje. Navadno ga uporabljajo večino noči in so lahko
precej glasni. Navadimo jih lahko na stranišče – iztrebke
premikamo v posodo, dokler se ne navadijo. Lahko jih
spustimo iz kletke, a jih ob tem neprestano nadzorujemo. Kletko je treba čistiti dvakrat tedensko. Zunanja nastanitev za afriške beloprse ježe ni primerna.

Slika 3.73: Afriški beloprsi jež in primerno kolo
(foto: Valentina Kubale)
Slika 3.72: Par afriških beloprsih ježev (foto: Nika
Janežič)
Kletko je treba umetno ogrevati, najbolje z grelno blazino ali keramičnim grelcem za plazilce, da je v njej 24–30
°C. Breje samice nastanimo v okolju z 32 °C. Če je temperatura prenizka – pod 18 °C, lahko vstopijo v nepravo
hibernacijo (torpor). Previsoke temperature lahko povzročijo toplotni udar. Potrebujejo osvetljavo 12 ur na
dan in relativno vlažnost okolja, nižjo od 40 odstotkov.
Raje imajo tiho in zatemnjeno okolje.
So zelo aktivni, zato mora biti kletka primerno velika.
Dolga mora biti vsaj 90 in široka vsaj 60 cm. Vrh kletke
naj bo zavarovan s pokrovom, saj dobro plezajo. Zbežijo lahko tudi skozi majhne luknje, zato razmik med rešetkami ne sme večji kot 2,5 cm. Preširoko postavljene
rešetke lahko vodijo do poškodb in celo do smrti z zadušitvijo, če se jež med njih zagozdi z glavo. Lahko jih
namestimo tudi v steklenem terariju. Kletka mora biti
višja kot jež, ko je raztegnjen. Pomembno je, da ima kletka police na različnih ravneh, saj zelo radi plezajo, a ker
ježi slabo vidijo, je priporočeno, da so vzpenjala in police
zavarovani s stranicami, da ne padejo. Na voljo morajo
imeti skrivališče (najbolje iz lesa), radi pa imajo tudi tunele, škatle, lestve, viseče mreže in druge igrače, kot so
žoge. Kletka mora imeti trdno dno, s steljo, ki mora biti
mehka, vpojna in globoka vsaj 8 cm, da lahko kopljejo
rove. Primerna stelja je rezan papir, seno ali lesni ostruž-
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PREHRANA

Primarno so žužkojedi. V naravi se prehranjujejo z žuželkami, pajki, deževniki, polži in drugimi nevretenčarji,
sadjem, jajci in gobami. Občasno lovijo tudi manjše vretenčarje, na primer žabe.
Najbolje je, da jih hranimo zvečer. Komercialna hrana
naj vsebuje 30–50 odstotkov beljakovin in 10–20 odstotkov maščob. Ježi potrebujejo več vlaknin kot mesojede
živali (eksoskelet žužkelk ima velik del neprebavljivih
snovi). Hranimo jih s komercialno hrano za ježe, če ta ni
na voljo, jih lahko hranimo tudi z visokokakovosto suho
hrano za manj aktivne mačke. Hrana za bele dihurje ni
primerna, saj je prebogata z maščobami.
Hranimo jih v omejenih količinah, kar preprečuje debelost, ki je pri ježih v ujetništvu pogosta. Dajemo jim 1–2
žlici komercialne hrane na dan, z dodatkom okoli pol žlice kuhanega jajca ali skute z nizko vsebnostjo maščob
ter polovico žlice narezanega sadja (grozdje, banane,
hruške, jabolka) in zelenjave (kuhano korenje in grah,
paradižnik, listnata zelenjava) na dan. Kot posladek jim
lahko ponudimo žuželke (čričke, mokarje, gosenice), ki
jih lahko skrijemo po kletki, da se z iskanjem zaposlijo.
Hrano prilagajamo glede na aktivnost in telesno maso
živali. Breje in doječe samice lahko imajo hrano vedno
na voljo. Zaradi nevarnosti okužbe s salmonelo jim ne
dajemo surovega mesa in jajc. Kravje mleko ni primerno. Vedno morajo imeti na voljo svežo vodo, ki jo lahko
ponudimo v primerni posodi ali napajalniku. Napajalnik
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je treba vsak dan umiti z vročo vodo in zamenjati vodo
za pitje. Če dobivajo komercialno pripravljeno hrano,
prehranskih dodatkov načeloma ne potrebujejo.

ASISTIRANO HRANJENJE

Hranimo jih s pomočjo brizge. Ponudimo jim hrano za
okrevajoče ali mlade mesojede živali ali komercialno
hrano za ježe (pretežno iz žuželk). Če je hrana suha, jo
zmešamo z vodo. Lahko jim ponudimo tudi žive žuželke
in ličinke, ki jih lahko spodbudijo k hranjenju.

TRANSPORT

Transportiramo jih v primerno velikem transporterju, v
katerega damo brisačo ali skrivališče, da se počutijo varne. Transporter mora biti dobro zračen, zaščiten mora
biti pred zunanjimi vremenskimi vplivi. V poletnih mesecih in ob vseh daljših poteh morajo imeti na voljo svežo
vodo.

ROKOVANJE

Ko ga prijemamo, imamo nadete zaščitne rokavice iz
usnja, dvojne rokavice iz lateksa ali rokavice iz bombaža. Bodice so lahko boleče, a ob rokovanju ponavadi ne
povzročijo poškodb, zato lahko ježa, navajenega rokovanja, držimo tudi brez rokavic. Žival pregledujemo v mirni
sobi z malo svetlobe. Tudi mirni ježi se bodo pri veterinarju zvili v klobčič ali pa bodo poskušali pobegniti, saj
se počutijo ogrožene. Mladi ježi se redkeje upirajo rokovanju kot starejši. Primemo ga za kožno gubo, preden se
lahko zvije v klobčič. Če je žival že zvita, jo namestimo na
pregledovalno mizo in počakamo – nemalokrat se vrne
v običajen položaj in jo lahko pregledamo. Če je jež vajen
rokovanja, ga lahko primemo tako, da ga le objamemo
z dlanmi. Ko ga držimo, vedno pazimo, da nam ne pade
iz naročja. S pomočjo mreže (npr. teniški lopar) si lahko
ogledamo spodnji del živali in strižemo kremplje.

VIDEZ ZDRAVE ŽIVALI

Oči ježa morajo biti jasne. Bodice morajo biti
brez sprememb, ne smejo imeti razcepljenih
konic ali množično izpadati. Zobje morajo biti
beli, dlesen pa rožnata, brez razjed in poškodb.
Žival je živahna in se hitro zvije v klobčič. Zdrav
jež se normalno hrani in redno iztreblja.
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Slika 3.74: Prijem afriškega beloprsega ježa, ki je
vajen rokovanja (foto: Nika Janežič)

SPLOŠNO O VETERINARSKEM PREGLEDU

Veterinar odvzame anamnezo, s katero pridobi podatke
o starosti, spolu, izvoru živali, preteklih boleznih, prehrani, iztrebljanju in uriniranju, nastanitvi in oskrbi živali,
spremembah v obnašanju in morebitnih zdravstvenih
težavah.
Opazuje vedenje, hojo, držo, dlako in bodice ter dihanje.
Oceni telesno konstitucijo in kondicijo. Izmeri frekvenco
dihanja in utripa srca ter telesno temperaturo. Telesna
temperatura se meri rektalno. Pregleda oči, ušesa, nosno in ustno sluznico ter zobe. Pretipa trebuh ter osluškuje srce in pljuča. Pregleda stopala in prste ter dolžino
krempljev. Pogosto je že osnovni klinični pregled težko
izvedljiv brez pomiritve živali, zato ježa natančno klinično pregleda ob sedaciji ali kratkotrajni splošni anesteziji.
Bolni ježi postanejo manj aktivni, manj jedo in hujšajo,
imajo nenegovan kožuh in bodice, se ne zanimajo za
okolico, so zgrbljeni in se nočejo premikati. Kadar se slabo počutijo ali so poškodovani, se običajno nočejo izviti
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iz klobčiča. Bolne živali, ki niso več sposobne termoregulacije, lahko preidejo v stanje torporja. Takšne živali je
treba peljati k veterinarju.
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Kri lahko jemljemo iz vratne vene (v. jugularis), sprednje
velike dovodnice (v. cave cranialis), doglavne vene na
prednji nogi (v. cephalica) in lateralne ali medialne prikrite vene (v. saphena). Pred odvzemom krvi ježa najpogosteje anesteziramo.

POGOSTE ZDRAVSTVENE
TEŽAVE
BOLEZNI ZOB IN USTNE VOTLINE
Slika 3.75: Afriški beloprsi jež v klobčiču (foto: arhiv
fotografij Klinike za ptice, male sesalce in plazilce,
Veterinarska fakulteta, Ljubljana)

FIZIOLOŠKE VREDNOSTI OSNOVNIH
VITALNIH FUNKCIJ
Telesna temperatura: 		

35,4–37 °C

Frekvenca srčnega utripa:

180–280 utripov/min

Frekvenca dihanja: 		

25–50 vdihov/min

Ježi imajo na zobeh pogosto trde zobne obloge. Te povzročijo vnetje dlesni in drugih obzobnih tkiv (parodontalna bolezen). Pojavijo se lahko tudi ognojki na področju
čeljusti. Vidimo lahko tudi poškodovane in/ali majave
zobe, slednji imajo verjetno genetsko predispozicijo.
Znaki bolezni zob so neprijeten zadah, prekomerno slinjenje, neješčnost in hujšanje. Zdravimo jih s čiščenjem
zob in trdih zobnih oblog ter odstranitvijo prizadetih
zob. Ob hudem vnetju dlesni in abscesih veterinar predpiše zdravljenje z antibiotiki in protibolečinskimi zdravili.
Precej pogoste so tudi novotvorbe v ustni votlini (ploščatocelični karcinom), ki so lahko sprva videti kot parodontalna bolezen. Običajno lokalno povzročajo hude
poškodbe tkiv ustne votline in izgubo zob.

BOLEZNI PREBAVNEGA SISTEMA

Slika 3.76: Prebujanje afriškega beloprsega ježa
v ogrevanem in nadzorovanem okolju po splošni
anesteziji (foto: arhiv fotografij Klinike za ptice, male
sesalce in plazilce, Veterinarska fakulteta, Ljubljana)

APLIKACIJA ZDRAVIL

Zdravila lahko apliciramo v usta z brizgo, v podkožje kožne gube na hrbtu, v mišico (triceps, kvadriceps, glutealna muskulatura, tudi m. orbicularis), redkeje v veno ali
trebušno votlino.
Tekočinsko terapijo dajemo najpogosteje v podkožje.
Vstavljanje katetrov v veno (vratno ali lateralno prikrito
veno) je težavno, pogosto si jih iztaknejo, ko se zvijejo v
klobčič. Ker so vene pogosto zelo majhne, lahko kateter
vstavimo tudi v kost (stegnenica, golenica).
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Ježi so pogosto prenašalci bakterij iz rodu Salmonella
spp.. Bakterija je lahko prisotna v črevesju zdravih živali.
Klinični znaki se razvijejo ob padcu odpornosti, pojavijo se zelena ali krvava diareja s primesjo sluzi, hujšanje,
zmanjšan apetit, dehidracija, letargija, tudi pogin. Potrebno je zdravljenje z antibiotiki. Salmoneloza je zoonoza. Da bi preprečili okužbo, skrbimo za dobro higieno
kletke, po rokovanju z ježem ali po čiščenju kletke pa si
vedno temeljito umijemo in razkužimo roke.
Druge pogostejše bolezni prebavnega trakta afriških
beloprsih ježev so okužbe s paraziti, obstrukcije zaradi
tujka (običajno dlaka, lasje, guma, blago) in črevesna
oblika limfoma. Do odpovedi jeter najpogosteje pride
zaradi zamaščenosti jeter (jeterna lipidoza), novotvorb
ali okužbe z virusi.

BOLEZNI DIHAL

Okužbe dihal najpogosteje povzročajo bakterije (Pasteurella spp., Bordetella bronchiseptica, Corynebacterium
spp.). Pojavijo se oteženo dihanje, izcedek iz nosu in oči,
kihanje in onemoglost. Nujen je pregled pri veterinarju,
ki predpiše ustrezno zdravljenje. Preventiva so dobra
oskrba živali, higiena in prehrana.
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BOLEZNI SEČIL IN SPOLNIH ORGANOV

Pri samicah so pogoste novotvorbe na maternici. Nastanejo lahko že pri 12 mesecih starosti. Pojavi se krvav
izcedek iz vulve, zaradi izgube krvi lahko žival postane
tudi slabokrvna. Tumor je lahko maligen in razseva. Podobne klinične znake ima tudi hiperplazija endometrija.
Zaradi pogoste patologije na rodilih samic se priporoča
preventivna kirurška odstranitev rodil pred prvim letom
starosti.
Bolezni ledvic so pri ježih pogoste, najpogostejši je nefritis. Klinični znaki so onemoglost, hujšanje ter povečano pitje in uriniranje. Pri hranjenju z mačjo hrano lahko
pride do nastanka sečnih kamnov, ki lahko povzročijo
obstrukcijo sečnice in nezmožnost uriniranja. Potrebna
je kirurška odstranitev kamna in sprememba prehrane.

KOŽNE BOLEZNI

Ježi so pogosto okuženi z dermatofiti (Trichophyton spp.
in Microsporum spp.). Običajno okužba poteka brez kliničnih znakov, se pa bolezen izrazi ob slabšem imunskem sistemu (stres, infestacija s pršicami, okužbe kože
z bakterijami ali druge bolezni). Pojavijo se kraste ob
bazah bodic in področja brez dlake. Vse živali v skupini zdravimo z antimikotiki, izboljšati je treba življenjske
razmere in odpraviti druge vzroke za nastanek bolezni.
Potrebna je previdnost, saj lahko dermatofiti okužijo
tudi človeka in druge sesalce.
Infestacije s pršicami (Caparinia tripolis, Caparinia erinacei, Chorioptes spp.) so pogoste. Običajno živali ne kažejo
znakov bolezni, v napredovalnih primerih pa se pojavijo
srbež, luščenje kože (prhljaj), kraste po koži ter izpadanje dlake in bodic. Žival je onemogla, neješča in izgublja
telesno maso. Sočasna okužba afriških beloprsih ježov s
pršicami in dermatofiti je zelo pogosta.
Ježem povzročajo težave tudi bolhe in klopi. Muhe lahko
v kožo izležejo ličinke, ki povzročajo poškodbe in vnetje
(mijaza).
Pododermatitis nastane zaradi mokrega in umazanega
nastila. Preventiva je zagotoviti čist in mehek nastil, ki ga
je treba redno menjati in vzdrževati higieno.

NEVROLOŠKE BOLEZNI IN BOLEZNI
MIŠIČNOSKELETNEGA SISTEMA

Živčni znaki se lahko pojavijo zaradi okužb, stanja
torporja, nevrodegenerativnih bolezni, travme, toksinov, jetrne encefalopatije, infarkta, bolezni srca, slabe
prehrane (pomanjkanje kalcija) ali novotvorb. Sindrom
nestabilnosti/majavosti pri afriškem beloprsem ježu
(Wobbly hedgehog syndrome) je nevrodegenerativna
bolezen, ki povzroči poškodbe živcev in progresivno paralizo. Vzrok ni natančno znan, na razvoj bolezni verjetno
vplivajo genetika (parjenje v sorodstvu) ter nepravilna
prehrana in oskrba. Bolezen se pojavlja tudi pri drugih
vrstah ježev. Prvi znaki so majava hoja in nezmožnost
zvijanja v klobčič. Bolezen običajno napreduje, dokler ne
pride do težav pri vstajanju – bolni jež pada, izgublja ko-
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ordinacijo, se trese in ima živčne napade. Pojavi se progresivna paraliza, ki najprej zajame zadnji del telesa in
se širi proti glavi po celem telesu. Zaradi nesposobnosti
gibanja se jež manj prehranjuje in hujša. Bolezen se večinoma pojavi pri ježih, starih manj kot dve leti. Bolezen
je po do sedaj znanih podatkih neozdravljiva, prizadeti
ježi poginejo po 1 do 2 letih od začetka bolezni. Bolnega
ježa je treba asistirano hraniti in ga oskrbovati z drugo
podporno terapijo. Ko jež ne more več jesti in piti, je priporočena evtanazija.
Vnetje srednjega/notranjega ušesa lahko povzroči tortikolis, hojo v krogih in prevračanje na bok.
Ježi lahko šepajo zaradi predolgih, deformiranih, vraslih krempljev, vnetja sklepov (artritis), vnetja in poškodb
kože stopal (pododermatitis), debelosti, novotvorb in
nevroloških bolezni. Ježu je treba preprečiti dostop do
vrvic, sukanca, človeških las ali obrabljenega blaga, ki
že razpada, saj se jim ti materiali pogosto ovijejo okoli okončin, zaradi strukture pride do slabe prekrvavljenosti in odmiranja spodnjega dela okončine. Zlomi kosti
so najpogosteje posledica zagozditve okončine ali drugega dela telesa v mrežo kletke ali kolesa za tek (priporočeno je kolo brez odprtin). Pri starejših ježih pogosto
pride do vertebralne spondiloze.

Slika 3.77: Paraliza (najverjetneje zaradi sindroma
majavosti/nestabilnosti) pri afriškem beloprsem ježu
(foto: arhiv fotografij Klinike za ptice, male sesalce in
plazilce, Veterinarska fakulteta, Ljubljana)

PREHRANSKE BOLEZNI

Ježi so pogosto predebeli zaradi omogočenega hranjenja po volji (ad libitum), prenajedanja in neaktivnosti v
ujetništvu. Močno predebeli ježi se ne morejo več zviti v
klobčič. Debelost vodi tudi v druge zdravstvene težave,
kot je zamaščenost jeter (jeterna lipidoza). Hrano, bogato z maščobami (ličinke), lahko dodajamo le kot posladek. Postopoma je treba znižati količino ponujene hrane
in spodbujati gibanje (pogostejši izpusti iz kletke, kolo).
Hranjenje le z ličinkami in žuželkami ni primerno, saj
lahko poruši razmerje med kalcijem in fosforjem, kar
vodi v metabolične bolezni kosti.
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NOVOTVORBE

Novotvorbe so pri ježih pogoste in se pojavljajo v vseh
organskih sistemih. Najpogosteje nastanejo pri ježih,
starejših od 3 let. Obolela žival je lahko manj aktivna,
neješča in izgublja telesno težo. Pri samicah so pogosti
tumorji maternice in mlečne žleze in so večinoma maligni (razsevajo po telesu). Pogoste so novotvorbe v ustni
votlini in neoplazije krvnih celic (limfosarkom, levkemija). Novotvorbe kosti se najpogosteje pojavijo na dolgih
kosteh in čeljusti, prognoza je slaba. Zdravljenje zajema
morebitno kirurško odstranitev sprememb in različne
oblike kemoterapij.
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3.10
Beli dihur
(Mustela putorius
furo)

Razred:

Mammalia

Red:

Carnivora

Družina:

Mustelidae

Rod:

Mustela

Vrsta:

Mustela putorius furo

Ogroženost
po IUCN:

najmanj ogrožena vrsta

Slika 3.78: Portret – beli dihur (foto: arhiv fotografij
Klinike za ptice, male sesalce in plazilce, Veterinarska
fakulteta, Ljubljana)
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BIOLOGIJA

Beli dihur najverjetneje izvira iz divjega evropskega dihurja (Mustela putorius). Evropski dihur je razširjen po
vsej Evropi, razen severne Skandinavije in Irske, manjše
populacije so prisotne tudi v nekaterih severnoafriških
državah. Divji dihurji radi kopljejo. V naravi so večinoma
aktivni ponoči.
V divjini so plenilci, prehranjujejo se s kunci, zajci, glodavci, dvoživkami in ostalimi vretenčarji, občasno tudi z
nevretenčarji in mrhovino. Spadajo v družino kun. Divji
dihurji so samotarji in nimajo stikov z drugimi dihurji,
razen med paritveno sezono. Udomačeni dihurji imajo
radi družbo svoje vrste. Sprejmejo tudi družbo ostalih
mesojedov (mačka, pes).
Pri dihurjih, predvsem nekastriranih, je prisotno sezonsko nihanje telesne mase – spomladi shujšajo (izgubijo
lahko do 40 odstotkov telesne teže), pozimi pa se zredijo. Sezonsko tudi menjajo dlako, poleti je kožuh redkejši, pozimi pa je bolj gost, dlaka je daljša in svetlejša. Pri
belih dihurjih obstaja več kot 30 barvnih različic. Imajo
fino podlanko, ki je pokrita z gosto, daljšo krovno dlako.
S starostjo spreminjajo barvo dlake, predvsem se spremeni oblika 'obrazne maske'.
So živahne in radovedne živali. Rade se igrajo in lovijo.
Igra je pomembna tudi pri dvorjenju in uveljavljanju
hierarhije. Med igro ali ko so vznemirjeni, se lahko oglašajo z različnimi zvoki, ob bolečini ali strahu pa lahko
tudi opozorilno sikajo in cvilijo. Okolje raziskujejo z vonjanjem tal. Večino dneva prespijo (do 18 ur na dan),
preostali čas pa so zelo aktivni.
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prilagojeno teku po rovih. Njihova hrbtenica omogoča
gibčnost, tudi v zelo ozkih prostorih se lahko obrnejo za
180 stopinj. Njihov vrat je dolg in močan. Na vsaki nogi
imajo 5 prstov, njihovi kremplji pa so primarno namenjeni kopanju.

Slika 3.80: Belemu dihurju je treba redno krajšati
kremplje (foto: arhiv fotografij Klinike za ptice, male
sesalce in plazilce, Veterinarska fakulteta, Ljubljana)

Slika 3.79: Beli dihur je živahna in igriva žival. (foto:
Nika Janežič)

UDOMAČITEV

Domnevajo, da je bil beli dihur udomačen že okoli 1800
let pred našim štetjem. Udomačili so jih za lov na kunce,
miši in podgane, v nekaterih državah pa so jih uporabljali tudi za krzno. V 20. stoletju so jih začeli uporabljati kot
laboratorijsko žival. Danes je predvsem ljubiteljska žival.

ANATOMSKE IN FIZIOLOŠKE
LASTNOSTI

Dobro tudi plezajo. Spolno zreli nekastrirani samci so
tudi do dvakrat večji od samic. Imajo binokularen vid
in dobro vidijo v mraku. Zelo dobro slišijo in vohajo.
Njihova koža je debela, predvsem na področju vratu in
ramen, to jih ščiti pred poškodbami zaradi ugrizov. Imajo zelo aktivne žleze lojnice, ki jim dajejo izrazit vonj po
mošusu. Izločanje teh žlez je močnejše pri nekastriranih živalih, predvsem pri samcih med paritveno sezono.
Nekastrirane živali imajo zaradi izločka teh žlez rumenkasto obarvano kožo in kožuh ter bolj mastno dlako kot
kastrirane živali. Se ne potijo, zato so občutljivi za višje
zunanje temperature. Imajo dobro razvite žleze ob anusu, ki proizvajajo serozno rumeno tekočino z močnim
vonjem. To tekočino iztisnejo iz analnih mešičkov, če se
počutijo ogrožene. So mesojedi in imajo kratek prebavni
trakt. Prebava je hitra, hrana pasira že v 4 urah, zato jo
morajo imeti vedno na voljo. Želodec je preprost in ima
veliko sposobnost razširitve. Tanko črevo je dolgo okoli
182–198 cm. Nimajo jasne meje med tankim in debelim črevesjem. Nimajo cekuma, debelo črevo pa je dolgo
okoli 10 cm. Njihova črevesna mikrobiota ni kompleksna, zato zdravljenje z antibiotiki ne vpliva dramatično
na njihovo prebavo. Jetra so velika glede na velikost živali. Mlečni zobje izrastejo pri starosti 20–28 dni, stalni pa
pri starosti 50–74 dni. Priporočljivo je, da mlade dihurje
navadimo na ščetkanje zob. Srce dihurja leži bolj kavdalno (v področju od 6–8 rebra pa vse do 15 rebra) kot pri
drugih živalskih vrstah. Normalno dihajo skozi nos.

Dihurji imajo podolgovato telo s kratkimi nogami, ki je
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OSNOVNI FIZIOLOŠKI PODATKI

Slika 3.81: Samec (desno) je lahko tudi do dvakrat
večji od samice (levo). (foto: Špela Petkovšek)
Samice so sezonsko monoestrične in so inducirani ovulatorji. Gonitev se prične pomladi, ko je dan daljši od 12
ur, in lahko traja, vse dokler ne pride do parjenja in s
tem do ovulacije. Med gonitvijo njihova vulva zelo oteče.
Parjenje je precej agresivno in lahko pride do poškodb.
Brejo samico je treba ločiti od samca. Težave pri so redke. Mladiči se skotijo gluhi in slepi. Oči odprejo pri 4–5
tednih. Samica sama skrbi za naraščaj. Pri samcih pride
do spusta mod v skrotum do 6. tedna starosti.

Slika 3.82: Otečena vulva je značilna za gonitev pri
beli dihurki (foto: arhiv fotografij Klinike za ptice,
male sesalce in plazilce, Veterinarska fakulteta,
Ljubljana)
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Telesna teža: 			

samci 1–2 kg,

				

samice 0,5–1 kg

Dolžina telesa: 			

44–46 cm

Dolžina spolnega ciklusa:

spolni ciklus traja do

				

paritve, potem

				

nastopi ovulacija

Spolna zrelost: 			

5–8 mesecev

Brejost: 			

41–42 dni

Število mladičev: 		

2–10

Rojstna teža:			

6–12 g

Dojenje: 			

6–8 tednov

Pričakovana življenjska doba:

5–8 let

Zobna formula odrasle živali:

3131/3132

DOLOČANJE SPOLA

Določanje spola je enostavno. Nekastrirani samci imajo prisotne testise, prepucij s penisom pa dobro vidimo
na trebuhu. V penisu imajo kost. Pri samicah je razdalja
med anusom in vulvo zelo kratka.

NASTANITEV IN OSKRBA

So sorazmerno enostavni za nastanitev. Lahko jih nastanimo posamezno, še bolje pa v skupinah, saj se načeloma dobro razumejo z drugimi dihurji. Tudi ob vnosu
nove živali v že obstoječo skupino je najpogosteje potrebno le nekaj dni, da se vzpostavi stabilna hierarhija.
Samice z mladiči velikokrat postanejo agresivne, prav
tako so med paritveno sezono do drugih samcev agresivni nekastrirani samci.
Potrebujejo nižje temperature okolja kot ostali majhni
sesalci. Optimalna temperatura okolja je 4–17 °C. Če so
nastanjeni v okolju s temperaturo nad 27 °C, lahko pride do vročinskega udara, predvsem ob visoki vlažnosti
okolja. Kletka ne sme biti nameščena neposredno na
sončno svetlobo.
Kletka mora biti urejena tako, da se dihur ne more
poškodovati ali zbežati. Stekleni terariji zaradi slabega
zračenja niso primerni. Paziti moramo na širino rešetk,
ker lahko zbežijo že skozi majhne luknje. Kletka mora
biti visoka, saj radi plezajo. Priporočljivo je, da je večnadstropna in da so v njej nameščene igrače, škatle ter
tuneli za igranje. Ureditev mora dihurju omogočati, da
se lahko postavi na zadnje noge. Potrebujejo zaprto,
temno področje za spanje. Radi spijo predvsem v odejicah, visečih ležiščih in šotorih iz blaga. Če imamo skupaj
nameščenih več dihurjev, mora vsak imeti svoj prostor
za spanje. Belim dihurjem lahko uredimo tudi zunanjo
nastanitev, a moramo objekt dobro zasnovati, da onemogočimo pobeg.
So inteligentne in radovedne živali in nikakor ne smejo
biti vseskozi zaprti v kletki. Potrebujejo varno območje,
kjer se lahko igrajo in raziskujejo. Omogočimo jim prosto gibanje vsaj nekaj ur na dan. Področje za igranje mora
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biti varno, da ne morejo zbežati ali se poškodovati. Predvsem moramo preprečiti dostop do kablov, pene, gume
in blaga, saj jih bodo žvečili in pojedli. Zapremo tudi vhode v ozka področja za ali pod pohištvom. Dihurja lahko
sprehajamo v naravi z oprsnico in paščkom.
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Priporočljivo je, da jih v obdobju, ko so še mladiči, navajamo na različne vrste hrane, saj svoj okus v največji
meri razvijejo do starosti 4 mesecev. Pri odraslem dihurju je drugače težko vpeljati novo vrsto hrane.

ROČNO/ASISTIRANO HRANJENJE

Bolne dihurje hranimo po brizgi večkrat na dan. Dajemo jim komercialne pripravke za bolne mesojede živali
(mačka, pes), ki jih razredčimo z vodo. Redno opazujemo iztrebke in dihurja dnevno tehtamo.

TRANSPORT

Transportiramo jih posamično, če živijo v skupini, pa
lahko po več skupaj. Na tla transporterja namestimo časopis in nanj udobno odejo, brisačo ali vrečo iz blaga, v
katero se lahko skrijejo. Ponudimo jim vodo in po potrebi tudi hrano (daljši transporti). Če je zunaj hladno, jih
zaščitimo pred vetrom, lahko tudi ogrevamo.

Slika 3.83: Bela dihurja na sprehodu v naravi (foto:
Špela Petkovšek)

So čiste živali in jih lahko navadimo na stranišče. Za stranišče je priporočena uporaba peletirane stelje (pesek ni
ustrezen). Stranišče postavimo v kot kletke. Odmaknemo ga od prostorov za hranjenje in spanje.

PREHRANA

Dihurji so striktni mesojedi. Dajemo jim lahko primerno kakovostno komercialno hrano za dihurje ali visokokakovostno hrano za mačke. Hrana mora imeti visoko
vsebnost beljakovin (35–40 odstotkov) in maščob (9–28
odstotkov) ter nizko vsebnost vlaknin (pod 2,5 odstotka)
in ogljikovih hidratov (pod 25 odstotkov). Hrana mora
biti sestavljena predvsem iz mesa in beljakovin živalskega izvora, rastlinskih beljakovin in žit mora biti čim manj.
Priporočljivo je, da imajo suho hrano vedno na voljo.
Lahko jim dajemo tudi surovo ali kuhano meso ter plen,
na primer en dan stare piščance, miši, podgane. Občasno jim lahko ponudimo surov rumenjak, dodajamo jim
lahko ribje olje. Radi jedo sadje, ampak hranjenje z njim
ni primerno zaradi velike vsebnosti ogljikovih hidratov
in vlaknin. Ker imajo radi sladko, imajo priboljški za dihurje velikokrat dodan sladkor, zato pred nakupom vedno preverimo sestavo, saj je sladkor zelo škodljiv. Dihurji
radi skladiščijo hrano, zato je treba stare ostanke redno
odstranjevati.
Hrano jim dajemo v težkih posodah, da jih ne prevrnejo.
Brikete lahko tudi raztrosimo ali skrijemo, da se zaposlijo z iskanjem. Vedno morajo imeti na voljo svežo vodo,
ki jo lahko ponudimo v primerni težki posodi ali napajalniku. Bolj priporočljiv je napajalnik, saj se radi igrajo
v vodi in jo s tem umažejo. Napajalnik je treba vsak dan
umiti z vročo vodo in zamenjati vodo za pitje.
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ROKOVANJE

Dihurji večino časa spijo. Preden se ga dotaknemo, preverimo, ali je buden. Zdrav dihur se ob zvokih ali rahlem
premikanju postelje hitro prebudi. Običajno so vajeni rokovanja, vendar je potrebna previdnost, saj lahko
ugriznejo. Dvignemo ga lahko tako, da ga z eno roko primemo okoli prsnega koša, z drugo pa podpremo zadnje
noge. Če je nemiren ali agresiven in je potrebna odločnejša fiksacija, ga primemo za kožno gubo na vratu – ta
prijem umiri večino dihurjev. V takem položaju jim lahko
krajšamo kremplje. Lahko ga tudi ovijemo v brisačo.

PREVENTIVNA MEDICINA

Priporočljivo je cepljenje proti virusu pasje kuge in proti
steklini.
Kastracija pri samcih zmanjša teritorialno in agresivno
obnašanje, sekrecijo lojnic in vonj.
Sterilizacija je nujen poseg, ki ga moramo opraviti pri
samicah, ki niso namenjene za razmnoževanje. S tem
preprečimo hiperestrogenizem.
Živali lahko kastriramo/steriliziramo kirurško in v novejšem času tudi kemijsko. Za kemijsko kastracijo uporabimo zdravilo deslorelin v obliki podkožnega vsadka.

VIDEZ ZDRAVE ŽIVALI

Zdrav dihur je živahen in radoveden. Ima čisto kožo brez krast in gosto dlako. Sluznice so
rožnate, primerno vlažne ter brez izcedkov in
razjed. Zdrav beli dihur ima dober apetit in redno iztreblja.
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SPLOŠNO O VETERINARSKEM PREGLEDU

Najprej veterinar odvzame anamnezo, s katero pridobi podatke o starosti, spolu, izvoru, preteklih boleznih,
preventivnih ukrepih (kirurška ali kemijska sterilizacija/kastracija, cepljenja), prehrani, namestitvi in oskrbi,
spremembah v obnašanju in o tem, ali ima stike z drugimi živalmi. Lastnika povpraša o morebitnih trenutnih
bolezenskih znakih (spremembe v telesni masi, pri prehranjevanju, iztrebljanju, uriniranju).
Dihurja stehta. Opazuje vedenje, hojo, držo in dihanje.
Oceni telesno konstitucijo in kondicijo. S pregledom začne na glavi, premika se proti repu. Pregleda barvo, gostoto, sijaj in čistost kožuha ter napetost/prožnost kože
(ocena hidracije) in prisotnost poškodb/sprememb. Določi frekvenco dihanja in utripa srca ter izmeri telesno
temperaturo. Periferni pulz se lahko meri na stegenski
arteriji. Telesna temperatura se meri rektalno. Otipa
trebuh in bezgavke, osluškuje srce, pljuča in črevesno
gibanje. Pregleda oči, ušesa, nosno in ustno sluznico
ter zobe. Hitrost polnjenja kapilar lahko oceni na ustni
sluznici ali blazinicah tačk, če so te brez pigmenta.
Predvsem ob pregledu ustne votline je treba biti previden, ker lahko ugriznejo. Preveri tudi stanje stopal in
krempljev.
Bolni dihurji dobro skrivajo bolezenske znake. Nekatera
urgentna stanja, ki zahtevajo obisk veterinarja, so izguba zavesti, kolaps, krči, driska (še posebej vodena, krvava ali neprijetnega vonja), bruhanje, povečan trebuh,
oteženo dihanje (dihanje z odprtimi usti), povišana ali
znižana telesna temperatura, paraliza ali pareza zadnjih
nog, težave pri uriniranju ter izcedki iz oči, nosu ali vagine in druge.
Priporočen je obisk veterinarja vsaj enkrat na leto, po 3
letih starosti pa dvakrat na leto (pogostejši pojav bolezni, kot so težave z zobmi, bolezni srca in novotvorbe).

FIZIOLOŠKE VREDNOSTI OSNOVNIH
VITALNIH FUNKCIJ
Telesna temperatura: 		

37,8–40 °C

Frekvenca srčnega utripa:

200–400 utripov/min

Frekvenca dihanja: 		

33–36 vdihov/min

APLIKACIJA ZDRAVIL

Zdravila jim lahko apliciramo v usta z brizgo, podkožje
kožne gube na področju ramen, v mišico (tako kot pri
mački – v m. quadriceps femoris ali m. semimembranosus)
ali veno.
Običajna mesta odvzema krvi so sprednja velika dovodnica (v. cava cranialis) in vratna vena (v. jugularis) za
večje količine krvi, za manjše količine pa lateralna prikrita vena (v. saphena), doglavna vena na prednji nogi (v.
cephalica) in ventralna repna vena (v. coccygea).
Kapljico krvi lahko odvzamemo z vbodom v blazinico na
nogi.
Tekočinsko terapijo lahko apliciramo v veno ali pod-
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kožje. Intravenske katetre najpogosteje vstavljamo v
doglavno veno (v. cephalica). Ob vstavljanju intravenskega katetra je dihur najpogosteje v splošni anesteziji.

POGOSTE ZDRAVSTVENE
TEŽAVE

Pogoste zdravstvene težave belih dihurjev so bolezni
prebavil, okužbe z virusi in bakterijami, endokrina obolenja, tumorji in bolezni dihal.

PASJA KUGA

Je akutno virusno obolenje belih dihurjev. Primarno je
to bolezen psov. Virus se prenaša z neposrednim kontaktom z okuženo živaljo, z okuženimi izločki in preko
vdihanega zraka. Bolezen lahko prizadene dihala, prebavila, kožo in centralni živčni sistem. Bolezenski znaki so lahko različni glede na to, kateri organski sistemi
so prizadeti. Pojavijo se povišana telesna temperatura,
nosni in očesni izcedek, kihanje, kašelj, oteženo dihanje,
neješčnost, bruhanje, slinjenje, driska, krči in tresenje.
Značilne so srbeče kožne spremembe, predvsem na
ustnicah in bradi, ki se širijo proti področju presredka,
ter zadebelitev blazinic na tačkah in kože smrčka (hiperkeratoza). Pogosto pride tudi do sekundarnih bakterijskih okužb. Prognoza je kljub podpornemu zdravljenju
slaba, pogosto je potrebno neboleče uspavanje bolne
živali. Kot preventiva sta pomembna cepljenje ter osamitev novih in bolnih živali.

BOLEZNI ZOB IN USTNE VOTLINE

Predvsem pri starejših belih dihurjih so pogoste trde
zobne obloge, vnetje dlesni (gingivitis) in obzobnih tkiv
(paradontalna bolezen), tudi poškodbe zob. Na bolezni
zob nas lahko opozorijo prekomerno slinjenje in težave
pri hranjenju, velikokrat pa ni znakov in se odkrijejo naključno ob veterinarskem pregledu.

BOLEZNI PREBAVNEGA SISTEMA

Najpogostejši vzroki za bolezni prebavil so virusne in
bakterijske okužbe, parazitarne infestacije, tujki ter neprimerna prehrana.
Epizootični kataralni enteritis (ECE) je virusno obolenje
dihurjev, ki prizadene predvsem prebavni trakt in jetra.
Sekundarna okužba poslabša klinično sliko. Povzročitelj
je enterični koronavirus, ki je specifičen za dihurje. Okužba poteče po fekalno-oralni poti. Obolevnost je visoka,
smrtnost pa nizka. Pri mladih živalih okužba poteka brez
kliničnih znakov, so pa lahko prenašalci virusa. Bolezenski znaki so bruhanje, driska, neješčnost, boleč trebuh,
dehidracija, hujšanje in onemoglost. Iztrebki so sluzasti,
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zrnati, običajno značilno zelenkasto obarvani, včasih s
primesjo krvi. Prognoza je odvisna od hitrega zdravljenja. Akutni izbruh pogosto preide v kronično okužbo.
Klinično ozdravljeni dihurji so lahko še dolgo prenašalci. Mnogi razvijejo kronično malabsorbcijo – slabšo
sposobnost absorbcije hranilnih snovi skozi črevesno
sluznico. Cepljenje ne obstaja, bolezen preprečujemo
s preprečevanjem stika z obolelimi živalmi, razkuževanjem, preventivno osamitvijo in testiranjem novih živali.
Helicobacter mustelae je bakterija, ki povzroča vnetje in
razjede želodčne sluznice. Dihurji se verjetno okužijo že
v mladih letih in ostanejo prenašalci, dokler jih ne zdravimo. Po podatkih iz literature je večina (okoli 80 odstotkov) dihurjev okužena s to bakterijo. Znaki bolezni
se pojavijo pri živalih z oslabljenim imunskim sistemom.
Pojavijo se onemoglost, neješčnost, bruhanje, slinjenje,
škripanje z zobmi, hujšanje in temen iztrebek. Domneva
se, da lahko okužba vodi v nastanek tumorja (karcinoma) sluznice želodca, kronične vnetne bolezni črevesja
in limfoma. Terapija je dolga (3–4 tedne), uporabi se
kombinacija različnih antibiotikov. Ozdravljeni dihurji se
lahko ponovno okužijo.
Kokcidioza je okužba s praživalmi iz rodov Isospora spp.
ali Eimeria spp.. Okužene živali so mnogokrat brez kliničnih znakov, stres pa povzroči izbruh bolezni. Obolijo
predvsem mladi dihurji in tisti, ki živijo v slabih higienskih
razmerah ali so prenaseljeni. Kokcidije naseljujejo črevesno sluznico, nekatere vrste pa tudi jetra. Klinični znaki so vodena, sluzasta driska, ki je lahko tudi krvava, krči,
napenjanje, dehidracija, oslabelost, hujšanje, zlatenica,
tudi pogin. Potrebni so zdravljenje z antibiotiki in kokcidiostatiki, dohranjevanje, tekočinska terapija in izboljšanje stanja nastanitve in higiene. Ozdravljeni dihurji se
lahko ponovno okužijo.
Tujki so pri belih dihurjih pogosti, saj zelo radi žvečijo
in pogoltnejo kose gume, plastike in blaga. Majhni tujki se izločijo, težave delajo predvsem večji kosi blaga ali
plastike. Klinični znaki obolenja so dehidracija, neješčnost, onemoglost, slinjenje, bruhanje, oslabelost, driska,
temno blato ali odsotnost iztrebkov. Nujno so potrebni
obisk veterinarja, hospitalizacija in podporna terapija
ter po potrebi kirurška odstranitev tujka. Da preprečimo zauživanje tujkov, je pomembno, da imamo dihurje
nastanjene v varnem okolju brez 'tujkov' in da uporabljamo varne igrače, ki jih ne morejo zaužiti.
Kronična vnetna bolezen črevesja se pogosto pojavi pri
dihurjih, starejših od 2 let. K nastanku lahko prispeva
več dejavnikov, ki povzročajo poškodbe in kronično vnetje črevesne sluznice (neprimerna prehrana s preveliko
količino ogljikovih hidratov, preobčutljivost na hrano,
tujki, povečana namnožitev bakterijske mikrobiote in
druge okužbe). Prizadeta sta želodec in tanko črevo.
Znaki bolezni so neznačilni, pojavijo se neješčnost, hujšanje, driska z vsebnostjo sluzi in krvi, bruhanje. Črevesne vijuge so lahko tipljivo odebeljene. Obolenje vodi
v nastanek mezenteričnega limfoma. Postavitev diagnoze je kompleksna, invazivna in draga, zdravljenje pa je
dolgotrajno.
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Dihurji se lahko okužijo z različnimi bakterijami, ki
povzročajo vnetje črevesja (enteritis) in drisko (Salmonella spp. in Campylobacter spp.).

BOLEZNI DIHAL

Dihurji so dovzetni za človeško gripo (influenca tipa A in
B). Obolevnost živali je visoka, smrtnost pa nizka. Najpogosteje jih okužijo oboleli lastniki, redkeje se lastniki
okužijo od dihurja. Znaki okužbe so izcedek iz nosu in
oči, kašljanje, kihanje, oteženo dihanje, povišana telesna temperatura, dehidracija, lahko tudi bruhanje in neješčnost. Bolna žival je običajno živahna in aktivna, lahko
pa se pojavi obnemoglost. Redko lahko pride do hujše
oblike, ki je podobna pasji kugi. Obolenje se pojavi predvsem v zimskem času. Prognoza je ugodna, bolezen v
večini primerov izzveni v tednu dni. Sekundarne okužbe
lahko povzročijo hujšo klinično sliko in zaplete pri ozdravitvi. Obolele živali osamimo in razkužimo kletko. Bolni
ljudje naj nimajo stika z dihurjem. Po rokovanju z obolelim dihurjem si umijemo in razkužimo roke.
Bakterijske okužbe dihal pogosto nastopijo kot sekundarna obolenja, predvsem ob pasji kugi ali influenci.
Povzročajo jih bakterije iz rodov Streptococcus spp.,
Staphylococcus spp., Bordetella spp., Pseudomonas spp.,
Klebsiella spp., Mycoplasma spp. in E. coli. Te okužbe se
kažejo kot izcedek iz nosu, oteženo dihanje, dihurji smrkajo in kihajo, imajo povišano telesno temperaturo, ob
osluškovanju pljuč se slišijo hropci in piski, dihalni šumi
so izrazitejši.
Pojavijo se lahko tudi glivična obolenja pljuč. Na njih
posumimo predvsem pri okužbah, ki se ne odzivajo na
antibiotično terapijo.

BOLEZNI SRCA

Pogosto lahko obolijo za različnimi oblikami kardiomiopatij (najpogostejši sta dilatativna in hipertrofična).
Vidimo lahko tudi druge bolezni srca, predvsem obolenja srčnih zaklopk in vnetje srčne mišice (miokarditis).
Klinični znaki so nespecifični: oteženo dihanje, kašljanje,
povečan trebuh (ascites), brezvoljnost, onemoglost in
srčni šum. Potrebno je zdravljenje po navodilih veterinarskega kardiologa.
Okužijo se lahko s srčno glisto (Dirofilaria immitis). Parazita prenašajo komarji, ki okužijo žival med sesanjem
krvi. Bolezenski znaki so oteženo dihanje, kašljanje, blede sluznice, oslabelost in neješčnost. Za diagnozo je treba opraviti več diagnostičnih metod, med najpomembnejšimi so rentgenska, EKG in ultrazvočna preiskava.
Preventiva je zaščita z antiparazitiki.
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Slika 3.84: Rentgensko slikanje prsnega koša je
pomembna diagnostična metoda pri ugotavljanju
bolezni srca pri belem dihurju (foto: arhiv fotografij
Klinike za ptice, male sesalce in plazilce, Veterinarska
fakulteta, Ljubljana)

BOLEZNI SEČIL

Ledvične ciste so pri dihurjih pogoste. Vzroki za bolezen
so neznani. Ciste se najpogosteje nahajajo v ledvični
skorji in so napolnjene z bistro tekočino. Prizadenejo
lahko eno ali obe ledvici. Živali so večinoma brez kliničnih znakov.
Odpoved ledvic lahko povzročijo okužbe z virusi, bakterijami ali glivami, nefrotoksična zdravila, obstrukcija sečil ali tumorji. Znaki so oslabelost, neješčnost, hujšanje,
razjede ustne sluznice, povečano pitje in uriniranje, dehidracija, temni iztrebki (melena) in slabokrvnost (anemija). Odpoved ledvic je lahko akutna ali kronična.
Sečni kamni se pri dihurjih najpogosteje pojavljajo zaradi napačne prehrane (npr. hranjenje s hrano, ki vsebuje
rastlinske beljakovine, hrano za pse ali slabo hrano za
mačke) in posledično previsokega pH urina. V današnjem obdobju je obolenje redko, saj lastniki dihurje
hranijo večinoma z visokokakovostno komercialno hrano za bele dihurje ali mačke ter s surovim mesom in plenom. Sečni kamni se lahko nahajajo kjerkoli v urinarnem
traktu. Povzročajo vnetje, bolečino, lahko tudi delno ali
popolno obstrukcijo sečnih poti. Ob delni obstrukciji se
pojavi oteženo uriniranje, tudi kri in kristali v urinu, ob
popolni obstrukciji pa nezmožnost pretoka urina, uriniranja in tudi nastanek hidronefroze. Potrebni so kirurška odstranitev urolitov, zdravljenje okužbe in bolečine
in sprememba diete (hrana z beljakovinami živalskega
izvora).
Bakterijska okužba (Staphylococcus aureus, Proteus spp.,
E. coli) je najpogostejši vzrok vnetja mehurja. Pojavijo se
pogostejše in oteženo uriniranje, bolečina ob uriniranju,
tudi krvav urin. Potrebno je zdravljenje z antibiotiki.

BOLEZNI SPOLNIH ORGANOV

Večina dihurjev in dihurk je kastriranih/steriliziranih.
Zato so vnetje maternice, tumorji maternice, jajčnikov
in testisov zelo redki. Kriptorhizem pri samcih je precej
pogost.
Hiperestrogenizem je zelo pogosto obolenje nesteriliziranih samic. Gre za povečano koncentracijo estrogenov
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v telesu, ki nastane zaradi trajne gonitve ali aktivnega
dela jajčnika, zaostalega po kirurški sterilizaciji. Trajna
gonitev nastopi takrat, ko je samica v gonitvi in ne pride
do ovulacije. Ovulacija pri dihurjih ne nastopi spontano,
ampak je zanjo potrebno parjenje. Stanje lahko traja tudi
do več tednov in mesecev, okoli 50 odstotkov samic pa
razvije klinične znake. Pri obolelih živalih se opazijo znaki gonitve (povečana/otečena vulva z ali brez izcedka),
žival je lahko bolj mirna, več spi, je neješča, onemogla,
ima blede sluznice in očesne veznice, opazijo se lahko
podkožne krvavitve, kri v urinu in iztrebkih, pojavijo se
brezdlačna mesta na bokih. Povečana količina estrogena negativno vpliva na delovanje kostnega mozga, posledično pride do slabokrvnosti (anemije), imunosupresije in motenj v strjevanju krvi. Če se stanje ne zdravi, se
lahko konča s poginom živali. Najpogostejša preventiva
in tudi terapija obolenja sta kirurška in v novejšem času
tudi kemijska sterilizacija (z deslorelinom). Poseg opravimo, preden samica dopolni eno leto (pred začetkom
paritvene sezone – januarja ali februarja). Obolele živali
velikokrat potrebujejo transfuzijo krvi, pogosto je potrebno tudi zdravljenje sekundarnih okužb.

KOŽNE BOLEZNI

Ušesne garje (Otodectes cynotis) so najpogostejši zunanji
paraziti pri belih dihurjih. Dihurji ob blagi infestaciji ne
kažejo hudih kliničnih znakov, zato je bolezen velikokrat spregledana. Znaki bolezni ob velikem številu zajedavcev pa so srbež, tresenje z glavo, povečana količina
ušesne vsebine/izcedka, pojavijo se lahko tudi poškod-

Slika 3.85: Beli dihurji imajo pogosto ušesne garje
(Otodectes cynotis), zato je reden pregled ušes priporočljiv. (foto: arhiv fotografij Klinike za ptice, male
sesalce in plazilce, Veterinarska fakulteta, Ljubljana)

be v okolici ušes zaradi praskanja.
Dermatomikoze povzročajo glive Microsporum canis in
Trichophyton mentagrophytes. Bolezen se prenaša z neposrednim stikom med živalmi ali z okuženo opremo.
Okužba pogosto poteka brez kliničnih znakov. Bolezen
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se pojavi ob stresu (prenaseljenost, selitev), pri mladičih,
pri imunsko oslabelih in starih živalih. Znaki so izpadanje dlake (običajno v obliki kroga) kjerkoli na telesu, v
hujših primerih je koža rdečkasta, pojavijo se srbež in
posledično kraste po koži. Če stanje dolgo traja, se lahko
koža zadebeli in postane temnejše barve (hiperpigmentacija). Bolezen se lahko prenese na ljudi (zoonoza) ali
druge živali.
Beli dihurji se lahko okužijo tudi z bolhami (Ctenocephalides felis). Povzročajo srbež, nemir in slabokrvnost.
Pri nekaterih dihurjih se lahko pojavi preobčutljivost
za ugrize bolh, ki se kaže kot vnetje kože z papulami in
krastami, predvsem na bazi repa, po trebuhu in notranji
strani stegen. Najpogosteje so vir okužbe ostale živali
(mačka, pes). Zdraviti je treba vse živali v domovanju in
izvesti tudi ukrepe za sanacijo okolja (odpravljanje jajčec
in ostalih razvojnih oblik).
Ob pretepih ali igri jih lahko poškodujejo druge živali,
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njeno bitje srca, sledita kolaps in koma. Prva pomoč
pri kolabiranih živalih sta aplikacija sladkorja ali medu
na sluznico ustne votline ter nujna pomoč veterinarja.
Terapija je kombinacija diete, zdravil in kirurgije. Dajemo jim hrano z visoko vsebnostjo beljakovin in maščob
ter nizko vsebnostjo ogljikovih hidratov, žival hranimo
večkrat na dan (tudi asistirano, če je treba), sladki priboljški so strogo prepovedani. Zdravljenje je vseživljenjsko. Prognoza in čas preživetja sta boljša pri zgodnjem
odkritju in zdravljenju bolezni.
Limfom je pogosto onkološko obolenje dihurjev. Pojavi
se lahko pri dihurjih vseh starosti, pri mladih poteka v
hujši obliki. Pride do proliferacije neoplastičnih limfocitov v različnih tkivih. Prizadeti so lahko krvotvorni in limfatični organi, gastrointestinalni in respiratorni sistem
ali drugi organi (kostni mozeg, oko, koža, živci, ledvica,
srce). Znaki so nespecifični, pojavijo se neješčnost, hujšanje, oslabelost, bruhanje, kašelj, težko dihanje, povečanje bezgavk, vranice in jeter. Klinični znaki so odvisni od obolelega organa. Zdravi se s kemoterapijo in v
določenih primerih tudi s kirurškim posegom. Napoved
odziva na zdravljenje in stabilnosti obolenja je odvisna
od odziva na zdravljenje, vrste/tipa bolezni in nekaterih
drugih dejavnikov.
Kožne novotvorbe so pri belih dihurjih precej pogoste.

Slika 3.86: Bolhe na kožuhu pri belem dihurju (foto:
arhiv fotografij Klinike za ptice, male sesalce in plazilce, Veterinarska fakulteta, Ljubljana)
rane pa se lahko okužijo z bakterijami. Nastanejo lahko
abscesi, celulitis in druga gnojna vnetja kože.

NOVOTVORBE

Pri dihurjih so novotvorbe pogoste.
Inzulinom je ena izmed najpogostejših onkoloških bolezni pri belih dihurjih. Je tumor beta celic endokrinega
dela trebušne slinavke, ki izločajo povečano količino inzulina, posledica pa je zmanjšana koncentracija glukoze
v krvi (hipoglikemija). Običajno gre za benigen adenom,
redko pa lahko gre tudi za maligen adenokarcinom, ki
metastazira (bezgavke, jetra, vranica). Na pojav naj bi
vplivali genetski vzroki, prehrana (preveč ogljikovih hidratov) in način življenja. Pojavi se lahko pri dihurjih moškega in ženskega spola, običajno pri starosti nad 2 leti.
Znaki so oslabelost, hujšanje, razdražljivost, onemoglost
v zadnjem delu telesa, trzanje, nenormalno obnašanje,
tresenje, slinjenje, bruhanje, živčni napadi in upočas-
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Slika 3.87: Beli dihur z limfomom. Pri kliničnem
pregledu smo opazili spremenjeno in povečano
levo podpazdušno bezgavko (foto: arhiv fotografij
Klinike za ptice, male sesalce in plazilce, Veterinarska
fakulteta, Ljubljana)

Najpogosteje se pojavijo na glavi, vratu, ramenih, bokih,
nogah in stopalih. Najpogostejša novotvorba kože se
imenuje mastocitom. Vse novotvorbe morajo biti mikroskopsko pregledane (vzamemo vzorec z biopsijo), da
se določi vrsta tumorja.
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POVEČANA VRANICA

Je pogosto stanje pri belih dihurjih, ampak ni vedno
znak resnega bolezenskega stanja. Povečano vranico je
treba dobro diagnostično pregledati. Zatipa se lahko čez
trebušno steno, pregleda pa se jo tudi z ultrazvokom in
po potrebi opravi biopsijo. Najpogostejši vzrok je povečanje krvotvorne funkcije vranice (ekstramedularna hematopoeza), lahko pa gre tudi za tumor vranice (običajno limfom). Kirurška odstranitev je pogosto potrebna v
primeru tumorja ali močno povečane vranice (pritisk na
sosednje organe).

BOLEZEN NADLEDVIČNE ŽLEZE

Hiperadrenokorticizem ali bolezen nadledvične žleze je
zelo pogosta bolezen endokrinega sistema pri dihurjih.
Obolijo predvsem starejši dihurji in dihurji srednjih let,
predvsem kastrirani samci in sterilizirane samice. Gre za
hiperplazijo ali tumor nadledvične žleze. Na pojav naj bi
vplivala zgodnja (kirurška) kastracija/sterilizacija. Zaradi
odsotnosti spolnih žlez in posledično nizkih vrednosti spolnih hormonov je prekinjena negativna povratna
zveza s hipotalamusom. Posledično pride preko hormonov hipotalamusa in hipofize do stimuliranja skorje
nadledvične žleze k izločanju spolnih hormonov. Znaki
bolezni so povezani s povišanimi spolnimi hormoni v
krvi in so simetrična izguba dlake, gol rep, srbež kože, atrofija mišic, gonitev pri steriliziranih samicah (povečana/
otečena vulva) in spolno obnašanje kastriranih samcev.
Terapija je lahko kirurška in/ali z zdravili. Svetuje se kemijska kastracija/sterilizacija z uporabo deslorelinskega
vsadka – kot preventiva nastanka bolezni ali kot terapija
že nastale bolezni.
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4.1 / Skobčevka

4.1 Skobčevka
(Melopsittacus
undulatus)

Razred:

Aves

Red:

Psittaciformes

Družina:

Psittacidae

Rod:

Melopsittacus

Vrsta:

Melopsittacus undulatus

Ogroženost
po IUCN:

najmanj ogrožena vrsta
(LC – least concern)
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BIOLOGIJA

Domovina skobčevk so polpuščavska in savanska območja Avstralije. Naseljujejo celotno notranjost celine,
odsotne so na vlažnejšem severovzodu in hladnejšem
jugovzhodu. Človek jo je naselil tudi na jugozahodno
obalo Floride, manjše jate pobeglih skobčevk najdemo
še v parkih večjih mest na Japonskem, Južni Afriki, Švici,
ZDA in Novi Zelandiji.
Habitat jim predstavljajo odprti evkaliptusovi gozdovi,
travišča, grmičevje in obrečni gozdovi. Podnebje večine
leta je suho, virov hrane je malo. Skobčevke se združujejo v skupine od nekaj deset do več sto osebkov, ki v
iskanju hrane in vode dnevno preletijo do 100 km. Pijejo vsak dan, naenkrat lahko popijejo do 5,5 odstotka
telesne teže vode. V stoječi vodi se tudi kopajo. Če vira
vode ne najdejo, pijejo roso in se kopajo v vlažni travi. V
okolici napajališč in rednih virov hrane se oblikujejo jate
po več tisoč papig. Veliko število jim pomaga pri uspešnejšem iskanju hrane in hitrejši zaznavi plenilcev. V jati
skobčevk ni vzpostavljene hierarhije.
Hranjenje predstavlja 70–80 odstotkov njihove dnevne
aktivnosti. Ob sončnem vzhodu letijo na prehranjevalna
območja, kjer se hranijo do poldneva. V času največje
vročine mirujejo. Pred spanjem z oglašanjem in negovanjem utrjujejo socialne vezi med člani jate. Prehranjujejo se s semeni trav, žit in grmičevja. Hranijo se na tleh,
semena pred zaužitjem izluščijo.
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rih, olivno zelenih in belih pa vse do svetlo modre, kobaltovo modre in drugih.

ANATOMSKE IN FIZIOLOŠKE ZNAČILNOSTI

Telo pokriva pernato pokrivalo, ki flourescira pod UV
svetlobo. Ta je vidna le papigam, ki jo uporabljajo za prepoznavanje drugih članov jate. Baza zgornjega kljuna je
prekrita z bleščečo membrano, imenovano voščenica, ki
se dokončno obarva ob spolni zrelosti osebka.

Slika 4.1: Skobčevke so radovedne živali, ki s
kljunom preverjajo užitnost predmetov (foto: Maša
Rajšp)
Razmnožujejo se v deževni dobi med junijem in septembrom v severni in avgustom in januarjem v južni Avstraliji. V primeru obilnejših padavin se razmnožujejo tudi
v drugih mesecih. Imajo po več legel letno, odvisno od
razmer. Par si izkazuje naklonjenost z oglašanjem, medsebojnim negovanjem perja in hranjenjem z izbljuvano
hrano. Gnezda gradijo v zapuščenih duplinah drugih
ptic, najpogosteje na evkaliptih. Na enem drevesu gnezdi po več parov. Jajca vali samica sama, v tem času jo
hrani samec. Izvaljeni mladiči so slepi in goli. Oči odprejo pri 10. dneh, v 5 tednu postajajo letalni.
Zaradi hitrega razmnoževanja in zgodnje spolne zrelosti
se v letih z obilnim deževjem skobčevke močno namnožijo in oblikujejo jate po milijon osebkov. Ko ponovno
nastopi pomanjkanje, iščejo hrano tudi na žitnih poljih,
zato veljajo za škodljivce. Mladiče lovijo kače, odrasle pa
plenijo ujede.

Slika 4.2: Samec skobčevke z izrazito modro voščenico na bazi kljuna. Zgoraj je viden vhod v nosnico.
(foto: Maša Rajšp)

Opis prostoživeče skobčevke: so manjše kot udomačene, zelene barve, teme, vrat in lice so obarvani rumeno. Na tilniku, hrbtu in na zadnji strani lic so peresa
rumenozelena s črnimi prečkami. Pod lici imajo modrovijolično liso, pod kljunom pa na obeh straneh najdemo
modročrne pege. Peresa okoli kloake so modrozelena,
krovna peresa na perutih so rjavozelena, letalna pa rjavočrna. Kljun je olivno zelene barve, noge so sivomodre,
šarenica pa bela.

UDOMAČITEV

Skobčevke so prvič pripeljali v Evropo Angleži leta 1840.
Zaradi barvitosti, inteligence in nezahtevnosti so hitro
postale tretji najpogostejši hišni ljubljenčki za mačkami
in psi. Samci so bolj učljivi od samic, naučijo se posnemati govor. Rekord samca iz leta 1994 je 1728 besed.
V ujetništvu naj bi jih živelo okoli 5 milijonov, človek je
vzgojil veliko barvnih in velikostnih različic.
Opis udomačene skobčevke: so večje od prostoživečih,
obstaja več barvnih mutacij, od temno rumenih, mod-
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Slika 4.3: Risba prikazuje anatomsko zgradbo vratu
v območju ščitnice pri papigi skobčevki (foto: Zlatko
Golob).
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Hranijo se z oluščenimi semeni. Golša se nahaja na
desni strani vratu. V njej se hrana zmehča in shranjuje.
Svoje mladiče hranijo z zmehčano hrano iz golše, kar je
pogost vzrok za prenos parazitarnih bolezni (npr. Trihomonas). Papige imajo zakrnelo slepo črevo in žolčnik.

FIZIOLOŠKI PODATKI
Telesna masa: 			

25–35 g

Dolžina telesa: 			

divja 15–18 cm

				

udomačena

				

20–22 cm

Frekvenca srčnega utripa:

350–550

				

utripov/minuto

Frekvenca dihanja: 		

60–75 vdihov/min

Spolna zrelost: 			

9 mescev

Število jajc: 			

4–8

Čas valjenja jajc: 		

16–20 dni

Masa izvaljenih mladičev:

2g

Starost operjanja mladičev:

24–28 dni

Življenjska doba: 		

10–20 let

DOLOČANJE SPOLA
Samec:		
		

modro obarvana voščenica, večja
glava, intenzivneje obarvano perje

Samica:		
		

sivo do belo obarvana voščenica, 		
manjša glava, manj kontrastno perje

PREHRANA

So semenojede ptice. Zagotovimo jim raznolik obrok semen z dodatkom svežega sadja in zelenjave. Ker se skobčevke hranijo z oluščenimi semeni, jim luščine semen
redno odstranjujemo iz posodic.
Semena:
		
		
		
		

Belo proso, rdeče proso, rumeno
proso, koruza, laneno seme, semena
sončnic, oves, soja, žafranika,
kanarska čužka, pšenica, oluščen
ječmen, leča, chia in konoplja.

Zelenjava:
		
		
		

Regrat, špinača, ohrovt, zelje, korenje,
solata, bučke, paprika, zelena, jajčevec,
buča, radič, rukola, krompir 		
(kuhan, nesoljen), pastinak, pesa.

Sadje:		
		
		
		
		

Ananas, breskev, banana, mandarina,
mango, nektarina, pomaranča, ringlo,
kutina, lubenica, marelica, nešplja,
sliva, robida, pomaranča, malina,
jagoda, ribez.

Kot občasen dodatek jim ponudimo kruh, jogurt ali kuhan riž in testenine. Dober dodatek so tudi kakovostni
briketi za zrnojede papige, ki preprečujejo selektivno
hranjenje. V prehrani se izogibamo avokada, čokolade,
rabarbare, limone, mesa, grenivk, dateljnov, čebule ipd.
Odsvetujemo hranjenje papig iz ust človeka, zaradi različne mikroflore in mogočega prenosa bakterij, ki so patogene za ptice.

NAMESTITEV

Slika 4.4: Samica (levo) in samec skobčevke (desno)
(foto: http://www.pawspets.co.uk/budgies/)
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Velikost kletke za 1–2
skobčevki:			

80 x 40 x 60 cm

Velikost preletalnice
za skupino skobčevk:		

180 x 90 x 180 cm

Skobčevke namestimo v kletko ali preletalnico. Priporočamo oglato kovinsko kletko z velikimi vratci, ki omogočajo enostavno prehajanje papige v izpust. Kletka naj
bo vsaj 80 cm nad tlemi. Opremimo jo z različno debelimi lesenimi prečkami za sedenje, plezali, posodicami
za hrano, vodo in kopanje. Dobra popestritev bivališča
so stebla trav in žit s klasi, ki skobčevke zaposlijo z obiranjem in luščenjem. Ponudimo jim tudi sveže veje za
glodanje (sadno drevje, jesen, vrba, lipa itd.). Kletko namestimo v prostor, kjer se redno zadržujemo. Čistimo jo
dnevno. Priporočamo kletke s pomičnim in mrežastim
dnom, ki nam olajša čiščenje, papigi pa preprečuje stik z
iztrebki in odpadno hrano. Posodice za hrano in vodo, ki
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se menjajo z zunanje strani, zmanjšajo vznemirjanje papige. Priporočamo redno čiščenje in razkuževanje prečk.
Če skobčevko namestimo v preletalnici, poskrbimo, da
je z ene strani zaprta in da so v njej prečke za sedenje,
veje za plezanje ter skrivališča in gnezdilnice za vsak
par posebej. Opremimo jo tudi z bazenom za kopanje,
peščeno kopeljo in posodicami za hrano in vodo. Vsak
par naj ima lastno posodico za hrano. Poskrbimo, da
temperatura v preletalnici ne pade pod 5 °C.

DOBROBIT

RAZMNOŽEVANJE

So monogamne živali, ki si ostanejo zveste vse življenje. Pri oblikovanju parov združujemo skupine mladih
živali, da si v jati same izberejo partnerja. Izoblikovanim
parom ponudimo gnezdilnice in gnezdilni material (vejice, lubje, mah, travne bilke ipd.). V času gnezdenja jim
občasno ponudimo tudi hrano živalskega izvora (jajčna
hrana).
V ujetništvu paritveni ciklus traja skozi vse leto.
Velikost gnezdilnice: 		

21 x 14 x 13 cm

Skobčevke so izredno družabne ptice, ki v naravi veliko
časa namenijo skrbi za partnerja in komuniciranju z drugimi člani jate. Človek nikoli ne more nadomestiti družbe druge skobčevke in zagotoviti vseh njenih čustvenih
potreb, zato jih gojimo v parih ali skupinah. Priporočamo nakup mladičev, ki so jih v zgodnji mladosti vzgajali
straši, saj ti razvijejo naravno obnašanje.

Slika 4.5: Skobčevko redno izpuščamo iz kletke ter
ji omogočimo letenje in igro. Ne puščamo je brez
nadzora (foto: Maša Rajšp)
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4.2 NIMFA
(Nymphicus
hollandicus)

Razred:

Aves

Red:

Psittaciformes

Družina:

Cacatuidae

Poddružina:

Nymphicinae

Vrsta:

Nymphicus hollandicus

Ogroženost
po IUCN:

najmanj ogrožena vrsta
(LC – least concern)
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BIOLOGIJA

So najmanjša vrsta družine kakadujev. Izhajajo iz centralnih območij Avstralije, odsotni so vzhodno od Velikega razvodnega gorovja, vlažnega skrajnega severa in
juga in najbolj sušnih delov avstralskih puščav. Prisotne
so tudi v Tasmaniji, kamor jih je prinesel človek. Naseljujejo sušne gozdove, savano, grmičevje, travnata območja, gozdove ob rekah, pogosto zaidejo tudi na kmetijske
površine.
Živijo v manjših jatah, ki v iskanju hrane in vode preletijo
več 10 km na dan. Letijo s hitrostjo do 65km/h. V okolici
večjih napajališč se jih zbere tudi po nekaj sto.
Hranijo se na tleh, kjer pobirajo in luščijo semena trav in
žit. Iščejo tudi plodove, poganjke in žuželke. Aktivne so
zjutraj in dopoldne, v vročini počivajo. Na kratke razdalje
se sporazumevajo s čebljanjem, na daljše razdalje uporabljajo predirljive, kričeče zvoke. Razpoloženje kažejo
tudi s premikanjem peres čopa.
Samec in samica si ostaneta zvesta vse življenje. Gnezdo
gradijo v že izdelanih drevesnih duplinah v bližini vode.
Radi izbirajo evkaliptova drevesa, gnezda pa so vsaj 2 m
nad tlemi, kar jim zagotavlja varnost v primeru poplav.
Duplino izbere samec, ki vanjo vstopi prvi. Z izmeničnim
vstopanjem in izstopanjem v duplino samici sporoči, da
je varna. Par si lasti celo izbrano drevo. Razmnoževanje
poteka v času deževne dobe, sprožijo ga tudi obilnejše
padavine v sušnejših delih leta. Samec dvori samici s posebno žvižgajočo melodijo, našopirjenim perjem čopa
in dvigovanjem peruti. Samica, pripravljena na parjenje,
mu odgovarja s privzdigovanjem repnih peres. Nimfe
se ob vstopu v gnezdo obrnejo in vanj vstopijo z repom
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naprej. Samica izlega jajca v dvodnevnih presledkih. Jajca valita oba, samec čez dan, samica ponoči. Ko partner
vali, je drugi vedno v bližini gnezda, da ga ščiti pred plenilci. Mladiči se izvalijo slepi in pokriti z redkim rumenim
puhom. Hranita jih oba starša, čez dan s svežo hrano,
ponoči pa z izbljuvano hrano iz golše.
Plenilci nimf v naravi so ujede, preganja jih tudi človek,
saj zaradi rednih obiskov kmetijskih površin veljajo za
škodljivce.

Slika 4.7: Albino (A), grahasta (B), lutino (C)
različica nimfe (vir: https://prestidgeaviaries.
weebly.com/hand-raised-cockatiels-for-sale.
html, http://www.featherfocus.com/Current-files/
BirdsForSale27.html, https://www.pinterest.co.uk/
pin/295900637999414189/)

ANATOMSKE IN FIZIOLOŠKE
ZNAČILNOSTI

Imajo 10 primarnih in 6 sekundarnih letalnih peres, pod
krovnimi so puhasta prahasta peresa. Konice teh se razpadajo v fin prah, ki ima zaščitno funkcijo.
Pernato pokrivalo je večinoma sive barve, na vrhu glave
pa imajo iztegnjen rumen in siv čop. Glava je rumene
barve z rdeče obarvanimi ušesnimi lisami. Na zunanji
strani peruti je pas belo obarvanih peres. Oči so rjave,
noge pa modrorjave. Zunanji repni letalni peresi sta rumeni. Na bazi sivo obarvanega kljuna ležita nosnici, ki
sta prekriti z voščenico. Z dorzalne strani se jima prilega
perje. Značilna lega nosnic je pri nimfah razlog pogostih
zdravstvenih težav.

Slika 4.6: Portret nimfe (foto: Katarina Pavlin)

UDOMAČITEV

V Evropi nimfe uspešno vzrejajo že več kot sto let, prvič
so jih iz Avstralije izvozili okoli leta 1840. Niso dobri govorci, posnemajo pa različne melodije. Zaradi selektivne
vzreje poznamo več barvnih različic. Najbolj znana je
lutino mutacija, ki je bledo rumene barve, ušesne lise
pa so oranžne. Ostale bolj znane barvne mutacije so:
albino, popolnoma belo obarvana, cimetasto obarvana,
grahasta in druge.

FIZIOLOŠKI PODATKI
Telesna masa: 			

80–125 g

Dolžina telesa: 			

do 32 cm

Frekvenca srčnega utripa:

300–600 utripov/min

Frekvenca dihanja: 		

40–50 vdihov/min

Spolna zrelost: 			

6–12 mesecev

Število jajc: 			

4–7

Čas valjenja jajc: 		

19–21 dni

Masa izvaljenih mladičev:

5g

Starost operjanja mladičev:

4–5 tednov

Življenjska doba: 		

10–25, izjemoma

				

30 let in več

DOLOČANJE SPOLA

Določanje spola po barvi perja je mogoče pri 6–9 mesecih starosti.
Samec: perje glave je izrazito rumeno, perje telesa je
kontrastnejše barve, spodnja stran repnih
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peres je enobarvna brez vzorca, so živahnejši,
agresivnejši in glasnejši, bolje posnemajo
različne melodije
Samica: perje na glavi je sive barve, so manj kontrastnih
barv, so mirnejše in tišje, na spodnji strani
repnih peres imajo horizontalne črte ali lise

PREHRANA

Prehrano nimf sestavljajo različna semena, sadje in zelenjava. Ponudimo ji tudi kakovostno briketirano hrano
za zrnojede papige. Semenske mešanice in briketirana
hrana so primerne, če so proste plesni, bakterij in vsebujejo brezprašna in neškropljena semena.
Semena:
		
		

proso, oves, sončnice, konoplja,
koruza, žafranika, soja, lan, pšenica,
sirk

Zelenjava:
		
		

blitva, brokoli, endivija, paradižnik,
korenje, ohrovt, buča, paprika, fižol,
grah, bob, sladki krompir (kuhan)

Sadje:		
		
		
		

jabolko, mango, melona, marelica,
nektarina, papaja, banana, grozdje,
pomaranča, sliva, ananas, kivi, hruška,
lubenica, razno jagodičevje

plezali in vejami dreves za glodanje (sadna drevesa,
vrba, lipa, bukev ipd.). Odsvetujemo veje hrasta, češnje
in iglavcev. Izberemo veje dreves, ki niso škropljena,
pred namestitvijo v kletko pa jih zdrgnemo s krtačo ter
operemo s toplo vodo in milnico.
V kletko jim namestimo tudi posode za hrano, vodo in
peščeno kopel. Priporočamo posode iz nerjaveče kovine. Pritrdimo jih z zunanje strani, da jih med menjavanjem čim manj vznemirjamo.
Dnevno v kletki očistimo posodice za hrano in vodo ter
dno kletke. Čiščenje nam olajša pomično dno kletke,
mrežasto dno pa preprečuje stik papige z iztrebki in ostanki hrane.

Slika 4.9: Medsebojno zaupanje je ključ do uspeha
(foto: Katarina Pavlin)

DOBROBIT IN RAZMNOŽEVANJE

Slika 4.8: Hranjenje iz roke krepi zaupanje, popestri
druženje in učenje (foto: Katarina Pavlin)

NASTANITEV IN OSKRBA
Velikost kletke za 1–2 živali:

150 x 80 x 100 cm

Velikost preletalnice
za več parov:			

400 x 200 x 200 cm

Nimfe nastanimo v kletki ali preletalnici. Priporočamo
kakovostne kovinske kletke oglate oblike. Kletko opremimo z lesenimi prečkami za sedenje različnih debelin,
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Nimfe so družabne in inteligentne ptice, zato jih gojimo
v parih ali skupinah. Dobrobit jim omogočajo primeren
sestoj para ali skupine, ustrezna namestitev in prehrana. Večje skupine namestimo v veliki preletalnici, kjer si
same poiščejo partnerje. Vzpostavijo kljuvalni red, ki ga
vse upoštevajo. Človeku nimfe lahko predstavljajo dobrega prijatelja, ne spodbujamo pa pretirane navezanosti
nanj.
Pari ostanejo skupaj celo življenje. Paritvena sezona se
začne v toplem obdobju leta (od aprila do septembra),
ko imajo na voljo vsaj 10–12 ur dnevne svetlobe. V notranjih prostorih s stalno temperature in kontrolirano
osvetlitvijo pa lahko razmnoževanje poteka čez celo
leto. V času razmnoževanja jim zagotovimo gnezdilnice, gnezdilni material (lubje, vejice, trave itd.) in pestre
obroke, ki vsebujejo več proteinov, vitaminov in mineralov.
Velikost gnezdilnice

30 x 30 x 30 cm
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4.3
siva papiga
(Psittacus
erithacus)

Razred:

Aves

Red:

Psittaciformes

Družina:

Psittacidae

Poddružina:

Psittacinae

Vrsta:

Psittacus erithacus

Podvrste:

Psittacus erithacus timeh
Psittacus erithacus erithacus
Psittacus erithacus princeps

Ogroženost
po IUCN:

ogrožena vrsta
(E – endangered)
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BIOLOGIJA

Domovina sive papige so tropski deževni pragozdovi
centralne in zahodne Afrike. Najdemo jo od Gvineje na
zahodu do Kenije na vzhodu, od Centralnoafriške republike na severu do Angole na jugu. Naseljuje tudi otočje
Principe in Sao Tome. Nekdaj je naseljevala sklenjen pas
gozdov od zahoda do vzhoda, danes pa je v nekaterih
državah že skoraj iztrebljena (Gana, Nigerija, Kenija,
Uganda, Tanzanija, Ruanda).
Naravni habitat ji predstavljajo pragozdovi ob velikih rekah, gozdne jase, obrobja savan in obale oceana. Prenočujejo v večjih jatah v krošnjah dreves in palm. Skupina
lahko šteje do nekaj sto osebkov. Zjutraj se razdelijo v
manjše skupine in odletijo iskat hrano. V mraku se vrnejo na vrhove dreves, kjer se negujejo, pojejo in med seboj vzpostavljajo kljuvalni red.
Večino časa porabijo za iskanje hrane, ki jo iščejo na sadnih drevesih in palmah. Prehranjujejo se s sadjem, cvetovi, oreščki, semeni, listi, stebli, koreninicami in zemljo,
ki jo zaužijejo za preskrbo z minerali. Na tleh preživijo le
30–40 minut dnevno, saj so tam zelo izpostavljene plenilcem.
Poznamo tri podvrste sive papige: kongo (Psittacus erithacus erithacus), principe (Psittacus erithacus principe) in
timneh (Psittacus erithacus timneh). Podvrsta kongo naseljuje vzhodno področje razširjenosti (Kongova kotlina
od Nigerije do Kenije), princeps Gano, Togo, Benin, Principe, Sao Tome, timneh pa zahodni del (od Gvineje do
Obale slonove kosti). Status podvrste princeps ni raziskan, nekateri znanstveniki jo uvrščajo k podvrsti kongo.

8.9.2019 8:59:26

106

4.3 / Siva papiga

Slika 4.10: Prelet para sivih papig skozi neokrnjeno
osrčje tropskega deževnega pragozda otoka Principe, kjer živi podvrsta Psittacus erithacus princeps
(otočje Principe, Sao Tome, Zlatko Golob)

Slika 4.11: Siva papiga, podvrsta kongo (foto: Maša
Rajšp)

ZNAČILNOSTI PODVRST
Kongo: večja, širši in bolj rdeč rep, samice imajo svetlejša krovna peresa in samci temnejša, kljun je enotne
sive barve daljše obdobje do osamosvojitve mladičev,
bolj podvržena stresu, zmožna je prekiniti stik s prvotnim lastnikom in se navezati na drugega, zvoke začne
posnemati kasneje in slabše
Timneh: manjša, ožji in manj rdeč rep z odtenki rjave in
vijolične barve, rjav do vijoličen začetni del kljuna, samec
in samica sta enake temno sive barve, krajše obdobje
osamosvajanja, mirnejši značaj, lastniku ostane zvesta
celo življenje, hitreje in bolje se nauči posnemati zvoke
Princeps: podobna kongu, le nekoliko svetlejša in manjša
Razmnoževanje sive papige se začne v sušnem obdobju.
V nasprotju z južnoameriškimi papigami se pari v času
parjenja in gnezdenja ne ločujejo od skupine. Gnezda
si poiščejo v že narejenih duplinah visokih dreves. Jajca
vali samica sama, samec ji v tem času prinaša hrano.
Mladiči se izvalijo z zaprtimi očmi, kljun in noge so svetle, telo pa pokrito z belim puhom. Nimajo sposobnosti
lastne termoregulacije in so popolnoma odvisni od toplote staršev. Pri skrbi za mladiče sodelujta oba starša,
samec v tem času postane agresivnejši in prevzame
vlogo zaščitnika družine. Gnezdo zapustijo po 80 dneh,
vendar se še naslednje 4 mesece zadržujejo v njegovi
bližini, saj jih samec še vedno hrani. Mladiči se združujejo v manjše skupine, za katere skrbijo starši in se od njih
učijo. Pri podvrsti timneh mladiči ne oblikujejo skupin s
starši. Ko zapustijo gnezdo, se pridružijo jati, ki jih vzgaja
in uči. Navezanost na družino prekinejo do 6 mesecev
prej kot podvrsta kongo.
Naravni plenilci sive papige so ptice ujede, največjo nevarnost za obstoj pa jim predstavlja človek s krčenjem
življenjskega prostora in nezakonitim lovom za mednarodno trgovino.
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Slika 4.12: Podvrsta timneh (vir: https://sep.yimg.
com/ay/birdieboutique/timneh-african-grey-65.gif)

UDOMAČITEV

Domorodna plemena so že pred stoletji prepoznala
izjemno inteligenco in zvestobo sive papige. Krasila je
njihove vasi, s prihodom evropskih trgovcev pa v začetku novega veka prvič dosegla Evropo. Postala je simbol
bogastva in moči, gojili so jo po dvorih in palačah. Bila
je spremljevalka Henrika VIII., Marije Antoanete, kraljice
Viktorije. Papige so nekdaj jemali iz narave in le redke so
preživele potovanje do Evrope. Tudi v novih domovih je
večina zaradi neprimerne oskrbe in pomanjkanja znanja novih lastnikov kmalu poginila. Do prepovedi uvoza divjih sivih papig v Evropsko unijo leta 2006 je bilo
uvoženih okoli 1,7 milijona osebkov. Okoli 60 odstotkov
jih je poginilo zaradi bolezni in neprimernih razmer. V
20. stoletju je nekaterim rejcem sivo papigo uspelo razmnožiti v ujetništvu, kar je človeštvu dalo priložnost, da
prepreči ropanje papig iz narave in zaščiti še živeče divje rodove. Žal pa ilegalni lov in trgovina zaradi slabega
nadzora in velikega povpraševanja na azijskih trgih še

8.9.2019 8:59:27

4.3 / Siva papiga

107

vedno potekata in povzročata nadaljnje izginjanje vrste
v afriški domovini.

ANATOMSKE IN FIZIOLOŠKE
ZNAČILNOSTI

Siva papiga spada med srednje velike kratkorepe papige. Telo pokriva operjena koža, razen na nogah, kljunu
in področju lic. Koža sive papige je temno pigmentirana.
Krovna peresa po telesu so sive barve, na trebuhu, glavi
in vratu pa so obarvana svetleje. Kljun in noge so obarvani črno, šarenica pa je rumene barve. Obstaja nekaj
barvnih različic sive papige, npr. rožnata in rumena.

Slika 4.14: Anatomska risba dihalnega sistema (pljuča in zračne vrečke) pri sivi papigi (Zlatko Golob)

Slika 4.13: Rdeč rep je pri sivi papigi razpoznavni
in zaščitni znak. Za njegovo obarvanje so zadolženi
pigmenti karotenoidi. Oljne kapljice teh pigmentov
so tudi v njihovi mrežnici (foto: Zlatko Golob)

Imajo zigodaktilni tip noge. Prvi in četrti prst sta obrnjena nazaj, drugi in tretji pa naprej. Papige spadajo med
digitigradne živali – hodijo le po prstih nog.

Edinstven dihalni sistem je sestavljen iz pljuč in pomožnih zračnih vrečk, ki jih je pri sivi papigi osem. Na razcepišču sapnika v glavni sapnici leži glasovni organ ali
sirinks. Zgrajen je iz nihajočih membran, ki jih napenjajo
sirinksove mišice. Te mišice ob izdihu omogočijo curek
zraka skozi sirinks, kar povzroči nastajanje zvoka. Zvok
se okrepi pri prehodu skozi membrane v sirinksu. Sapnik, grlo, usta in kljun delujejo kot resonančni organ.
Pri oblikovanju zvoka sodeluje tudi jezik, ki je kratek, debel, mesnat in temno pigmentiran.

Slika 4.15: Klinični pregled in merjenje telesne teže
pri sivi papigi (foto: Zlatko Golob)
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Fiziološki podatki

Telesna masa: 			
Psittacus erithacus
				erithacus: 450–650 g
			
Psittacus erithacus
				timneh: do 300 g
Dolžina telesa: 			
Psittacus erithacus
				erithacus: 32–39 cm
			
Psittacus erithacus
				timneh: do 26 cm
Frekvenca srčnega utripa:

140–300 utripov/min

Frekvenca dihanja: 		

30–40 vdihov/min

Spolna zrelost: 			

4–5 let

Število jajc: 			

2–4

Čas valjenja jajc: 		

30 dni

Masa izvaljenih mladičev:

14 g

Starost operjanja mladičev:

10 tednov

Življenjska doba: 		

40–70 let

DOLOČANJE SPOLA

Spolni dimorfizem je slabo izražen, zato določanje po
zunanjih spolnih znakih ni zanesljivo. Samci imajo večje
okrogle oči, glava je širša in oglata, peresa so temnejše
barve. Samice imajo mandljasto oblikovane oči, glava
je manjša in bolj okrogla. Zaradi leženja jajc imajo širšo medenico. Sodobna, neboleča in zanesljiva metoda
določanja spola je analiza DNK iz kapljice krvi ali celic
izpuljenega peresa.

Semena in žita:
		
		
		

sončnica, koruza, konoplja, ječmen,
pšenica, oves, soja, čili, bučno seme,
laneno seme, pšenični, ovseni in
proseni kalčki, kuhan riž

Oreščki:
		
		

mandlji, brazilski oreh, makadamija,
orehi, pistacije, indijski orešček, lešnik,
arašidi

Briketi:		
		

Zupreem®, M & D®
Harrison's Birds Foods®

Mladim in gnezdečim živalim ponudimo tudi energijsko
bogatejša živila; nesoljene žitni krekerje, trdo kuhana
jajca, polnozrnat kruh, košček kuhanega mesa.
Za glodanje papigi občasno ponudimo sveže veje sadnega drevja, vrbe, leske, lipe ipd. Izberemo le veje preverjeno neškropljenih dreves.
Hrana in snovi, ki so za sivo papigo škodljive: čokolada,
avokado, sladkor, staro in plesnivo seme, majoneza,
rabarbara, neumito sadje in zelenjava, sadne koščice,
kemično obdelani oreščki, mlečni izdelki, plesen, kofein,
sol, alkohol, barvila v prehrani in sulfiti.

ROČNO HRANJENJE

Ročno hranjenje mladičev priporočamo le kot dohranjevanje, od starosti 3 tednov dalje. Golše med hranjenjem
ne napolnimo preveč, vedno potipamo njeno napolnjenost na desnem delu vratu. Ob pritisku s prstom na golšo naj bo še vedno dovolj prostora za umik hrane izpod
kraja pritiska. Za ročno hranjenje uporabimo posebne
diete. Hrano pred hranjenjem segrejemo na 35 °C.

PREHRANA

Sivi papigi ponudimo pester in uravnotežen obrok,
sestavljen iz najmanj 50 odstotkov svežega sadja in zelenjave, 20 odstotkov semen in žit, 20 odstotkov kakovostnih sadno-žitnih briketov in 5 odstotkov oreščkov.
Velik del prehrane v naravi ji predstavljajo semena palm,
bogata z omega 3 in omega 6 maščobnimi kislinami. Dober nadomestek v ujetništvu je palmino olje. Vsa hrana
mora biti sveža, pravilno skladiščena in biološkega porekla.
Zelenjava:
beluši, blitva, brokoli, brstični ohrovt,
		
bučke, cimet, cvetača, čebula, česen,
		
čili, fižol, grah, ingver, jajčevci,
		
kalčki lucerne, korenje, koruza,
		
krompir, kumare, morske alge, olive,
		
paprika, paradižnik, pastinak, peteršilj,
		
rdeča pesa, pšenica, riž, soja, špinača,
		
zelena in zelje
Sadje: 		
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ananas, banana, datelj, grozdje,
jabolko, kivi, kostanj, kutina, lubenica,
malina, brusnica, borovnica, jagoda,
mandarina, mango, marelica, melona,
nektarina, breskev, papaja,
pomaranča, grenivka, ribez, robide,
rozine in sliva

Slika 4.16: Odlični rejci sivih papig pustijo mladiče
3–6 tednov pri starših, da oblikujejo biološki vtis
na svojo vrsto. Takšni ptiči so psihično bolj stabilni,
manj podvrženi puljenju in uspešnejši pri razmnoževanju. (Tropic Zoo, Belgija; foto: Zlatko Golob)
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mo na vrtu ali v sadovnjaku. Za umetno osvetlitev prostora, v katerem je papiga, uporabimo žarnice, ki zagotavljajo popoln spekter svetlobe (npr. žarnice Vitaline ali
OTT).

Slika 4.17: Leta 2016 je bila vrsta proglašena za
ogroženo (The IUCN Red list of Threatened Species),
zaradi tega jih mora ob nakupu ali transportu
spremljati dokument CITES I. Uradna označitev za
njih je mikročip ali zaprti obroček. Par sivih papig
ima v področju prsne mišice na levi strani sled razkužila, kamor je bil vstavljen mikročip. (Zlatko Golob)

NASTANITEV IN OSKRBA

Priporočena velikost kletke za 1–2 živali:2 x 1 x 1 m
Priporočena velikost preletalnice za par: 4 x 2 x 2 m
Sivo papigo namestimo v kakovostno oglato kovinsko
kletko, ki se ne lušči. V okrogli je papiga nemirna. Izberemo kletko, ki ima rešetke z razmikom največ 2,5 cm. S
tem preprečimo možnost zagozditve glave. Priporočamo kletko z možnostjo odpiranja zgornjega dela in prečko za sedenje, ki papigi daje občutek neomejenosti, lastniku pa lažje rokovanje in druženje. Kletko opremimo
z lesenimi plezali in prečkami. Ovite so lahko z vrvjo ali
smirkovim papirjem, kar omogoča boljši oprijem. Palice
postavimo tako, da žival doseže vse želene dele kletke,
ob sedenju pa se z repom ne dotika stene kletke. Namestimo tudi posodo za hrano, vodo in bazen za kopanje. Priporočamo uporabo posod iz keramike ali nerjaveče pločevine. Izberemo kletke, ki omogočajo pritrditev
posodic z zunanje strani, saj tako med menjavo papigo
manj vznemirjamo. V kletko ne nameščamo gugalnic,
ogledal in polic za sedenje.
Papigo 1–2-krat tedensko pršimo, da spodbudimo nego
perja.
Iztrebke čistimo dnevno, kletka s pomičnim dnom, na
katero položimo bel papir, pa izboljša nadzor nad iztrebki in nam olajša čiščenje. Dnevno poleg iztrebkov očistimo posodice za hrano in vodo. Kletko in opremo v njej
temeljito očistimo in razkužimo vsaj enkrat mesečno.
Kletki s sivo papigo namenimo poseben prostor v stanovanju. Namestimo jo tja, kjer lastnik preživi največ časa
in je v centru pozornosti. Sive papige ne izpostavljamo
neposrednim sončnim žarkom, klimatskim napravam,
prepihu in grelnim telesom. Poleti lahko kletko namesti-
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Slika 4.18: Dobra izbira za čas druženja s sivo
papigo je tudi samostojno stojalo z lovilcem iztrebkov. Papigi daje občutek svobode in bližine ljubljene
osebe, kar pripomore k njeni dobrobiti. (foto: Damjan Pirc)

Druga možnost nastanitve je preletalnica. Postavimo jo
iz nerjaveče kovine ali lesa. Papigi zagotovimo notranji
prostor, ki ga pozimi ogrevamo, in zunanji prostor, ki je
lahko nepokrit ali delno pokrit. Postavimo jo v zavetrju,
odmaknjeno od hrupa in cest. Palice ali veje namestimo prečno, da papige ne ovirajo med letenjem. Paru
ponudimo tudi gnezdilnico, ki jo namestimo pod strop
preletalnice.

Slika 4.19: Preletalnica za par sivih papig, narejena
iz nerjavečih materialov in kakovostne mreže, ki se
ne lušči in preprečuje poškodbe kljuna in nog. (foto:
Matjaž Hudournik, 2019)

8.9.2019 8:59:29

110

4.3 / Siva papiga

oloških, prehranskih in psihičnih potreb nam siva papiga lahko predstavlja zvestega, zabavnega in ljubečega
prijatelja za celo življenje.

RAZMNOŽEVANJE

Pari sivih papig si ostanejo zvesti vse življenje. Mlade živali združujemo v jate, kjer si same poiščejo partnerja.
Paru damo čas za spoznavanje, pri čemer jih pozorno
opazujemo. Včasih traja tudi nekaj let, preden se par
prvič odloči za gnezdenje. Para, ki se je uspešno paril in
je kompatibilen, ne razdiramo. Paritvena sezona v ujetništvu ob ustreznih razmerah traja celo leto. Zagotovimo jim leseno gnezdilnico, ki jo namestimo pod strop
preletalnice. Ponudimo jima tudi material za gnezdenje
(lubje, vejice, mah ipd.).
Priporočena velikost gnezdilnice:

Slika 4.20: Skupina mladih sivih papig, ki so prosto
spuščene v okolici vzrejnega centra. So delno letalne.
Učijo se plezanja, letenja in medsebojne komunikacije ter pripadnosti določenemu okolju. (Tropic Zoo,
Belgija; foto: Zlatko Golob)

DOBROBIT

Najprimernejša socialna sestava skupine sivih papig je
par ali skupina parov. Če imamo le eno papigo, je ne poskušamo prikleniti nase, saj to vodi v bolestno navezanost in zdravstvene težave. Priporočamo nakup mladičev, ki so bili v zgodnji mladosti hranjeni pri starših, saj ti
razvijejo sivi papigi naravnejše obnašanje in v človeku ne
vidijo partnerja. Osamljena siva papiga bo v ljubljenem
človeku našla smisel življenja, ob njegovi odsotnosti pa
razvila moteno obnašanje; kričanje, napadalnost, uničevanje, puljenje perja itn. Pri vzgoji mladih živali pazimo,
da ta temelji na zaupanju, in ne na strahu. Papige zato
za neprimerno vedenje nikoli ne kaznujemo, temveč se
nanj ne odzivamo. Želeno vedenje vedno nagradimo. Pri
učenju govora smo potrpežljivi, zavedati pa se moramo,
da so papige za govor različno nadarjene. Če pri učenju ne napredujemo, papige ne silimo k početju, ki ga
ne mara. Kot ljudje so tudi papige nadarjene za različne
reči, zato poskušajmo odkriti, v čem se odlikuje naša. V
raziskovanju njenih talentov bosta uživala lastnik in ona,
krepil pa se bo tudi njun odnos.
Ob upoštevanju in izpolnjevanju vseh nastanitvenih, bi-
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40 x 70 x 50 cm

Slika 4.21: Zgodnja socializacija mladičev, ki so bili
od staršev odvzeti pri štirih tednih. Imajo biološki
vtis na svojo vrsto in so manj podvrženi psihičnim
motnjam in puljenju peres. (Tropic Zoo, Belgija; foto:
Zlatko Golob)
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4.4 ara
(Ara ararauna)

Razred:

Aves

Red:

Psittaciformes

Družina:

Psittacidae

Rod:

Ara

Vrsta:

Ara ararauna

Ogroženost
po IUCN:

najmanj ogrožena vrsta
(LC – least concern)
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BIOLOGIJA

Domovina rumenoprse are so severni deli Južne Amerike. Najdemo jo od južnega dela Paname na severu, prek
Kolumbije, Venezuele, Gvajane, Francoske Gvajane,
Surinama in Vzhodne Brazilije na vzhodu in do vznožij
perujskih Andov na zahodu. Na jugu doseže severni del
Bolivije in centralni del Paragvaja. Razširjena je tudi na
otoku Trinindad in Tobago, na Portoriko in Florido pa jo
je naselil človek. Domujejo in gnezdijo na visokih drevesih pragozda, ob velikih rekah in močvirjih.
Imajo rumenkasto obarvano teme, tilnik in hrbet, perutnice in konice letalnih peres so svetlo modre. Sprednji
deli vratu, telesa in repa so rumene barve. Okoli oči in
kljuna imajo področje z belo kožo brez perja. Čelo in
sprednji del glave sta zeleno obarvana. Šarenica je rumenobele barve, noge so temno rjave. Repna peresa so
modro-rumena.
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velikost staršev dosežejo pri 12 tednih; popolnoma pa
se osamosvojijo pri 6 mesecih. S starši se družijo do naslednje gnezditvene sezone. Spolno dozorijo po 3–4 letih.
V naravi jih ogrožajo človek (krčenje življenjskega prostora, ilegalni lov) in večje ujede (harpije).

UDOMAČITEV

Zaradi družabnosti in izjemne barvitosti so južnoameriški Indijanci že stoletja gojili are kot hišne ljubljence. Njihovo perje so uporabljali v obredih. Inkovski kralj je imel
arino perje v svojih oblačilih in kronah, mrtve papige so
polagali h grobovom princev. Ko so evropski osvajalci
ob odkritju Amerike prvič uzrli aro, je ta zaradi svojega
prestižnega videza in učljivosti takoj postala ena najbolj
iskanih in priljubljenih živali po evropskih dvorih. S tem
sta se začela 500-letni lov in izkoriščanje, ki je za nekatere vrste ar bil usoden (Anodorhynchus glaucus, Cyanopsitta spixii, Ara tricolor, Ara guadeloupensis). Rumenoprsi
ari je zaradi svoje široke razširjenosti uspelo ohraniti
večji del populacije, žal pa se ilegalno trgovanje nadaljuje še danes. Razmnoževanje v ujetništvu pripomore k
ohranitvi še živečih rodov v naravi.

ANATOMSKE IN FIZIOLOŠKE
ZNAČILNOSTI
Slika 4.22: Rumenoprsa ara (foto: Peter Omejc)
Izven paritvenega obdobja živijo v velikih jatah; skupaj
se hranijo, negujejo in družijo. V času razmnoževanja
se pari, ki si ostanejo zvesti celo življenje, ločijo od skupine in poskrbijo za zarod. Ko se mladiči osamosvojijo,
se skupaj z njimi vrnejo v jato. Po sončnem vzhodu se
sporazumevajo z glasnimi klici. Tako v skupini vzdržujejo
'kljuvalni red' (hierarhijo), pari pa si z negovanjem peres
glave izkazujejo zaupanje in naklonjenost. Zgodaj zjutraj
že odletijo do krajev, kjer se hranijo s semeni, oreščki in
sadjem. 70 odstotkov dnevnega časa namenijo iskanju
hrane in hranjenju v odprtih pragozdovih, savanah in
kulturni krajini. Prehrana vsebuje več kot 20 vrst rastlin;
nekatere od teh so delno strupene ali povzročajo vrenje
v prebavnem traktu, zato are redno obiskujejo previsne,
erodirane rečne bregove, kjer jedo glino (kaolin). Ta jim
nevtralizira rastlinske strupe v prebavilih in jih preskrbi
z minerali.
Are gnezdijo v drevesnih duplih visokih, ločenih palmovih dreves, ki zaradi gladkega lubja, pomanjkanja vej
in okoliške vegetacije preprečujejo dostop plenilcem.
Gnezda ne dolbejo, ampak uporabijo že obstoječe dupline. Parijo se enkrat letno od januarja do julija, če izgubijo zarod, to ponovijo tudi do dvakrat. Samica znese
2–3 jajca, ki jih valijo 24–28 dni. Mladiči so goli in slepi.
Prvi teden jih z bljuvanjem hrani le samica, pozneje pri
skrbi zanje sodelujeta oba. Plenilce odganjata z glasnimi
kriki in napadi. Po 10 dnevih mladičem začne rasti perje,
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Rumenoprsa ara spada med največje papige na svetu.
Kljun je velik, močan in črno obarvan. Sestavljen je iz
zgornje in spodnje čeljusti, ki ju prekrivata roževinasti
prevleki, imenovani ramfoteki. Zgornja se imenuje rinoteka, spodnja pa gnatoteka. Na stiku med lobanjo in
zgornjo čeljustnico imajo papige pregibno cono (zona
flexoria craniofacialis), kjer je prokinetični sklep, ki omogoča gibanje zgornje čeljusti kot enote. Kljun jim služi
kot tretja roka pri plezanju, hranjenju, obrambi in napadu. Kadar are pobirajo hrano po tleh, si v spodnjem
kljunu med jezikom in roževino kljuna nakopičijo semena in oreščke, splezajo na vejo, kjer se počutijo varne, in
hrano zaužijejo.

Slika 4.23: Ara uporablja kljun kot tretjo roko (foto:
Maša Rajšp)
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GOLJENJE

Goljenje je proces menjave perja, ki zajema izpadanje
starih in razvoj novih peres. Ciklus goljenja je obdobje
od pojava perja do njegovega izpadanja. Pri večini ptic
traja eno leto, pri nekaterih tudi več (žerjavi, orli). Večina
vrst menja perno preobleko po koncu razmnoževalnega
obdobja enkrat letno. Dvakrat ga menjajo ptice, ki razlikujejo svatovsko in letno preobleko (fazani, race). Te se
golijo pred in po obdobju razmnoževanja. Nekatere ptice se v pomoč pri prikrivanju golijo tudi trikrat letno, da
se barva perja čim bolj sklada z barvo okolice (belka). Pri
papigah perje nenehno izpada in se nadomešča. Mladiči ptic doživijo niz golitev, preden dobijo odraslo perje.
Ločimo begavce, ki se izvalijo pokriti s puhom, in gnezdomce, ki se izvalijo goli in dobijo puhasto perje šele čez
nekaj dni. Sem spadajo tudi papige.
Na začetek goljenja vplivajo spolni cikel, dolžina fotoperiode, temperatura in prehrana. Pri večini vrst goljenje
spodbudi dolžina dneva. Hipotalamus in hipofiza vplivata na izločanje ščitničnih in spolnih hormonov in prek
njih aktivirata peresne folikle. Na kakovost in obarvanost izraščenih peres vplivajo še razpoložljive snovi v
hrani, temperatura in vlaga.
Goljenje je presnovno zelo zahteven proces, saj se presnova v tem času poveča za 15–30 odstotkov, zviša se
tudi telesna temperatura. Povečana je tudi potreba po
gradbenih elementih keratina, iz katerega je perje sestavljeno. Pomembne so žveplove aminokisline (cistin), ki v
keratinu tvorijo disulfidne mostičke. Njihovo pomanjkanje se odraža v nepopolni zgradbi peresa, bledih barvah
in lomljivosti. Ptica v času goljenja za tvorbo pernega
keratina porabi več kot 7 odstotkov dnevnih potreb po
energiji. Zaradi velikih zahtev po energiji in hitrega metabolizma je organizem v tem času pod stresom in dovzetnejši za bolezni.
Ptice v procesu goljenja, razen kljunorožcev, nikoli ne izgubijo vseh peres naenkrat. Tako v enakem obdobju na
perutih manjka le eno ali dve letalni peresi, kar ptici še
vedno omogoča letenje. To jim zagotavlja varnost pred
plenilci in ohranja termoregulacijo. Običajni vrstni red
goljenja pri vrstah, ki se golijo kompletno, je: notranja
primarna letalna peresa, zunanja primarna letalna peresa, sekundarna in repna peresa, peresa telesa. Goljenje
različnih skupin peres se prekriva. Pri pticah, ki se golijo,
dvakrat letno, se pred razmnoževalno sezono nadomestijo le telesna peresa.

FIZIOLOŠKI PODATKI:
Telesna masa: 			

900–1200 g

Dolžina telesa: 			

81–92 cm

Frekvenca srčnega utripa:

231–571 utripov/min

Frekvenca dihanja: 		

20–25 vdihov/min

Spolna zrelost: 			

3–4 leta

Število jajc: 			

2–3 (teža 15–20 g)

Čas valjenja jajc: 		

24–28 dni

Masa izvaljenih mladičev:

20 g

Starost operjanja mladičev:

14 tednov

Življenjska doba: 		

v naravi do 30 let

		

v ujetništvu do 80 let

		

DOLOČANJE SPOLA

Spola sta enako obarvana. Uporabljata se DNA-test in
endoskopija.

NASTANITEV IN OSKRBA
Velikost kletke za 1–2 živali:
Velikost preletalnice:

2 x 1,5 x 1,5 m
12 x 3 x 3 m

Slika 4.24: Ustrezno urejena preletalnica (pokrit in
odprt del) s parom hijacintnih ar (foto: Zlatko Golob)
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Rumenoprse are so družabne in ljubeče živali, zato priporočamo nastanitev v paru ali skupini. Posamezno papigo ali par nastanimo v kletki, ki ima možnost odpiranja
na vrhu, večje skupine pa v preletalnici. Kletko opremimo z več prečkami, bazenom in plezali. Namestimo jo
vsaj 80 cm nad tlemi. Priporočamo kletke s pomičnim
rešetkastim dnom, ki nam olajša čiščenje, papigi pa prepreči pobiranje ostankov hrane. Kot steljo uporabimo
časopisni papir ali papirnate krpe. Ptičjo preletalnico
razdelimo na notranji prostor s površino vsaj 2 x 2 x 2
m in zunanji prostor, ki je z ene strani zaprt, v njem pa
so nameščeni prečke in skrivališče. Poskrbimo, da temperatura nastanitvenih prostorov doseže 15 °C. Zaradi
močnega kljuna izberemo kletke iz odpornih materialov, ki niso upogibljivi, se ne luščijo in niso strupeni. Med
prečkami naj bo 1,9–3,8 cm razmika. Dober dodatek k
nastanitvi so tudi drevesa in stojala za plezanje z lovilcem iztrebkov. Papigi dajejo občutek neomejenosti in
svobode, kar je nujno za dobro počutje.

PREHRANA

Are v ujetništvu hranimo s pestrimi obroki svežega sadja, zelenjave, semen, oreščkov in briketov.
Semena:		
			
			
			
			

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

Zelenjava:		
			
			

paprika, brokoli, grah,
korenje, kumarice, bučke,
ohrovt, koleraba, beluši

			
			
			

Sadje: 		

jabolko, banana, papaja,
brusnice, pomaranča,
breskev, nektarina, granatno
jabolko, marelica

Oreščki:		
			
			

mandlji, brazilski oreščki,
makadamija, orehi, pistacije,
indijski oreščki, lešniki

Briketirana hrana
in dodatki:		
			

ZuPreem®, palmovo olje,
Harrison's birds diet®

Briketirana hrana predstavlja odličen dodatek v prehrani in preprečuje selektivno hranjenje. Dajanje oreščkov
v lupini are spodbuja k naravnemu obnašanju luščenja
in jih zaposluje. Pazimo, da lupine niso obdelane s kemičnimi sredstvi. Hranjenje s koščicami in peškami ni
primerno, saj vsebujejo cianide.

DOBROBIT

Osebku, ki je ljubljenec človeka, nudimo ustrezne nastanitvene razmere, odlično prehrano in ga ne zasužnjimo.
Odvajamo ga posesivnega vedenja in pretirane navezanosti, ki pogosto vodi v moteno obnašanje in samopoškodovanje. Priporočamo nakup mladičev, za katere
so v zgodnji fazi odraščanja skrbeli starši, saj so take živali, ko odrastejo, psihično stabilnejše in primerne tudi
za razmnoževanje.

Slika 4.25: Stojala in plezala dajejo papigam
občutek svobode in neomejenosti. (slika vzeta iz
knjige »Papige, bitja svojevrstnih potreb in radosti«,
avtor Zlatko Golob; uporabljeno z njegovim dovoljenjem)

Slika 4.26: Druženje človeka in are bogati življenje
obema. (foto: Peter Omejc)
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RAZMNOŽEVANJE

Spolno dozorijo pri 3–4 letih, ko jih združujemo v večje skupine, da si same izberejo partnerja. Združevanje
pozorno spremljamo. Sledi obdobje spoznavanja in navezovanja, ki lahko traja tudi nekaj let. Večina parov ne
gnezdi pred 6. ali 7. letom starosti. Pare, namenjene razmnoževanju, namestimo v večji preletalnici z gnezdom.
Primerna so gnezda v izdolbenih deblih, ki naj imajo debele stranice, ki samici omogočajo glodanje. Ponudimo
jim tudi gnezditveni material (slamo, vejice ipd.).
Velikost gnezdilnice

50 x 50 x 100 cm

Samica izleže jajca v dvo- ali trodnevnih presledkih. Vali
jih 3–4 tedne. V času valjenja so papige agresivnejše,
zato jih ne vznemirjamo s pregledovanji gnezda. Dober
način nadzora dogajanja v gnezdu je spremljanje z vgrajeno kamero.

Slika 4.27: Gnezdenje are v odsluženem sodu (foto:
Zlatko Golob)

Slika 4.28: Sodobni videonadzor v gnezdiščih redkih
in ogroženih vrst papig in kljunorožcev ( foto: Tropic
Zoo Belgija, Zlatko Golob)
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4.5 eklektus
(Eclectus roratus)

Razred:

Aves

Red:

Psittaciformes

Družina:

Psittaculidae

Rod:

Eclectus

Vrsta:

Eclectus roratus

Ogroženost
po IUCN:

najmanj ogrožena vrsta

BIOLOGIJA

Domovina eklektusa sta jugovzhodna Azija in skrajni
severovzhodni del Avstralije. Naseljuje Sundske otoke,
otok Sumba, Moluške otoke, Tanibarske otoke, Salomonove otoke in otoke Aru, Novo Gvinejo in polotok
Cape York v provinci Queensland. Človek ga je naselil
na otočje Palau. Ločenost populacij na otokih je pripomogla k nastanku mnogih podvrst, ki se razlikujejo po
obarvanosti perja in velikosti. Habitat mu predstavljajo
tropski deževni gozdovi do višine 1900 m. Omejeni so
na sestoje z visokimi starimi drevesi, v katerih gnezdijo. Povprečno je za gnezdenje primerno le eno drevo na
kvadratni kilometer gozda. Samica je na gnezdilno duplino zelo navezana in je ne zapušča. Za duplino se tudi
spopade. Hrani jo več samcev, ki se želijo z njo pariti.
Hrano ji izbljuvajo. Samci dnevno preletijo do 30 km in
oskrbujejo več samic hkrati.
Razlike v barvi samca in samice so prilagoditev na tovrstni način življenja. Samice imajo škrlatno rdečo glavo
in temnejša krila in hrbet. Pojavljajo se tudi posamezna
modra, vijolična in zelena peresa. Trebuh je vijoličen ali
moder. Kljun je črn. Samice različnih podvrst se razlikujejo glede operjenost ozkega obroča okoli očesa. Če je
operjen, je modre barve. Razlika je tudi v količini rumenih peres pod repom. Samica je zunaj gnezda dobro vidna in s svojo prisotnostjo opozarja tekmice, da je duplina že zasedena. Rdečevijolična obarvanost ji pomaga
ostati neopazna znotraj gnezda.
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Samci so zeleni, pod krili imajo rdeča, vijolična in modra
peresa. Spodnji del repa je sivočrn z rumenimi lisami.
Kljun je rumen, šarenica pa oranžna. Samci različnih
podvrst se razlikujejo glede na velikost in količino rumene in modre barve na repu. Zelena barva telesa jim
zagotavlja večjo varnost pri iskanju hrane v krošnjah,
ob deblih dreves pa so dobro vidni. Perje samcev odbija UV-svetlobo, ki jo druge papige zaznavajo, plenilske
ujede pa ne.
Eklektus je sadjejeda papiga. Znanstveniki so zabeležili
več kot 18 različnih vrst plodov, s katerimi se prehranjujejo. Rade iščejo kokosove orehe. Prehranjujejo se tudi z
mladim poganjki, oreščki, cvetovi in nektarjem. Samci iščejo hrano v manjših skupinah, na drevesih z obilo sadja
se zberejo tudi večje skupine do 80 papig.
Odrasle eklektuse lovijo razne ujede, mladiče ogrožajo
kače, varani in poplave gnezda. Največjo nevarnost vrsti
predstavlja človek s krčenjem življenjskega prostora.
Eklektus je v ujetništvu mirna in zadržana papiga. Samice so glasnejše in bolj teritorialne. Sposobna se je naučiti trikov in posnemati nekaj besed. Tudi ročno hranjene
papige se izogibajo pretiranemu fizičnemu stiku s človekom.

UDOMAČITEV

Eklektusova izjemna barvitost in njegov nežen značaj
sta že od nekdaj navduševala ljudi, ki so živeli ob njem.
Staroselci Nove Gvineje so njegova peresa uporabljali
kot dekoracijo pri verskih obredih. Nekateri budisti so
jih imenovali tempeljske papige, saj so jih zadrževali
in častili v templjih. Prvi evropski raziskovalci so zaradi
barvnega dimorfizma spolov sprva verjeli, da gre za dve
ločeni vrsti. Zaradi mirnega značaja, inteligence in čudovite obarvanosti je eklektus danes vedno bolj priljubljen
hišni ljubljenec. V ujetništvu se dobro razmnožuje, kar
pripomore k zaščiti še živečih rodov v naravi.

ANATOMSKE IN FIZIOLOŠKE
ZNAČILNOSTI
Eklektus je srednje velika kratkorepa papiga. Telo je
pokrito s perjem, ki ima posebno strukturo; konice vejic peres nimajo kaveljčkov, ki bi peresa povezovali v
trdnejšo celoto, zato perje spominja na dlako. Zelenim,
modrim in vijoličnim peresom dajejo barvo melaninska
zrna. Rdečo in rumeno barvo daje pigment lipohrom,
porfirini pa omogočajo odboj UV-svetlobe.
Kljun je kratek in širok. Prilagojen je prehranjevanju s
sadjem. Z njim si pomagajo tudi pri plezanju.
Prebavni sistem je prilagojen prehrani s sadjem, ki ni
energijsko bogata hrana, zato ga morajo eklektusi zaužiti v večjih količinah. Požiralnik je prožen in širok. Žlezovnik je oblikovan v daljšo cev, ki lahko sprejme enako
količino hrane kot golša. Mlinček je slabo omišičen in
raztegljiv. Črevesje je daljše in prilagojeno sadju z več
vlakninami. Cekuma ni.
Ima zigodaktilni tip noge. Koža je sive in črne barve. Mladiči so gnezdomci. Izvalijo se goli, slepi in ektotermni.
Puh je sive in črne barve.

FIZIOLOŠKI PODATKI

Telesna teža: 			

samci 388 do 524 g,

				

samice 375 do 550 g

Dolžina telesa: 			

310–370 mm

Frekvenca srčnega utripa:

340–600 utripov/min

Frekvenca dihanja: 		

25–45 vdihov/min

Spolna zrelost: 			

2–3 leta

Število jajc: 			

2 (teža 20–30 g)

Čas valjenja jajc: 		

28–30 dni

Teža izvaljenih mladičev:

16 g

Starost operjanja mladičev:

11 tednov

Življenjska doba: 		

30–75 let

DOLOČANJE SPOLA

Spol določamo po barvi perja in kljuna. Mogoče ga je
določiti že takoj, ko mladičem začnejo izraščati odrasla
krovna peresa. Puh začnejo nadomeščati po 25 dnevu
od izvalitve. Pri 40 dneh so obarvani kot starši.

Slika 4.29: S ptico preživeti dan v naravi je pravi
užitek. Vrvica omogoča, da ohranimo nadzor nad
njihovim gibanjem (foto: Tjaša, Danijel, Elex, Enya)
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PREHRANA
Primerno sadje:
			
			
			
			
			
			

jabolko, granatno jabolko,
banana, mandarina, breskev,
marelica, hruška, nektarina,
višnja, češnja, jagoda, malina,
robida, borovnica, grozdje,
sliva, figa, ananas, melona,
pitaja, papaja, mango, kokos

Primerna zelenjava:
			
			
			
			
			
			

cvetača, brokoli, blitva,
ohrovt, korenje, gomolji in
listi zelene, pesa, rdeča in
črna redkev, sladki krompir,
fižol, špinača, paradižnik, 		
grah, solata, regratovi listi in
cvetovi, koruzni kalčki

Redni dodatki h
obroku (vsak dan):
			
			
			
			

bulgur, kuskus, riž,
polnozrnate testenine,
polenta, zdrvov, kuhan na
vodi, jušni rezanci, leča,
ajdova kaša, ješprenj

Sezonski dodatki:
			
			
			

trobentica (2 lista ali cvetova
na dan), navadna vodna
kreša, šipek, aronija, divja
jagoda

Občasni dodatki
(1–2-krat tedensko):
			
			
			
			
			
			
			
			

1–2 trdo kuhana jajca,
1 kuhana piščančja
perutnička s kostjo (če so
kuhane s hrano, namenjeno
človeku, ohladimo in dobro
speremo začimbe), 1–2 čajni
žlički jajčne hrane za ptice,
suho sadje, 2–3 pesti
semenske hrane za ptice

PRIMER ZDRAVEGA DNEVNEGA OBROKA:
kuhan sladki krompir, kuhan fižol in čičerika, 4–5 vrst zelenjave, 3–4 vrste sadja, 1 vrsta rednega dodatka
Ponudimo jim tudi kakovostne sadno-žitne brikete za
tropske papige.

Slika 4.30: Primeri ustrezno sestavljenih obrokov za
eklektusa (foto: Tjaša, Danijel, Elex, Enya)
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Semenska hrana pri papigah je pogosto železna srajca.
Njihovo količino postopno zmanjšujemo, dokler obrok
ne sestoji iz primernih živil.

Slika 4.31: Zamaščena samica zaradi neprimerne
prehrane (preveč semen) (foto: Zlatko Golob)

NASTANITEV

Ekletus je inteligentna in družabna ptica, zato priporočamo, da skupine ptic namestimo v večji preletalnici. Če jo
imamo v stanovanju, naj bo čim manj v kletki. Minimalni
standard velikosti in opreme kletke zakonsko predpisuje Agencija republike Slovenije za okolje (Uradni list RS,
št. 90/01 z dne 15. 11. 2001). Kletka za eno do dve ptici
mora biti velika vsaj 2 x 1 x 1 m. Priporočamo oglato
obliko. Dvignjena naj bo vsaj 80 cm nad tlemi. Postavimo jo v prostor, kjer se pogosto zadržujemo. Izognemo
se neposredni izpostavljenosti soncu in prepihu. Bivalni
prostor opremimo s plezali, vejami za sedenje različnih
debelin, napajališčem, posodico za hrano in peščeno
kopeljo. Kletka naj ima dvojno dno z zaščito pred razsipavanjem.
Preletalnica naj bo zaprta vsaj z ene strani, opremljena s
plezali in skrivališčem, ki ga v času parjenja samice uporabljajo za gnezdenje. Nanj se zelo navežejo in ga uporabljajo tudi izven gnezdilnega obdobja, zato jim ga ne
odstranjujmo. Če imamo več papig, naj ima vsaka svojo
posodo za hranjenje. Kot podlago v kletki in preletalnici
uporabimo pesek, papirnate krpe ali časopis.
Velikost skrivališča/gnezdilnice:
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Slika 4.32: Visoko obešeni pleteni krogi iz vrvi jim
omogočijo varnost, svobodo in dinamično plezanje
(foto: Tjaša, Danijel, Elex, Enya)

RAZMNOŽEVANJE

Parjenje v naravi poteka od julija do februarja, v ujetništvu skozi celo leto. Samec dvori samici z značilnimi
zvoki – konk konk konk – in obrnjen proti njej pritrkava
s kljunom. Samica, pripravljena na parjenje, mu odgovarja s kovinskim zvokom. Pari se z več samci, če izgubi
jajca, tudi večkrat na sezono. Jajca vali sama, za mladiče
skrbi, dokler ne zapustijo gnezda. Samci v tem času z
njimi nimajo stika. Samica odloča o spolu preživelih mladičev; tudi do 20 zaporednih mladičev je lahko enakega
spola. Mladičev napačnega spola ne hrani več ali jih pobije. Vzroki za tako obnašanje še niso znani. Ko mladiči
zapustijo gnezdo, za njih skrbijo samci. Mlade samice
začnejo iskati primerno drevo z duplino, takoj ko so sposobne leteti. Zaradi izstopajoče barve jih v naravi prvo
leto življenja preživi manj kot samcev.

30 x 30 x 50 cm
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4.5
agapornisi

Razred:

Aves

Red:

Psittaciformes

Družina:

Psittaculidae

Poddružina:

Agapornithinae

Rod:

Agapornis

Vrsta:

Agapornis personata
(IUCN: najmanj ogrožena)
Agapornis fischeri
(IUCN: skoraj ogrožena)
Agapornis roseicollis
(IUCN: najmanj ogrožena)
Agapornis taranta
(IUCN: najmanj ogrožena)
Agapornis pullaria
(IUCN: najmanj ogrožena)
Agapornis cana
(IUCN: najmanj ogrožena)
Agapornis nigrigenis
(IUCN: ogrožena)
Agapornis lilianae
(IUCN: skoraj ogrožena)
Agapornis swinderniana
(IUCN: najmanj ogrožena)
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BIOLOGIJA

Ptice rodu Agapornis so majhne papige. Večina jih živi v
Afriki, ena vrsta (A. cana) pa živi na Madagaskarju. Prehranjujejo se s semeni, cvetovi, sadjem in zelenjavo, nekatere vrste tudi z žuželkami.
Poznanih je 9 vrst, skupaj s podvrstami jih v divjini živi
13. V ujetništvu uspešno gojimo abesinskega (A. taranta), črnoglavega (A. personata), fišerjevega (A. fischeri),
rožnoglavega (A. roseicollis), rdečeglavega (A. pullaria),
sivoglavega (A. cana), rjavoglavega (A. nigrigenis) in lilianovega agapornisa (A. lilianae). Zelenoglavega agapornisa (A. swinderniana) zaradi zahtevne prehrane (plodovi
afriških figovcev) uspešno gojijo le nekatere znanstvene
ustanove.

A. personata: zelen s črno glavo, rumenim ovratnikom

in prsmi, rdečim kljunom, belim kolobarjem okoli oči,
modrimi repnimi peresi. Naseljuje savane severovzhodne Tanzanije. Človek ga je prinesel tudi v dele Kenije,
Burundi in na otok Puerto Rico. Pobegle živali oblikujejo
jate tudi v parkih nekaterih večjih evropskih mest.
A. fischeri: večinoma zelen, zgornji del telesa z glavo je
oranžen, rdeč kljun, bel kolobar okoli oči, moder zadek
in spodnji del hrbta. Najdemo jih južno in jugovzhodno
od jezera Viktorija v severni Tanzaniji, Burundiju in Ruandi.
A. roseicollis: večinoma zelen, marelično oranžen obraz, rjav kljun, moder zadek in spodnji del hrbta. Naseljuje hribovita polpuščavska območja južne Angole,
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Namibije in severozahodne Južne Afrike. Pobegle živali
oblikujejo mešane jate z drugimi vrstami agapornisov in
živijo v parkih večjih evropskih in ameriških mest (Phoenix, Arizona, Austin, San Diego)
A. taranta: zelen z rdečim kljunom, črna peresa na krilih, samec ima rdeče čelo in vrh glave, samica pa je zeleno obarvana po celem telesu (prisoten spolni dimorfizem). Njegova domovina so gorski gozdovi in grmičevja
južne Eritreje in Etiopije. Poleg semen in sadežev njegov
jedilnik vsebuje tudi žuželke.
A. pullaria: zelen z rdečim obrazom, vratom in kljunom,
samec ima rdeče dele bolj intenzivno obarvane od samice (spolni dimorfizem). Najdemo jo po celotni centralni Afriki, od Gvineje na zahodu in Kenije na vzhodu.
Na severu jo omejuje Sahara, na jugu tropski deževni
gozdovi Konga. Habitat ji predstavljajo savane z drevesi
in grmičevjem.
A. cana: večinoma zelen s temneje zelenim hrbtom,
sivkast kljun, samec ima belo zgornje telo, vrat in glavo
(spolni dimorfizem). Je edina vrsta agapornisov, ki ne živi
na afriški celini. Doma je z otoka Madagaskar, človek jo
je prinesel na otoke Mavricij, Rodriquez (Maskarensko
otočje), Mahe (Sejšeli), Komore in v Zanzibar. Naseljuje
redke gozdove, zaradi obilice hrane pogost tudi v bližini
polj in njiv.
A. nigrigenis: zelen, črnorjava lica in grlo, rdečkasto čelo
in vrh glave, rdeč kljun, beli kolobarji okoli oči, oranžne
prsi. Najdemo ga le na majhnem območju jugozahodne
Zambije. Naseljuje gozdnato savano. Odvisen je od površinske vode in se v času suše v iskanju vode seli tudi v
sosednje države (Bocvana, Namibija, Zimbabve).

A. lilianae: zelen, oranžna glava, rdeč kljun, beli kolo-

barji okoli oči. Razširjen je od jugozahodne Tanzanije,
Malavija, vzhodne Zambije, zahodnega Mozambika do
severovzhodnega Zimbabveja. Omejen je na gozdove
miombo (sušni listopadni gozdovi tropskega pasu).

Slika 4.33: Različne vrste in barvne različice agapornisov (foto: http://sr-el.ptice.wikia.com/wiki/Kategorija:Agapornisi_papagaji)
Agapornisi živijo v manjših jatah (5–20 osebkov) in so
zelo družabne živali. V času obilja se zberejo tudi v večje
jate z več 100 osebki. Oglašajo se s kratkimi visokimi toni
(čebljanje), če se počutijo ogrožene, vreščijo. Partnerja
si iščejo že pri starosti dveh mesecev, prvič se parijo pri
starosti enega leta. Samec in samica si ostaneta zvesta celo življenje, le ob smrti partnerja si poiščeta novega. Parjenje v naravi poteka konec sušne ali v začetku
deževne dobe. V drugih obdobjih jih k razmnoževanju
spodbudi tudi dosti padavin in bujna rast rastlin. Samec
dvori samici s prinašanjem hrane in negovanjem njene
glave in kljuna. Očarati jo poskuša tudi z gibanjem glave.
Gnezdijo v duplinah dreves, skalnih razpokah, luknjah
v stavbah in uporabljajo zapuščena gnezda tkalcev. Večina vrst material za gnezdo zbira in nosi v kljunu, rožnoglavi agapornis pa si ga zatika med peresa. V dobrih
razmerah gnezdijo večkrat letno. Samica med gnezdenjem ne zapušča gnezda, hrano ji nosi samec. Samica
mladiče hrani z izbljuvano hrano samca. Ko mladiči zapustijo gnezdo, jih samec hrani še nekaj tednov. Starši
so v času razmnoževanja zelo zaščitniški.

A. swinderniana: zelen, črn kljun, črn ovratnik na zgornji
polovici vratu, oranžna do olivnorjava prsa, koren repa
moder, sredina rdeča, konica zelena. Naseljuje krošnje
dreves tropskega deževnega gozda ekvatorialne Afrike
od Liberije do Ugande.

Slika 4.34: Gnezda rožnoglavega agapornisa v
opuščenih gnezdih kolonije tkalcev – centralna Namibija (foto: Peter Omejc)
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Prehranjujejo se s semeni, cvetovi, sadjem in zelenjavo, nekatere vrste tudi z žuželkami. Hranijo se na drevesih in na tleh. Pogosto obiščejo polja in njive, kjer se
hranijo s pridelki. Domačini jih imajo za škodljivce in jih
zastrupljajo. Veljajo za agresivne papige, zato se jih kljub
majhnosti večina plenilcev izogiba. V primeru napada ne
bežijo, branijo se z napadom, pri katerem sodeluje cela
jata. Uspešno jih lovijo le nekatere večje ujede. Največjo
nevarnost jim predstavlja človek s krčenjem naravnega
življenjskega prostora in lovom živih živali, namenjenih
za vzrejo in druženje s človekom.

Slika 4.35: Habitat A. fischeri v severni Tanzaniji –
Serengeti (foto: Peter Omejc)

UDOMAČITEV

Ime agapornis izhaja iz starogrške besede »agapein«, ki
pomeni ljubiti, in besede »ornis«, ki pomeni ptica. Prve
agapornise so v Evropo prinesli Angleži iz svojih afriških
kolonij v drugi polovici 19. stoletja. To so bile vrste rožnoglavi, fišerjev in črnoglavi agapornis. Zaradi barvitosti in navezanosti na partnerja so hitro postali simbol
zaljubljenih in cenjeni hišni ljubljenci. V 30. letih 20. stoletja je rejcem uspelo vzrediti veliko barvnih različic in
križancev med vrstami, med drugim tudi modro obarvane ptice. Odsvetujemo križanje različnih podvrst. Zaradi
prepovedi uvoza prostoživečih živali iz Afrike se je treba
truditi, da ohranjamo genetsko čiste podvrste in s tem
zaščitimo še živeče predstavnike v naravi.

Slika 4.36: Agapornisi so simbol zaljubljencev (foto:
Peter Omejc)
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ANATOMSKE IN FIZIOLOŠKE
ZNAČILNOSTI

Je ena najmanjših papig. Prepoznamo jo po debeli glavi in velikem kljunu, ki je prilagojen prehranjevanju z
zrnjem. Rep je kratek in zaobljen.

PERESNI PIGMENTI PRI AGAPORNISIH

Barva dlake, perja, lusk ali kože služi živalim pri skrivanju
pred plenilci in pred plenom, uravnavanju temperature,
kaže pa tudi fizično in zdravstveno stanje osebka. Perje ptic je med kopenskimi vretenčarji najbolj pestrih in
osupljivo lepih barv. Zaradi letenja in hitrosti so manj
ogrožene pred plenilci, zato je pri mnogih potrebo po
prikrivanju nadomestila potreba po razkazovanju. Ta je
še posebno razvita pri papigah.
Barvo peres jim določajo barvila, ki se nalagajo v času
njihove rasti in razvoja. Peresna barvila so prirojena,
strukturne lastnosti peres pa se lahko z nanašanjem
različnih snovi spreminjajo tudi še po izvalitvi.
Najpogostejša barva pri agapornisih je zelena, sledita
ji rožnata in rumena. Vse tri sestavljajo karotenoidi. Ti
sodelujejo tudi pri oranžnih, modrih in vijoličnih barvah.
Sintetizirajo jih le rastline, živali pa se z njimi preskrbijo
skozi prehrano. Za ptice so pomemben vir karotenoidov
žuželke. So visoko nenasičeni ogljikovi hidrati in močno
nenasičeni derivati izoprena. Ptice jih lahko kemično
preoblikujejo, transportirajo in nalagajo. So topni v maščobah, po telesu se prenašajo v obliki lipidnih kapelj.
V peresa vstopajo prek folikularnih celic peresnega folikla, ki so selektivne in omogočajo vstop le določenim
vrstam karotenoidnih barvil. Najpomembnejši rumeni
predstavniki so lutein, ksantofil, zeaksantin, rdeči pa astaksanrin, rodoksantin, kantaksantin. Rdeči karotenoidi
nastajajo s kemičnim preoblikovanjem rumenih v telesu
ptic. Karotenoide najdemo v telesni maščobi, jajčnem
rumenjaku, izločkih trtične žleze, koži in kljunu. V peresih se nahajajo v lipidnih kapljah ali citoplazmi celic, pri
poroženevanju topilo izgine, pigment pa ostane razpršen v keratinu.
Črne, sive in rjave barve pri glavah vrst A. personatus in
nigrigenis povzročajo melanini. Ločimo evmelanin in feomelanin. Sami povzročajo temnejše barve (sivo, črno,
rjavo), v kombinaciji z drugimi barvili in strukturo peresa
pa tudi žive in pestre barve (rumeno, modro, vijolično,
rdečerjavo). Melanin nastaja z oksidacijo aminokisline tirozina v endoplazmatskem retikulumu melanocitov. Če
melanin vsebujejo puhasta peresa, ga kasneje vsebujejo
tudi odrasla peresa istega folikla.
Strukturne barve nastajajo zaradi preoblikovanja in ločevanja sestavin bele svetlobe s strukturami peresa. Bela
barva nastane, ko je struktura odbojne površine perja
taka, da odbije celoten barvni spekter. Modre in zelene
nastanejo, če se svetloba razprši čez fine plasti celičnih
sten v vejah peres. Prelivajoče barve so posledica tankih
plasti z različnim lomnim količnikom, ki ležijo druga nad
drugo. Plasti so sestavljene iz votlih keratinskih in melaninskih plasti. Te strukture selektivno absorbirajo ali
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odbijajo svetlobo različne valovne dolžine, barva, ki jo
vidimo, pa je odvisna od vidne točke opazovalca.

NASTANITEV

Agapornisi so družabne in aktivne ptice, zato jih nastanimo v večji kletki ali preletalnici. Priporočamo štirikotne
kletke z možnostjo odpiranja zgornjega dela. Dno naj bo
mrežasto, kar preprečuje pobiranje ostankov hrane in
stik z iztrebki. Priporočamo kletke s pomičnim dnom za
lažje čiščenje. V kletki in preletalnici namestimo več različno debelih gredi, veje za plezanje, posode za kopanje
in pitje ter hrano. Za zaposlitev in gnezditveni material jim ponudimo veje nestrupenih dreves (vrba, sadno
drevje).
Minimalna velikost kletke
za 2 živali:			

100 x 50 x 50 cm

Minimalna velikost
preletalnice za več parov

180 x 90 x 180 cm

Slika 4.37: Barvna paleta agapornisov obsega
zelene, rumene, oranžne, rdeče, bele, modre in črne
barve (foto: Golob)

FIZIOLOŠKI PODATKI
Telesna masa: 			

30–60 g

Dolžina telesa: 			

13–17 cm

Frekvenca srčnega utripa:
Frekvenca dihanja: 		

Spolna zrelost: 		

Slika 4.38: Agapornisi radi kljuvajo različne predmete. Prosto spuščenih ne puščamo brez nadzora v
prostoru. (foto: Tina Pregelj Skrt)

206–274 utripov/min
50–60 vdihov/min
6–12 mesecev

Število jajc: 			

3–6

Čas valjenja jajc: 		

20–27 dni

Masa izvaljenih mladičev:

16 g

Starost operjanja mladičev:

38 dni

Življenjska doba: 		

10–20 let

DOLOČANJE SPOLA

Spolni dimorfizem je prisoten pri A. cana, taranta in pullaria. Pri ostalih opazujemo obnašanje in anatomske
značilnosti.
Samec: večja glava, barvitejše barve, med medeničnima
kostema je razmak minimalen, bljuva hrano
Samice: manjša glava, manj barvita, večji razmak med
medeničnima kostema, zbirajo material za gnezda
Zanesljiva metoda je DNA-test.
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PREHRANA

Agapornise hranimo s semenskimi mešanicami za male
papige, ponudimo jim tudi sveže sadje in zelenjavo.
Dobra izbira so tudi kakovostne briketirane mešanice za
male zrnojede papige, ki preprečujejo selektivno hranjenje.
Semena:
		
		
		
		
		

oves, belo proso, rdeče proso,
japonsko proso, senegalsko proso,
pšenica, ječmen, konoplja, lan, oljna
repica, sončnica, sezam, buča, svetlo
seme, amarant, riž, navadna ogrščica,
ajda, pegasti badelj, črno seme

Sadje:		
		
		
		

jabolko, hruška, marelica, jagoda,
borovnica, kivi, brusnica, ananas,
papaja, pomaranča, sliva, grenivka,
melona, lubenica

Zelenjava:
		
		

paprika, špinača, brokoli, artičoka,
paradižnik, fižol, solata, radič, korenje,
zelena

Briketi:		
		

Zupreem®, M & D®
Harrison's Birds Foods®

Slika 4.39: Prisrčno druženje in vzajemna skrb za
dobro počutje vseh (foto: Tina Pregelj Skrt)

RAZMNOŽEVANJE

Ko oblikujemo pare, združujemo več živali, da si lahko izberejo partnerja. Gnezdilnice namestimo pod strop kletke, ponudimo jih več, kot imamo parov. Ponudimo jim
suho travo, slamo in vejice, s katerimi napolnijo gnezdo.
Velikost gnezdilnice:

23 x 15 x17 cm

Samice izležejo 4–6 jajc, ki jih valijo okoli tri tedne. V tem
času jim zagotovimo visoko zračno vlago, ki pomaga
mladičem pri izvalitvi. Poleti priporočamo nastanitev
gnezdečih parov v zunanjem prostoru, saj je tam zračna
vlaga višja.

DOBROBIT

Agapornisi nam ob izpolnjevanju nastanitvenih, prehranskih in socialnih potreb predstavljajo čudovite družabnike. Prevečkrat pa pozabimo, da jim človek v vlogi
partnerja nikoli ne more izpolniti vseh čustvenih potreb.
Človek si ptice čustveno ne sme lastiti; to še posebej velja za ročno hranjene živali. Psihično stabilnost jim zagotavljajo vzgoja pri starših, odraščanje v jati z iskanjem
partnerja in sobivanje s partnerjem ter razmnoževanje.
Za osebke, ki so namenjeni druženju s človekom, je idealno, da jih vzredijo starši, ob osamosvojitvi pa jih prevzame človek. Ročno hranjene ptice od izvalitve naprej
pogosto kažejo psihične motnje zaradi pretirane navezanosti na človeka.
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Virusne infekcije

Papagajska bolezen kljuna in perja (ang. Psittacine
beak and feather disease virus – PBFDV)
Biologija:
Povzročitelj je DNA circovirus. Virus vstopi v telo in se
razmnoži v organih imunskega sistema, koži, peresnih
foliklih, golši, črevesju, požiralniku in levkocitih. Prenaša
se horizontalno. Horizontalni prenos poteka aerogeno,
z vdihovanjem odmrle kože in perja, ter peroralno z zaužitjem okuženih iztrebkov. Za okužbo so bolj dovzetne
mlade živali ali tiste z oslabelim imunskim sistemom.
Inkubacijska doba traja 2–4 tedne, pri starejših živalih
več let. Klinično zaznavna bolezen se izraža v perakutni,
akutni ali kronični obliki.

Slika 4.40: Mali aleksander z boleznijo kljuna in perja (foto: arhiv fotografij Klinike za ptice, male sesalce
in plazilce, Veterinarska fakulteta)
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Klinični znaki:
Spremembe v rasti peres, deformacije kljuna, zmanjšana imunost, sekundarne okužbe, splošna oslabelost in
pogin
Nadzor bolezni:
Molekularna diagnostika povzročitelja v krvi, individualno zdravljenje bolne živali, izolacija in izločitev bolnih
živali iz reje ter razkuževanje opreme in prostorov
Poliomavirusna infekcija (ang. Avian polyomavirus –
APV)
Biologija:
Infekcijo povzroča DNA poliomavirus. Pogosto se pojavlja pri skobčevkah in povzroča bolezen, imenovano
francoska goljavost. Dovzetne za okužbo so are, eklektusi in agapornisi. Virus se prenaša horizontalno z aerogenim prenosom. Opisan je tudi vertikalni prenos virusa.
Inkubacijska doba traja 10–14 dni. Pri odraslih papigah
okužba poteka latentno, klinični znaki se najpogosteje
pokažejo pri mladih živalih.
Klinični znaki:
APV pri skobčevkah poteka perakutno, akutno in kronično. Pri perakutnem in akutnem poteku živali, mlajše
od dveh tednov, poginejo nenadoma, imajo nepravilno
razvita peresa, povečana jetra z nekrotičnimi žarišči,
prisotne so krvavitve. Pomembni klinični znaki so izguba apetita, hujšanje, dehidracija, bruhanje, oslabelost,
spremembe v peresih, oteženo dihanje, tremor in paraliza. Pri kroničnem poteku je prizadet razvoj repnih,
primarnih in sekundarnih letalnih peres. Ta oblika bolezni se po starejši terminologiji imenuje 'francoska goljavost'.
APV pri ostalih vrstah papig poteka pogosto perakutno,
brez pojava kliničnih znakov. Pri akutni obliki so značilni
slabše praznjenje golše, oslabelost, podkožne krvavitve,
povečana jetra in vranica, povečana je lahko koncentracija jetrnih encimov, npr. AST v krvi. Redko se pojavita
ascites in vnetje osrčnika.
Nadzor bolezni:
Pomembni so izolacija okuženih živali, karantena in di-

Slika 4.41: Prizadeta rast in razvoj krovnih in letalnih peres pri mladi skobčevki, okuženi s polioma
virusom (foto: Zlatko Golob)
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tena novonabavljenih živali, zdravljenje s podporno terapijo, razkuževanje okolice in opreme, neboleče uspavanje živali, pri katerih je bolezen preveč napredovala.
Kupovanje živali izključno v rejah, ki so proste nevarnih
virusov.

BAKTERIJSKE OKUŽBE

Psitakoza (klamidioza, ornitoza)

Slika 4.42: Konkavno izbočen celom pri skobčevki je
pogosto posledica ascitesa. Vzrok je lahko okužba z
virusom polioma (foto: Zlatko Golob)

Biologija:
Povzročitelj bolezni je znotrajcelični povzročitelj Chlamydia psittaci. Za okužbo je dovzetnih okoli 9.000 vrst ptic,
dvoživke, plazilci ter številni domači in divji sesalci. Psitakoza je zoonoza. Povzročitelj se izloča preko solz, nosnih in ustnih izločkov, iztrebkov in golšjega mleka. V telo
vstopi preko prebavil ali dihal, kjer poškoduje epitelne
celice. Inkubacijska doba traja 5–14 dni. Pogosto okužba poteka prikrito, klinično izbruhne ob slabih zoohigienskih razmerah in stresu.
Klinični znaki:
Klinični znaki so različni in odvisni od imunskega stanja
živali. Najpogostejši klinični znaki so izguba apetita, depresija, driska, hujšanje, vnetje oči ali nosnih votlin, izločanje žolčnega pigmenta biliverdina z urinom, oteženo
dihanje in živčne motnje.
Pri ljudeh se pojavijo klinični znaki, kot so vročinsko stanje, boleče okončine, atipična pljučnica in spremembe v
srčno-žilnem sistemu.

Slika 4.43: Vertikalni prenos polioma virusa s
staršev na potomce. Okuženo gnezdo skobčevke
(foto: Zlatko Golob)
agnostični testi pri novonabavljenih živalih, kupovanje
papig iz preverjenih rej.

Terapija:
Ustrezni antibiotiki, zmanjšanje stresa in vzdrževanje
dobre higiene
Nadzor bolezni:
Karantena in testiranje novonabavljenih živali, dobre higienske razmere, patoanatomski pregled vseh poginulih
ptic. Osebe, ki imajo z živalmi kontakt, morajo uporabljati dobro zaščitno opremo.

Bolezen razširitve predželodca pri papigah in nekaterih drugih vrstah ptic (ang. Proventricural Dilatation
Disease – PDD)

GLIVIČNE BOLEZNI

Biologija:
Bolezen se pogosto pojavlja pri arah, kakadujih, sivih
papigah, amazonkah, eklektusih in drugih vrstah papig.
Povzročitelj bolezni je DNA ptičji bornavirus. Deluje v področju živčnega sistema, mišične plasti prebavil, možganov, živcev in hrbtenjače.

Biologija:
V zgornjih prebavilih papig je pogosto prisotna glivica
Candida albicans, ki povzroča kandidiazo. Podvržene so
mlade in imunsko oslabele živali.

Klinični znaki:
Živčna disfunkcija in disfunkcija mlinčka, izguba telesne
mase, slab apetit, izogibanje uživanju trde hrane, bruhanje, prehajanje neprebavljene hrane skozi prebavila,
slepota, živčni znaki, smrt. Značilni želodčno-črevesni
klinični znaki so bruhanje, prenatrpana golša, predželodec in mlinček, slab apetit, prehajanje neprebavljene
hrane in razširjena sprednja prebavila.

Kandidiaza

Klinični znaki:
Bruhanje (umazano in zlepljeno perje okoli kljuna), slabo praznjenje golše, hujšanje, difteroidne obloge v ustni
votlini, požiralniku in golši
Nadzor in zdravljenje:
Terapija z ustreznimi antimikotiki. Papigo oskrbimo z
zadostno količino vitaminov. Živalim damo infuzijo, oslabele hranimo s sondo.

Nadzor bolezni:
Izolacija okuženih živali, diagnostično testiranje, karan-
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Slika 4.44: Pregled ustne votline pri malem aleksandru; vidne so glivične obloge (kandidiaza), ki mu preprečujejo normalno hranjenje in požiranje. Bolezen
se razvije zaradi padca odpornosti sluznice prebavil.
(foto: Zlatko Golob)
Aspergiloza
Biologija:
Povzročitelji so plesni iz rodu Aspergillus spp. Mlade in
oslabele živali so bolj nagnjene k infekciji. Dovzetnost
se poveča ob pomanjkanju vitamina A, ki zmanjšuje odpornost sluznic. Plesni se razvijejo v sapniku, sirinksu,
pljučih in zračnih vrečkah, redkeje na jetrih, ledvicah in
vranici. Pojav splošnih kliničnih znakov povzročajo mikotoksini, ki jih plesni proizvajajo.

Slika 4.46: Vnetje levega čelnega sinusa s hudo
deformacijo leve nosnice pri nimfi. Tovrstne bolezenske spremembe so pogosto posledica glivične
okužbe. (foto: Zlatko Golob)

Klinični znaki:
Hujšanje, oslabelost, izguba glasu, hropenje, oteženo dihanje z odprtim kljunom, repno dihanje

PRESNOVNE BOLEZNI

Nadzor in zdravljenje:
Zdravljenje bolezni z ustreznimi antimikotiki. Bolezen je
ozdravljiva le v začetnem stadiju. V generalizirani obliki
je zelo težko ozdravljiva in je pogosto smrtna.

Vzrok:
Pogosto sta za moten metabolizem kalcija odgovorni obščitnica in seveda neuravnotežena prehrana. Ker
sodeluje pri uravnavanju koncentracije kalcija v tarčnih
organih (kosti, jetra, prebavila in ledvice), ob motnjah
ptica ni sposobna pridobivati zalog kalcija iz kosti. Vzrok
je lahko pomanjkanje vitamina D3.

Hipokalcemija pri sivih papigah

Klinični znaki:
Pri mladičih se pojavi osteodistrofija, pri odraslih pa moteno izleganje jajc, zaspanost, tresenje in krči.
Zdravljenje in dietetični ukrepi:
Stanje izboljša parenteralna aplikacija kalcija, sprememba okolja z zadovoljivo količino sončne svetlobe in primeren obrok z zadostnimi količinami tega elementa.

Slika 4.45: Aspergilom v levi kranialni prsni zračni
vrečki (saccus thoracicus cranialis sinistra) pri
hiacintni ari (Anodorhynchus hyacinthinus) (foto:
Zlatko Golob)
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Neravnovesje kalcija, fosforja in vitamina D3
Vzrok:
Neravnovesje povzroči hranjenje s semensko hrano, za
katero sta značilna neuravnoteženost kalcija in fosforja
ter pomanjkanje aminokislin.
Klinični znaki:
Pomanjkanje kalcija v prehrani povzroči nizko raven
tega elementa v krvi. Pojavita se krhkost kosti in tanjša
jajčna lupina, pogoste so deformacije kosti in zlomi.

DEFICITARNE BOLEZNI
Pomanjkanje vitamina A

Slika 4.47: Tresenje, krči in nemočno ležanje na
hrbtu so lahko posledica pomanjkanje kalcija pri sivi
papigi. (povzeto iz knjige »Siva papiga« z dovoljenjem avtorja Zlatka Goloba)
Giht (putika)
Vzrok:
Putika nastane pri zmanjšanem izločanju uratov in hranjenju z obroki, ki vsebujejo preveč proteinov. Vzrok je
lahko pomanjkanje vitamina A.
Klinični znaki:
Dehidracija, zamašitev sečevodov in okvara ledvic. Pri
visceralni obliki bolezni se začne v osrčniku, krvi, jetrih,
vranici, mlinčku in črevesju kopičiti sečna kislina. Pri
sklepni obliki se kopiči v sinovialni kapsuli in tetivnih
ovojnicah. Posledica so otečeni in boleči sklepi.
Zdravljenje in dietetični ukrepi:
Tekočinska terapija, občasno se svetuje uporaba zdravil
za zniževanje sečne kisline. Bolezni se izognemo z uravnoteženim obrokom, ki ne vsebuje preveč beljakovin, in
z zadostno preskrbo z vitaminom A. Blažiti je treba bolečino, sklepna oblika putike je zelo boleča.
Zamaščenost jeter (jetrna lipidoza, ang. Fatty liver disease)
Vzrok:
Pri tej bolezni se trigliceridi ne transportirajo normalno
iz črevesja skozi jetra v maščobno tkivo, ampak zastajajo
v jetrih. Vzrok za to je neprimerno sestavljen obrok, ki
vsebuje preveč maščob in ogljikovih hidratov.
Klinični znaki:
Zamaščenost jeter, ki se povečajo in s tem motijo delovanje pljuč in zračnih vrečk, respiratorni distres in debelost.
Zdravljenje in dietetični ukrepi:
Izberemo primerno kalorično in po sestavi primerno
hrano, ki ne vsebuje preveč maščob. V hrano dodajamo
nekatera zdravila, npr. laktulozo.
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Vzrok:
Vitamin A je nujno potreben za zdrav imunski sistem,
vid, rast in razvoj, za normalno delovanje prebavil, sečil
in endokrinih organov. Vzroki za pomanjkanje so pogosto prehranski.
Klinični znaki:
Pojavijo se kihanje, težave s sinusi, alergije, suha koža,
motena je sekrecija hormonov, poveča se nagnjenost k
infekcijam.
Zdravljenje in dietetični ukrepi:
Zadostno preskrbo z vitaminom A dosežemo s hrano, ki
vsebuje veliko betakarotenov, iz katerih v telesu nastane
vitamin A. Med takšno hrano sodijo sladki krompir, paradižnik, korenček, kalčki, marelice, solata endivija, brokoli, zelena paprika, cikorija, melona, feferoni, regrat itd.
Betakarotene zagotovimo v dnevnem obroku.

SINDROM PULJENJA PERES

Vzrok:
Ročno hranjenje mladičev in pretirana navezanost na
lastnika, ki je v začetni fazi krušni starš, kasneje pa partner. Sindrom se pojavi ob različnih parazitarnih obolenjih, nedohranjenosti, vnetjih kože, notranjih boleznih
in neoplazijah.
Klinični znaki:
Področja na koži so brez perja (prsi, trebuh, ramena,
konice letalnih peres repa in perutnic), poškodovane so
koža in mišice.
Ukrepi:
Idealno je, če prve tedne življenja (3–6 tednov) mladiče
vzgajajo in hranijo starši. Šele nato jih rejci vzamejo iz
gnezda in jih dohranjujejo. Takšni osebki so bolj stabilni in se redkeje pulijo. Odraščanje mladostnih osebkov
skupaj v veliki preletalnici je zdrava popotnica za socialni, spolni in psihični razvoj teh inteligentnih papig.
Zdravljenje:
Papigi, ki se puli, namestimo zaščitni ovratnik, zagotovimo ji večjo zaposlitev s pestrim obrokom, različnimi
igračami in družbo človeka ali partnerja. S temeljito diagnostiko izključimo druge bolezni, ki bi povzročale težavo s perjem in kožo (npr. papagajska bolezen kljuna
in perja).

8.9.2019 8:59:39

4.7 / Bolezni papig

129

Slika 4.49: Obsežno puljenje peres s samopoškodovanjem (slike 1, 3, 4) in amputacija zapestno-dlanskih kosti (slika 2) pri sivi papigi (foto: Zlatko Golob)

BALONASTA NOGA (Bumblefoot)

Vzroki:
Debelost, neprimerna oblika in debelina palic za sedenje, moten tok limfe v okončinah. Težavo vidimo tudi pri
poškodbi in zlomu noge, saj ptica obremenjuje le zdravo
nogo.
Klinični znaki:
Bolezen se deli na štiri stopnje:
I.
blago otečeno, rožnato mesto na podplatu in
prstih
II.
spremembe kože in podkožja na blazinici s
prisotnimi oteklinami
III.
pojavijo se razjede in brstenje kostnega tkiva
IV.
mesta na dnu razjede, koža in podkožje začnejo
odmirati
Pri pojavu balonaste noge papiga težko sedi na palici,
pomakne se na tla, prestopa z ene na drugo nogo, ki
je boleča in ima spremenjena mesta na spodnjem delu.
Prisotne so krvavitve, ognojki, kraste ali nekroze.

Slika 4.48: Puljenje peres hujše stopnje pri samici
eklektusa. Nameščen kombinirani ovratnik popolnoma preprečuje tovrstno početje. (foto: Zlatko Golob)
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Terapija:
Operativni poseg, protibolečinska in protivnetna terapija, antibiotiki.
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Preventiva:
Ustrezna dieta, primerno debele palice za sedenje, dobra higiena stopal in opreme. Higieno noge vzdržujemo
z odstranjevanjem odmrlih celic in razkuževanjem nog,
npr. z 1-odstotno jodovo raztopino. Nogo namažemo z
vitaminsko kremo. Nekrotične spremembe se operativno odstranijo. IV. stadij bolezni je zelo težko ozdravljiv.

ZASTRUPITVE
Teflon

Zastrupitvi so podvržene ptice, ki prosto letajo po stanovanju in so v bližini, kjer se uporablja s teflonom prevlečena posoda ali likalnik. Do zastrupitve pride s plinom
PTFE (politetrafluoroetilen), ki se sprošča v zrak pri termičnem segrevanju teflona. Inhalacijski toksini so za
ptice zaradi njihovega pospešenega metabolizma bolj
nevarni kot za sesalce.
Simptomi:
Šok ali celo nenadna smrt. Pri živi živali se pojavijo težko
dihanje, nekoordinirano gibanje, konvulzije, sopenje.
Terapija:
Oskrba s kisikom, aplikacija sistemskih steroidov, širokospektralnih antibiotikov, tekočinska terapija, toplo
okolje, zaradi preprečitve pljučnega edema se aplicira
tudi diuretik.
Hrana
Lastniki pogosto hranijo papige s hrano, ki zanje ni primerna. Med to hrano spadajo čokolada, kuhinjska sol,
alkohol, avokado, hranjenje s prežvečeno hrano iz človeških ust itd.
Čokolada povzroča hiperaktivnost, bruhanje, drisko,
srčno aritmijo, temno obarvano blato, krče in pogin. Ob
zastrupitvi s soljo se pojavijo žeja, povečano izločanje
urina, otopelost, krči, tresenje, pogin. Alkohol povzroča
motnje v zavesti, bruhanje in pogin. Možnost zastrupitve nastane že ob razkuževanju kože papig z raztopino
70-odstotnega alkohola. Odsvetujemo hranjenje z zgoraj omenjenimi živili. Ptice nikoli ne hranimo iz ust, saj so
bakterije v ustni slini človeka patogene za ptice.
Težke kovine
Papige se pogosto zastrupijo s svincem in cinkom.
Snovi, ki vsebujejo svinec, so barve, premazi, uteži za zavese, ribiški pribor, svinčena keramika itd. Pojavijo se klinični znaki v obliki bruhanja, krvavi iztrebki, neješčnost,
spuščene peruti, pareze in paralize okončin, slepota,
tresenje glave, krči in pogin.
Cink pogosto vsebujejo galvanizirani kovinski predmeti,
kot so kletke, stojala, mreže, verige, posode itd. Zastrupitev s tem elementom povzroči povečano lakoto, žejo
in uriniranje, prebavne motnje, bruhanje, izgubo telesne mase, zaspanost, slabokrvnost, cianozo, povišan krvni sladkor in apatijo. Povzroči okvare ledvic, prebavil in
pankreasa.
Zastrupitev s selenom se pojavi ob stiku papige s pasjim
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šamponom, saj vsebuje selenov sulfid, ki povzroča pogin pri papigah.
Etilenglikol
Vir etilenglikola so sredstva za zaščito pred zmrzovanjem ('antifriz') in sredstva za čiščenje stekel. Pri zastrupitvi se pojavijo otopelost, pospešeno izločanje urina in
oblikovanje kalcijevih oksalatov v ledvicah.
Nikotin
Papige, ki so izpostavljene cigaretnemu dimu, so dovzetne za zastrupitev z nikotinom. Pasivno vdihovanje dima
cigaret, cigar ali pipe pri pticah povzroča kronična obolenja kože in dihal. Pogosta so vnetja sinusov, živali kihajo, kašljajo, imajo kronično nadraženo sluznico dihal.
Ob visokih koncentracijah nikotina se pojavijo bruhanje,
driska, krči in pogin.

TOPLOTNI UDAR

Zaradi izpostavljenosti previsokim temperaturam lahko
pride pri papigi do toplotnega udara, kar lahko vodi v
poškodbe možganov in pogin.

OPEKLINE

Opekline lahko povzročajo hude telesne poškodbe in
pogin. Najpogostejši vzroki so vroča voda, plameni, vroča kuhalna plošča, elektrika, alkalne in kisle snovi. Pri
prvi pomoči odstranimo vir opekline in spiramo s hladno vodo. Opečeno mesto sterilno pokrijemo in poiščemo strokovno pomoč.

OZEBLINE

Papige, ki so izpostavljene nizkim temperaturam, so
podvržene ozeblinam. Ozebla mesta so hladna, otekla
in boleča. Prizadeta mesta postopno ogrevamo v hladni
kopeli in poiščemo strokovno pomoč.

TUMORJI

Z razvojem veterinarske medicine se je izboljšalo
zdravljenje virusnih in nekaterih drugih bolezni. Sočasno z boljšim zdravjem in posledičnim podaljšanjem
življenjske dobe ptic pa se je povečalo tudi število degenerativnih/starostnih obolenj in tumorjev. Domnevni
vzroki za tumorske bolezni pri pticah so okužbe z nekaterimi onkogenimi virusi, izpostavljenosti kancerogenim
snovem in pomanjkanje določenih snovi. Najpogostejši
tumorji so lipomi, ksantomi, adenokarcinomi, fibromi,
fibrosarkomi in tudi drugi. Pri diagnostiki onkoloških
obolenj pri pticah uporabljamo različne metode, med
katerimi so najpogostejše rentgensko slikanje, različne
preiskave krvi ter patocitološke in patohistološke preiskave tumorjev. Tumorje najpogosteje zdravimo kirurško, občasno pa tudi s kemoterapijo in drugimi sodobnimi onkološkimi terapijami.
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Slika 4.50: Tumor na uropigealni žlezi (slika 1) pri nimfi. Vrsto tumorja ugotovimo z biopsijo spremenjenega
tkiva (slika 2). (foto: arhiv fotografij Klinike za ptice, male sesalce in plazilce, Veterinarska fakulteta)

Slika 4.51: Lipom v podkožju dimelj za/pod desno nogo pri malem aleksandru (slika 1). Šivanje rane po odstranitvi tumorja (slika 2). Kirurška odstranitev je najpogostejša terapija nekaterih tumorjev pri pticah. (foto:
arhiv fotografij Klinike za ptice, male sesalce in plazilce, Veterinarska fakulteta)

DEFORMACIJE KLJUNA ZARADI NEPRIMERNE PREHRANE IN NEZADOSTNE OBRABE

Slika 4.52: Predolg gornji kljun pri
rozeli (foto: Zlatko Golob)
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Slika 4.53: Predolgi kljun ptici onemogoča normalno jemanje hrane.
Potrebni sta sprotna korekcija in ugotovitev vzroka nastanka. Žival
poskušamo spodbuditi, da si ga sama obrablja. Kljun pred (1) in po
posegu (2). (foto: Zlatko Golob)
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4.2.3 NAVADNI UDAV
(Boa constrictor constrictor)
Leja Hrovatin
Jožko Račnik
Valentina Kubale
Zlatko Golob

Razred:
Red:
Družina:
Rod:
Vrsta:
Ogroženost
po IUCN:
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Pogostejše in
zahtevne vrste
plazilcev

Peter Omejc
Maša Rajšp
Teja Rosa
Reptilia
Evelina Olaj
Squamata
Leja Hrovatin
Boidae
Jožko Račnik
Boa
Valentina Kubale
Boa
constrictor
Zlatko
Golob
neopredeljena vrsta

5.1
5.2
5.3
5.4

Kuščarji
Kače
Želve
Rokovanje, transport in klinični
pregled plazilcev
5.5 Pogoste zdravstvene težave plazilcev
5.6 Zoonoze
5.7 Hibernacija
5.8 Anatomija in fiziologija plazilskega in
ptičjega jajca
5.9 Ureditev bioaktivnega terarija za dobro
počutje živali
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5.1 kuščarji
5.1.1
JEMENSKI KAMELEON
(Chamaeleo calyptratus)

Razred:

Reptilia

Red:

Squamata

Družina:

Chamaeleonidae

Rod:

Chamaeleo

Vrsta:

Chamaeleo calyptratus

Ogroženost
po IUCN:

najmanj ogrožena vrsta

BIOLOGIJA

Domovina jemenskega kameleona je jugozahodni del
Arabskega polotoka od province Asir v Savdski Arabiji
do Adena v Jemnu. Človek ga je naselil tudi na nekatere
otoke na Havajih in na Florido.
Naseljuje obalno gorovje, ki doseže čez 2000 m. Njegov
življenjski prostor predstavljajo vadiji (presušene rečne
doline), planote z veliko drevesi in kulturna krajina. Pri
nizkih temperaturah se pogosto spusti na tla, skrije se
v skalne razpoke, kjer lahko tudi prenoči. Podnebje je
tam tropsko do subtropsko z dvema deževnima dobama, ki trajata od februarja do aprila in od avgusta do
oktobra. Temperatura oktobra do aprila znaša okoli 28
°C, od maja do septembra pa 30 °C. Zaradi nadmorske
višine nočne temperature pogosto padejo tudi pod 10
°C. Jemenski kameleoni so dnevno aktivne živali.

Slika 5.1: Habitat jemenskega kameleona na jugu
Jemna (foto: Polona Burja)
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So samotarji. Izven obdobja parjenja se borijo za teritorij
in hrano. V času ugodnih življenjskih razmer nastopi obdobje razmnoževanja in postanejo teritorialni. Parjenje
poteka od septembra do oktobra. Ciklus pri samici traja
15 dni. Ponovno se parijo po 60 dneh. Samica izkazuje
pripravljenost za parjenje s spremembo barve. Oplojena samica spremeni barvo v temno zeleno do rjavo.
Prehrana v naravi: razne leteče in neleteče žuželke, pajki, polži, manjši plazilci, ptiči in glodavci. Hranijo se tudi z
listi dreves, grmov, tudi s travo.
Varovalna barva ga ščiti pred plenilci. V primeru nevarnosti miruje, brani se tudi z ugrizom in pihanjem. V času
stresa potemni.

Slika 5.2: Jemenski kameleon – portret in prikaz
raznolikosti barv (foto: Jaka Paurič in Matic Medja)
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kuščarjev v ujetništvu, saj ga uspešno razmnožujejo in s
tem ohranjajo še živeče rodove v naravi.

ANATOMSKE IN FIZIOLOŠKE
ZNAČILNOSTI VRSTE

Je hladnokrvna žival. Za ohranjanje osnovnih življenjskih
procesov je primerna temperatura 26–28 °C.
Njegova anatomska značilnost je čelada, ki lahko meri
do 8 cm. Začne se na področju oči in konča na vratu.
Ima koščeno osnovo, ki jo pokrivajo maščobne blazine
in koža. Debelina maščobne blazine je pokazatelj hranjenosti. Zobe ima le na zgornjem čeljustnem loku. Pritrjeni so na čeljustno kost. Niso permanentno rastoči in
ob izpadu ne zrastejo ponovno.
Mladiči so zelene barve z belimi pikami.
Odrasli samci so zeleni, z rumenimi, oranžnimi, belimi,
modrimi ali turkiznimi trakovi in pikami po telesu in
repu. Samice so podobne, a manj izrazitih barv. Barvni
vzorec je povezan s počutjem, obnašanjem, temperaturo in spolnim ciklusom.
Od ostalih vrst kameleonov se jemenski razlikuje tudi
po izraziti vrsti nazobčanih lusk na skrajnem hrbtnem in
trebušnem delu trupa, ki potekajo od glave proti repu.
Največje so od začetka spodnje čeljusti čez brado do
vratu.

Slika 5.3: Mladič jemenskega kameleona (foto:
Maša Kerin)

UDOMAČITEV

Jemenski kameleon nastopa v nekaterih ljudskih zgodbah in legendah Arabije. Nekatere opisujejo, da je strupen, druge, da naj bi človek, ki vrže kameleona v ogenj,
imel srečno življenje. V zahodnem svetu je jemenski
kameleon že nekaj desetletij ena najpogostejših vrst
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Samica: manjša, nižja čelada, manj kontrastne barve,
koren repa ni odebeljen, odsotnost ostroge na
zadnjih nogah.

Slika 5.4: Oko in čelada samca (foto: Zlatko Golob)

Slika 5.6: Ostroge na razcepišču prstov zadnjih nog
samcev (foto: Zlatko Golob)

NASTANITEV IN OSKRBA

Slika 5.5: Levitev jemenskega kameleona (foto: Kaja
Kastelic)

FIZIOLOŠKI PODATKI
Telesna masa: 			

samci 100–200 g,

				

samice 90–120 g

Dolžina telesa: 			

samci do 60 cm,

Terarij jemenskega kameleona lahko posnema naravno
okolje ali pa ima le funkcionalen namen. Minimalno velikost izračunamo tako, da velikost kameleona pomnožimo s koeficienti 4 x 2,5 x 4 cm. Za vsakega dodatnega
kameleona se velikost poveča za 20 odstotkov. V večjih
prostorih so mogoče skupine samca z več samicami,
samci se med seboj spopadajo. Primerna nastanitev so
mrežasti terariji ali rastlinjaki.
Estetski tip terarija opremimo s pravim rastlinjem. Rastline zagotavljajo višjo vlago, predstavljajo vir hrane in
so prijetne na dotik in prijem. Primerni so razni predstavniki vrst fikusov (Ficus sp.), šefler (Schefflera sp.), potos (Epipremnum sp.) ipd. Kot podlago lahko uporabimo
naravne materiale (kokosovo šoto, lubje, mah).
Funkcionalni tip terarija omogoča enostavnejše vzdrževanje higiene, lahko ga uporabimo tudi kot karanteno.
Opremimo ga s plezali in umetnimi rastlinami. Tla pokrijemo s časopisnim papirjem, krpami ali plenicami.

				

samice do 35 cm

Spolna zrelost: 			

4–5 mesecev

Čas brejosti: 			

20–40 dni

Temperatura terarija (dan):

28–30 °C

Število jajc na leglo: 		

30–80

Temperatura terarija (noč): 

20–24 °C

Število legel: 			

2–3

Čas inkubacije jajc: 		

165–200 dni

Temperatura vroče točke: 

Masa izvaljenih mladičev:

1g

Pričakovana življenjska doba:

v naravi do 3 leta,

				

v ujetništvu 5–8 let

DOLOČANJE SPOLA

Samec: večji, višja čelada, izrazitejše barve, debelejši
koren repa (hemipenis), ostroga na razcepišču
prstov zanje noge.
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45 °C

Optimalni temperaturni režim obeh tipov terarija je
enak. Jemenski kameleon je dnevno aktivna žival in
potrebuje osvetlitev z UVB-svetlobo. Ta je še posebno
pomembna za hitro rastoče mladiče. Najboljše so kombinirane UVA- in UVB-žarnice. Žarnico namestimo izven
terarija zaradi nevarnosti opeklin. Poleti je kameleon
lahko izpostavljen neposredni sončni svetlobi. Zagotovimo mu sončen in senčnat del. Steklo UVB-žarkov
ne prepušča. Mladiči že od izvalitve potrebujejo dobro
osvetljen terarij, ki jim omogoči naravno obarvanost.
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Preskrba z vodo: pršenje, napajanje po infuzijskem sistemu, slap, avtomatsko pršenje.

DOBROBIT

Jemenski kameleoni so samotarji, zato jih gojimo ločeno. Združujemo jih le v času spolne aktivnosti. Skupine
živali so mogoče le v velikih rastlinjakih, kjer si vsaka oblikuje svoj teritorij.

PREHRANA V UJETNIŠTVU

Jemenski kameleoni so vsejede živali. Preden mu ponudimo žuželke, se moramo prepričati, da so zdrave in
nahranjene s kakovostno hrano. Odrasle živali se hranijo 2–3-krat na teden, mladiči in breje samice pa vsak
dan. Velikost plena ne sme presegati 1/3 velikosti kameleonove glave. Redno je treba dodajati tudi vitaminske
in mineralne dodatke, izberemo enake kot za panterjevega kameleona.
Hrana živalskega izvora:
črički, kobilice, ščurki, mokarji, zoofobi,voščene vešče.
Hrana rastlinskega izvora:
regrat (Taraxacum officinale), trpotec (Plantago sp.),
deteljica (Trifolium sp.), hibiskus (Hibiskus sp.), plodovi
datljev in fig.
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5.1.2
Panterjev kameleon
(Frucifer pardalis)

Razred:

Reptilia

Red:

Squamata

Družina:

Chamaeleonidae

Rod:

Frucifer

Vrsta:

Frucifer pardalis

BIOLOGIJA

Panterjev kameleon naseljuje obalna področja severnega, vzhodnega in centralnega dela otoka Madagaskar.
Najdemo ga tudi na bližnjih otokih Nosy Be, Nosy Boraha itd. Barvne različice so posledica njihove habitatske
ločenosti. Človek ga je naselil tudi na Reunion in Mauritius.

Ogroženost
po IUCN:

najmanj ogrožena vrsta

Slika 5.7: Panterjev kameleon - portret in prikaz raznolikosti barv (foto: Matic Medja)
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Naseljuje nižje ležeče predele do višine okoli 1000 m.
Najdemo ga na robovih gozdov, v grmičevju ob poteh,
na posameznih drevesih na jasah pa tudi v gostejših sestavih gozda v najvišjih krošnjah. Je dobro prilagodljiv in
naseljuje degradirane gozdove, plantaže, parke, vrtove.
Je dnevno aktivna žival. Za habitat sta značilna hladnejša in toplejša doba. Hladnejša traja od marca do oktobra. Temperature se gibljejo med 18 in 25 °C, padavin
je malo. V tem obdobju so manj aktivni, imajo manjši
apetit in so manj živahnih barv. Toplejši del leta traja od
novembra do februarja. Temperature redno presegajo
30 °C, padavin je veliko. V tem času so kameleoni živahnejši, bolj teritorialni in se razmnožujejo. Takrat samci
tolerirajo prisotnost samic, jim dvorijo in se z njimi parijo. Samica izkazuje naklonjenost samcu s temnejšo barvo. Jajca odloži v vlažno zemljo. Zanje ne skrbi in mladiči
so ob izvalitvi samostojni. Spolno dozorijo po enem letu.
Izrazitost obarvanja sporoča razpoloženje živali, njeno
fizično stanje, pogojeno je tudi s temperaturo okolice (v
hladnejšem okolju so kameleoni temnejši, v toplejšem
pa svetlejši). Vzorec in pestrost barv posamezne živali
sta odvisna od genetike in lokalitete živali, kar nam je
lahko v pomoč pri natančnejšem določanju izvora živali
ali njenih prednikov.
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razmnožujemo v ujetništvu, kar ščiti prostoživeče populacije.

ANATOMSKE IN FIZIOLOŠKE
ZNAČILNOSTI

Je drevesna vrsta. Ima oprijemalen rep, prsti na nogah
so zaraščeni v dve ločeni ploskvi, ki mu omogočata
prijem na valjastih površinah (vejah). Telo je lateralno
sploščeno in spominja na list rastlin. Noge so postavljene lateralno. Glava je podolgovata, čelada ni izrazita.
Oči so postavljene lateralno, a dovolj izbočene, da mu
omogočajo dobro orientacijo in preživetje. Kompleksno
mišičevje okoli zrkla mu omogoča neodvisno vrtenje
posameznega očesa, s katerim lahko pokrije kot 180°.
Veke so zraščene, le na sredini očesa oblikujejo majhno
odprtino, ki jo lahko zaprejo. Mrežnica ima veliko število
čepkov, ki so odgovorni za barvni vid. Imajo terakromatični tip očesa.

Slika 5.9: Levo oko mladega samca panterjevega
kameleona (foto: Zlatko Golob)

Slika 5.8: Par panterjevih kameleonov pri dvorjenju
(foto: Zlatko Golob)

Obrok sestoji iz raznih žuželk, manjših plazilcev, ptičjih
goličev in glodavcev ter zelenja.
Kadar jim preti nevarnost, otrpnejo in se barvno zlijejo z
okolico, da so neopazni. Kadar se neposredno srečajo s
sovražnikom, se napihujejo, pihajo in grizejo.

UDOMAČITEV

Panterjev kameleon je zaradi svoje nenavadne oblike in
barve že od nekdaj buril domišljijo ljudi, ki so živeli ob
njem. Nekateri so ga imeli za hudiča in so ga pobijali, za
druge je bil sveta žival. V sodobnem času je postal ena
najbolj priljubljenih vrst terarijskih živali in ena najpogosteje izvoženih živali z Madagaskarja. Danes jih uspešno
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Jezik kameleona lahko presega njegovo dolžino. Uporablja ga za lov, pitje in požiranje. Njegovo izstrelitev
omogočajo močne jezične mišice. Na njegovi konici je
mukozna plast, ki ob stiku s ciljano površino oblikuje
podtlak in omogoča zlepljenje.
Panterjev kameleon je lahko različnih osnovnih barv;
od zelene, sive, rjave, rdečkaste in modrikaste barve. Po
telesu imajo pogosto črte temnejše barve, ki potekajo
dorzoventralno, in eno belo črto, ki poteka od vratu do
začetka repa.
Spreminjanje barve je njihova fiziološka lastnost. Spreminjajo jo glede na temperaturo okolice, fizično stanje,
razpoloženje in medsebojno komunikacijo. Kameleonova koža je sestavljena iz treh plasti; vrhnjice, usnjice
in podkožja. Vrhnjica sestoji iz zarodne plasti celic, ki se
delijo in obnavljajo. Sledijo odmrle poroženele plasti,
ki se luščijo. Ta plast celic je prozorna in najbolj zunanjo vsi plazilci zamenjajo ob levitvi. Sposobnost spreminjanja barve mu omogočajo celice, ki se nahajajo v
usnjici. Tu so tudi krvne žile, živci, kožne mišice in kromatofore, med katere spadajo iridiofore, ksantofore,
eritrofore, melanofore. Pri spreminjanju barve najpo-
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membnejšo vlogo igrajo idiofore. Njihova citoplazma
vsebuje nanokristale aminokisline gvanin, razporejene
v trikotne mreže. Glede na lokacijo ločimo površinske
in globinske idiofore. Globinske vsebujejo velike kristale, ki ščitijo organizem pred škodljivimi žarki, površinske
pa imajo manjše kristale, ki odbijajo svetlobo različnih
valovnih dolžin. Razporeditev kristalov se spreminja
z obliko celice, pri čemer skrčene celice odbijajo žarke
z nižjo valovno dolžino (modra barva), razširjene pa z
višjo valovno dolžino (rumena, rdeča, oranžna barva).
Ksantofore proizvajajo barvila pteridine in sodelujejo pri
rumenih odtenkih kože. Eritrofore vsebujejo pigmente
karotene, ki jih dobijo iz drugih delov telesa, sodelujejo
pa pri rdečih odtenkih. Obe omenjeni vrsti celic se nahajata nad idioforami in s prekrivanjem teh oblikujeta
različne barvne kombinacije. Zelena barva je posledica
rumenega pigmenta, ki prekrije odbito modro svetlobo
idiofor. Melanofore ležijo najgloblje v usnjici in proizvajajo barvilo melanin. Ta omogoča rjavo, sivo in skoraj
črno obarvanost.
Za samice je značilno shranjevanje spermijev v spermalnih gnezdih, iz katerih lahko splavajo ob ovulaciji in v
ampuli jajcevoda oplodijo jajčeca (do 5 legel).

FIZIOLOŠKI PODATKI
Telesna teža: 			

samci 140–180 g,

				

samice 60–100 g

Dolžina telesa: 			

samci do 50 cm,

				

samice do 35 cm

Spolna zrelost: 			

6–12 mesecev

Čas brejosti: 			

3–6 tednov

Število jajc na leglo: 		

20–30

Število legel: 			

2–3

Čas inkubacije jajc: 		

6–12 mesecev

Teža izvaljenih mladičev:

0,25–0,5 g

Pričakovana življenjska doba:

v naravi do 3 leta,

				

v ujetništvu 5–8 let

DOLOČANJE SPOLA

Spolni dimorfizem je izrazit.
Samec je večji, izrazitejših barv, ima vidni hemipenis na
bazi repa, prisotni so rožički.
Samica je manjša, rjave do oranžne zemeljske barve,
nima rožičkov.
Pri mladičih spol težko določimo.

Slika 5.10: Mladič panterjevega kameleona (foto:
Matic Medja)

NASTANITEV IN OSKRBA

Panterjev kameleon je tropska žival. Nastanitev mora
posnemati naravne življenjske razmere. Ločimo dva tipa
nastanitve: estetsko in funkcionalno.
Minimalna zakonsko predpisana velikost se izračuna
glede na dolžino kameleona, ki jo pomnožimo s koeficienti 4 x 2,5 x 4 cm. Primeren terarij ima drsna vrata,
mrežast pokrov in zračnike na robovih. Notranjost estetskega terarija opremimo z živimi, nestrupenimi rastlinami, ki kameleonu zagotovijo občutek varnosti, občasno
pa tudi vir hrane. Kot substrat je najprimernejša kokosova šota.
Funkcionalna nastanitev je primerna za večje, prostorsko omejene reje in karanteno. Prostor mora vsebovati
plezala, tla so lahko pokrita s časopisom in krpami. Kameleoni se na tleh ne zadržujejo, zato razen pri brejih
samicah substrat ni pomemben.
Primerna so tudi samostojna sobna drevesa, a le tedaj,
če lahko kameleona nadziramo.
Dnevna temperatura terarija		

25–35 °C

Temperatura vroče točke		

45 °C

Kameleonu moramo skozi vse leto zagotoviti tropsko
klimo. Najprimernejši vir ogrevanja in osvetlitve so žarnice, ki nudijo kombinacijo UVA- in UVB-žarkov, poleti
pa je priporočljivo kameleona občasno izpostaviti tudi
naravni svetlobi sonca. Svetila morajo biti nameščena
na vrhu in izven terarija.
Kameleoni ne pijejo stoječe vode. Dnevno oskrbo s svežo vodo jim nudimo s slapovi, 3-krat dnevnim ročnim
pršenjem, infuzijskim sistemom ali avtomatskim pršenjem.

PREHRANA

Odrasle kameleone v ujetništvu hranimo 2–3-krat tedensko, mladiče in breje samice vsak dan. Obrok sestoji iz čričkov, kobilic, ščurkov. Mokarjev, zoofobov in
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voščenih vešč ne priporočamo zaradi velike vsebnosti
maščob, proteinov in trdega eksoskeleta, zato te žuželke niso primeren osnovni vir prehrane. Radi jedo tudi
leteč plen, razne metulje, vešče, muhe. Hrana mora biti
sveža, nahranjena in zdrava. Veterinarski nadzor nad
hrano, namenjeno prehrani plazilcev, je zelo pomemben segment za njihovo zdravje. Pomembna je sestava
obroka, s katero se hranijo insekti.
Vitaminsko-mineralne mešanice jim nudimo v vodi za
pitje, neposredno s kapalko v usta ali pa jih posujemo
po insektih tik pred hranjenjem.
Panterjev kameleon občasno zaužije tudi rastlinsko hrano, zato je pomembno, da ima v terariju le nestrupene
rastline. Primerne so npr. benjamin (Ficus benjamina),
navadna monstera (Monstera deliciosa), mavrina (Scindapsus sp.) idr. Ponudimo jim lahko tudi liste regrata,
trpotca, hibiskusa itn. Nekateri kameleoni jedo celo cvetove bučk in hibiskusa.
Hrana živalskega izvora
črički, kobilice, ščurki, mokarji, zoofobi, voščene vešče
Hrana rastlinskega izvora
benjamin (Ficus benjamina), navadna monstera (Monstera deliciosa), mavrina (Scindapsus sp.), regrat (Taraxum
officinale), trpotec (Plantago sp.), hibiskus (Hibiskus sp.),
bučke
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5.1.3
Leopardji gekon
(Eublepharis macularius)

Razred:

Reptilia

Red:

Squamata

Družina:

Eublepharidae

Rod:

Eublepharis

Vrsta:

Eublepharis macularius

Ogroženost
po IUCN:
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najmanj ogrožena vrsta

BIOLOGIJA

Domovina leopardjega gekona so polpuščavska in stepska področja Pakistana, severozahodne Indije in Afganistana. Naseljuje kamnite in s travo porasle planote in
doline. Za habitat so značilne velike temperaturne razlike. Zima traja od novembra do marca, temperature pa
padejo pod 10 °C. Najvišje temperature so junija in julija,
ko presegajo 35 °C. Padavin je malo, viška sta februarja
in julija (monsun).
O življenju gekonov v divjini ni veliko podatkov. Je talno
živeča žival. Aktiven je v mraku in ponoči, dneve prebije
v izkopanem brlogu. Ta ga ščiti pred vremenskimi vplivi
in plenilci. Uporablja tudi že narejene brloge in luknje
pod skalami. Brlogi mu zagotavljajo vir vlage, pozimi jih
uporablja za hibernacijo. Hibernacija ali zimsko spanje
je stanje mirovanja, pri katerem se znižata telesna temperatura in srčni utrip, prebavna cev se izprazni in presnova se upočasni.
Barva leopardjega gekona posnema tla, na katerih živi.
Je sivorumena s temnejšimi pikami, vzorec je nepravilen. Zagotavlja mu varnost pred plenilci.
V naravi je samotar. Prehranjuje se z raznimi žuželkami,
pajki, goliči glodavcev. Po hibernaciji se intenzivno prehranjuje in pari. Mladiči se izvalijo jeseni.
Če je v nevarnosti, gekon sika, se napihuje, poskuša odvrniti pozornost od glave z nihanjem repa. Tega uporablja tudi pri lovu in sporazumevanju z drugimi pripadniki
vrste.
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UDOMAČITEV

Leopardji gekon je ena najpogostejših gojenih vrst plazilcev. Večina prodajanih živali ima prednike v Pakistanu. Zaradi nezahtevnega in uspešnega razmnoževanja
je rejcem s selekcijo uspelo ustvariti mnogo barvnih različic.

ANATOMSKE IN FIZIOLOŠKE
ZNAČILNOSTI VRSTE

Leopardji gekon je hladnokrvna žival. Optimalna temperatura bivanja je 26–28 °C. Telesno temperaturo uravnavajo s premikanjem med toplejšimi in hladnejšimi
območji.
V ujetništvu je rejcem uspelo vzrediti gekone različnih
barv, od svetlo rumene, bele, temno sive, oranžne, rožnate. Vzorci gojenih živali so lahko enobarvni, lisasti
in pikasti v raznih kombinacijah. Trebuh je bel. Mladiči
imajo po telesu horizontalne enobarvne pasove, ki kasneje zbledijo. Koža na hrbtnem delu telesa je hrapava in
polna manjših izboklin, trebušni del je gladek. Gekon se
levi vsakih nekaj mesecev, mladiči pogosteje kot odrasli.
Svoj levek požre, da si povrne hranilne snovi in zabriše
dokaze o svoji prisotnosti.
Glava je trikotna, imajo premične veke. Imajo okoli 100
zob, ki so permanentno rastoči. Ob izgubi ponovno zrastejo v 3–4 mesecih. Začetek sluhovoda zapira timpanična membrana. Noge so kratke, prsti nimajo oprijemalnih blazinic, na konicah imajo kratke kremplje.
Rep je izrazito odebeljen in kolobarjast. Kaže nam prehranjenost gekona. Ima sposobnost, da ga odvrže, kar
je prilagoditev v primeru napada plenilcev. V repnih
vretencih imajo posebne hrustančne plošče, okoli katerih so nanizane mišice. V stresu se mišice pokrčijo in
potegnejo vretence napol. Rep se obnovi v 3–4 mesecih. Je krajši, gladkejši, debelejši in temneje obarvan kot
prvotni.

Slika 5.12: Leopardji gekon – različne barvne različice (foto: Valerija Fujs)

FIZIOLOŠKI PODATKI
Telesna teža: 			
				

samice 50–70 g,
samci 60–80 g (150 g)

Dolžina telesa: 			

samice 18–20,

				

samci 20–28 cm

Spolna zrelost: 			

2 leti

Čas brejosti: 			

30 dni

Število jajc na leglo: 		

2

Število legel: 			

4–7

Čas inkubacije jajc: 		

6–12 mesecev

Teža izvaljenih mladičev:

2–5 g

Pričakovana življenjska doba:

narava do 5 let,

				

ujetništvo do 20 let

DOLOČANJE SPOLA

Za samce so značilni večja velikost in prisotnost odebeljenih femoralnih por in področje hemipenisa. Samice
so manjše, femoralne pore pa manj izrazite. Pri mladičih
je določanje spola mogoče z endoskopom.

NASTANITEV IN OSKRBA

Leopardji gekon potrebuje puščavski tip terarija. Najkrajše zadostne dolžine stranic terarija za enega leopardjega gekona izračunamo tako, da dolžino gekona
pomnožimo s koeficienti 4 x 3 x 2. Za vsako dodatno
žival se površina terarija poveča za 15 odstotkov. Primerni so stekleni ali leseni terariji. Imeti morajo ustrezno zračenje z mrežastim pokrovom. Kot substrat so
uporabni pesek, lesni sekanci, lubje, šota. Substrat mora
biti globok najmanj 5 cm, da gekonu omogoči kopanje.
Zagotoviti mu je treba suho in vlažno skrivališče. To je
lahko napolnjeno z vlažno šoto, mahom ali gobo. Terarij
opremimo s koreninami, skalami ter umetnimi in živimi
rastlinami, npr. alojo (Aloe sp.), harvortijo (Haworthia sp.),
kalanhojo (Kalanchoe sp.), tolstičevko (Crassula sp.). Potrebuje posodo z vodo.

Slika 5.11: Leopardji gekon - portret (foto: Nejc
Rabuza)
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Dnevna temperatura terarija: 		
Nočna temperatura terarija: 		
Temperatura vroče točke: 		

22–28 °C
20 °C
35 °C

Primerno temperaturo lahko zagotovimo z grelnimi žarnicami, grelnimi blazinami in kabli. Vlaga v terariju naj
bo 40–60-odstotna. UVB-svetlobe ne potrebujejo.
Samci leopardjih gekonov so poligamni. Mogoče so skupine z enim samcem in tremi ali več samicami.

PREHRANA

Leopardji gekoni so mesojede živali. V ujetništvu jim kot
osnovni obrok lahko ponudimo čričke, kobilice, ščurke.
Občasno lahko zaužijejo tudi mokarje, zoofobe, voščene
vešče in mišje goliče. Z vitamini jih lahko preskrbujemo
neposredno s kapalko v usta, s pomočjo vode ali pa s
praškom, ki ga posujemo po insektih. Vitamini za leopardjega gekona morajo nujno vsebovati vitamin D3, saj
ga sam ne sintetizira.
Odrasle gekone hranimo 3-krat tedensko, mladiče pa
vsak dan. Velikost insekta je odvisna od velikosti gekona,
ne sme pa presegati tretjine velikosti gekonove glave.
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5.1.4
bradata agama
(Pogona vitticeps)

Razred:

Reptilia

Red:

Squamata

Družina:

Agamidae

Rod:

Pogona

Vrsta:

Pogona vitticeps

Ogroženost
po IUCN:

najmanj ogrožena vrsta

BIOLOGIJA

Bradate agame izvirajo iz osrednje Avstralije, kjer naseljujejo puščave, polpuščave in savane. So spretni plezalci. V divjini se zadržujejo na suhih drevesih, se sončijo
na skalah ali pa se hladijo v grmičevju in drugih senčnih
področjih.
Živali se med seboj sporazumevajo z različnimi kretnjami. Ob nevarnosti napihnejo brado. Samci so zelo teritorialni, zato lahko skupaj gojimo enega samca in več
samic, nikoli pa ne dveh ali več samcev.
Agame najdemo v različnih barvnih odtenkih, kar je odvisno od barve peska, na katerem živijo.

UDOMAČITEV

Bradate agame so postale priljubljeni hišni ljubljenčki ob koncu 20. stoletja. V drugi polovici 20. stoletja je
Avstralija prepovedala prodajo in izvoz divjih agam kot
hišnih ljubljenčkov, vendar so nekaj živali kljub temu
pretihotapili čez meje. Vse današnje agame, ki so gojene
v ujetništvu, so potomci teh živali.

ANATOMSKE IN FIZIOLOŠKE
ZNAČILNOSTI VRSTE

Bradate agame nimajo stalne telesne temperature –
uravnavajo jo tako, da se premikajo med toplejšimi in
hladnejšimi področji. Imajo veliko trikotno glavo in telo
ploščate oblike. Ob straneh se nahaja vrsta bodic, ki
vodijo vse do baze repa. Rep je dolg, uporabljajo ga za
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ohranjanje ravnotežja. Za dihanje in premikanje telesa
uporabljajo iste medrebrne mišice, zato prenehajo dihati, ko tečejo. Med tekom se po določeni razdalji ustavijo,
da se znova nadihajo. Zaradi te posebnosti so pogosto
aktivne v kratkih intervalih. Tečejo lahko s hitrostjo do
15 km/h. V ujetništvu so poznane številne barvne različice; najdemo lahko agame rjave, rdeče, oranžne in rumene barve ter kombinacije teh barv.

Slika 5.14: Izleganje bradate agame (foto: Matic
Medja)

Slika 5.13: Potret bradata agama (foto: Bioexo Boas
in Anita Lončnar)

Slika 5.15: Mladiči bradate agame (foto: Matic
Medja)
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FIZIOLOŠKI PODATKI

Telesna teža: 				

280–510 g

Dolžina telesa: 				

do 60 cm

Spolna zrelost: 				

2–3 leta

Čas brejosti: 				

65–90 dni

Število jajc na leglo: 			

15–40

Čas inkubacije jajc: 			

60–70 dni

Pričakovana življenjska doba: 		

15–25 let

DOLOČANJE SPOLA

Pri določanju spola si pri bradatih agamah najlaže pomagamo z oceno velikosti femoralnih por, ki so pri samcih običajno večje.

NASTANITEV IN OSKRBA

Za bradate agame je najustreznejši terarij s polpuščavskim biotopom, ki ga sestavljajo pesek, suhe
korenine, sukulenti in šotni mah. Terarij lahko kupimo
v ustrezni prodajalni, lahko pa ga zgradimo tudi doma.
Pomembno je, da ga lahko enostavno čistimo in z lahkoto dostopamo do živali. Minimalna velikost terarija za
dve odrasli agami znaša 100 x 60 x 40 cm. Terarij postavimo v mirnejše okolje, vendar živali ne izoliramo, saj
agame rade opazujejo dogajanje v svoji okolici. Podloga
v terariju naj bo enostavna za čiščenje; lahko je peščena,
iz časopisnega papirja, uporabimo pa lahko tudi posebne preproge za plazilce, ki jih lahko kupimo v specializiranih prodajalnah. Terarij okrasimo s kamni in vejami,
opremimo pa ga še s posodo za hrano in posodo za svežo vodo.
Dnevna temperatura terarija:		

32 °C

Nočna temperatura terarija:		

20 °C

Temperatura vroče točke:		

35–40 °C
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PREHRANA

Bradate agame so vsejede živali. V naravi se hranijo z
različnimi žuželkami in rastlinsko hrano v obliki listov in
cvetov.
Mladiči se prehranjujejo predvsem z žuželkami (črički,
murnčki, kobilicami), dieta odraslih živali pa je večinoma sestavljena iz rastlinske hrane, z žuželkami pa jih
hranimo le še občasno. Pomembno je, da se izogibamo
enolični prehrani z ličinkami mokarjev in zoofobov, saj
so slabo prebavljivi, mastni, imajo zelo nizko vsebnost
kalcija in so zato primerni zgolj kot občasen priboljšek.
Agami ponudimo različna zelišča (rman, deteljo, regrat,
trpotec), zelenjavo (listje peteršilja in korenja, bučke, kumare), cvetove in sadje. Hrani dodamo potrebne vitamine in minerale. Hrano, ki je naš ljubljenček ni pojedel,
odstranimo iz terarija in mu naslednji dan ponudimo
svežo. Vodo ponudimo v manjši keramični posodici, pomembno je, da jo redno menjujemo in skrbimo za čistočo posode.

Slika 5.16: Primeren terarij za bradato agamo (foto:
Matic Medja)
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5.2 kače
5.2.1
funkcionalna
anatomija kač

s stiskanjem. Med predstavniki te družine najdemo nekatere največje kače na svetu, saj lahko tehtajo do 158
kg in merijo do 7,67 m. Družino delimo na 8 rodov in 40
vrst pitonov.
Udavi (Boidae) niso strupeni, svoj plen ubijejo s stiskanjem. So živorodni (viviparni). Delimo jih na 14 rodov in
61 vrst.
V družino strupenih gožev (Elapidae) spada kar 359 vrst.
Mednje štejemo kobre, mambe, koralnice, morske kače,
tajpane in druge. Vse so strupene. Živijo v tropskih in
subtropskih območjih.

ANATOMSKE IN
FIZIOLOŠKE
ZNAČILNOSTI KAČ

Kače so ektotermne živali, kar pomeni, da je njihova telesna temperatura odvisna od zunanjega izvora toplote.
Regulirajo jo z izpostavljanjem soncu ali drugim grelnim
telesom. Telo kač je podolgovato in valjaste oblike. Med
evolucijo so izgubile okončine. Pri nekaterih predstavnikih (udavi, pitoni) so še ohranjeni deli medenice in zakrneli ostanek zadnjih okončin v obliki dveh kaveljčkov. Ta
se nahajata na vsaki strani kloake in sta pri samcih večja,
služita pa stimulaciji samice med parjenjem.
Kače spadajo v razred plazilcev (Reptilia), kamor uvrščamo 4 redove; krokodile (Crocodilia), prakuščarje tuatare
(Sphenodontia), želve (Testudines) in luskarje (Squamata).
Latinsko ime »reptilia« pomeni plaziti se. Kače (Serpentes) uvrščamo v red luskarjev, kamor spadajo tudi
kuščarji (Lacertlilia) in kolutniki (Amphisbaenia). Živijo na
vseh celinah, razen Antarktike. Kače najdemo v raznolikih okoljih, od morja do himalajskega visokogorja na
skoraj 5000 m nadmorske višine.
Red kač delimo na dva podreda; primitivne kače (Scolecophidia) in prave kače (Alethinophidia). Za primitivne
kače je značilen slabši vid. Oko je slabo razvito, luska,
ki oko pokriva, pa ni prosojna. Velike so od 10 do 100
cm. Imajo majhno glavo. Živijo v tleh in kopljejo rove v
podlago.
Podred pravih kač obsega 19 družin. Razlikujejo se po
morfoloških lastnostih, predvsem po zobovju. Mednje
prištevamo gože (Colubridae), gade (Viperidae), pitone
(Phytonidae), udave (Boidae), strupene gože (Elapidae) in
druge.
Največ vrst, kar 51 odstotkov vrst kač ali 258 rodov, spada v družino gožev (Colubridae). Razširjeni so po vsem
svetu in živijo v različnih okoljih. Večina je nestrupenih.
Nekateri goži imajo majhne negibljive strupnike, ki so
obrnjeni kavdalno; preprečujejo pobeg plenu, dokler ga
toksini ne onesposobijo, da ga lažje požrejo.
Gadi (Viperidae) so strupene kače z izredno dolgimi strupniki. Družino lahko delimo na prave gade (Viperinae) in
jamičarke (Crotalinae), kamor uvrščamo tudi klopotače.
Poznamo 341 vrst gadov, ki pripadajo 35 rodovom.
Pitoni (Phytonidae) so nestrupene kače. Svoj plen ubijejo
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Slika 5.17: Shematski prikaz kaveljčkov pri samcu
navadnega udava (Boa constrictor) (povzeto po:
Marcus L. C. Amphibien und Reptilien in Heim, Labor
und Zoo: Biologie, Haltung u. tierärztl. Versorgung.
Enke, 1983, priredila in oblikovala Pia Cigler)
V povprečju imajo kače od 120 do 240 vretenc. Njihovo
število sovpada s številom trebušnih lusk. Gadi (Viperidae) imajo krajše in debelejše telo s 180 vretenci, vitkejši goži (Colubridae) in boe (Boidae) pa lahko imajo do
435 vretenc. Vretenca nimajo prvega vratnega vretenca
(atlas). Rebra imajo na ventralni strani prost konec, na
katerega se pripenjajo mišice, ki jih povezujejo s trebušnimi luskami. Plečni obroč in prsnica manjkata. Dolg
osni skelet jim omogoča izredno gibljivost telesa in mož-
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nost premikanja po kopnem ali vodi ter plezanje. Kače
se gibljejo na sledeče načine: vodoravno zvijanje telesa
(najpogostejši tip gibanja), bočno zvijanje (puščavske
vrste, ki zmanjšajo stik z vročo površino) in kloakalno-linearno, ki spominja na gibanje gosenice, saj premikanje
omogočajo rebra in ventralne luske, s pomočjo katerih
se odrivajo od podlage. To je značilno za kače velikanke.
Telo kač je pokrito s poroženelo kožo ali keratinskimi
luskami, ki so različnih velikosti, barv in oblik. Manjše
luske pokrivajo dorzalno in lateralno površino, večje pa
ventralno področje. Raznolikost lusk po velikosti, barvi
in teksturi je vrstno značilna. V koži ni žlez. Z varovalno
ali svarilno barvo varujejo osebek pred plenilci. Koža kač
je malo elastična in se brez maščobe pripenja na mišično plast. Ščiti telesno jedro in sodeluje pri ohranjanju
homeostaze. Kače nimajo vek. Oko prekrivata prosojni
roženi luski. Pred levitvijo posivita, tako da kača v tem
obdobju slabo vidi in se ne hrani. Med levitvijo se zamenjata. Zaostanek luske na očesu med levitvijo povzroča
bolezni roženice in nastanek panoftalmitisa. Levitev kač
je naraven ciklični proces, ki ga regulira ščitnica. V tem
procesu zamenjajo vrhnjo plast kože. Zdrave kače se levijo celo življenje v rednih časovnih intervalih. Na ritem
vplivajo tudi življenjski pogoji. Mlajše živali se pogosteje
levijo, saj hitro rastejo. Pod obstoječo kožo se oblikujejo nove rožene plasti kože. Med njimi pa se nabereta
limfa in proteolitični encimi, kar omogoči odstranitev
stare plasti kože. Kače se praviloma levijo v enem kosu.
Pred levitvijo lahko opazimo spremembo barve kože, saj
pomotni. Med levitvijo se kače zadržujejo v skrivališču,
saj slabše vidijo in so bolj ranljive. V tem obdobju se ne
hranijo. Odrasle živali se levijo dvakrat do štirikrat letno,
mlade, hitro rastoče kače pa vsakih nekaj tednov. Manjše vrste kač se levijo vsake 4 tedne, večje pa vsake 4 do
6 tednov. Levitev običajno traja 14 dni. V tem obdobju
odsvetujemo rokovanje z njimi.
Na površini oči kač so očala iz epidermisa, ki so iz zraslih
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prozornih vek. Varujejo sprednji del očesnega bulbusa.
Pod njimi je očalni prostor, napolnjen s solzami. S tem je
roženica maksimalno zaščitena pred izsušitvijo in tujki.
Solzna tekočina se izteka po solzovodu (ductus nasolacrimalis) v nosno votlino.
Vid je pri kačah različno razvit, odvisen je od načina lova.
Zelo dobro vidijo drevesne vrste kač, slabše pa talne
vrste, ki se zakopavajo v podlago. Očesi se nahajata na
straneh glave. Vid je pri večini monokularen, binokularen pa pri gožu vrste Ahaetulla, ki živi v jugovzhodni Aziji.
Oblika in zgradba zenice sta odvisni od njene aktivnosti.
Nočne vrste (nokturnalne) imajo ozko in navpično zenico, dnevno aktivne (diurnalne) pa imajo okroglo.
Na mrežnici v ozadju očesa se nahajajo fotoreceptorji,
ki svetlobo pretvarjajo v živčne impulze, ti pa po vidnem
živcu potujejo v možgane. Mrežnico sestavljajo paličice
(ustvarijo črno-belo sliko) in čepki (ustvarijo barvno sliko). Sliko izostrijo s premikanjem celotne leče naprej ali
nazaj. Dobro vidijo premikajoče predmete.
Kače nimajo zunanjega ušesa, bobniča in srednjega
ušesa, ohranjena pa je slušna koščica notranjega ušesa – stremence. Ta je povezana s kvadratno kostjo, na
katero se iz spodnje čeljusti prenašajo vibracije iz okolja.
Ne slišijo nižjih frekvenc od 600 Hz. Kače zato zvoka ne
slišijo, zaznajo pa vibracije v okolju. To je tudi razlog, da
med sabo zvočno ne komunicirajo, razne zvoke, kot so
pihanje in stresanje z ropotuljo na konici repa, so razvile
za obrambo pred plenilci.
Nekatere vrste plen zaznajo s termoreceptorji. To so
pravzaprav receptorji za infrardečo svetlobo, ki jo oddajajo vsa bitja, katerih telesna temperatura je višja od 0
°C. Zaradi absorpcije infrardeče svetlobe se segreje koža
na obrazu kače, kjer prosta konica čutnega živca zazna
spremembo temperature.
Receptorji se nahajajo v jamicah na zunanjem robu zgornje čeljusti. Najdemo jih pri nekaterih pitonih, udavih
(rod Corallus, Epicrates in Sanzinia) in gadih iz poddružine Crtoalidae (jamičarke). Položaj in razvitost receptorjev sta vrstno specifična. Pri udavih se živčni končiči končajo v koži, ki obdaja usta, pri pitonih pa na dnu jamic, ki
ležijo na robu zgornje čeljusti.
Gadi imajo le en par termoreceptornih jamic, med očesom in usti. Jamico na polovici prečno deli membrana,
v katero se razveja živčni končič. Je bolj razvita in zazna
spremembo temperature za 0,003 °C, kar jim pomaga
pri natančnem določanju položaja plena. Gadi lahko določijo njegov položaj na razdalji 30 cm, pitoni in udavi pa
na razdalji 7–15 cm.

Slika 5.18: Levek kitajske kobre (Naja atra) iz Tajvana. Vidi se odluščena vrhnja epitelijska plast kože z
očesnima luskama (foto: Zlatko Golob in Aleš Lubej)
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Slika 5.19: Prikaz položaja in zgradbe termoreceptorjev pri udavih (1), pitonih (2) in gadih (3). (Kardong K. V.
Vertebrates Comparative Anatomy, Function, Evolution. Fourth edition. McGraw-Hill, 2006: 684)

Slika 5.20: Spodnja čeljust ima navpične zobe, ki so blago ukrivljeni nazaj in igrajo aktivno vlogo pri plenjenju,
ter pomožne (obarvan sivo), ki nadomeščajo izpadle (povzeto po: Kardong. KV. Vertebrates Comparative Anatomy, Function, Evolution. Fourth edition. McGraw-Hill, 2006; priredila in oblikovala Pia Cigler).
Čeljust pri kačah je izredno gibljiva, kar jim omogoči požiranje večjega plena in sočasno odmikanje sapnika, da
lahko med tem dihajo. Imajo kinetični tip lobanje, spodnji čeljustnici rostralno nista zraščeni, povezuje ju le
elastičen ligament. Neodvisno druga od druge se lahko
premikata navzven in naprej in s tem vlečeta plen proti
požiralniku. Na lobanjo se pripenjata s kvadratno kostjo.
Ta z lobanjo ni nepremično povezana in omogoča dobro
gibljivost. Služi tudi za zaznavanje vibracij preko spodnje
čeljusti.
Jezik kač je na konici razcepljen, je samostojno in dobro
gibljiv. Vdolbina v zgornji čeljustnici (fossa lingualis) jim
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omogoča iztegovanje jezika brez odpiranja ust. Z njim
lovijo kemične delce v zraku in jih nanesejo na svod
ustne votline, kjer se nahaja vomeronazalni ali jakobsonov organ. Sestavljajo ga čutne celice s kemoreceptorji.
Signali iz vomeronazalnega organa potujejo po živcih do
vohalnega betiča. Poškodba jezika onemogoča kači normalno orientacijo, plenjenje in požiranje.
Število in razporeditev zob sta vrstno značilna. Nekatere
vrste zob skorajda nimajo (kača jajčarica, vrsta Dasypeltis, rod Colubridae – goži), druge pa jih imajo veliko število in različne tipe. Zobje so razporejeni v eni ali več
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vrstah po notranjem robu zgornje in spodnje čeljusti.
So dolgi, tanki in ukrivljeni nazaj, kar plenu preprečuje
pobeg. Zobje so plevrodontni, kar pomeni, da so brezkoreninski in permanentno rastoči. Izpadle zobe nadomeščajo novi, ki rastejo iz zasnove.

Strupniki

Slika 5.21: Shema proženja strupnika (povzeto po:
Mattison C. Snakes of the world. Octopus Publishing
Group, Bounty Books, 2009; priredila in oblikovala
Pia Cigler)

Večina gožev ima podobno oblikovane zobe (aglifno zobovje). Nekateri imajo v zadnjem delu ustne votline par
ali dva manjših nepremičnih strupnikov (opistoglifno
zobovje) ter modificirani slinski žlezi (Duvernojevi žlezi),
ki ležita za očesoma. Izvodila vodijo v žlebičast kanal na
površini zadaj ležečih strupnikov. Strup večine gožev
je proteolitičen (vsebuje encime za razgradnjo tkiva) in
ni nevaren človeku, razen nekaterih izjem (Dispholidus
typus in Thelotornis spp., ki živita v Afriki). Strup teh kač je
hemotoksičen; poškoduje krvne celice in povzroči nastanek strdkov, kar vodi v hude krvavitve, oteženo dihanje
in odpoved srčno-žilnega sistema. Zaradi zadaj ležečih
strupnikov ob ugrizu redko izločijo dovolj strupa, da bi
bil odmerek smrten.
Kače iz družine strupenih gožev (Elapidae: mambe, kobre, koralnice in druge) imajo bolj razvite, večje strupnike
v sprednjem delu ustne votline (proteroglifno zobovje). Njihov strup je predvsem nevrotoksičen, prizadene
center za dihanje s posledično zadušitvijo. Najdaljše
strupnike imajo gadi (solenoglifno zobovje). Ti strupniki
so gibljivi, kača jih ob ugrizu izproži. Neizproženi ležijo
v sluznični gubi na nebu ustne votline. Pri izprožanju
strupnika sodelujeta kvadratna kost in krilnatica, ki ob
premiku naprej potisneta zgornjo čeljustnico navzgor.
Nanjo pripet strupnik se zato postavi pokončno. Strupniki prodrejo globoko v tkivo plena, kamor se izlije
strup. Strup gadov je izredno močan, citotoksičen (na
kraju ugriza poškoduje celice, povzroči hudo vnetje in
odmiranje tkiva), hemotoksičen (poškoduje krvne celice
in povzroči nastanek strdkov v žilah, saj aktivira sistem
koagulacije krvi) ter kardiotoksičen (prizadene srce, onemogoči krčenje srčne mišičnine).
Strupni žlezi sta modificirani slinski žlezi. Ležita v mišični
kapsuli na obeh straneh glave, za očesoma, njuna velikost pa je odvisna od vrste kače. Strup nastaja in se v
njej shranjuje. Pri ugrizu se zaradi krčenja mišičnega tkiva okrog žleze strup iztisne v ozka izvodila strupne žleze.
Ta se končajo na bazi strupnika, strup vstopi v kanal in
se izloči skozi majhno odprtino na konici strupnika. Izjema so pljuvajoče kobre (rod Naja in Hemachatus), kjer se
odprtina konča na sprednjem delu nad konico strupnika, zato lahko strup pod pritiskom izbrizgajo v plenilca.

NOTRANJI ORGANI
Slika 5.22: Razlike med tipi zobovja pri vrstah kač;
aglifno, opistoglifno, proteroglifno in solenoglifno
zobovje (priredila in oblikovala: Pia Cigler)
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Kače imajo valjasto telo, prilagojeno gibanju in položaju
notranjih organov. Ti ležijo v skupni celomski votlini. Nimajo prepone, ki bi jo delila na prsni in trebušni del. Za
razumevanje položaja organov je najbolje, da telo kače
razdelimo na štiri četrtine.
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Slika 5.23: Notranji organi mladega kraljevega pitona (Python regius) (foto: dr. Zlatko Golob)

V prvi četrtini ležijo: sapnik, požiralnik, ščitnica, obščitnica, timus in srce. Timus je pri kačah prisoten celo življenje.
V drugi četrtini se nahajajo: pljuča, jetra in del požiralnika.
V tretji četrtini se nahajajo želodec, vranica, žolčnik, trebušna slinavka, adrenalna žleza, zračna vrečka in spolni
organi.
V četrti četrtini se nahajajo kavdalno tanko črevo, ledvice, slepo črevo, debelo črevo in kloaka.
Ščitnica je zelo pomemben endokrini organ, ki proizvaja
hormona trijodtironin in tiroksin, ki stimulirata presnovo, uravnava rast in razvoj, še posebej reproduktivnih
organov. Sodeluje pri procesu levitve. Ob ščitnici ležita
parni obščitnici in ultimobrahialno telo, ki sodelujeta pri
uravnavanju kalcija. Obščitnici izločata parathormon, ki
pospeši absorpcijo kalcija v črevesu in njegovo sproščanje iz kosti. Ultimobranhialno telo pa izloča kalcitonin, ki
spodbuja nalaganje kalcija v kosti in proizvodnjo jajčnih
lupin.
Nadledvični žlezi sta sestavljeni iz skorje in sredice. Sredica proizvaja hormon adrenalin, ki spodbuja simpatični
živčni sistem. Stimulira pretvorbo mišičnega glikogena v
glukozo, kar telesu zagotavlja energijo. V skorji nastajajo
glukokortikoidi, hormoni, ki zavirajo porabo glukoze v
tkivih, spodbujajo pa njeno nalaganje v jetrih. Glukokor-
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tikoidi vplivajo tudi na sproščanje maščobnih rezerv, zavirajo vnetni in imunski odziv telesa. Sproščajo se v času
stresa. Kače, ki so dlje časa pod stresom, so bolj dovzetne za infekcije. Skorja nadledvične žleze proizvaja tudi
hormon aldosteron, ki uravnava raven natrija v telesu
in androgene hormone, ki uravnavajo razmnoževanje.

DIHALA

Respiratorni sistem se začne z vhodom v sapnik (glotis),
majhno odprtino na bazi jezika, ki se odpre le med dihanjem. Vhod v sapnik je premičen, njegov odmik kači
omogoča normalno dihanje med požiranjem plena.
Sapnik je prožen in dolg, sestavljen iz nesklenjenih hrustančnih obročkov. Primitivne vrste kač imajo razviti obe
pljučni krili, večina kač pa ima dobro razvito le desno
pljučno krilo. Levo pljučno krilo je zakrnelo. Pri udavih
je levo manjše, vendar funkcionalno. Sprednji del pljuč
ima notranjo steno nagubano v obliki satovja. Plini se
izmenjujejo v pljučnih mešičkih (faveolah), ki so dobro
ožiljeni in imajo zelo tanko steno. Kavdalni del pljuč je
oblikovan v zračno vrečo, kjer se shranjuje zrak. Kače
nimajo prepone.
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Slika 5.24: Topografska anatomija notranjih organov pri kači (priredila in narisala Gaja Smodiš)
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in nevtralizira želodčno kislino. Jetra proizvajajo žolč, ki
se kopiči v žolčnem mehurju in izliva v tanko črevo, kjer
sodeluje pri prebavi maščob. Poleg proizvodnje žolča
imajo jetra številne druge funkcije. V njih se skladiščijo
ogljikovi hidrati in maščobe.
V tankem črevesju se odvija resorpcija hranilnih snovi,
vode in mineralov. Večina kač nima slepega črevesja,
izjema so udavi. Prebavna cev se nadaljuje z debelim
črevesjem, kjer potekata resorpcija vode in oblikovanje
iztrebkov. Prebavna pot se konča v kloaki, ki se navzven
odpira na ventralni strani baze repa. Kloaka je sestavljena iz treh segmentov. Vanjo se izlivajo izvodila prebavnih (koprodeum), sečnih (urodeum) in spolnih poti
(proktodeum). V prvem segmentu se kopičijo iztrebki iz
črevesja, v drugem seč, tretjem se pri samici med parjenjem kopiči sperma, pri samcu pa preko tega segmenta
sproži hemipenis iz kloake. Kloakalno odprtino pokriva
kožna guba.
Na hitrost in intenzivnost prebave močno vplivata velikost plena in temperatura okolja. Pri nizkih temperaturah se upočasni ali ustavi. Prebava in presnova plena
zahtevata veliko energije, zato v tem času kača miruje.

Slika 5.26: Želodec z dobro raztegljivo sluznico, ki
je nagubana, pri mladem kraljevem pitonu (Python
regius) (foto: Zlatko Golob)

Slika 5.25: Shematski prikaz lege notranjih organov
pri posameznih vrstah kač (Jarofke D. Lange J. Reptilien – Krankheiten und Haltung. Paul Parey, 1993:
154)

PREBAVILA

Stena požiralnika ima vzdolžne gube, ki omogočajo
močno raztezanje med požiranjem velikega plena. Prehaja v želodec, ki je podolgovat. V njem poteka prebava
s pomočjo želodčnih kislin in encimov, kisli pH (1,5–2)
pa ubije številne bakterije, ki pridejo v telo s hrano. Po
vratarju (pilorusu) hrana prehaja v tanko črevo, kamor
vodijo izvodila trebušne slinavke in jeter. Sok trebušne
slinavke vsebuje prebavne encime za razgradnjo hrane
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KRVOŽILJE

Kačje srce leži v prvi četrtini telesa, obdaja ga osrčnik.
Ima tri votline; preddvora in prekat, ki ga nepopolno
pregrajuje mišična guba. Ta deloma preprečuje mešanje krvi, ki priteče v levi in desni preddvor. Oksigenirana
in deoksiginirana kri se v prekatu mešata. Ta lastnost,
skupaj z upočasnjenim metabolizmom, plazilcem omogoča, da dobro prenašajo stanje, kadar ne dihajo. Kri iz
prekata potuje po treh arterijah; v pljuča po pulmonalni
arteriji in po dveh aortah, ki oskrbujeta telo. Desna aorta
se delno deli v manjše arterije, ki oskrbujejo prednji del
telesa, nato pa se vrne in priključi levi aorti. Skupaj oblikujeta trebušno aorto in oskrbujeta zadnji del telesa. Iz
zadnjega dela telesa se kri vrača po renalno-portalnem
sistemu, torej teče skozi ledvice in jetra, kar plazilcem
omogoča dovolj dobro prekrvavitev in oskrbo ledvic
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tudi, če so močno dehidrirani. Kri priteče v jetra po portalni veni, iz njih pa se vrača po hepatični veni in pot nadaljuje v zadnjo veliko dovodnico. V srce se vrne skozi
desni preddvor.
Pri vseh plazilcih se kri iz repa in zadnjih nog vrača skozi
renalni portalni sistem. To je pomembno pri aplikaciji
zdravil ali narkotikov v omenjena področja, saj bodo ta
najprej prešla skozi ledvici in jetra, kar lahko vpliva na
njihovo učinkovitost. Zmanjša se lahko njihovo delovanje, saj se takoj po aplikaciji v veliki meri izločijo. Nefrotoksična zdravila, aplicirana v zadnji del telesa, lahko
poškodujejo ledvice.

UROGENITALNI SISTEM

Ledvice imajo pomembno vlogo pri vzdrževanju notranjega ravnovesja; izločajo odvečne presnovke, proizvajajo seč in vračajo vodo telesu. Osnovna enota je ledvično telesce (nefron), sestavljeno iz klobčiča kapilar
(glomerula) in sistema cevk.

Evolucija
Za organizme, ki živijo v vodnem okolju (sladkovodne
ribe in dvoživke), varčevanje z vodo nima velikega pomena, saj imajo razvit preprost, pronenefrični tip ledvic.
Voda neprestano vdira v organizem in se v veliki količini
tudi izloča. Ledvično telesce (nefron) je veliko, da se skozenj izloči čim več vode, presnovki se odvajajo po kratkih
cevkah, saj koncentracija izločka ni potrebna.
Mezonefrični tip ledvic imajo organizmi, ki živijo v slani
vodi ali suhem okolju (ribe in dvoživke), kjer je oskrba z
vodo težja. Ledvična telesca so drobna, njihovo število je
majhno. S tem organizem izloči zelo malo vode, odvečne
snovi pa odstranjujejo skozi kloakalne in škržne žleze, v
majhni količini pa skozi ledvice.
Plazilci, ptice in sesalci imajo visokorazvit, metanefrični
tip ledvic, z večjimi ledvičnimi telesci in sistemom cevk
za reabsorpcijo vode in koncentracijo urina.
Ledvična telesca se med njimi razlikujejo. Pri sesalcih
so velika, skupaj s presnovki izločijo veliko vode, ki se
ponovno resorbira v sistemu cevk – Henlejevi zanki. Na
ta način lahko izločajo visokokoncentriran (hiperosmolaren) urin in zmanjšajo izgubo vode.
Plazilci Henlejeve zanke nimajo, zato urin ni koncentriran, njegova osmolarnost je enaka osmolarnosti krvne
plazme. Ohranjanje vode jim omogoča nižje število ledvičnih telesc (3.000–30.000 pri kuščarjih, v primerjavi z
nekaterimi pticami, ki jih imajo 200.000). Glomeruli so
manjši in izločijo zelo malo vode. Sečna kislina se izloči s
filtracijo v glomerulu in sekrecijo v proksimalni cevki. Pri
vrstah plazilcev, ki imajo sečni mehur (želve in nekateri
kuščarji), se izločena tekočina v njem lahko shranjuje in
ponovno vsrka skozi sluznico kloake.
Iz ledvic vodita sečevodu podobna mezonefrična voda,
ki se izlivata v sečni zaliv (urodeum) kloake. Sečnega mehurja kače nimajo.
Ledvice so podolgovate in režnjičaste. Nahajajo se v prvi
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polovici zadnje tretjine telesa. Desna ledvica leži bolj
kranialno od leve (glej topografsko anatomijo pitona).
Plazilci kot stranski produkt razgradnje beljakovin izločajo sečno kislino, izloček je bel in pastozen.

Razmnoževanje
Kače dosežejo spolno zrelost že na polovici svoje maksimalne velikosti. Ker rastejo celo življenje, se z rastjo
povečuje tudi število mladičev. Tega fenomena pri ostalih živalih ne opazimo, saj se začno razmnoževati šele,
ko dorastejo.
Modi ležita kranialno od ledvic. Iz vsakega vodi semenovod, ki se konča v spolnem zalivu kloake. Kopulatorni organ (hemipenis) je pri kačah paren. Leži v gubi kavdalno
od kloake, na bazi repa. Sestavlja ga kavernozno tkivo, ki
se ob erekciji napolni s krvjo, izstopi iz kloake in oblikuje
žleb, po katerem potuje semenska tekočina, ki nastaja v
modih in se skladišči v razširitvi semenovoda. Največja
produkcija sperme sovpada z največjo aktivnostjo kače,
ki nastopi v toplejšem delu leta. Pri kačah, ki živijo v tropskem podnebju, spermatogeneza poteka vse leto.
Spolne organe samice sestavljajo: parna podolgovata
jajčnika, ki ležita pred ledvicami, blizu triade trebušne
slinavke, vranice in žolčnika; lateralno leži jajcevod, cevast organ, ki se začenja z lijakom in končuje z nožnico,
ki se odpira v spolni zaliv kloake.
Jajčnika proizvajata spolne hormone estrogene. Na
skorji jajčnika pred paritveno sezono zorijo jajčni folikli. Število dozorjenih folikov je odvisno od maščobnih
zalog, saj je rumenjak sestavljen pretežno iz maščobe.
Ovulacija je cikličen proces, sprožijo ga lahko spremenjena fotoperioda, sprememba temperature (pomladno
toplejše vreme ali, pri nekaterih tropskih vrstah, ohladitev in začetek deževnega obdobja), prisotnost samca ali
samo parjenje. Med ovulacijo se sprostijo jajčne celice
in potujejo po jajcevodu, da se oblikuje jajce. Oploditev
poteka v lijaku. Po ovulaciji na jajčniku nastane rumeno
telo. Neoplojene folikle resorbira ali izleže kot neoplojena jajca. Samice nekaterih vrst kač lahko seme shranijo
v posebni razširitvi, spermalnem gnezdu, v spodnjem
delu jajcevoda. Oploditev tako poteče kasneje, ko so
razmere za razvoj in preživetje mladičev v naravi boljše. Shranjeno seme lahko zadostuje za več zaporednih
legel, vitalnost semena in uspeh oploditve sčasoma upadeta. Pri diamantni klopotači (Crotalus adamanteus) so
zabeležili izleganje mladičev po petih letih od zadnjega
stika s samcem.
Nekatere vrste kač ležejo jajca, iz katerih se izvalijo
mladiči. Kraj za leženje jajc skrbno izberejo glede na
ustrezno temperaturo in vlago. Ustrezna temperatura
za inkubacijo je 28 °C ali nekaj stopinj višja pri tropskih
vrstah kač. Jajca nimajo pigmentirane lupine. Vsako leto
uporabljajo isti kraj za leženje jajc, v nekaterih primerih
pa si ga celo delijo z drugimi samicami. Belouška (Natrix
natrix) jajca leže v kupe razpadajočega rastlinja, kjer je
temperatura zaradi razpadanja organskega materiala
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višja. Kompostni kupi zato predstavljajo idealen kraj za
leženje. V enem kupu lahko najdemo več kot 1000 jajc.
Skrb za zarod pri plazilcih ni pogosta, vendar pa med kačami najdemo nekaj izjem. Samice pitonov jajca ovijejo
s svojim telesom. S periodičnim krčenjem muskulature
proizvajajo toploto, ki greje jajca (regionalna endotermija). Samica indijskega pitona (Python molurus) lahko
konstantno ohranja temperaturo gnezda na 32–33 °C,
kar je 7 °C višje od temperature okolja. Temperaturo
ohranjajo tudi s prevajanjem toplote, ki jo prek telesne
površine prejmejo od sonca. Pri nižjih temperaturah se
mladiči pitonov slabše ali nepravilno razvijajo, pri temperaturi pod 23 °C pa se razvoj zarodkov ustavi. Kraljeva
kobra (Ophiophagus hannah) svoje gnezdo aktivno ščiti
pred plenilci, dokler se mladiči ne izvalijo.
Kačje jajce
Jajca plazilcev in ptic imajo velik rumenjak. Sestavljajo
ga maščobe in ogljikovi hidrati, ki zarodku zagotavljajo
rast in razvoj. Ob koncu razvoja se preostanek rumenjaka vsrka v telo mladiča in mu predstavlja energetsko
rezervo do prvega hranjenja. Zarodek v jajcu obdaja več
membran: amnijski mehur, ki tesno obdaja zarodek,
alantois, kjer se skladiščijo odpadni produkti, in horion,
ki z notranje strani obdaja lupino.
Zunanja plast, lupina, nastane v jajcevodu. Zgrajena je
pretežno iz kalcija. Proti koncu inkubacije zarodek absorbira kalcij iz lupine, saj ga potrebuje za rast okostja.
S tem se lupina stanjša, postane mehkejša in bolj prepustna za zrak, kar sovpada z vedno večjimi potrebami
razvijajočega se mladiča po kisiku.
Membrane in lupina služijo ohranjanju vode v jajcu, kar
jajca plazilcev loči od jajc dvoživk.
Zarodek
Amnion

Alantois
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IZVALITEV

Z rastjo in razvojem plodu se poveča potreba po kisiku.
Kisik, ki prehaja skozi jajčno lupino, kmalu ne zadošča
več potrebam mladiča, zato se ta začne intenzivno premikati in zvijati. Lupino jajca prereže z jajčnim zobom.
Po predrtju lupine mladič nekaj časa v njej počiva, jo zapusti ali pa se vanjo ponovno vrača.

OVOVIVIPAROST

Udavi, večina morskih kač, podvezičarka in druge so
ovovivipare, kar pomeni, da ležejo žive mladiče. Ob izleganju so obdani le s tanko membrano, ki jo zlahka predrejo. Njihova jajca so bogata z rumenjakom. Jajčna lupina je reducirana in omogoča omejeno izmenjavo hranil
za rast plodu med materničnim epitelijem in plodovo
omfaloplacento. Izmenjava plinov poteka skozi dobro
ožiljeno zunanjo plodovo ovojnico (alantohorion), ki se
prilega epiteliju maternice.

Slika 5.28: Zarodki ovoviviparnega pasjeglavega
udava (Corallus caninus) v jajcevodu. Plodova ovojnica je dobro ožiljena, vidna sta tudi rumenjak in
dobra prekrvavljenost. (foto: Zlatko Golob. Ambulanta za male, divje in eksotične živali: Muta, 2018)

Rumenjak

Lupina

Rumenjakova
vrečka

Membrana

Teža legla lahko doseže do 20 odstotkov teže samice.
Horion

Slika 5.27: Anatomska zgradba kačjega jajca
(Mattison C. The Encyclopedia of Snakes. Checkmark
Books, 1995: 141)

Oblika jajca sovpada z zgradbo kačjega telesa. Vitke drevesne vrste ležejo ovalna in podolgovata jajca, čokate
talne vrste pa okrogla jajca.
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Slika 5.29: Prikaz živorodnosti velikega števila
mladičev udava z različnimi vzorci in barvami (foto:
Bioexo boas)
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Ovoviviparnost je prilagoditev kač na podnebje in habitat. Pri morskih kačah je na razvoj tovrstnega razmnoževanja vplivalo predvsem okolje. Za izleganje jajc bi
morale zapustiti habitat, na katerega so dobro prilagojene. Na kopnem bi bile ranljive in bolj izpostavljene
plenilcem. Enako velja za nekatere drevesne kače, ki bi
morale zapustiti varne drevesne krošnje, da bi na tleh
izlegle jajca.
Podnebje, predvsem temperatura, je močno vplivalo
na evolucijo tega tipa razmnoževanja. Razvoj zarodkov
lahko v telesu samice nemoteno teče, saj z izpostavljanjem telesa soncu ohranja primerno temperaturo, kljub
nizki temperaturi okolja. Način razmnoževanja je lahko
različen celo pri kačah istega rodu. Večina smokulj leže
jajca, vrsta Coronella austriaca pa je ovoviviparna, saj živi
v hladnejšem podnebju.

LOČEVANJE SPOLA

Samec je manjši, ima tanjši in daljši rep. Pri udavih in
pitonih sta kaveljčka ob strani kloake bistveno večja pri
samcih kot pri samicah.
Samica ima bolj čokato telo, saj se v njem razvija zarod.
Rep je krajši in debelejši, prehod telesa v rep je bolj očiten.
Spol pri kačah določimo s sondiranjem, ki naj ga izvaja
izkušen in usposobljen strokovnjak. Pri tem postopku se
sondo nežno uvede v kloako in v kavdalni smeri v sluznično gubo, kjer ležita hemipenisa. Pri samcih sta parna žepka za hemipenis daljša kot pri samici.

Slika 5.30: Spolni dimorfizem pri kači (narisala Gaja
Smodiš)

Nova publikacija.indd 156

8.9.2019 8:59:55

5.2.2 / Ameriški gož

157

5.2.2
Ameriški gož
(Pantherophis guttatus)

Razred:

Reptilia

Red:

Squamata

Družina:

Colubridae

Rod:

Pantherophis

Vrsta:

Pantherophis guttatus

Ogroženost
po IUCN:

najmanj ogrožena vrsta

BIOLOGIJA

Ameriški gož je čudovito obarvana, dolga in vitka, nestrupena kača. V naravi naseljuje raznolike habitate severne Amerike. Živi v toplem in suhem okolju. Najdemo
ga v gozdovih, na poljih in celo v močvirnatih predelih,
kjer lovi majhne glodavce, ptice in kuščarje, mladiči pa se
prehranjujejo tudi z majhnimi drevesnimi žabami. Radi
naseljujejo bližino naselij, saj tam najdejo več glodavcev.
Vrsta je aktivna podnevi, v poletnih mesecih pa tudi
pozno zvečer. Zavetje si poišče pod kamenjem, v votlih
drevesih ali med podrastjo. V hladnejših mesecih, ko
temperatura pade pod 16 °C, kača hibernira. Takrat je
manj aktivna, upočasni metabolizem in se ne prehranjuje. Hibernaciji sledi obdobje razmnoževanja. Samica
mesec po kopulaciji izleže do 15 jajc. Skrije jih v miren in
vlažen kraj, ponavadi trohneče drevo. Po 10 tednih se
izvalijo mladiči, ki so dolgi le 12 cm.
V naravi živijo do 8 let, v ujetništvu pa lahko dočakajo
tudi 22 let.

UDOMAČITEV

Ameriškega goža že dolga desetletja skrbno vzrejajo v
ujetništvu. Je zelo mirna vrsta kač, enostavna za rokovanje ter oskrbo in le redko ugrizne, zato so primerni
za hišne ljubljenčke. S skrbno selekcijo so vzgojili veliko
barvnih različic; bele, rožnate, oranžne in sive.
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ANATOMSKE IN FIZIOLOŠKE
ZNAČILNOSTI VRSTE

Njegova osnovna barva je rdečerjava z različnimi odtenki sive, rjave, rumene in bele. Po hrbtu ima značilen
vzorec v obliki temnejših lis z rjavo obrobo. Trebuh je
svetlejše obarvan, belo rumen s posameznimi temno
rjavimi luskami, ki dajejo progast videz, podoben pisani
koruzi - po tem je kača tudi dobila ime (corn snake).
Glava je podolgovata in ozka, telo pa močno in gibko.
Plen ubije s stiskanjem.
Čeprav so mirnega značaja se, če se počutijo ogrožene,
branijo s sikanjem, tresenjem repa ali celo napadom, le
izjemoma ugriznejo.

FIZIOLOŠKI PODATKI
Telesna teža: 			

do 1 kg

Dolžina telesa: 			

45–120 cm

				

(redko do 180 cm)

Spolna zrelost: 			

16–18 mesecev

Čas brejosti: 			

35–70 dni

Število jajc na leglo: 		

10–15

Število legel: 			

1–2

Čas inkubacije jajc: 		

10 tednov

Pričakovana življenjska doba:

v naravi 6–8 let,

				

v ujetništvu do 22 let

Slika 5.32: Glava ameriškega goža (foto: Nika
Janežič)

NASTANITEV IN OSKRBA

Minimalni nastanitveni standard za odraslo žival je 100
x 40 x 40 cm.
Dobro počutje mu zagotovimo s primerno podlago; šoto
ali lubjem, umetnimi ali pravimi rastlinami, skrivališči in
koreninami za plezanje. V primeru osamitve živali zaradi karantene ali bolezni, lahko kot podlago uporabimo
papirnate brisače. Posoda za vodo naj bo nizka in težka,
voda pa vedno čista in sveža.
Priporočamo 60 - odstotno zračno vlažnost, večji del
podlage naj bo suh.
Terarij naj ima toplo in hladno območje. Primerno temperaturo dosežemo z grelno žarnico ali grelno podlogo
in jo redno preverjamo s termometrom. Žarnice nikoli
ne namestimo v doseg živali, najbolje jo je namestiti nad
mrežast pokrov terarija. Če uporabljamo grelne kable ali
podloge, jih pritrdimo pod dno terarija in temperaturo
redno spremljamo.
Čistočo terarija ohranjamo z rednim odstranjevanjem
iztrebkov, po potrebi pa zamenjamo celotno podlago.
Dnevna temperatura terarija: 25-27 °C
Nočna temperatura terarija: 20 °C

Slika 5.31: Ameriški gož – portret (desno albino)
(foto: Nejc Rabuza in Leja Hrovatin)
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DOBROBIT

Ameriške gože lahko naseljujemo v paru, vendar pa
moramo živalim omogočiti dovolj prostora in možnost
umika.

Slika 5.33: Terarij za ameriškega goža (foto: Nika
Leben)

PREHRANA

Hranimo jih z različnimi vrstami glodavcev: mišmi, mnogosesnimi mišmi, hrčki, gerbili ali manjšimi podganami.
Zdravje kače zagotavljamo tudi z njeno prehrano, plen
mora biti zdrav in primerno prehranjen. Če kačo hranimo s celim plenom, ni treba dajati nobenih prehranskih
dodatkov.
Hranimo lahko:
z živim plenom
z usmrčenim plenom
z mrtvim plenom, ki je bil zamrznjen in odtajan
na sobni temperaturi

Slika 5.34: Podganji goliči in starejši mladiči (foto
Nika Janežič)
Mlade živali hranimo vsakih 7–10 dni, dokler ne dosežejo velikosti 80 cm. Če ima mladič velik terarij, ga nahranimo v manjšem prostoru, na primer plastični posodi,
da lažje najde svoj plen. Odrasle živali hranimo vsakih
14–30 dni.

DOLOČANJE SPOLA

Samice so daljše in težje od samcev. Samci imajo daljši
in ožji rep, pri samicah pa se njegova baza ostro zoži in
se gladko konča v konico. Najbolj zanesljiva metoda za
ugotavljanje spola pri kačah je sondiranje hemipenisov.

Živ glodavec lahko kačo z ostrimi zobmi poškoduje, zato
hranjenje vedno nadzorujemo in plen v primeru, da
kače ne zanima, odstranimo iz terarija.
Mladiče najprej hranimo z mišjimi goliči, v vodo pa jim
primešamo dodatek vitaminov. Nadaljujemo z večjimi
mladiči miši in podgan ali odraslimi predstavniki manjših vrst glodavcev. Velikost plena prilagodimo velikosti
glave kače.
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5.2.3
pasjeglavi udav
(Corallus caninus)

Razred:

Reptilia

Red:

Squamata

Družina:

Boidae

Rod:

Corallus

Vrsta:

Corallus caninus

BIOLOGIJA

Pasjeglavi udav je nestrupena, živorodna, drevesna
vrsta kače, ki živi v deževnih gozdovih južne Amerike.
Podnebje je tam monsunsko z visoko vlago (70-90 odstotkov) in visokimi temperaturami; podnevi do 30 °C,
ponoči 25 °C, pozimi pa znižajo za 2 - 3 ° C.

Ogroženost
po IUCN:

najmanj ogrožena vrsta

Slika 5.35: naravni habitat pasjeglavega udava,
Gvajana (foto: Peter Omejc)

Aktiven je ponoči, ko skrit na veji v zasedi preži na manjše opice, glodavce, netopirje in ptice. Pri lovu se zanaša
na termoreceptorje. Plen ubije s stiskanjem.
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Rokovanje ni priporočljivo, razen v nujnih primerih, saj
jim to povzroča velik stres. Premikajo se počasi, večino
življenja preživijo na drevesnih vejah v značilni legi - telo
elegantno navijejo na vejo in v sredo klobčiča položijo
glavo. Zelo redko se spustijo na tla.

Slika 5.36: Značilen predstavnik pasjeglavega udava
iz Gvajane (foto: Zlatko Golob).

Glava je značilne hruškaste oblike z majhnimi očmi, šarenica je rumeno obarvana. Na zunanjem robu čeljusti
imajo jamice s termo receptorji. Telo je močno in vitko, z
dolgim repom za oprijemanje vej.
Življenjska doba je 15 -20 let. Spolna zrelost nastopi pri
samici pri 4 do 5 letih, pri samcu pa pri 3 do 4 letih. Paritveno obdobje poteka novembra in decembra. Legla
imajo vsako drugo leto zaradi dolge brejosti, ki traja 6 do
7 mesecev. V povprečju izležejo 5 do 12 mladičev, dolgih
30 cm, ki so rjavordeče barve. Prva levitev poteče v nekaj
tednih po izleganju. V obdobju enega leta se obarvajo v
zeleno.

Slika 5.38: Pasjeglavi udav; mladič koralne barve,
odraščajoča žival že skoraj popolnoma zelene barve,
odrasla žival (foto: Jordi Dirks)

Slika 5.37: Odrasel par pasjeglavih udavov (Corallus
caninus) med parjenjem. (foto: Zlatko Golob).
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Poznamo tri geografsko različne tipe pasjeglavih udavov, ki se morfološko dobro razlikujejo. Od leta 2009 ločimo dve vrsti; Corallus caninus in Corallus batesii (Amazon basin tree boa, kamor spada tudi tretji geografski
tip).
Prva, manjša in svetlejše zeleno obarvana vrsta, živi
bolj severno, na območju Gvajane in Surinama. Luske
na glavi so večje, trebuh pa je bele barve. Po hrbtu ima
posamezne prečne bele črte. Kljub temu, da je bolj temperamentna, je v ujetništvu pogostejša.
Druga vrsta, C. batesii, naseljuje srednji del južne Amerike, predvsem porečje Amazonke. Najdemo jo v južnem
delu Gvajane, Surinama, Venezuele in vse do Kolumbije,
Peruja in Brazilije. Je temnejše zelene barve z odtenki
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rjave, vzorec na hrbtu pa dopolnjuje bela črta, ki sega
po celotni dolžini telesa, trebuh pa je rumen. Nekateri
predstavniki vrste na skrajnem jugu Peruja so izredno
temni, skoraj črni z rumenim trebuhom in jih uvrščamo
v tretji tip pasjeglavih udavov (Amazon basin). Dolg je
do 280 cm, medtem ko C. caninus doseže 120 - 180 cm.

FIZIOLOŠKI PODATKI
Dolžina telesa: 			

1,8 m

Spolna zrelost: 			

4 leta

Čas brejosti: 			

6–7 mesecev

Število mladičev na leglo:

5 - 12

Število legel: 			

vsako drugo leto

Dolžina izvaljenih mladičev:

35–50 cm

Teža izvaljenih mladičev:

20–50 g

Pričakovana življenjska doba:

v ujetništvu do 20 let

NASTANITEV IN OSKRBA

Slika 5.39: Črna pasjeglava boa (Amazon basin)
(http://www.reptilesmagazine.com/Breeding-Emerald-Tree-Boa)

UDOMAČITEV

Je prefinjena in zahtevna vrsta, ki jo lahko imajo v ujetništvu le profesionalni rejci.
Leta 1758 jo je prvi opisal Charles Linnaeus, ki ji je nadel
latinsko ime Corallus caninus. Ime rodu (Corallus) se nanaša na koralno barvo mladih živali, ime vrste (caninus)
pa na trikotno obliko glave, ki spominja na pasjo. K pasjemu izgledu pripomorejo tudi dolgi zobje zgornje čeljusti, ki so eni izmed najdaljših med nestrupenimi kačami.
Predhodniki udomačenih pasjeglavih udavov izhajajo iz
deževnih gozdov južne Amerike, kjer države vsako leto
določijo kvoto dovoljenega odvzema osebkov iz narave.

Slika 5.40: Dolg rep je pomemben pri pasjeglavem
udavu za oprijemanje vej (foto: Jordi Dirks)
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Minimalni nastanitveni standard priporoča terarij v velikosti 70 x 70 x 100 cm z veliko vejami in rastlinami. Debelina vej naj bo enaka debelini kačjega telesa. Visoko
vlago ohranjamo z rednim škropljenjem, kar dosežemo
z napravami za umetno pršenje. S tem kači omogočimo
tudi pitje kapljic z listov. Posodo z vodo namestimo na
višino, saj se drevesne vrste redko spustijo na tla. Terarij mora biti zračen, visoka vlaga in slabo prezračevanje
lahko vodita v respiratorne težave.
Primerno temperaturo dosežemo z grelno podlogo, ki
jo namestimo na steno terarija in redno preverjamo s
termometrom.
Za podlago uporabimo mešanico šote in lubja, redno
odstranjujemo iztrebke, po potrebi pa zamenjamo celotno podlago.
Dnevna temperatura terarija: 		

25-30 °C

Nočna temperatura terarija: 		

24-25 °C

Hladno obdobje (razmnoževanje,
od novembra do januarja): 		

23 °C

Slika 5.41: pasjeglavi udav v značilnem položaju na
veji (foto: Jordi Dirks)
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PREHRANA

Hranimo jih z glodavci, kot so miši, mnogosesne miši,
podgane in morski prašički. Ti naj bodo zdravi in hranjeni s primerno ter pestro hrano, saj je zdravje plena zelo
pomembno za zdravje kače.
Plen je lahko živ ali mrtev. Predhodno zamrznjen plen
mora biti odtajan ter ogret na sobno temperaturo. Hranjenje z živim plenom vedno nadzorujemo, saj lahko
glodavec z ostrimi zobmi kačo poškoduje. V primeru nezanimanja kače za hrano, ga odstranimo iz terarija.
Vitamine in minerale lahko apliciramo pod kožo glodavca pred hranjenjem in s tem zagotovimo, da jih kača zaužije.
Velikost plena prilagodimo velikosti glave kače. Če zaužije prevelik plen, ga lahko izbruha. Mladiče hranimo vsake 7 – 10 dni, odrasle udave pa vsake 3 tedne oziroma
hranjenje ponovimo šele, ko se iztrebijo.

Slika 5.43: Gravidna samica s čudovitim barvnim
odsevom UV svetlobe (foto: Zlatko Golob).

DOBROBIT

Pri ureditvi terarija imamo dve možnosti:
1.
Nastanitev v sterilnem terariju z brisačami
(primerna za čas karantene ali zdravljenja, 		
omogoča temeljito čiščenje in razkuževanje).
2.
Nastanitev v biotskem terariju (poskušamo
posnemati naravno okolje kače, z
razporeditvijo vej in raznolikimi rastlinami 		
ustvarimo zanimiv in pester prostor, kjer se
dobro počuti).
Nastanimo jih posamično, združimo jih le v času parjenja.

Slika 5.42: Odrasel samec pasjeglavega udava po
hranjenju (foto: Zlatko Golob)
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5.2.4
navadni udav
(Boa constrictor constrictor)

Razred:

Reptilia

Red:

Squamata

Družina:

Boidae

Rod:

Boa

Vrsta:

Boa constrictor

Ogroženost
po IUCN:

neopredeljena vrsta

BIOLOGIJA

Naseljuje deževne gozdove in bolj suha, travnata področja centralne in južne Amerike ter nekatere otoke. Je
nestrupena, živorodna, talno-drevesna vrsta.
Zaradi obilice plena in visoke vlage se pogosto zadržuje
v bližini rek. Je dober plavalec. Zavetje si poišče v krošnji nižjih dreves ali na tleh, v zapuščenih rovih manjših
živali.
Aktiven je predvsem ponoči, prehranjuje se z manjšimi
glodavci, dvoživkami, netopirji in pticami, odrasli pa tudi
z večjimi sesalci ter kuščarji. Lovi iz zasede in plen ubije s
stiskanjem. Podnevi si najde varno zavetje, kjer se lahko
ogreje.
Po hrbtu svetlo rjavo sivega telesa se vije oglat vzorec
temnejših rjavih lis, ki so proti repu vedno pogostejše in
bolj izrazite. Na koncu se povežejo in ves rep obarvajo v
rjavo rdečkasto barvo. Zaradi te značilnosti se imenuje
tudi rdečerepi udav. Barve in vzorec ga odlično zlijejo z
okolico v tropskem deževnem gozdu.
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ob kloaki večji ostrogi, s katerima med parjenem stimulira samico. Po 100-150 dneh ta izleže 25 mladičev, dolgih
30-50 cm.
Poznamo 10 podvrst, ki se med sabo razlikujejo predvsem po geografski razširjenosti. Ena izmed njih, Boa
imperator, je sedaj priznana kot samostojna vrsta. Naseljuje predele zahodno od Andov, predvsem Kolumbijo,
zato je poznana tudi pod imenom kolumbijski rdečerepi
udav. Od ostalih podvrst se razlikuje po močno temno
rdeče obarvanem repu in krajši telesni dolžini, doseže
do 2 m.

Slika 5.44: Značilna obarvanost repa pri navadnem
udavu (foto: Maša Rajšp)
Glava je srčaste oblike, na vsaki strani čez oko sega temnejša črta. Na ustnem robu in pod nosnicama ima
črno rjave lise.

Slika 5.45: Obarvanost glave navadnega udava
(foto: Maša Rajšp)

Telo je dolgo, gibko in močno. Manjše živali zelo dobro
plezajo, večje pa se zadržujejo bolj pri tleh.
V naravi je samotar, družbo si poišče le med paritvenim
obdobjem, ki poteka v sušnem delu leta. Spolno zrelost
doseže pri 2 - 4 letih oziroma dolžini 1,5 m. Samec ima
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UDOMAČITEV

V ujetništvi je zelo priljubljen zaradi lepote, preproste
oskrbe, rokovanja in razmnoževanja. V nekaterih habitatih je populacija divjih udavov močno okrnjena zaradi
lova za prodajo kot ljubljence, mesa in kož.
Poznamo več kot 2000 barvnih variacij in vzorcev; albino, črni, rdeči, sivi in karamelni odtenki.

NASTANITEV IN OSKRBA

Minimalni nastanitveni standard predpisuje terarij velikosti 200 x 100 x 170 cm. Dobro počutje dosežemo
z veliko vejami in skrivališči, kot podlago uporabimo
šoto, lubje ali mešanico obojega. Za čas karantene ali
zdravljenja lahko uporabimo papirnate brisače.
Posoda za vodo naj bo dovolj velika, da vanjo zleze cela
žival, voda pa vedno sveža in čista.
Primerno temperaturo zagotovimo z grelnimi kabli, talnimi grelci ali ploščami ter z grelnimi žarnicami, ki morajo biti ustrezno nameščene nad bivalnim prostorom.
Priporočamo čas osvetlitve 12 ur in vlago v višini 6070%.
Dnevna temperatura terarija: 26–29 °C
Nočna temperatura terarija: 22 °C
Vroča točka: do 35 °C

Slika 5.47: Mladiči in mlad navadni udav (foto:
Bioexo boas in Leja Hrovatin)

FIZIOLOŠKI PODATKI
Telesna teža: 			

10–15 kg, lahko

				

tudi do 25

Dolžina telesa: 			

2–3 m (lahko do 4 m)

Spolna zrelost: 			

2 leti (pri dolžini

				

1,5 m)

Čas od parjenja
do izleganja mladičev: 		

100–150 dni

Število mladičev na leglo:

25 (lahko tudi do 50)

Število legel: 			

na 2 leti ali manj

Dolžina izleženih mladičev:

35 do 55 cm

Pričakovana življenjska doba:

v naravi 20 do 30 let,

				

v ujetništvu do 40 let
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Slika 5.48: primer urejenega terarija za navadnega
udava (foto: Maša Rajšp)
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Slika 5.49: Rdečerepi udav v skrivališču (foto: Nika
Janežič)

PREHRANA

Hranimo jih z glodavci, kot so miši, hrčki, mnogosesne
miši, gerbili, podgane in morski prašički ter zajci in kunci. Ti naj bodo zdravi in hranjeni s primerno ter pestro
hrano, saj je zdravje plena pomembno za zdravje kače.
Plen je lahko živ, usmrčen ali mrtev in predhodno zamrznjen, odtajan ter ogret na sobno temperaturo. Hranjenje z živim plenom vedno nadzorujemo in glodavca
nikoli ne pustimo v terariju, če kača ni pripravljena na
hranjenje, saj jo lahko z ostrimi zobmi poškoduje.
Vitamine in minerale lahko apliciramo pod kožo glodavca pred hranjenjem in s tem zagotovimo, da jih kača zaužije.
Velikost plena prilagodimo velikosti glave kače.
Mladiče hranimo z manjšimi vrstami glodavcev ali njihovimi mladiči vsak teden. Odrasle kače hranimo na 3 – 4
tedne.

DOBROBIT

Navadni udav velja za zelo aktivno in radovedno kačo.
Prostoren in razgiban terarij s posodo za kopanje in
skrivališči mu bo omogočil primerno aktivnost in dobro počutje. Gojimo jih posamično, združimo jih v času
razmnoževanja.
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5.2.5
kraljevi piton
(Python regius)

Razred:

Reptilia

Red:

Squamata

Družina:

Boidae

Rod:

Python

Vrsta:

Python regius

Ogroženost
po IUCN:

najmanj ogrožena vrsta

BIOLOGIJA

Kraljevi pitoni izvirajo iz zahodne podsaharske Afrike,
kjer živijo v nižinskih delih tropskih gozdov in savanah.
So talna vrsta, s čokatim telesom. V dolžino zrastejo do
130 cm in so najmanjši med afriškimi pitoni. Telo je rumeno rjave barve z rjavo črnim mrežastim vzorcem po
hrbtu, trebuh je bel.
Večino življenja preživijo v skrivališču v tleh, v zapuščenih rovih glodavcev. Aktivni so ponoči, ko lovijo miši,
podgane, gerbile in ptice. Niso strupeni, plen ubijejo s
stiskanjem.

Slika 5.50: Naravni habitat kraljevega pitona v podsaharski Afriki (foto: Peter Omejc)
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Imajo čokato telo in kratek rep, niso dobri plezalci. Glava
je majhna, ovalne oblike. Na zgornji ustnici imajo jamice,
v katerih so termo receptorji za zaznavanje plena.
Spolno dozorijo pri 2-3 letih oziroma pri 130 cm dolžine
in teži 600 – 800 g. Paritvena sezona traja od septembra
do novembra. Samice v skrivališču izležejo 3 – 8 jajc, ki
jih ovijejo s svojim telesom in ogrevajo s krčenjem mišic.
Po 50 -70 dneh se izležejo mladiči.

Slika 5.51: Jajca kraljevega pitona in izleganje
mladiča (foto: Nika Glavina in Anže Novak)

UDOMAČITEV

Zaradi svojega mirnega značaja in majhne velikosti so
ena izmed najpogostejših vrst v ujetništvu. Angleško
ime (ball python) izhaja iz obnašanja kače ob stresu,
ko telo zvije v kroglo okrog glave. Poznamo ga tudi pod
imenom kraljevi piton (regius latinsko pomeni kraljevi),
saj naj bi jih vladarji v Afriki, med njimi tudi Kleopatra,
nosili za vratom kot okrasje.
Na teraristični trg je prodrl v 80. letih prejšnjega stoletja, vendar pa je takrat veljal za zelo zahtevno kačo. Vsi
primerki so bili ulovljeni v naravi in se v ujetništvu niso
radi prehranjevali, lastniki so jih morali prisilno hraniti.
Kasneje so prodajalci začeli ponujati mladiče, ki so jih
pridobili iz jajc v naravi ujetih gravidnih samic. Ti so se v
ujetništvu normalno prehranjevali.
Zadnja leta so zelo priljubljeni, poznamo tudi veliko različnih vzorcev in barv – že več kot 7000. Žal pa se zaradi
parjenja v sorodstvu pojavljajo zdravstvene težave pri
nekaterih barvnih različicah.

Slika 5.52: Kraljevi piton – portret, različni vzorci in
barve (foto: Leja Hrovatin, Nina Bajec, Nika Glavina
in Tilen Holynski)
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FIZIOLOŠKI PODATKI
Telesna teža: 			

1,5–2,5 kg

Dolžina telesa: 			

100–130 cm

				

(redko do 150 cm)

Spolna zrelost: 			

ob starosti 2–3 let

Čas od parjenja do izvalitve jajc: 44–54 dni
Število jajc na leglo: 		

3–8 jajc

Število legel: 			

1 na leto

Čas inkubacije jajc: 		

55–71 dni

Temperatura inkubacije jajc:

29–32 °C

Dolžina izvaljenih mladičev:

25–40 cm

Teža izvaljenih mladičev:

65–103 g

Pričakovana življenjska doba:

20–30 let

PREHRANA

Pitone hranimo z mišmi, mnogosesnimi mišmi, gerbili,
podganami in budrami. Glodavci naj bodo zdravi in hranjeni s primerno ter pestro hrano, saj je zdravje plena
vpliva na zdravje kače.
Mladiče hranimo vsak teden, odrasle kače pa vsake 3 – 4
tedne. Če je kač v terariju več, jih med hranjenem ločimo, da ne pride do poškodb zaradi grizenja.
Hranimo lahko z živim ali mrtvim plenom. Mrtev in
predhodno zamrznjen plen naj bo odtajan ter ogret na
sobno temperaturo. Hranjenje z živim plenom vedno
nadzorujemo. Če kača ni pripravljena na hranjenje, glodavca odstranimo iz terarija, saj jo lahko z ostrimi zobmi
poškoduje.

NASTANITEV IN OSKRBA

Minimalni nastanitveni standard določa terarij velikosti
100 x 50 x 50 cm. Podlaga naj bo šota, lubje ali mešanica obojega, dodamo rastline, več skrivališč in posodo za
vodo.
Primerno temperaturo dosežemo z grelno žarnico ali
grelno podlogo in jo redno preverjamo s termometrom.
Žarnice namestimo nad mrežast pokrov terarija. Če
uporabljamo grelne kable ali podloge, jih pritrdimo pod
dno terarija in temperaturo redno spremljamo. Primerna je 12 urna osvetlitev.
Vlažnost zraka naj bo 40 - 50%, med levitvijo jo lahko
povečamo na 70%. Terarij naj bo zračen.
Toplejši del terarija:
Hladnejši del terarija:

28–30 °C
24–26 °C

Slika 5.55: Kraljevi piton pri hranjenju (foto: Maša
Kerin)

Slika 5.53: Primeren in lično urejen terarij za kraljevega pitona (foto: Anže Novak)

Slika 5.54: Kraljevi piton na veji (foto: Maša Rajšp)
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DOBROBIT

Pitone lahko nastanimo v paru ali kombinaciji 1 samca
in 2-3 samic. Terarij naj bo prostoren in ima več skrivališč, ki živalim omogočajo umik.
Reja v t.i. rack sistemu
Nekateri rejci kraljeve pitone gojijo v predalnih omarah.
Živali so individualno ali v paru nameščene v nizke plastične predale s stelijo, skrivališčem in posodo za vodo.
Taka namestitev posnema njihovo naravno domovanje,
kjer večino časa preživijo v rovu v tleh oziroma skrivališču. Velikost predala prilagodijo kači, ogrevajo pa jih z
grelnimi podlogami. Vzdrževanje higiene in skrb za živali
je v takem sistemu preprosta. Omogoča namestitev velikega števila živali na enem mestu.
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5.3 Želve
5.3.1
leopardja želva
(Stygmochelys pardalis)

Razred:

Reptilia

Red:

Testudines

Družina:

Testudinidae

Rod:

Stygmochelys

Vrsta:

Stygmochelys pardalis

Podvrsti:

Stygmochelys pardalis
pardalis
Stygmochelys pardalis

BIOLOGIJA

Leopardja želva ima raznolik življenjski prostor. Naseljuje etiopsko višavje in puščavo v Somaliji ter celoten
vzhodni del afriškega kontinenta do skrajnega juga Južnoafriške republike. Na zahodu njen obseg omejujejo
tropski deževni gozdovi Konga, na vzhodu pa Indijski
ocean. Zaradi velike geografske razširjenosti prihaja do
razlik v njihovi prilagoditvi na biotop in razpoložljivosti
hrane v njem, ki je povezana z njihovo rastjo in velikostjo. Populacije leopardje želve najdemo v savanah, polpuščavah, na visokih planotah pa tudi v že skoraj sredozemskem podnebju Južne Afrike.

babcocki
Ogroženost
po IUCN:

najmanj ogrožena vrsta
(least concern, CITES II)

Slika 5.56: Območje med puščavo in bolj rodovitnim savanskim ozemljem (Kalahari), ki ga v Afriki
pogosto naseljujejo leopardje želve (foto: Namibija,
Peter Omejc)
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Ločimo dve podvrsti leopardje želve: Stygmochelys pardalis pardalis in Stygmochelys pardalis babcocki. Razlikujeta se po geografski razširjenosti in nekaterih anatomskih značilnostih. S. p. pardalis naseljuje skrajni jug
Afrike, babcocki pa centralni in severni del. Poleg geografske razširjenosti je pri določevanju podvrste najbolj
zanesljiv način ločevanja obarvanost oklepa mladičev. S.
p. pardalis ima na hrbtnih roženih ploščah oklepa po dve
črni piki, medtem ko ima S. p. babcocki le eno. S starostjo
pa oklep obeh potemni in dobi nepravilen vzorec. Zelo
stari osebki so pogosto enotne temno rjave barve. Populacije iz bolj suhih predelov so običajno svetlejše.

Slika 5.58: Preživela leopardja želva po požaru v
nacionalnem parku Masai Mara v Keniji (foto: Peter
Omejc)

UDOMAČITEV

Rodovno ime leopardje želve izvira iz grških besed 'sigma' – pika in 'chelone' – želva. Pardalis je latinski pridevnik iz besede pardus, kar pomeni leopard in se navezuje na vzorec oklepa želve.

Slika 5.57: Prostoživeča leopardja želva (S. p.
babcocki) pri sončenju v severni Namibiji (foto: Peter
Omejc)

Je dnevno aktivna vrsta, ob visokih temperaturah le
zjutraj in zvečer. V času suše miruje. Kot skrivališče uporablja šope posušenega rastlinja ali brloge drugih živali.
Prehrana je rastlinska: zelišča (npr. Hermannia quartiniana, Tribulus terrestris), trave (npr. Eragrostis lemanniana),
sočnice (npr. Portulacaria afra, Crassula sp.). Občasno zaužije tudi cvetove, gobe, jagodičje, fige, iztrebke drugih
živali in kosti.
V času parjenja se samci borijo za samice. Med dvorjenjem so zelo nežni, samec redko grize samico, večinoma
ji le sledi in jo obkroža. Med parjenjem samec proizvaja
zvoke, podobne globokemu izdihu. Samica v naravi izleže jajca v začetku toplejšega obdobja, od maja do junija
ali od oktobra do novembra. Zarodki v jajcih lahko v hladnejšem obdobju vstopijo v mirovanje. Izvaljeni mladiči
lahko v zemlji počakajo, dokler je dež ne razmehča, da
pridejo na površje. Mladiči imajo mehak oklep. Prva leta
rastejo počasi. Telesna masa se jim podvoji v 2 do 3 letih. Mladiče v naravi ogrožajo ujede, lisice, šakali, mungi
in varani. Odrasle ogrožajo požari. Največjo nevarnost
jim predstavlja človek s krčenjem življenjskega prostora,
ogroža jih tudi tekmovanje za hrano z domačimi živalmi
in nezakonito jemanje iz narave.
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Oklep leopardje želve je izrazito kupolast, dorzalne plošče so pogosto rahlo izbočene. Robnih plošč je 10–12. Piramidast oklep se pojavlja tudi pri želvah v naravi. Luske
glave so sive, proti vratu pa prehajajo v rumeno. Noge
imajo 5 močnih zraščenih prstov s kratkimi kremplji.
Luske nog so močne in debele. Rep je prekrit z roženo
konico brez trna.

Slika 5.59: Čudovit vzorec odrasle samice leopardje
želve (foto: Peter Omejc)
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FIZIOLOŠKI PODATKI
Telesna masa: 			

do 13 kg (centralna

				

in vzhodna Afrika),

				

do 40 kg (skrajni

				

sever in skrajni jug

				

razširjenosti)

Dolžina telesa: 			

do 450 mm

				

(centralna in

				

vzhodna Afrika), do

				

700 mm (skrajni

				

sever in skrajni jug)

Spolna zrelost: 			

pri približno 10 letih

				

(dolžina 25 cm)

Število jajc na leglo: 		

6–15 (velikost

				

41–46 mm)

Število legel: 			

3–7

Čas inkubacije jajc: 		

90–400 dni

Masa izvaljenih mladičev:

30 g

Pričakovana življenjska doba:

50–80 let,

				

lahko čez 100 let
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DOLOČANJE SPOLA

Samci: manjši, podolgovat oklep, konkaven trebušni del
oklepa, dolg rep
Samice: večje, oklep je okrogel, trebušni del oklepa raven, kratek rep

Slika 5.62: Plastron leopardje želve pri samici (levo)
in samcu (desno) (foto: Zlatko Golob)

NASTANITEV IN OSKRBA

Tudi leopardja želva potrebuje za primerno namestitev
v ujetništvu zunanji in notranji prostor. Njegovo velikost
določa minimalni standard, ki je zakonsko predpisan
(Uradni list RS, št. 90/01 z dne 15. 11. 2001). Velikost
ograde izračunamo tako, da dolžino želve pomnožimo
s koeficientom 8. Širina terarija je enaka polovici njegove dolžine. Za vsako dodatno žival je treba površino
povečati za 10 odstotkov, od pete živali naprej pa za 20
odstotkov. Za 30 cm dolgo želvo je primerna velikost bivališča 240 x 120 cm. Leopardje želve gojimo v skupini z
enim samcem in več samicami. Samci se med sabo spopadajo.

Slika 5.60: Odrasli osebki S. p. pardalis iz Južne
Afrike (foto: Peter Omejc)

Slika 5.61: Čudovita samica S. p. babcocki iz Etiopije
(foto: Peter Omejc)
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Slika 5.63: Primerno urejena ograda za leopardjo
želvo z zunanjim in notranjim prostorom (foto: Peter
Omejc)
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V toplem obdobju jih nastanimo v zunanji ogradi. Nudimo jim prostor za hojo in sončenje, napajališče in zatočišče, kamor se želve lahko umaknejo v času počitka.
Aktivne so čez celo leto, zato jih v hladnem obdobju preselimo v notranji ogrevan prostor.
Priporočena temperatura v notranjem prostoru je med
25 in 30 °C. Ponudimo jim vročo točko z dodatnim
ogrevanjem, kjer temperatura doseže do 45 °C. Nočna
temperatura lahko pade na sobno temperaturo. Kot
substrat uporabimo pesek, sekance, šoto, vrtno prst,
slamo. Pomembna je UVB-osvetlitev. Najprimernejše
so kombinirane UVA- in UVB-žarnice s svetlobnim spektrom med 290 in 400 nm. Za sintezo vitamina D3 je odgovoren spekter med 290 in 305 nm. Stopnja obsevanja
z UVB-žarki se meri v mikrovatih na kvadratni centimeter (μW/cm2). Večina komercialnih žarnic, namenjenih
puščavskim plazilcem, ima za polovico manjšo stopnjo
obsevanja, kot jo ima sonce ob poldnevu (100–150 μW/
cm2). Take žarnice so zaradi nizke intenzivnosti lahko
prižgane čez dan, ob večjih vrednostih pa je čas obsevanja treba omejiti. Dnevno potrebujejo 12 ur svetlobe.
Pomembna je razdalja med živaljo in grelnim telesom,
saj lahko to povzroči opekline.
Temperatura notranjega prostora:	

25–30 °C

Temperatura vroče točke: 

45 °C

Minimalna temperatura zunanjega prostora:

15 °C

Poleti želvam ponudimo pašo v zunanji ogradi. Dodamo
jim tudi seno. Gojene v notranjih prostorih lahko hranimo s sveže narezano travo. Pomembno je, da je obrok
čim bolj raznolik. Kot dodatek se lahko dodajo razne
vrste zelenjave (buče, kumare, paprika, radič ipd.). Sadje
in solate v prehrani niso priporočljivi. Za seznam primernih rastlin glej poglavje o afriški ostrogasti želvi.

Slika 5.65: Primerna hrana v poletnem času je tudi
sveža trava (foto: Peter Omejc)

PREHRANA V UJETNIŠTVU

Leopardja želva je rastlinojed. Zdrav obrok sestoji iz trav,
zelišč, dišavnic, listov opuncije (70 odstotkov), zelenjave
in sena (27 odstotkov) in vitamini in minerali (3-5%). V
popolnem obroku potrebujejo: okoli 1–5–7 odstotkov
proteinov, 3,8–6,5 odstotka maščobe, 35–75 odstotkov
surovih vlaknin in minerala Ca in P v razmerju 5 : 1. Pri
razmerju 1,2 : 1 prihaja do presnovne bolezni kosti.
Priporočen vnos vitamina D3 je 10–20.000 IE/kg telesne teže dnevno. Minerale si želve pridobijo z zaužitjem
zemlje, kosti, lupin in mineralno-vitaminskih dodatkov.

Slika 5.64: Primerno sestavljen obrok za ostrogaste
(Geochelone sulcata), leopardje (Geochelone pardalis) in širokorobe želve (Testudo marginata) (foto:
Zlatko Golob)
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5.3.2
Grška želva
(Testudo hermanni)

Razred:

Reptilia

Red:

Testudines

Družina:

Testudinidae

Rod:

Testudo

Vrsta:

Testudo hermanni

Podvrste:

Testudo hermanni hermanni
Testudo hermanni boettgeri
Testudo hermanni
hercegovinensis

Ogroženost
po IUCN:
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najmanj ogrožena vrsta

BIOLOGIJA

Grško želvo delimo na tri podvrste, ki se razlikujejo po
geografski razširjenosti in anatomskih značilnostih. Zahodna podvrsta (Testudo hermanni hermanni) naseljuje
priobalna področja južne Francije, severovzhodno Španijo, tirensko in južno jadransko obalo Italije, Sicilijo,
Sardinijo, Korziko in Baleare. Na severovzhodni obali
Italije se meša z vzhodno podvrsto (Testudo hermanni
boettgeri). Ta je razširjena po celem Balkanu (južna Romunija, Bolgarija, Grčija, Makedonija, Kosovo, Albanija,
Črna gora, Srbija, Bosna in Hercegovina, evropski del
Turčije). Naseljuje tudi severni del Hrvaške in nekatere
otoke Kvarnerja (Cres, Lošinj, Pag, Rab, Krk), proti južni
jadranski obali pa prehaja v tretjo, dalmatinsko podvrsto (Testudo hermanni hercegovinensis). Ta naseljuje ozek
pas ob morju, ki je severno omejen na okolico Zadra,
na jugu pa na mejnem območju med Albanijo in Črno
goro ponovno prehaja v vzhodno podvrsto. Nekateri avtorji uvrščajo populacije severne Hrvaške h dalmatinski
podvrsti, a so po anatomskih značilnostih (velikost) bližje vzhodni. Zaradi človekove dejavnosti imajo danes vse
podvrste močno zmanjšano in razdrobljeno območje
razširjenosti.
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Slika 5.66: Habitat grške želve na otoku Cres (foto:
Peter Omejc)
Največjo velikost doseže vzhodna podvrsta, sledi zahodna, najmanjša pa je dalmatinska podvrsta. Podvrste se
razlikujejo po obarvanosti oklepa, prisotnosti dimeljnih
ploščic in barve lusk na ličnem področju. Oklep vseh želv
je sestavljen iz koščene osnove, ki jo pokrivajo tanke keratinske ploščice, ki mu dajejo barvo. Hrbtni del oklepa
grške želve je olivno rumene do rjave barve. Robne in rebrne ploščice imajo 1/3 obarvano črno, vretenčne pa le
sprednji rob. Zahodna podvrsta ima na zadnji vretenčni
ploščici črn vzorec v obliki ključavnice. Pri vzhodni podvrsti se pojavljajo hipomelanistični osebki z manjšim deležem ali odsotnostjo črne barve. Trebušni del oklepa je
bel z dvema črnima trakovoma, ki potekata od sprednjih
proti zadnjim nogam. Pri zahodni podvrsti sta trakova
sklenjena, pri vzhodni pa prekinjena na stikih ploščic. Pri
dalmatinski podvrsti sta prisotna oba tipa. Pri samicah
vseh podvrst je stik med trebušno in stegnenično ploščico mehkejši, da samicam omogoči lažji prehod jajca iz
kloake. Dimeljne ploščice so pri zahodni in vzhodni podvrsti prisotne, pri dalmatinski so odsotne ali se pojavljajo samo na eni strani. Vse imajo preklano nadrepno
(suprakavdalno) ploščico (razlika s Testudo graeca). Podvrste razlikujemo tudi po obarvanosti glave. Zahodna
ima na področju lic rumeno obarvane luske, vzhodna in
dalmatinska podvrsta pa rumenih lusk po licih nimata.

Slika 5.67: Karapaks dalmatinske grške želve (foto:
Peter Omejc)

Slika 5.68: Plastron dalmatinske grške želve (foto:
Peter Omejc)

Slika 5.69: Odsotnost dimeljske (ingvinalne) ploščice
pri dalmatinski grški želvi (foto: Peter Omejc)
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Slika 5.70: Plastron vzhodne grške želve (foto: Peter
Omejc)

Slika 5.72: Karapaks vzhodne grške želve (foto:
Zlatko Golob)

Slika 5.71: Karapaks vzhodne grške želve (foto:
Zlatko Golob)

Slika 5.73: Hipomelanistična vzhodna grška želva
(foto: Zlatko Golob)
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Habitat grški želvi predstavljajo makija, suhi travnik,
pašniki in svetli sredozemski hrastovi in borovi gozdovi.
Najdemo jo tudi v oljčnih nasadih, vinogradih, sadovnjakih in na robovih polj. Naseljuje nižje ležeče ravnice, na
goratih področjih Grčije jo nadomesti Testudo marginata. Biva na stalnih območjih, teritoriji posameznih živali
se prekrivajo. V času parjenja se samec v iskanju samic
odpravi izven lastnega teritorija. Samica ima domače
območje veliko 0,9–7,4 ha, samec 0,7–4,6 ha. V severnejših območjih razširjenosti je domače območje večje
zaradi manjše razpoložljivosti in razdrobljenosti primernega habitata. Želva ima odličen občutek za orientacijo,
če jo preselimo, je sposobna prehoditi več kilometrov
do doma. V raziskavi z vrsto Gopherus agassizii se je želva vrnila v do 8 km oddaljeno domače območje.
Aktivna je v toplejšem obdobju, od konca februarja in
marca do oktobra. Po hibernaciji se razmnožuje in intenzivno hrani. Je omnivor, ki zaradi siromašnega okolja
izkorišča pester vir hranilnih snovi. Prehranjuje se z zelišči, travami, odpadli sadjem, kmetijskimi pridelki, polži,
črvi, mrhovino in iztrebki.

Slika 5.74: Karapaks zahodne podvrste grške želve
(foto: Zlatko Golob)

Slika 5.76: Z zauživanjem jajca želve poskrbijo za
vračanje hranilnih snovi po izleganju (foto: Zlatko
Golob)

Slika 5.75: Plastron zahodne kopenske želve (foto:
Peter Omejc)
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V času parjenja samec prehodi velike razdalje v iskanju
samic. Med seboj se zanje spopadajo z grizenjem in
prevračanjem. Samici dvori z zasledovanjem in grizenje
zadnjih nog. Če je samica pripravljena, se pred samcem
ustavi in mu dovoli parjenje. Med kopulacijo ima samec
odprta usta z iztegnjenim jezikom, oglaša se z visokimi
piskajočimi zvoki. Po uspešnem parjenju samica v maju
ali juniju odloži jajca. Čas inkubacije je odvisen od temperature okolja, pri večini populacij traja okoli 2 meseca.
Spol je odvisen od temperature v 1/3 valjenja, pri temperaturah nad 30 °C se pod vplivom povečanega izločanja estrogenov izvalijo samice, pod 28 °C samci. Vmesne
temperature povzročijo mešana legla.
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UDOMAČITEV

Slika 5.77: Izvalitev grških želv (foto: Peter Omejc)
Mlade grške želve predstavljajo plen ujedam, ježem,
divjim prašičem, podivjanim psom in mačkam. Odrasle
plenijo večje ptice, ki jih s spustom z velike višine razbijejo na skalah. Ogrožajo jih tudi požari in tekmovanje
za hrano z drobnico. Največjo nevarnost jim predstavlja
človek z uničevanjem primernega habitata.

Slika 5.78: Karapaks divje grške želve, ki je preživela
požar. Poškodovani sta bili kostna in keratinasta
plast oklepa. Obe sta se zacelili, a nista ohranili
prvotne oblike in vzorca. (foto: Peter Omejc)

HIBERNACIJA V NARAVI

Grška želva v hladnejšem obdobju leta hibernira. Hibernacija je postopno zniževanje aktivnosti in metabolizma
živali. Do jeseni se intenzivno hrani, nato jo nižje temperature in krajša fotoperioda spodbudita k iskanju primernega kraja za mirovanje. Dolžina hibernacije je odvisna od lokalnega podnebja, traja 4–6 mesecev. Telesna
temperatura ji pade tudi pod ledišče. Frekvenca srca je
1–5 udarcev na minuto.
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Človek je grške želve gojil že v antiki. Pogoste so bile na
vrtovih rimskih vil, radi so jih podarjali kot darila. Uporabljali so jih tudi za izdelavo glasbenih instrumentov. S
širjenjem velikih imperijev so po Sredozemlju potovale
tudi grške želve. Mnogokrat so na novo prinesene želve prišle v stik z domačimi podvrstami želv in se z njimi
parile. Nekatere populacije Testudo hermanni hermanni
v okolici razvalin antičnih mest imajo zato pogosto značilnosti Testudo hermanni boettgeri. V srednjem veku so
grške želve gojili v samostanskih vrtovih in jih uporabljali
za hrano v času posta. V kasnejših stoletjih so postale
najpogosteje gojena vrsta želve v Evropi. Pogosteje je
bila gojena vzhodna podvrsta, ki so jo vnesli tudi v države izvora zahodne in dalmatinske podvrste grške želve.
To je povzročilo še dodatno križanje med podvrstami in
danes otežuje natančno identifikacijo podvrste.

Slika 5.79: Apolon igra na liro iz želvinega oklepa in
rogov antilope – starogrška obredna posoda (foto:
Peter Omejc)

ANATOMSKE IN FIZIOLOŠKE
ZNAČILNOSTI VRSTE

Ima kopenski tip nog, ki so postavljene vertikalno na
telo, so kratke in močne. Pokrite so z debelimi luskami.
Imajo 4 ali 5 prstnic, ki so zraščene z mišičnino. Končujejo se s kratkimi debelimi kremplji. Rep se končuje z lusko
v obliki trna.
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FIZIOLOŠKI PODATKI:
Telesna masa:

Testudo hermanni hermanni – do 1,2 kg
Testudo hermanni boettgeri – do 4 kg
Testudo hermanni hercegovinensis – do 1 kg
Dolžina telesa:
Testudo hermanni hermanni – do 190 mm
Testudo hermanni boettgeri – do 340 mm
Testudo hermanni hercegovinensis – do 147 mm
Spolna zrelost: 
v naravi 8–14 let, v ujetništvu 7–8 let.
Število jajc na leglo:
Testudo hermanni hermanni – do 5
Testudo hermanni boettgeri – do 9
Testudo hermanni hercegovinensis – do 5
Število legel:
Testudo hermanni hermanni – 2
Testudo hermanni boettgeri – 3
Testudo hermanni hercegovinensis – 2
Čas inkubacije jajc:
90 dni (Testudo hermanni hercegovinensis – 60 dni)
Masa izvaljenih mladičev: 
10–15 g
Življenjska doba: 
v naravi do 30, v ujetništvu do 100 let.

Slika 5.80: Dve skupini potomcev samice grške
želve, izvaljenih v eni sezoni v razmaku dveh tednov
(prve tri živali so prvo, naslednjih šest pa drugo leglo) (foto: Peter Omejc)

DOLOČANJE SPOLA

Spolni dimorfizem je izrazit.
Samec je manjši, marginalne (stranske) ploščice nad zadnjimi nogami so daljše, ima vbočen trebušni del oklepa, daljše zadnje noge, daljši rep.
Samica je večja, oklep je bolj okrogel, trebušni del oklepa je raven, ima krajše zadnje noge in krajši rep.
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Slika 5.81: Odrasel par dalmatinske grške želve –
samec levo, samica desno (foto: Peter Omejc)
Pri spolno nezrelih živalih spol določamo z endoskopijo
ali DNK-testiranjem.

NASTANITEV IN OSKRBA

Grške želve v toplejše delu leta nastanimo v zunanji ogradi. Uredimo jo na sončnem prostoru, zasadimo jo s
travo in sredozemskimi rastlinami. Pomembno je dobro
temeljenje ograde, ki prepreči pobeg. Uredimo ji prostor
za sončenje, hojo, napajališče, prostor za odlaganje jajc,
skrivališča in zavetje, kamor se lahko umakne v slabem
vremenu. Za prehodno obdobje pred in po hibernaciji
imamo pripravljeno notranjo nastanitev. Uporabimo jo
tudi za bolne živali in živali, ki ne hibernirajo. Minimalna
velikost notranjega bivališča je enaka zunanjemu. Za nastil priporočamo lesne sekance, lubje, žaganje, slamo ali
seno. V terariju ustvarimo temperaturno razliko, z vročo
točko in hladnejšim delom. Želva potrebuje UVB-osvetlitev, najprimernejše so kombinirane UVA/UVB-žarnice, ki
oddajajo UVB-žarke in toploto. Zaradi zniževanja količine oddanih UVB-žarkov žarnice menjamo po navodilih
proizvajalca.
Minimalna velikost bivalnega
prostora za 1 žival (d x š):



Temperatura notranjega prostora:

270 x 130 cm
25–30 °C

Temperatura pod vročo točko:	

45 °C

Temperaturna meja, ko preselimo
živali v notranji prostor
ali začnemo hibernacijo:	

8 °C

DOBROBIT

Grške želve gojimo v skupinah z enim samcem in več
samicami. Če imamo v skupini več samcev, smo pozorni
na agresijo in jih po potrebi ločujemo.
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PREHRANA V UJETNIŠTVU

Slika 5.82: Ustrezna prehrana grške želve so razna
zelišča, trave in zelenjava (foto: Peter Omejc)

Grške želve so rastlinojede. Ponudimo jim zelišča, trave, zelenjavo. Komercialno pripravljene vitaminsko-mineralne-aminokislinske dodatke jim nudimo v obliki
praškov in vodnih raztopin. Vedno jim zagotovimo čisto
pitno vodo.

Slika 5.83: Zunanja paša je najprimernejša prehrana grške želve (foto: Peter Omejc)
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5.3.3 Afriška
ostrogasta želva
(Centrochelys sulcata)

Razred:

Reptilia

Red:

Testudines

Družina:

Testudinidae

Rod:

Centrochelys

Vrsta:

Centrochelys sulcata

Ogroženost
po IUCN:
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ranljiva

BIOLOGIJA

Afriška ostrogasta želva izvira iz ozkega polpuščavskega
pasu južno od Sahare, ki se razteza od atlantske obale
do obale Rdečega morja. Obsega dele Senegala, Mavretanije, Malija, Nigra, Čada, Sudana in Etiopije. Nekdaj je
naseljevala celoten sklenjen pas, danes pa populacije
najdemo le še v posameznih žepih primarnega habitata.
Deževna doba traja od junija do oktobra. V tem obdobju
se povečajo potrebe po hrani, želve so bolj teritorialne
in se razmnožujejo. Samica pred izleganjem tla omehča
z urinom, nato z zadnjimi nogami izkoplje luknjo, kamor
izleže jajca. Izvalitev mladičev pogosto sovpada z deževno dobo, saj je zemlja, v katero so samice odložile jajca, pretrda. Mladiči imajo v naravi mnogo sovražnikov.
Spolno jih dozori le 3–5 odstotkov. Edini sovražnik odraslih živali je človek.
Sušno obdobje traja od novembra do maja. Takrat miruje, aktivna je lahko tudi ponoči. Če telesna temperatura
preseže 41 °C, se slini in izgublja toploto z evaporacijo.
Koplje dolge rove za umik pred vročino, nizkimi temperaturami in požari. Brlog predstavlja bivalno okolje tudi
drugim živalim in mladičem. Ti do približno petega leta
lastnega brloga ne kopljejo.
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Slika 5.85: Samec ostrogaste želve z izrazitim gularjem (puščica) (foto: Zlatko Golob)

Slika 5.84: Parjenje pri afriški ostrogasti želvi (foto:
Zlatko Golob, Tropic ZOO, Belgija)

UDOMAČITEV

Afriška ostrogasta želva že tisočletja sobiva s človekom.
Domačini jih spoštujejo kot svete živali. Zaradi dolge
življenjske dobe predstavljajo vez z njihovimi predniki.
Plemenski poglavarji so jih uporabljali kot simbolična
darila. Nekatera plemena jih jedo.

Notranja telesna temperatura želve je odvisna od temperature okolice. Vzdržuje jo s premikanjem med toplejšimi in hladnejšimi območji. Optimalni potek fizioloških
procesov je pri temperaturi 30 °C.
Varčevanje z vodo ji omogočajo koža z izrazito roženo
prevleko, debel oklep in majhne nosnice. Ima metanefrični tip ledvic, ki skrbi za izločanje koncentrirane sečne
kisline. Sposobna je velike reabsorpcije vode v debelem
črevesu, iztrebki so suhi.
Ima kopenski tip noge. Noge so čokate, mišičaste in
postavljene navpično. Omogočajo ji stabilno hojo, kopanje rovov in izleganje jajc. Sprednje so pokrite z velikimi poroženelimi trni, na zadnjih najdemo ostroge. Na
sprednjih in zadnjih nogah imajo po 5 kratkih in debelih
krempljev.

ANATOMSKE IN FIZIOLOŠKE
ZNAČILNOSTI VRSTE

Afriška ostrogasta želva je tretja največja vrsta kopenske
želve na svetu in največja celinska vrsta. Polovico telesne
mase predstavlja oklep, ki ji zagotavlja zaščito. Je svetlo
rjave do rumene barve. Pri mladih živalih je peščene,
skoraj jantarne barve in okrogle oblike. Sestavljen je iz
koščene osnove, ki jo pokrivajo keratinske ploščice. Hrbtni del plošč nastane iz vretenc in reber, trebušni del pa
iz prsnice. Rast poteka z nalaganjem novih plasti na robovih koščenih plošč. Doseže debelino do 100 mm. Vrhnje plošče hrbtnega dela oklepa so ravne do kupolaste.
Imajo 11 stranskih plošč. Trebušni del oklepa ima pod
vratom izrazit gular, ki je večji pri samcu, saj je to sekundarni spolni znak. Oklep je ob izvalitvi mehak.

Nova publikacija.indd 183

Slika 5.86: Koža, skupaj z okončinami, je pri afriških
ostrogastih želvah debela in pokrita z močnimi
roženimi ploščicami. V kavdalnem delu med hrbtnim
in trebušnim oklepom ležijo ostroge, ki so evolucijska pridobitev in varujejo želvo pred plenilci. (foto:
Zlatko Golob)
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Prebavni sistem je sestavljen iz roženega roba ustnic, ki grizejo in trgajo. Sledijo ustna votlina z jezikom, požiralnik,
želodec, tanko in obsežno debelo črevo in kloaka. Pri afriški ostrogasti želvi večji del prebave vlaknin poteka v debelem
črevesu s pomočjo celulitičnih bakterij (glej sliko topografske anatomije).

Zra ni prostor med hrbtenico in

Zračni prostor med
oklepom
hrbtenico
in oklepom

Pljuča

Zraš ena prsna,
Zraščena
ledvena
inprsna,
ledvena in križna
križna
vretenca
vretenca

Vratna
Vratna
vretenca
vretenca
v S-obliki

v S-obliki

Mišice
Mišice
vratu
vratu

Požiralnik

Požiralnik

Kloaka
Kloaka

Gular
Gular

Sapnik
Sapnik

obna blazina
Maš
Maščobna
blazina

Srce
Srce

Debelo črevo

Debelo revo

Jajčni
folikli
Jaj nifolikli

Mišice

Mišice medeničnega obroča

Želodec

Želodec

Mišice
prsnih
Mišice
prsnihokončin

Jetra
Jetra

Celom
Celom

Slika 5.87: Topografska anatomija afriške ostrogaste želve (sagitalni prerez) (Zlatko Golob, Jožko Račnik,
Valentina Kubale, Peter Omejc). Za pomoč pri razrezu - prepariranju želve se zahvaljujemo g. Branku Travnikarju.
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FIZIOLOŠKI PODATKI:
Telesna masa: 			

samci do 105 kg,

				

samice do 60 kg

Dolžina telesa: 			

do 830 mm

Spolna zrelost: 			

pri približno 10 letih

				

(dolžina 40 cm)

Število jajc na leglo: 		

13–31 (velikost

				

37–45 mm)

Število legel: 			

2–4

Čas inkubacije jajc: 		

144–149 dni

				

(v ujetništvu

				

90–101 dan)

Masa izvaljenih mladičev:

50 g

Življenjska doba: 		

do 100 let

185

DOLOČANJE SPOLA

Spolni dimorfizem je izrazit. Samci so večji, dorzalne
plošče hrbtnega dela oklepa so sploščene, imajo daljše
noge, daljši rep, trebušni del oklepa je vbočen, imajo
dolg štrleč gular pod vratom.
Samice so manjše, dorzalne plošče hrbtnega dela oklepa so kupolaste, imajo krajše noge, krajši rep, trebušni
del oklepa je raven, gular je krajši.

Slika 5.89: Zadnji del plastrona in lateralno postavljen rep samca ostrogaste želve (foto: Zlatko Golob)
Pri spolno nezrelih živalih določamo spol z endoskopijo
ali DNA.

NASTANITEV IN OSKRBA

oča

Slika 5.88: Zadnji del plastrona in rep samice ostrogasti želve (foto: Zlatko Golob)

Slovenija leži v zmernem pasu, zato je nastanitev zunaj
mogoča le v toplejšem delu leta. Za primerno nastanitev
sta potrebna zunanja ograda, v kateri se nahajajo v času
toplega vremena (maj–september), in notranji prostor,
ki zagotavlja temperaturni optimum čez hladno obdobje. Minimalni standard velikosti stranice ograde za afriško ostrogasto želvo je 8-kratnik dolžine oklepa največje
živali. Širina bivališča je za polovico krajša. Za vsako dodatno žival se površina poveča za 10 odstotkov, od pete
živali dalje za 20 odstotkov. Primer: za želvo, dolgo 50
cm, so minimalne mere bivalnega prostora 400 x 200
cm.
Zunanja ograda naj vsebuje prostor za pašo in hojo,
brlog za skrivanje pred slabimi vremenskimi razmerami in napajališče. Prostor mora biti ustrezno zaščiten s
primerno ograjo, ki preprečuje zatikanje in ukleščenje.
Viri toplote so lahko: grelna luč, keramična grelna luč,
grelna blazina, kabelski grelec (samo v primeru talnega
gretja). Za nastil priporočamo slamo, sekance, pesek. Z
ogrevanimi keramičnimi ploščami in odtočno kanaleto
lahko dosežemo prostor z dobro higieno.
Temperatura notranjega prostora:	
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25–30 °C
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Temperatura pod vročo točko:		
Minimalna temperatura zunanjega bivališča:

45 °C
15 °C

Potrebujejo 12 ur osvetlitve. Za osvetlitev priporočamo
kombinirane žarnice z UVB- in UVA-žarki. UVB-žarki so
žarki valovne dolžine od 280 do 315 mm in ne prehajajo skozi steklo. Dolžina izpostavljenosti je odvisna od
intenzivnosti žarkov.

PREHRANA V UJETNIŠTVU

Afriška ostrogasta želva je rastlinojed. Za naravno prehrano želve so značilni veliko vlaknin, visok delež kalcija
in malo vode. Obrok v ujetništvu je sestavljen iz približno 70 odstotkov sena, trave, zelišč, 27 odstotkov razne
zelenjave in 3 odstotkov vitaminov in mineralov. Poleti
je najprimernejša zunanja paša z dodatkom sena. Ponujena zelenjava in zelišča imajo ustrezno razmerje med
Ca in P minimalno 4–5 : 1. Dosežemo ga z dodatki vitaminsko-mineralnih pripravkov. Primerna zelišča so
regrat (Taraxacum officinale), trpotec (Plantago sp.), marjetice (Bellis perennis), listi malin (Rubus idaeus), majaron
(Origanum majorana), melisa (Melissa officinalis), origano
(Origanum vulgare), bazilika (Ocimum basilicum), materina dušica (Thymus sp.), hibiskus (Hibiskus sp.), jagodnjak
(Fragaria vesca), mrtve koprive (Lamium sp.), posušene
navadne koprive (Urtica dioica), kapucinke (Tropaeolum
majus), ognjič (Calendula officinalis), vijolice (Viola odorata), razne detelje (Trifolium sp.), portulak (Portulaca
oleracea), glavinci (Centaurea), listi trte (Vitis vinifera) itd.
Primerna je vsa listnata zelenjava, le ohrovt in zelje v
velikih količinah zavirata delovanje ščitnice. Odličen dodatek predstavljajo peletirana lucerna, koprive in seno.
Naravni vir mineralov so sipina kost, jajčne lupine, kosti. Dobri komercialno pripravljeni vitaminsko-mineralni
dodatki so Necton-multi rep in MSA. Pitna voda naj bo
stalno na voljo.

Slika 5.91: Piramidiran oklep (puščice) mlade
afriške ostrogaste želve, ki so jo hranili s solato,
paradižnikom in sadjem z malo minerali brez
surovih vlaknin. Nastanjena je bila v vlažnem
okolju. Piramidiranost se izraža z ločevanjem
kostno-roženih ploščic od hrbtenice, ki imajo videz
piramide. V njih so zračni prostori. Bolezen se pojavi
zaradi neustrezne prehrane ter neprimerne nastanitve. (foto: Zlatko Golob)

Slika 5.90: Afriške ostrogaste želve so zelo nagnjene
k presnovni bolezni kosti. V svojem bivališču jim
nudimo minerale (sipine kosti in kosti sesalcev ter
ptičev), da jih lahko zaužijejo po volji. (foto: Zlatko
Golob, Tropic Zoo, Belgija)
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5.3.4 širokoroba želva
(Testudo marginata)

Razred:

Reptilia

Red:

Testudines

Družina:

Testudinidae

Rod:

Testudo

Vrsta:

Testudo marginata

Podvrste:

Testudo marginata marginata
Testudo marginata sarda
Testudo marginata weissingeri

BIOLOGIJA

Domovina širokorobe želve so z makijo in travniki porasla vznožja gora južne celinske Grčije in nekateri grški
otoki (Krf, Hios, Evboja, Skyros, Alonisos, Kitera, Salamis, Kyra Panagia). Vzhodno je omejena na goro Olimp,
severno doseže južno Albanijo, na jugu pa Peloponez.
Človek jo je razširil tudi na severovzhodni del Sardinije,
bližnji otoček San Pietro ter ponekod v Toskano (Tombola, Livorno) in na Kreto. Habitat ji predstavljajo prisojna,
položna pobočja in planote, ki so danes večinoma spremenjeni v pašnike ali oljčne gaje. Najdemo jo do višine
1600 m. Posamezne osebke pogosto najdemo izolirane
na večjih skalnih policah ali v dolinah, kamor so jih pri-

Ogroženost
po IUCN:

najmanj ogrožena vrsta

Slika 5.92: Star osebek širokorobe želve v naravi –
Grčija (foto: Peter Omejc)
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nesli plenilci ali ljudje.
Znane so tri podvrste, ki se razlikujejo po velikosti, obliki oklepa in geografski razširjenosti. Testudo marginata
marginata naseljuje celinsko Grčijo z otoki in ima daljše kavdalne oklepne ploščice. Testudo marginata sarda
izvira iz Sardinije, kamor so jo iz domovine Grčije pred
2000 leti zanesla antična ljudstva. Zaradi njene izolacije
se je populacija prilagodila na lokalne značilnosti okolja
in postala manjša, s krajšimi kavdalnimi ploščami. Razširjenost Testudo marginata weissingeri je omejena na 50
km dolg in 2–3 km širok obalni pas vzhodno od gorovja
Taygetos na Peloponezu. Je manjša kot ostali dve podvrsti, kavdalne ploščice so krajše.
Za habitat je značilna sredozemska klima, z milimi vlažnimi zimami in vročimi suhimi poletji. Najhladnejši mesec je januar s temperaturami 5–10 stopinj, najtoplejši

Slika 5.93: Habitat širokorobe želve so s travniki
porasla pobočja južne Grčije (foto: Stanko Vizjak)

pa julij, kjer temperature redno presežejo 35 °C.
Širokorobe želve so vsejede. Glavnino prehrane predstavljajo posušene in sveže sredozemske zeli in trave,
občasno zaužijejo tudi polža, deževnika, mrhovino in
iztrebke.
Aktivnost želv je odvisna od temperatur in razpoložljive prehrane. Marca in aprila se prebudijo iz hibernacije,
se intenzivno prehranjujejo in razmnožujejo. Samci se
borijo za samice z zaletavanjem, grizenjem in prevračanjem nasprotnika. Dvorjenje je agresivno, samec samico zasleduje, se vanjo zaletava, jo grize in se poskuša
z njo pariti. Če je samica spolno aktivna, dvigne zadnji
del oklepa in samcu omogoči kopulacijo. Zaradi zgradbe
oklepa (podaljšan kavdalni del ploščice) je pri kopulaciji
samec v skoraj pravokotnem položaju. Med parjenjem
se z odprtimi usti oglaša z dolgimi, nizkimi toni. Samica
ga opazuje in premika glavo iz desne proti levi v ritmu
njegovega oglašanja. Samica po 2–4 tednih odloži jajca
v jamico, ki jo izkoplje z zadnjimi nogami. Valijo najpogosteje v aprilu. Če je podlaga pretrda, jo razmehča z
urinom. Gnezdo prekrije. Skrbi za mladiče ne poznajo.
Mladiči se izvalijo po treh mesecih. Kadar je podlaga
presuha, lahko splezajo na površje šele, ko jo razmehča
jesensko deževje.
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Slika 5.94: Izleganje jajc pri samici širokorobe želve
(foto: Golob)

Poleti so aktivne le zgodaj zjutraj in zvečer, čez dan mirujejo v senci. Temnejša barva oklepa jim omogoča hitrejši
doseg optimalne temperature. V višku sezone močno
stremijo za hrano, da telesu pripravijo ustrezne zaloge
za hibernacijo. Jeseni krajši dan in nižje temperature
povzročijo padec presnove, manjšo aktivnost in manjše jemanje hrane. Poiščejo si varen kraj pred plenilci,
izpraznijo prebavni sistem in upočasnijo metabolizem.
Telesna temperatura jim pade na temperaturo okolice
(pod 10 °C), dihanje se upočasni, ledvična filtracija je minimalna. Srčni utrip pri 4 stopinjah je manj kot enkrat na
10 minut. Hibernacija je tudi obdobje, v katerem bolni in
slabotni osebki, invadirani s paraziti, poginejo. Obdobja hibernacije se razlikujejo glede na geografsko lego in
razmere.
V naravi jih ogrožajo vdor človeka v njihov ekosistem in
urbanizacija, požari, pašna živina (govedo, koze, prašiči),
z njimi se hranijo mačke, psi, ježi, glodavci ter ujede, ki
jih dvignejo v zrak in s spustom na trdo podlago poskušajo razbiti.

UDOMAČITEV

Geografska domovina širokorobe želve sovpada s področjem razvoja ene najpomembnejših civilizacij človeške zgodovine – antične Grčije. Še preden so se oblikovale prve mestne države, je gorat, negostoljuben teren
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ljudem omogočal le pašništvo, pri čemer so bile širokorobe želve najpogostejše živali, ki jih je človek srečal.
Pastirji so jih uporabljali kot vir hrane, spet drugi pa so
jih nosili domov in imeli za ljubljence. O njih so pripovedovali pravljice in basni, ki so se prenašale iz roda v
rod, dokler jih ni v 6. stoletju pred našim štetjem zapisal
Ezop. Njegova najbolj znana basen pripoveduje o tekmovanju zajca in želve, kjer je to žival ovekovečil.
Druga legenda govori, kako naj bi bilo slavnemu tragiku
Ajshilu prerokovano, da bo umrl od predmeta, ki mu bo
padel na glavo. Ajshil se je prerokbe zbal in se poslej
zadrževal le še na travnikih in pašnikih. Ker pa je bil plešast, je orel nekega dne njegovo glavo zamenjal za skalo
in nanj odvrgel želvo. Tudi ta je bila širokoroba.
Zaradi močnega paritvenega nagona in velikega števila
izleženih jajc so jo stari Grki povezovali z boginjo plodnosti, Afrodito, in jo pogosto upodabljali ob vznožju
njenih kipov. Mestne države so za svoj simbol pogosto
izbirale živali, širokorobo želvo je izbralo mesto Ajgina.
Želvo so odtisnili tudi na svoje kovance, ki so danes znani kot prvi kovanci na svetu.
Kasneje je s širjenjem grške kulture po Sredozemlju
potovala tudi širokoroba želva. Grki so jo podarjali kot
darilo lokalnim ljudstvom, oklepi so bili pogosti dodatki
grobovom veljakov, še posebno pri Etruščanih v Italiji.
Ti so bili verjetno odgovorni za prvi val naselitve širokorobe želve na Sardiniji. V srednjem veku so iz Grčije na
Sardinijo dodatno skupino živali prinesli še frančiškanski menihi.

ANATOMSKE IN FIZIOLOŠKE
ZNAČILNOSTI VRSTE

189

Slika 5.95: Stari osebki širokorobe želve so skoraj
črni (foto: Peter Omejc)
Glava je podolgovata in temno sive barve. Noge so
postavljene vertikalno, so kratke, čvrste in mišičaste. Pokrite so z debelimi, črnimi luskami. Imajo po 5 prstnih
kosti, ki jih povezuje mišično tkivo. Vsaka prstnica se
končuje s kratkim debelim krempljem. Prilagojene so
premikanju po kamnitem terenu in gosti podrasti. Zadnje noge so daljše, samicam omogočajo kopanje jamic
za odlaganje jajc, samcem pa pomoč pri parjenju. Petne
luske so odebeljene in podaljšane v obliki ostrog. Konica
repa je pokrita z več manjšimi luskami.

Širokoroba želva je največi predstavnik rodu Testudo.
Oklep je podolgovat z ozkim srednjim in razširjenim prvim in zadnjim delom. Hrbtni del oklepa je črn, mlajše
živali imajo na sredini ploščic svetlejše madeže, ki s starostjo izginejo. Je ektotermna žival, optimalna temperatura telesa je pri 30–32 °C. Stranske ploščice imajo sprednjo tretjino črno, zadnji dve sta beli. Kavdalne stranske
ploščice so podaljšane, črne barve, s svetlejšim madežem ob prostem robu. Pri Testudo marginata marginata
popolnoma prekrijejo zadnje noge, pri podvrstah sarda
in weissingeri pa so ob hoji vidne. Trebušni del oklepa je
umazano bel s simetričnimi trikotnimi vzorci črne barve.
Pri podvrsti weissingeri je črn vzorec nepravilne oblike.
Mladiči so ob izvalitvi okrogli, svetlejši in imajo mehak
oklep.

Slika 5.96: Zadnje noge z vidnimi ostrogami pri
samcu širokorobe želve (foto: Peter Omejc)
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FIZIOLOŠKI PODATKI:
Telesna masa:

Testudo marginata marginata – do 5 kg
Testudo marginata sarda – do 5 kg
Testudo marginata weissingeri – do 3 kg
Dolžina telesa:
Testudo marginata marginata – do 400 mm
Testudo marginata sarda – do 400 mm
Testudo marginata weissingeri – do 240 mm
Spolna zrelost:
v naravi pri 10–12 letih, v ujetništvu pri 5–6
(samci 700–800 g, samice 900–1000 g)
Število jajc na leglo:
3–15 (velikost 40 mm)
Število legel:
do 3 na sezono
Čas inkubacije jajc:
100 dni ( v inkubatorju pri 31 °C 60 dni)
Masa izvaljenih mladičev:
15–23 g
Življenjska doba:
do 100 let

DOLOČANJE SPOLA

Spolni dimorfizem je izrazit.
Samec je večji, oklep je podolgovat, ima daljše kavdalne podaljške, vbočen trebušni del oklepa, daljše zadnje
noge, daljši rep.
Samica je manjša, oklep je bolj okrogel, ima krajše kavdalne podaljške, trebušni del oklepa je raven, ima krajše
zadnje noge in rep.
Pri spolno nezrelih živalih spol določamo z endoskopom
ali DNK-testiranjem.

NASTANITEV IN OSKRBA

Najprimernejša nastanitev širokorobe želve v toplejšem
delu leta je zunanja ograda. V ogradi uredimo prostor za
hojo, sončenje, napajališče in zatočišče, kamor se želva
lahko umakne v času slabega vremena. V ogrado zasadimo sredozemske rastline, ki želvi predstavljajo vir hrane
in skrivališča. Ograda mora biti dobro vkopana v zemljo,
da prepreči kopanje in pobeg. Ograde mladičev dodatno
zavarujemo z mrežami, ki preprečijo dostop plenilcem.
Za obdobje pred in po hibernaciji imamo pripravljeno
notranjo nastanitev, saj so zunanje temperature še prenizke. Uporabimo brezprašni nastil (sekance, žaganje,
šoto, seno). Bivališče opremimo s skrivališči in posodo
za hrano in vodo. Zagotovimo ji primerno temperaturo
okolja in UVB-osvetlitev. Najprimernejše so kombinirane žarnice, ki oddajajo toploto in UVB-žarke. Osvetlitev
naj traja 12–14 ur dnevno.
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Slika 5.97: Samec ima podolgovat oklep z daljšimi
kavdalnimi podaljški. Oklep samice je okrogel, kavdalni podaljški so krajši (foto: Zlatko Golob)

Minimalna velikost nastanitvenega
prostora za 1 žival (d x š): 	
320 cm x 160 cm
Temperatura notranjega prostora:	

25–30 °C

Temperatura pod vročo točko:	

45 °C

Temperaturna meja, pri kateri
preselimo živali v notranji prostor
ali začnemo hibernacijo:	

8 °C

DOBROBIT

Samci so teritorialni in se med seboj spopadajo za samice. Poročamo gojitev enega samca na vsaj tri samice.
Mešanja različnih vrst želv v istem prostoru ne priporočamo zaradi možnosti križanja, prenosa bolezni in agresije.

PREHRANA V UJETNIŠTVU

Je rastlinojeda. Priporočamo zunanjo pašo. Ponudimo ji
razna travniška zelišča, trave in seno, občasno tudi zelenjavo (glej seznam užitnih rastlin pri ostrogasti želvi).
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Slika 5.98: Primerna skupina širokorobih želv je
sestavljena iz samca in več samic (foto: Peter Omejc)
Komercialno pripravljene vitaminsko-mineralne-aminokislinske dodatke šibkim in bolnim živalim apliciramo
neposredno v usta, zdravim pa jih nudimo s hrano. Sipina kost je dober vir kalcija in preprečuje pretirano rast
hitinskih robov čeljusti.

Slika 5.99: Portret širokorobe želve pri hranjenju
(foto: Peter Omejc)
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5.4
ROkovanje, transport
in klinični pregled
plazilcev

TRANSPORT

Plazilce transportiramo v različnih zaščitnih in zračnih
boksih (npr. zračna škatla s pokrovom iz stiropora). Pomembno je, da temperatura med transportom ne presega 30 °C ali pade pod 15 °C. Za vzdrževanje ustrezne
temperature v transportni boks postavimo grelno telo.
Poskrbimo za nemoten dostop svežega zraka.
Način transporta je odvisen od vrste živali. Najbolj varno
je, da transportiramo vsako žival posebej. Zgodi se, da
stres in stiska povzročita agresivno obnašanje in medsebojno poškodovanje.
Želve transportiramo v škatli. Pomembno je, da so v
času transporta v vodoravnem položaju, da ne pride do
dihalnih težav.
Kače in kuščarje je najbolje transportirati v zračni bombažni vreči, ki jo na vrhu zavežemo. Položimo jo v ustrezno prezračevan in ogrevan boks. Večje vrste kuščarjev
potrebujejo vreče iz močnejših materialov.

okončine, da se raztezajo vzporedno s telesom, rep pri
tem počiva na roki, z drugo roko pa držimo sprednji del
telesa in glavo. Ne zgrabimo jih za rep, da ga ne odvržejo. Rep se obnovi v nekaj mesecih. Od prvega se razlikuje po barvi, obliki in vzorcu lusk.
S kačo rokujemo umirjeno in previdno. Njihove mišice
se v rokah hitro utrudijo. Hiter poteg kače v nasprotni
smeri gibanja pogosto povzroči poškodbe. Nestrupeno
kačo primemo s krpo ali brisačo z obema rokama. Z eno
roko primemo za glavo in spodnji čeljustnici ter jih čvrsto
fiksiramo (ne stiskamo žil, živcev, požiralnika in sapnika),
z drugo pa v področju zadnje tretjine telesa. Nekatere
vrste se ovijejo in oprimejo roke. Bodimo pozorni, da
nam ne pade iz rok. Z izjemno stresnimi vrstami rokujemo le, če je nujno potrebno. Pri hitrih, agresivnih in strupenih vrstah kač si lahko pomagamo s posebnimi kavlji
in kleščami, uporabimo lahko tudi zaščitne rokavice, ki
nas varujejo pred ugrizi.

ROKOVANJE Z ŽIVALJO

»Ko držite žival v rokah, naj bo vaš prijem takšen,
kot bi držali cvetlico; ne tako močan, da bi ji zlomili
steblo, in ne tako nežen, da bi vam padla na tla.« (dr.
Zlatko Golob)
Rokovanje z želvami je preprosto. Ko želvo dvignemo,
pazimo, da nam ne pade na tla in da nam ne stisne prstov med svoj oklep in noge. Nekatere močno ugriznejo
– priporočamo uporabo zaščitnih rokavic.
Kuščarje primemo z brisačo. Z eno roko držimo zadnje
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Njihova nastanitev ni dovoljena v
večstanovanjski hiši, saj so v primeru
pobega, objestnih dejanj ali elementarnih
nesreč, ogroženi sostanovalci.
Terariji morajo biti nameščeni v posebno
varovani sobi z zamreženimi okni.
Terariji morajo biti narejeni iz trdnih,
nelomljivih materialov; vključno s steklom.
Obvezno jih je treba zaklepati.
Starši ne smejo dovoliti njihovim otrokom
nepremišljenega nakupa strupenjač.
Lastnik strupenjače je popolnoma
odgovoren za škodo, ki nastane pri ugrizu
ali pobegu.
Odgovorni lastnik ob nakupu strupenjače
nabavi tudi protistrup, ki ga uporabi v
primeru ugriza. En odmerek protistrupa ima
shranjen doma (posvetovanje z
zdravnikom), drugega pa na internističnem
oddelku najbližje bolnišnice.
Lastnik naj pri rokovanju z njimi uporablja
ustrezen pribor in zaščitno opremo: klešče,
kavlje, zaščitna očala, specialne rokavice
(preprečijo prodor strupnikov do kože),
transportne posode ipd.

Slika 5.100: Prikaz rokovanja z mladim burmanskim pitonom (Python bivittatus bivittatus) ponoči,
saj je zašel v naš tabor sredi riževega polja (Zlatko
Golob, Tajska, 2019)
Osnovna pravila pri posedovanju strupenjač
1.
Strupenjače lahko posedujejo ali gojijo le
polnoletne osebe.
2.
Ob nakupu živali, naj jih spremlja dokument
o izvoru!
3.
Če jih razmnožujete, si pridobite dovoljenje
za gojitev in razmnoževanje »ARSO«! Še
posebej pomemben je protokol o pobegu ali
ugrizu!
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Slika 5.101: Rokovanje z modrasom (Vipera ammodytes) (Zlatko Golob, 2018)
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boleznih, spolu, starosti, preventivnih ukrepih, prehrani,
oskrbi, spremembah v obnašanju. Pri kliničnem pregledu veterinarja zanima tudi, kakšne so bivalne razmere
(velikost, osvetlitev, temperatura in vlaga), v kakšnem
življenjskem prostoru živi (terarij, akvaterarij), kakšna je
podlaga v bivališču (pesek, kamenje, lubje, šota, papir)
in higiena.
Veterinar žival najprej pregleda. Pozoren je na odzivnost, gibanje, položaj telesa in dihanje.
Klinični pregled se začne pri glavi in se potem nadaljuje
proti repu. Temeljito je treba pregledati čeljust, nosnice,
oči, ustno votlino in jezik, kožo, žleze, skelet in mišični
tonus. S stetoskopom posluša delovanje srca in pljuč.
Pretipal bo celomsko votlino. Na koncu sledi še pregled
kloake in repa.

Slika 5.102: Aplikacija zdravila v sluznično gubo po
puljenju strupnika pri puhnici (Bitis arietans) (Zlatko
Golob, Ambulanta za male, divje in eksotične živali,
1998)

PREVENTIVNA MEDICINA

Priporočamo, da se pred nakupom živali natančno pozanimate o bioloških značilnostih vrste, nastanitvenih
razmerah in prehranskih potrebah. Po nakupu odpeljite
žival k veterinarju, ki opravi klinični pregled ter vam svetuje o pravilni oskrbi, prehrani in zdravstvenem varstvu
živali. Opravi parazitološki pregled iztrebkov in po potrebi poizvedovalne preiskave na kužne bolezni.

VIDEZ ZDRAVE ŽIVALI

Zdrava žival je lepih barv, živahna in se zanima za okolico. Okončine kuščarjev in želv ne smejo biti poškodovane, imeti morajo vse prste s kremplji. Ustna votlina
mora biti rožnata, brez razjed ali poškodb. Njene oči so
jasne, nosnice suhe, koža pa čista, suha, brez poškodb
in parazitov. Okolica kloake naj bo čista. Iztrebki so dobro formirani. Zdrava žival ima dober apetit, lepo raste
in se razvija, redno iztreblja in se levi. K zdravju spada
tudi dobro počutje živali. Dosežemo ga, če poskrbimo
za ustrezne nastanitvene razmere, zdravo prehrano in
ustrezen sestoj, ki pripelje do razmnoževanja. S tem ohranjamo vrsto v ujetništvu in zaščitimo še živeče rodove
v naravi.

Slika 5.103: Klinični pregled afriške ostrogaste želve
(foto: Zlatko Golob)
Žival stehta in oceni kondicijo (normalna, predebela ali
shujšana). Če dvignemo shujšano želvo imamo občutek,
kakor da je prazna in votla. Kuščarji, ki so predebeli, imajo razširjen celom zaradi prisotnosti maščobnih blazin.
Pri shujšanih kuščarjih se jasno tipajo podaljški vretenc
in rebra. Predebele kače imajo zadnjo tretjino telesa bolj
široko, pri shujšanih pa lahko jasno tipamo podaljške
vretenc in rebra.
Po potrebi veterinar odvzame vzorec krvi za poizvedovalne preiskave. Mesto odvzema krvi: želvam iz vratne
(v. jugularis) ali repne vene (v. coccigeadorsalis), kačam
iz srca ali repne vene (v. coccigeaventralis), kuščarjem iz
repne vene (v. coccigeaventralis).

SPLOŠNO O VETERINARSKEM PREGLEDU

Veterinar pri pregledu najprej odvzame anamnezo, s katero pridobi podatke o splošnem stanju živali, preteklih
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Slika 5.104: Ultrazvočni pregled bradate agame
(foto: Matic Medja)
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Slika 5.105: Ultrazvočni pregled bradate agame
(foto: Matic Medja)

APLIKACIJA ZDRAVIL

Zdravila se lahko aplicirajo v usta (p/o), podkožje (s/c),
veno (i/v) ali mišico (i/m).

ROČNO HRANJENJE

Če je potrebno, lahko želve, kuščarje in kače hranimo po
sondi z ustrezno hrano in prehranskimi dodatki.

Slika 5.106: Aplikacije hrane, vitaminov in zdravil
po sondi v želodec pri pitonu s kronično mišično
degenerativno boleznijo (foto: Zlatko Golob)
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5.5
Pogoste zdravstvene
težave plazilcev

NEPRIMERNA NASTANITEV
Previsoka temperatura:
– motena termoregulacija
– opekline
– pregrevanje
– dehidracija

Prenizke temperature:
– slaba ješčnost
– motena peristaltika
– spremembe v pigmentaciji
– razpadanje hrane v črevesju
– bakterijska disbioza

NEPOPOLNA LEVITEV KOŽE NA PRSTIH

Vzroki: prenizka vlaga bivalnega prostora, podhranjenost, bolezni in pomanjkanje hrapavih površin (kače).
Klinični znaki: pri gekonih ostanki stare kože najpogosteje ostanejo na prstih nog, zaradi izsušitve se koža krči
in moti pretok krvi, kar povzroča nekrozo.
Zdravljenje: žival pred odstranitvijo stare kože namakamo v topli vodni kopeli (25–29 °C) ali jo namestimo v vlažen prostor. Odstranjujemo jo s pinceto med kopanjem.
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Slika 5.107: Vlažno skrivališče preprečuje in olajšuje
težave pri levitvi – na sliki afriški debelorepi gekon
(foto: Peter Omejc)

OPEKLINE

Vzrok: nezaščitena grelna telesa – pogosteje so prizadete živali iz tropskega pasu, ki na trebušnem delu nimajo
toplotnih receptorjev. Opekline se pojavljajo na trebuhu, nogah, manj na drugih delih telesa.
Klinični znaki: oteklina, rdečina, bolečina
Zdravljenje: Prizadeto mesto očistimo in premažemo
z mazili, ki pospešujejo celjenje in preprečijo sekundarno infekcijo. Nudimo protibolečinsko terapijo. Toplotne
vire ustrezno zaščitimo.
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Mejna temperatura za opekline
Tropski plazilci		
45 °C
Puščavski plazilci
55 °C
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Klinični znaki: oteženo dihanje, izcedek iz nosu in ust,
žival diha skozi odprta usta, ob dihanju se pojavlja zvok,
dispneja. Pri vodnih želvah enostransko vneto pljučno
krilo onemogoča vodoravno plavanje, če sta prizadeti
obe, se ne more potapljati in hraniti.
Zdravljenje: Živalim povišamo temperaturo v terariju,
uporaba antibiotikov.

Slika 5.108: Izčrpana samica jemenskega kameleona z opeklino (foto: Zlatko Golob)

Slika 5.110: Avskultacija pljuč pri grški želvi (foto:
Zlatko Golob)

Antibiotiki
Gram +			
Kloramfenikol		
Ampicilin 		
Penicilin			
Oksacilin		
Linkomicin		
Klindamicin
Tetraciklin

Gram –
Kloramfenikol
Ampicilin
Aminoglikozid
(gentamicin, paromicin)
Tetraciklin

PRESNOVNA BOLEZEN KOSTI (MBD)

Slika 5.109: Opekline pri bradati agami (foto: Zlatko
Golob)

PLJUČNICA

Vzrok: prenizke temperature in visoka vlaga bivalnega
okolja, slaba higiena okolja, parazitarne bolezni, podhranjenost s posledičnim pomanjkanjem vitaminov.
Pogostejše bakterije, ki povzročajo bolezni dihal: Aeromonas sp., Pseudomonas sp., Salmonella sp., Kokki sp.,
Mycobacterium sp.
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Vse živali potrebujejo kalcij za izgradnjo kosti, krčenje
mišic, prevajanje živčnih impulzov in strjevanje krvi. Količina kalcija v krvni plazmi je stalna. Vzdržujeta jo hormona kalcitonin in parathormon. Kalcitonin nastaja v ultimobrahialnem telesu. Spodbuja delovanje osteoblastov
in nalaganje kalcija v kosti. S tem znižuje raven kalcija
v plazmi. Parathormon izloča obščitnica. Hormon zavira delovanje osteoblastov, spodbuja delovanje osteoklastov in povečuje resorpcijo kalcija v ledvičnih cevkah.
Kalcij se iz kostnine izloča v kri in s tem zvišuje raven
plazemskega kalcija.
Za resorpcijo kalcija iz hrane skrbi vitamin D3. Njegovo
neaktivno obliko živali zaužijejo s hrano. V aktivno obliko
se pretvori v koži ob prisotnosti UVB-svetlobe.
Ob dlje časa trajajočem pomanjkanju kalcija v krvi se poveča žleza obščitnica (hiperparatiroidizem), posledica je
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resorpcija kalcija iz kostnine.
Vzroki: prehrana s premalo vitaminov in mineralov (pomanjkanje kalcija, neprimerno razmerje med kalcijem
in fosforjem), pomanjkanje UVB-svetlobe in posledično
pomanjkanje vitamina D3,
Klinična slika:
– zgodnji znaki obolenja: mehke kosti spodnje čeljusti,
zlomi, otekli zadnje noge in rep, tresenje mišic,
neješčnost, težave pri levitvi
– pozni znaki obolenja: ukrivljena hrbtenica, otekle in
deformirane čeljusti, otopelost, paraliza okončin, krči,
pogin
Dignostika: rentgensko slikanje

POGOSTEJŠI ZAJEDAVCI

Kokcidioza (Coccidiosis): Povzročajo jo protozoji rodov
Eimeria, Isospora. Parazitirajo v endoteliju črevesja,
žolčnika, žolčnih vodov in v ledvicah. Povzročajo enteritise, driske (krvave), odpoved ledvic, izgubo teže, pogin.
Živali se okužijo z zaužitjem oocist v iztrebkih. V gostitelju se razmnožujejo spolno in nespolno. Ugotavljamo jih
z dokazovanjem oocist v iztrebkih, natančno vrsto določimo po sporulaciji.
Zdravljenje: Potrebno je vsakodnevno odstranjevanje
iztrebkov in predmetov, ki pridejo v stik z njimi. Uporaba
antiparazitikov.

Zdravljenje: Zgodnji stadij je mogoče uspešno zdraviti,
posledice kroničnega stanja z deficitarnimi kostmi ostanejo celo življenje. Živalim nudimo ustrezno prehrano
z vitaminsko-mineralnimi mešanicami, obsevamo jih z
UVB-svetlobo, z njimi čim manj rokujemo. Hujše oblike
bolezni so smrtne.

Slika 5.113: Kokcidije v iztrebkih bradate agame
(foto Zlatko Golob)

Slika 5.111: Presnovna bolezen kosti in motena
rast spodnje čeljusti pri bradati agami (foto: Zlatko
Golob)

Slika 5.112: Presnovna bolezen kosti z izrazito
deformacijo hrbtenice pri mladi bradati agami (foto:
Zlatko Golob)
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Oksiurisi (rod Oxyurida): Spadajo med nematode. Zajedajo v debelem črevesu. Povzročajo vnetja črevesja in
dlje časa trajajoče driske. Dokazujemo jih s pregledom
iztrebkov.

Slika 5.114: Jajčece Oxyuris sp. v iztrebku grške
želve (foto: Zlatko Golob)
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Tabela antiparazitikov
KOKCIDIOZA
		
NEMATODI

sulfadiazin, sulfametazin,
sulfadimetoksin
levamisol, mebendazol, fenbendazol

Okužene živali imamo imamo v karanteni še najmanj 4
tedne po prvem zdravljenju parazitov. V bivalnem prostoru vzdržujemo higieno: redno odstranjujemo iztrebke, odstranjujemo ostalo hrano, predmete, ki pridejo
v stik z živalmi, razkužujemo v vreli vodi, uporabljamo
rokavice.

HERPESVIRUS KOPENSKIH ŽELV

Značilnosti: Je DNK-virus z ovojnico, velikosti med 200
in 250 nm. Genetski material je v obliki dvojne vijačnice
in se nahaja v kapsidi z ikozaedralno simetrijo. V celico
vstopi s fuzijo plazemske membrane, replikacira se v jedru. Celico zapusti z eksocitozo in jo pri tem uniči. Značilna je latentna infekcija, virus se zadržuje v nevronih.
Latentno okužena žival izloča virus le občasno. Virus je v
okolju nestabilen in hitro propade.

Slika 5.115: Izpad penisa pri grški želvi (foto: Zlatko
Golob)

Prenos: kapljični in s predmeti, ki pridejo v stik z okuženo živaljo
Klinični znaki: izcedek iz nosu in ust, izguba apetita, regurgitacija, vnetje očesne veznice, vnetje ustne sluznice,
vnetje jeter
Diagnostika: opazovanje intranuklearnih teles v celicah
histopatoloških preparatov, serološki testi (ELISA), molekularne preiskave (PCR)
Zdravljenje: bolezen ni ozdravljiva, okužene živali ločimo od zdravih in jih imamo v strogi karanteni.

IZPAD HEMIPENISOV

Hemipenis je parni spolni organ samcev plazilcev. Nahaja se v vrečki ob kloaki. Ob erekciji nabrekne in izstopi.
Ob nezmožnosti vračanja je potrebna veterinarska oskrba.
Vzroki: moten limfni obtok, oslabele podporne mišice,
ki vračajo, splošno slabo zdravstveno stanje živali
Posledice: hemipenis je nabrekel, modrordeče barve
(hemoragične nekroze), pogosto je že delno zasušen in
poškodovan, mogoče so sekundarne okužbe z bakterijami.
Zdravljenje: Hemipenis očistimo in navlažimo. Če ni poškodovan, ga poskušamo vrniti v kloako. Poškodovan ali
odmrli hemipenis amputiramo.

Slika 5.116: Prolaps hemipenisa pri kraljevem pitonu (foto: AB pitoni)

NEZMOŽNOST IZLEGANJA JAJC

Okoli 70 odstotkov vseh patoloških sprememb na genitalnem traktu samic plazilcev je povezanih z nezmožnostjo izleganja in zadrževanjem jajc. Jajca pritiskajo na
okolne organe in lahko počijo.
Vzroki: odsotnost primernega kraja za odlaganje jajc,
stres pri valjenju, pomanjkanje kalcija, deformirana ali
poškodovana jajca, telesna nedoraščenost, okužbe in
poškodbe genitalnega trakta.
Klinični znaki: samica je več tednov nemirna, koplje luknje, ki ostanejo prazne, postane apatična, samice želv
dihajo skozi usta. Ostri robovi počenih jajc poškodujejo
jajcevod in predrejo steno trebušne votline, kar privede
do serozitisa.
Diagnostika: zadržana jajca ugotavljamo z rentgensko
sliko.
Zdravljenje: zagotovimo primeren kraj za odlaganje jajc
in mir. Izleganje pospešujemo z uterotoniki, nudimo kalcijevo terapijo. Težji primeri potrebujejo operacijo.
Povprečne hematološke vrednosti pri želvah
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Slika 5.117: Nezmožnost izleganja jajc pri samici jemenskega kameleona in njihova operativna odstranitev (foto: Zlatko Golob)

Slika 5.119: Nadomeščanje tekočin za vzpostavitev
homeostaze pri mladi grški želvi (foto: Zlatko Golob)

Slika 5.118: Operativna odstranitev jajc pri leopardjem gekonu (foto: Zlatko Golob)

Hematokrit 			
Hemoglobin 			
Eritrociti				
Levkociti			
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0,63–0,74
13.200
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5.6 nekatere pomembne
Zoonoze plazilcev in
drugih vrst živali
TBC

POVZROČITELJ				Mycobacterium tuberculosis, Mycobacterium bovis, Mycobacterium avium,
					Mycobaterium marinum, Mycobaterium chelonae, Mycobaterium ulcerans
GOSTITELJSKE ŽIVALI			

Kunec, morski prašiček, ptice, dvoživke, ribe

PRENOS 				
					

Po zraku (prah iz umazanega nastila in iztrebkov), z okuženo akvarijsko
vodo, umazanimi ranami

INKUBACIJSKA DOBA			

4–6 tednov

KLINIČNI ZNAKI				
					

Kronični kašelj s krvjo, vročina, povečane bezgavke, potenje, utrujenost,
hujšanje, lezije po koži

PREPREČEVANJE				
					
					
					
					

Kupovanje živali pri rejcih, prostih bolezni, karantena, redno odstranjevanje
iztrebkov, umazanega nastila in menjava akvarijske vode z zaščitnimi
rokavicami, razkuževanje kletke in opreme, umivanje in razkuževanje
rok po stiku z živaljo, redni veterinarski pregledi in opravljanje
poizvedovalnih preiskav

PSITAKOZA

POVZROČITELJ				Chlamydia psittaci
GOSTITELJSKE ŽIVALI			

Ptice

PRENOS					

Stik z okuženo živaljo, prah iz umazanega nastila in iztrebkov, umazane rane

INKUBACIJSKA DOBA			

6–15 dni

KLINIČNI ZNAKI				

Pljučnica, vročina, bolečine v mišicah, glavobol

PREPREČEVANJE				
					
					
					

Kupovanje pri rejcih, prostih bolezni, karantena, redno odstranjevanje
iztrebkov z zaščitnimi rokavicami, uporaba zaščitne maske, umivanje in
razkuževanje rok po stiku z živaljo, redno razkuževanje kletke in opreme,
redni veterinarski pregledi, poizvedovalne preiskave

AVIARNA INFLUENCA

POVZROČITELJ				Ortomyxovirus
GOSTITELJSKE ŽIVALI			

Dihur, ptice

PRENOS					
					

Po zraku (delci prahu in kapljice), z iztrebki, kontaminiranimi kletkami in
opremo
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INKUBACIJSKA DOBA			

1–4 dni

KLINIČNI ZNAKI				

Vročina, glavobol, izcedek iz nosu, konjunktivitis

PREPREČEVANJE				
					
					

Redno odstranjevanje iztrebkov z rokavicami, razkuževanje bivališča in
opreme, umivanje in razkuževanje rok po stiku z živalmi, preprečevanje
stika domačih z divjimi pticami, redni veterinarski pregledi živali

DERMATOFITOZE

POVZROČITELJ				Trichophyton mentagrophytes, Microsporum canis
GOSTITELJSKE ŽIVALI			

Kunec, morski prašiček, hrček, podgana, miš, činčila, dihur

PRENOS					

Stik s kožo in dlako okužene živali, z okuženim nastilom, opremo

INKUBACIJSKA DOBA			

2–4 tedne

KLINIČNI ZNAKI				

Rdeči izpuščaji na koži, luščenje kože, srbež, izpadanje dlak in las

PREPREČEVANJE				
					
					

Kupovanje živali iz rej, prostih bolezni, karantena, redno razkuževanje
bivališča in predmetov, umivanje in razkuževanje rok po stiku z živaljo,
uporaba zaščitnih rokavic, redni veterinarski pregledi živali

KOLIBACILOZA

POVZROČITELJ				Escerichia coli (tip O157:H7)
GOSTITELJSKE ŽIVALI			

Kunci, glodavci, ptice

PRENOS					

Z iztrebki kontaminirane hrane, vode in predmetov, umazanimi ranami

INKUBACIJSKA DOBA			

3–4 dni

KLINIČNI ZNAKI				

Driska, slabost, bruhanje, bolečine v trebuhu, vročina

PREPREČEVANJE				
					
					
					

Kupovanje živali iz rej, prostih bolezni, karantena, redno razkuževanje
bivališča in predmetov, umivanje in razkuževanje rok po stiku z živaljo,
uporaba zaščitnih rokavic za odstranjevanje iztrebkov, priprava hrane v
prostorih, ločenih od živali, redni veterinarski pregled živali

TOKSOPLAZMOZA

POVZROČITELJ				Toxoplasma gondii
GOSTITELJSKE ŽIVALI			

Mačke, glodavci, ptice, plazilci

PRENOS					

Z iztrebki in jajčeci kontaminirana hrana, voda

INKUBACIJSKA DOBA			
					

Pri 80–90 odstotkih invadiranih ljudi se klinični znaki ne kažejo, pojavijo se,
ko je imunski sistem oslabljen.

KLINIČNI ZNAKI				
					
					

Povečane bezgavke, vročina, glavobol, bolečine v mišicah, vnetje žilnice
očesa, vnetje in moteno delovanje centralnega živčnega sistema,
kongenitalni prenos

PREPREČEVANJE				
					
					
					
					

Preprečevanje stika živali in ljudi z mačjimi iztrebki, uporaba mačjega
stranišča, uporaba zaščitnih rokavic za praznjenje stranišča, redno
umivanje in razkuževanje rok, priprava hrane v prostoru, ločenem od živali,
pregled iztrebkov na prisotnost parazitov, natančen nadzor živil živalskega
izvora, ki se uporabljajo za hrano mesojedih živali, serološki testi
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SALMONELOZA

Značilnosti: Je pomembna bakterijska bolezen, ki spada med zoonoze. Povzročajo jo bakterije iz rodu salmonele (Salmonellae), ki spadajo med enterobakterije (Enterobacteriaceae). Ločimo tri vrste: S. typhi, S. cholerasuis,
S. enteriditis. S. enteriditis ima več kot 2.400 serotipov
in nima specifičnega gostitelja. Pojavlja se pri sesalcih,
ptičih, plazilcih in žuželkah. Pri plazilcih je del črevesne
flore (komenzalizem) in je prisotna pri 83–93 odstotkih
vseh plazilcev. Naseljuje mukozo tankega črevesa in je
znotrajcelični parazit. Bakterija pri zdravih plazilcih ne
povzroča kliničnih znakov, prizadene pa imunsko oslabljene živali, ki bakterije tudi izločajo. Salmonela v iztrebkih preživi od 28 do 30 mesecev, v zemlji do 200 dni in
v vodi do 90 dni. Temperatura nad 55 °C jo ubije, proti
zamrzovanju pa je odporna.
Vir infekcije: okužena hrana, voda, stik z okuženo živaljo, iztrebki, jajca itd.
Klinični znaki:
• Pri sesalcih povzroča vnetje prebavil z bruhanjem in
drisko, bolečine v trebuhu in glavi, petehialne krvavitve,
vnetje sluznic in sklepov, pljučnice, meningitis in meningoencefalitis ter abortus.
• Pri plazilcih povzroča vnetje pljuč in celomske votline,
hipovolemični šok. Kronična oblika pa se kaže z ognojki
in granulomi v mehkih tkivih.
• Pri ptičih povzroča vnetje sklepov, jajčnika, flegmone,
granulomatozno vnetje kože in odmiranje zarodkov v
jajcih.

Zdravljenje: Pri odpornih živalih bolezen mine po 2–4
dneh. Nudimo jim podporno terapijo (infuzije,
elektrolite, analgetike). Antibiotike uporabljamo le na
podlagi antibiograma. Mnogi serovari so odporni na
njih.

Preprečevanje:
• Po rokovanju z živalmi, ki so lahko potencialni prenašalci salmonel, si umijemo roke z dezinfekcijskim
milom.
• Skrbimo za natančno čiščenje in razkuževanje bivalnih prostorov za živali in njihove opreme. Razkuževanje je postopek, s katerim zmanjšujemo število
mikroorganizmov. Z njim ne uničimo vseh prisotnih
mikroorganizmov, ampak zmanjšamo njihovo število do tolikšne mere, da niso več nevarni za zdravje
ljudi in živali.
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prosta teh povzročiteljev bolezni. Dezinfekcija bivalnih prostorov in pribora za živali.
• Izvajamo občasna generalna čiščenja in razkuževanja bivalnih prostorov v sodelovanju z veterinarjem,
ki predpiše vrsto razkužila in odmerek.
• Osnovni postopek je mehanično čiščenje bivalnih
enot. S tem se odstrani do 90 odstotkov vseh povzročiteljev.
• Razkuževanja je treba redno beležiti na priložen
evidenčni list (datum razkuževanja, vrsta uporabljenega razkužila in odmerek, predmet razkuževanja,
podpis izvajalca).
• O razkuževanju vodimo evidenco. Še posebej je to
pomembno v javnih ustanovah, ki razkazujejo živali in omogočajo stik z njimi (živalski vrtovi ali parki,
vzrejni centri, zoo trgovine itd.).
• Iztrebke sproti odstranjujemo z rokavicami in priborom ter jih deponiramo na zbiralnem mestu.
• Hrana živalskega izvora, ki jo uporabljamo za prehrano živali (perutnina, glodavci, insekti), mora biti
prosti teh povzročiteljev bolezni.
Objekti dezinfekcije
• Roke, koža, perilo, oblačila
• Oprema in pribor za nego in hranjenje živali
• Površine (zunanje in notranje)
• Gojitvene in nastanitvene bivalne enote za živali s
priborom
• Transportni boksi
• Dezinfekcija rok ljudi, ki rokujejo z živalmi
• Dezinfekcija živali pred rokovanjem; po iztrebljanju itd., še posebej, če so to živali, namenjene javnemu prikazovanju in rokovanju. Za takšne osebke
je najbolje, da so prosti salmonel, ki spadajo med
zoonoze (testiranje odredi pooblaščeni veterinar in
po potrebi predpiše zdravljenje na podlagi antibiograma).
Zaščitna oprema
• Ustrezne rokavice
• Zaščitna očala
• Zaščitna obleka
• Ustrezna obuvala

• Iztrebke sproti odstranjujemo z rokavicami in priborom ter jih deponiramo na zbiralnem mestu.
• Hrana živalskega izvora, ki jo uporabljamo za prehrano živali (perutnina, glodavci, insekti), mora biti
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5.7 hibernacija PLAZILCEV
IN OSTALIH ŽIVALI
Hibernacija je stanje mirovanja organizma, ki nastopi
v hladnejšem obdobju. Endotermne živali uporabljajo hibernacijo kot način preživetja v času pomanjkanja
hrane. Znižana telesna temperatura in upočasnjen metabolizem jim onemogočita hranjenje. Nanjo se začnejo
živali pripravljati že poleti, saj se takrat intenzivno prehranjujejo in kopičijo maščobne zaloge. Za hibernacijo
je pomembna rjava tolšča. Njene celice so napolnjene
z velikim številom majhnih oljnih kapelj in mitohondrijev. Mitohondrijska membrana ima povečano količino
proteina termogenina, ki deluje kot ionski kanalček in
prenese protone iz medmembranskega prostora neposredno nazaj v mitohondrijski matriks. Proces oksidativne fosforilacije ne poteka, prav tako ne nastajajo
molekule ATP. Energija se sprošča le v obliki toplote.
Hibernacija v zmernem pasu se začne z zniževanjem
temperature bivalnega okolja in krajšanjem dolžine
dneva. Živali postajajo manj aktivne, manjši je tudi vnos
hrane. Preden živali stopijo v hibernacijo, iz prebavil izločijo vso hrano in drugo vsebino. Ko temperatura pade
nekaj stopinj nad ledišče, si poiščejo varno skrivališče in
mirujejo 4–7 mesecev. V tem času potekajo minimalni
presnovni procesi, upočasnita se tudi dihanje in bitje
srca. Pri dvoživkah se lahko tudi ustavita. Dihanje dvoživk, ki prezimujejo pod vodo ali v blatu, poteka izključno
skozi kožo, pri plazilcih pa skozi kloako. Njihove celice so
prilagojene manjši količini kisika, presnova v njih poteka
večji del anaerobno. Prav tako so njihove celice sposobne tolerirati veliko večje koncentracije mlečne kisline kot
pri sesalcih.
Temperatura endotermnih živali pade na nekaj stopinj
nad lediščem, nekatere ektotermne živali preživijo tudi
telesne temperature pod njim. Ko telesna temperatura
pade pod ledišče, začne voda v celicah oblikovati kristale, ki jo mehanično poškodujejo. Celica lahko propade.
Zamrznitev zunajcelične vode moti njeno oskrbo s kisikom in hranilnimi snovmi. Končna posledica je njena izsušitev. V zunajcelični tekočini najdemo različno količino
raztopljenih snovi. Voda z manj raztopljenimi snovmi
zamrzne prva, kar povzroči povečanje zunajceličnega
osmotskega tlaka. Ravnotežje je porušeno. Tekočina
izhaja iz celic, te pa se začnejo krčiti in propadati. Živali, odporne proti temperaturam pod lediščem, imajo v
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celični tekočini povečano količino glukoze ali glicerola,
ki prepreči zamrznitev tekočine in ohranja osmotsko
ravnotežje. V zunajcelični tekočini imajo posebne proteine, ki preprečujejo njeno zamrzovanje. Takšne celice
so prilagojene na delovanje z zmanjšano količino kisika
in hranilnih snovi.
Naše divje živali, ki hibernirajo, so: jež, veverica, polh,
svizec, jazbec, netopirji, plazilci in dvoživke. Med hibernacijo izgubijo do 30 odstotkov telesne mase. Medvedu
telesna temperatura v hladnejšem obdobju pade za največ 3–5 °C, zato je občasno aktiven tudi pozimi. Pri njem
govorimo o delni hibernaciji.
Želve se na hibernacijo začnejo pripravljati že poleti s

Slika 5.120: Jež pozimi hibernira predvsem zaradi
pomanjkanja hrane (foto: Peter Omejc)

povečanim apetitom. V tem času priporočamo pregled
iztrebkov zaradi invazije s paraziti, ki jim v tem stresnem
obdobju lahko škodujejo. V mesecu oktobru se ne prehranjujejo več. V tem času jih večkrat kopamo v vodi s
temperaturo 24–26 °C, da izpraznijo iz črevesa neprebavljeno hrano, ki bi se v času mirovanja razkrajala. Na
hibernacijo pripravljamo le zdrave in dobro hranjene
živali. Ne priporočamo prezimovanja mladičev do 3 let
starosti ter bolnih in oslabelih živali. Ko zunanja temperatura pade pod 8 °C in želve niso več aktivne, jih prene-
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semo v zaboj za hibernacijo. Tega postavimo v prostor
s stalno temperaturo 5–7 °C. Prostor mora biti zaščiten
pred glodavci, da jih v tem obdobju ne poškodujejo. Zaboj za želvo naj bo dobro zračen in velik 70 x 70 x 70 cm.
Na dno nasujemo 10 cm kroglic iz žgane gline in napolnimo ¾ zaboja s šoto, mahom ali bukovim in hrastovim
listjem. Pokrijemo ga s pokrovom iz mreže.
Z daljšanjem dneva se viša tudi temperatura ozračja.
Želve se začnejo prebujati marca in aprila, mlajše pa
lahko zbudimo že prej. Zbujene želve ogrevamo postopoma in jih kopamo v vodi s temperaturo 22–26 °C, da
nadomestijo izgubljeno tekočino. Nekatere želve začno
jesti, čim se prebudijo, dehidriranim in oslabelim osebkom nudimo pomoč.
Priprava kuščarjev in kač na hibernacijo je podobna. Terarij premaknemo v hladen prostor. Višino temperature
določimo glede na temperaturo v naravnem okolju. Živali se zakopljejo v pesek ali mirujejo v skrivališču. V tem
času jih ne hranimo. Pri nekaterih vrstah je hibernacija
pogoj za uspešno plodnost.

Dolžina in temperatura
hibernacije
				Dolžina hibernacije 			

Temperatura prostora hibernacije

Grška želva			

4–5,5 meseca				

5–7 °C

Širokoroba želva 		

2,5–3,5 meseca				

5–8 °C

Bradata agama			

2 meseca				

15 °C

Leopardji gekon			

1,5–3 mesece				

10–15 °C

Ameriški gož			

1,5–3 mesece				

8–15 °C
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5.8
ANATOmIJA IN FIZIOLOGIJA
PLAZILSKEGA IN PTIČJEGA
JAJCA
Oviparne živali se razmnožujejo z jajci. Jajce (ovum) je
struktura ovalne oblike, sestavljena iz zigote, ki jo obdajajo zaščitne in hranilne plasti. Namenjeno je razvoju
zarodka izven materinega telesa, kar je še posebej pomembno pri pticah, saj jih razbremeni teže in omogoča
letenje.
Z jajci se razmnožujejo ptice, želve, krokodili, večina vrst
kuščarjev in kač (okoli 100 vrst je živorodnih). Razvoj
jajca se začne v jajčniku. Plazilci imajo parna jajčnika in
jajcevoda, ptiči pa imajo razvitega le enega (levega). Pri
pticah naenkrat ovulira le en jajčni folikel, pri plazilcih pa
jih naenkrat ovulira več. Po sprostitvi jajčna celica potuje
v lijak jajcevoda (infundibulum), kjer se odvije oploditev.
Jajce se nato premakne v magnum, kjer pridobi plasti beljaka. Pri kokoši se tu zadrži 3 ure. V ožini (istmus) jajce
obda jajčna kožica (cuticula). V maternici (uterus) se beljaku doda voda, kar poveča njegovo maso. Tu se sintetizira lupina z vso vrstno specifično barvo in vzorci. V njej
se jajce nahaja do 20 ur. V nožnici se jajce zadrži le kratek čas, nato potuje skozi kloako navzven. Na končnem
delu nožnice se nahajajo spermalna gnezda, ki skladiščijo spermije. Pri plazilcih se v njih lahko zadržujejo tudi
več let, pri pticah pa nekaj dni. Potovanje jajca od ovulacije do izleženja traja pri pticah 25–72 ur, pri plazilcih
je čas odvisen od temperature okolja in razpoložljivosti
primernih prostorov za gnezdenje.
Jajca se razlikujejo po obliki, velikosti in trdnosti lupine. Določajo jih velikost in evolucijski razvoj samice ter
vplivi okolja. Ker plazilci jajca odlagajo v zemljo, so vsa
brez pigmenta. Jajca ptic so prilagojena obliki in velikosti medenice samice ter obliki in kraju gnezdenja. Vrste
z globokimi medeničnimi kostmi imajo okrogla jajca,
vrste s podolgovatimi in plitvimi medeničnimi kostmi
pa elipsasta. Večina vrst leže jajca ovalne oblike, ki so
ožje na enem in širše na drugem koncu. Taka oblika
preprečuje kotaljenje jajca in je še posebej izražena pri
vrstah, ki gnezdijo na skalnih policah. Ptice, ki gnezdijo
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Slika 5.121: Anatomska razdelitev jajcevoda s
histološkimi slikami (povzeto iz knjige »Funkcionalna
anatomija ptičev z osnovami ornitologije«, Zlatko
Golob, 2011; z dovoljenjem avtorja)
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v duplih, imajo okrogla in bela jajca. Vrste, ki gnezdijo
na tleh, imajo jajca s točkastimi konci, kar jim omogoča tesno medsebojno prileganje, samici pa pomaga pri
prekrivanju največjega mogočega števila jajc. Različne
barve ptičjih jajc služijo njihovemu prikrivanju, uravnavanju temperature in v primeru kukavice zavajanju gostiteljske ptice. Glavna pigmenta, ki dajeta barvo ptičjemu jajcu, sta porfirin in biliverdin, ki nastajajta v jetrih iz
odmrlih eritrocitov.
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strukture. Trdoto jajčne lupine določata stopnja mineralizacije in ureditev kalcijevih kristalov nad membrano.
Pri jajcih s trdo lupino so kristali urejeni stebričasto in
tesno drug ob drugem, s konci pa segajo v membrano.
Mineraliziran del lupine ima večji premer kot membrana. Taka jajca imajo krokodili, večina vrst želv in gekonov. Pri jajcih z mehko lupino je membrana pokrita le s
tanko plastjo mineralov ali pa so ti razporejeni v ločenih
gručah. Premer membrane je večji od premera mineraliziranega dela. Taka jajca najdemo pri kačah in večini
vrst kuščarjev. Vsa jajca imajo v lupini pore, ki so namenjene izmenjavi tekočin in plinov z okolico.
Pod jajčno membrano se nahaja beljak. Sestavljen je
iz 5 odstotkov beljakovin in 95 odstotkov vode. Beljak
je na periferiji redkejše, v centralnem delu pa gostejše
strukture. Gostejša vsebuje več proteina ovomucina,
redkejša pa več vode. Jajcu predstavlja zalogo tekočine,
kar je še posebej pomembno pri jajcih s trdo lupino, kjer
je prevzemanje vode iz okolja omejeno. Ima tudi antibakterijske lastnosti.

Slika 5.122: Anatomska zgradba ptičjega jajca (avtorica risbe: Gaja Smodiš, povzeto po »Funkcionalna
anatomija ptičev z osnovami ornitologije«, Zlatko
Golob, 2011; z dovoljenjem avtorja)

Slika 5.123: Anatomska zgradba plazilskega jajca
(avtorica risbe: Gaja Smodiš, povzeto po »Inkubation
von Reptilieneier«, Kohler, 2004)

Zunanja plast jajca je jajčna lupina. Jajcu zagotavlja zaščito pred mehanskimi poškodbami in mikroorganizmi,
daje mu obliko, sodeluje pri izmenjavi plinov in tekočin
med jajcem in okolico, razvijajočemu zarodku pa predstavlja zalogo mineralnih snovi. Sestavljena je iz trdne,
mineralizirane plasti in jajčne membrane, ki se nahaja
pod njo. Membrano pri pticah delimo na zunanjo in
notranjo, pri plazilcih je enotna. Je prožna in vlaknaste
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Halaze so snopi vlaken, ki pri ptičih pritrjujejo rumenjak znotraj beljaka. Nastanejo iz tanke gostejše plasti
beljaka (halazna plast) tik ob membranah zarodka. Iz te
plasti nastaneta tudi dve vrvici, ki se pritrjujeta na lupinsko membrano. Zaobljeni del jajca ima enojno, koničasti
pa dvojno vrvico. Zaradi obračanja jajca vrvice sčasoma
dobijo zavito obliko. Omogočajo stalen položaj jajčnih
struktur tudi ob obračanju jajc. Plazilska jajca nimajo halaz. Po izleganju jajca se rumenjak zaradi večje gostote
pomakne na dno, zarodek pa po beljaku odpotuje proti
vrhu, kjer se šibko pritrdi na jajčno membrano. Obračanje jajca zarodek odtrga od jajčne membrane in povzroči njegov propad.
Beljak na notranji strani omejuje horioalantoisna membrana, pod njo je rumenjakova membrana, ki oblikuje
rumenjakovo vrečko. Predstavlja zalogo energije, vitaminov, mineralov in mikroelementov za razvoj zarodka.
Po količini rumenjaka ločimo mikrolecitalna, mezolecitalna in makrolecitalna jajca. Več ko je v jajcu rumenjaka,
dlje se zarodek v njem razvija. Pri mikrolecitalnih in mezolecitalnih jajcih, kjer je rumenjaka malo, zarodki jajce
zapustijo prej in so manj razviti. Zarodki makrolecitalnih
jajc imajo za razvoj dovolj energije že v jajcu, zato so ob
izvalitvi manjši, a podobni odraslim. Rumenjak pri želvah predstavlja 32–55 odstotkov, pri kuščarjih in kačah
pa 72–99 odstotkov prostornine jajca. Pri pticah je sestavljen iz 48 odstotkov vode, 16 odstotkov beljakovin, 32
odstotkov maščob in 1 odstotka lipidov. Pri plazilcih
večino hranilnih snovi predstavljajo beljakovine. Ptičji
zarodek ima hitrejši metabolizem od plazilskega, zato
potrebujejo več energije, ki jo dobi iz maščob. Ker pri
presnovi maščob nastaja več energije kot pri presnovi
beljakovin, lahko ptiči gnezdijo v bolj suhih predelih kot
plazilci. Zarodek v času razvoja v jajcu porabi le 30–50
odstotkov rumenjaka, saj mu preostanek predstavlja
pomembno zalogo energije tudi v času po izvalitvi.
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Plazilci, ptiči in sesalci spadajo med amniote. Zarodek
(gastrula) oblikuje amnion, ki mu predstavlja zaprto
vodno okolje in ga ščiti. Predstavlja membrano, ki se
napolni s tekočino in obda zarodek. Živalim omogoča
razmnoževanje, neodvisno od vodnega okolja. Pri nižje razvitih živalih (dvoživke, ribe) je amnion odsoten,
zato so pri razmnoževanju vezani na vodo. Alantois je
vrečasta struktura, ki jo obdaja alantoisna membrana.
Napolnjujejo jo presnovni produkti zarodka, sodeluje pa
tudi pri izmenjavi plinov. Leži nad amnijsko membrano.
Horion je najbolj zunanja zarodkova membrana. Obdaja
amnion, alantois in rumenjakovo vrečko. V jajcih plazilcev in ptic se membrani horiona in alantoisa združujeta,
nastane horioalantoisna membrana. Sodeluje pri izmenjavi plinov. Pri plazilcih, pticah in stokovcih vse strukture obda trdna zunanja lupina, pri placentarnih sesalcih
in vrečarjih pa posteljica, ki se prilega maternici.

Slika 5.124: Zarodek japonskega žerjava (Grus
japonensis), star 3 tedne, ki je poginil zaradi podhladitve. Vidna je rumenjakova vrečka. (foto: Zlatko
Golob)

ZARODKOVE OVOJNICE

Slika 5.125: Zarodkove ovojnice (avtorica risbe:
Gaja Smodiš)
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Tabela prikazuje vrste živali, ki izlegajo jajca, potrebno temperaturo za njihovo izvalitev ter čas valjenja.
VRSTA ŽIVALI				

TEMPERATURA VALJENJA			

ČAS VALJENJA

Jemenski kameleon			

27–31 °C				

120–209 dni

Panterjev kameleon			

25–28 °C				

159–290 dni

Leopardji gekon				

26–31 °C				

45–65 dni

Bradata agama				

27–31 °C				

55–86 dni

Ameriški gož				

25–29 °C				

55–86 dni

Kraljevi piton				

29–32 °C				

55–71 dni

Leopardja želva				

28–30 °C				

120–200 dni

Grška želva				

28–31 °C				

60–66 dni

Ostrogasta želva 			

27–31 °C				

81–170 dni

Širokoroba želva 			

28–31 °C				

59–99 dni

Slika 5.126: Naprava za merjenje srčnega utripa
ptičjega zarodka v jajcu (foto: Zlatko Golob)

Slika 5.127: Inkubator z več policami za valjenje
plazilskih jajc (foto: Roman Ojstršek, 2019)
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Slika 5.128: Slika prikazuje izvalitev kraljevega pitona, ki je še povezan z neresorbirano rumenjakovo
vrečko (foto: AB pitoni in Zlatko Golob, 2018)

Slika 5.129: Nepopolno odpadel popek pri kraljevem pitonu. Odstranitev in operativna zapora odprtine je nujna, da ne pride do vdora infekcije. (foto:
AB pitoni in Zlatko Golob, 2018)
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5.9
UREDITEV BIOAKTIVNEGA
TERARIJA ZA DOBRO POČUTJE
ŽIVALI
Bioaktivni terariji predstavljajo naravni ekosistem v malem. Urejeni in opremljeni so po vzoru naravnega habitata iz katerega žival izvira; z vsemi simbiotskimi členi
ekosistema.
Temeljijo na biocenozi, združbi živih organizmov; rastlin,
živali in mikroorganizmov v njihovem življenjskem okolju. Vsak od njih je pomemben člen, ki opravlja določene
naloge in omogoča rast in razvoj ter obstoj drugih. Sestavljajo ga: proizvajalci (rastline-fotosinteza), porabniki
(živali) in razkrojevalci (mikroorganizmi in drobni nevretenčarji).
Razkrojevalci so drobni organizmi, bakterije, glive in
členonožci, ki se naselijo v podlagi. Prehranjujejo se z
odmrlimi delci rastlin, ostanki hrane in s plazilskimi
iztrebki. Poskrbijo za kroženje hranilnih snovi, obogatijo
in premešajo prst, odstranjujejo odpadne produkte in
preprečujejo neprijeten vonj v terariju. Žužkojedim plazilcem predstavljajo dodaten vir hrane.
Rakci - izopodi (Isopoda), ki se prehranjujejo z odmrlimi delci rastlin. Poznamo mnogo vrst, najpogostejši sta
navadni pasavček (Armadillidium sp.) in pozidni prašiček
(Oniscus sp.). V tropskih terarijih dobro uspevajo beli pritlikavi izopodi (Trichorhina tomentosa). Ti majhni organizmi razgradijo organski material in ustvarijo hranila, ki
obogatijo zemljo in omogočajo rast rastlinam.
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Slika 5.130: Navadni pasavček (foto: Maša Rajšp)
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Izberemo in nasadimo skrbno izbrane rastline, ki jim
ustreza visoka temperatura in vlaga v terariju. Poskrbimo za primerno osvetlitev.
Primerne rastline za tropski terarij:
-

Bromelije (Bromelie) in Tilancije (Tillandsie) –
spadajo med rastline, ki potrebujejo dovolj
svežega zraka (air plants), da lahko rastejo in
proizvajajo kisik. Nasadimo jih nad podlago,
korenine ali drevesa oz. v prazne kokosove
orehe z malo zemlje. Mokra prst jim ne ustreza.
Zadovoljijo se že z vodo, ki se med škropljenjem
nabere v njihovem listju.

-

Tradeskancije (Tradescantia sp.)- hitro se
razrastejo, ustreza jim senčna lega.

-

Filodendroni (Philodendrum sp.)- lepo se
razraščajo in so primerni za plezanje.

Skakači - kolembole (Collembola, springtails), žuželkam
podobni šesteronožni členonožci, ki jedo predvsem plesni. Ustreza jim visoka vlaga, zato jim v puščavskih terarijih zagotovimo vlažno skrivališče (naselijo se v globljih
plasteh podlage, v okolici rastlin ali pod posodo z vodo).

-

Benjamin (Ficus benjamina) – drevesnim
vrstam plazilcev daje oporo za plezanje,
skrivanje in počitek.

-

Plazeči fikus (Ficus pumila)- dober za
razraščanje in prekrivanje ozadja.

Deževniki: primerni so gozdni deževniki (Dendrobaena
veneta). Med ritjem po zemlji premikajo hranilne snovi v
globje plasti ter prezračijo podlago, kar dobro vpliva na
rast rastlin, saj proizvajajo humus.

-

Poprovke (Peperomia sp.)

-

Samolist (Spathiphyllum sp.)

-

Praproti (Asplenium sp., Polystichum sp.)

-

Drevesasta šeflera (Schefflera arboricola)

Hrošči: v manj vlažnih terarijih dobro uspevajo mokarji
(Tenebrio molitor) ali zofobi (Zophobas morio).
Za uspešno delovanje ekosistema zagotovimo vsem organizmom ustrezne življenjske pogoje; dovolj hranilnih
snovi, vode in bivalnega prostora ter časa, da se oblikuje ravnotežje. Priporočamo nekaj tedensko vzdrževanje
terarija zgolj z rastlinami in kulturami nevretenčarjev,
preden naselimo plazilce. Rastlinam omogočimo, da se
ukoreninijo, nevretenčarji pa se med tem razmnožijo.
Tip terarija izberemo glede na vrsto živali, ki jo bomo
vanj nastanili.

-

Papirus (Cyperus papyrus)

-

Bananovec (Musa sp.)

-

Mah dobro ohranja vlago in nudi skrivališče
nižjim živalim.

Slika 5.131: Pozidni prašiček (foto: Maša Rajšp)

1. Tropski terarij
Podlago sestavimo iz 60% zemlje ali šote, kokosovih
vlaken, lubja in mahu ter jo bogato prekrijemo s suhim
listjem. Dodamo ji še manjše kose oglja, ki veže strupe in
predstavlja hrano za drobne organizme.
Suho listje lahko naberemo v naravi (primerno je listje
sadnega drevja, hrasta, leske in trte ter platane, bambusa ali magnolije).
Pri terarijih z visoko vlago je pomembno, da ustvarimo
dovolj debelo drenažno plast na dnu terarija, kamor
odteče odvečna voda. Uporabimo lahko drobno kamenje ali glinene kroglice, ki vpijajo odvečno vodo in s tem
preprečujejo rast škodljivim anaerobnim bakterijam in
gnitje korenin. Mednje vmešamo delce oglja za purifikacijo odvečne tekočine. Plast prekrijemo z gosto mrežico,
ki zadrži podlago in razkrojevalce, omogoča nemoten
prehod vode v drenažno plast.

Nova publikacija.indd 212

Slika 5.132: Tropski bioaktivni terarij z drenažno
plastjo (foto: Maša Rajšp)
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kamenja, peska ali mlete gline. Uporabimo lahko pesek
za peskovnike, saj je čist in ni prašen ter je brez svinca.
Dodamo še lubje, kose oglja ter kokosova vlakna.
Hrano plazilcem dajemo v posodo, da preprečimo zaužitje tujkov med hranjenje in težav, ki so povezane s tem.
Po podlagi posujemo suho listje, ki bo nudilo zavetje in
hrano členonožcem ter ohranjalo vlago.
Primerne rastline za puščavski terarij:
-

sočnice (sukulente): aloje (Aloe sp.), netreski
(Sempervivum sp.), agave (Agave sp.),
havortije (Haworthia sp.), tolstičevke
(Crassula sp.), kalanhoje (Kalanchoe sp.), taščin
jezik (Sanseveria sp.), opuncije (Opuntia sp.),
homulice (Sedum sp.), stapelije (Stapelia sp.).

-

živi kamni (Lithops spp.)

-

trave (različne vrste, prilagojene na suho
okolje)

Slika 5.133: Tropski bioaktivni terarij za podrevnice
z drenažno plastjo (foto: Maša Rajšp)
2. Subtropski in savanski terarij
Okolje je bolj suho kot v tropskem terariju, vendar naj
bodo spodnje plasti podlage še vedno vlažne. Tudi tu
oblikujemo drenažno plast. Uporabimo mešanico zemlje ali šote in peska v razmerju 60 : 40. Dodamo kokosova vlakna, lubje, mah, ki bo ohranjal vlago ter drobne
kose oglja. Podlago prekrijemo s suhim listjem.

Dodamo korenine in veje (mangrov, sadnega drevja ali
trte), kamne, mahovje, kose lubja in skrivališča.

Primerne rastline za subtropski terarij:
-

sočnice: aloje (Aloa sp.), agave (Agave sp.) , 		
netresk (Smepervivum sp.), itd.

-

tilancije (Tillandsie) – zračne rastline (air plants)

-

zmajevci (Dracena sp.)

-

fikusi (Ficus sp.)

-

drevo življenja (Yucca sp.)

-

božični kaktus (Schlumbergera sp.)

-

trave: Čopasta zelenčica
(Chlorophytum comosum) ipd.

Slika 5.135: Bioaktivni polpuščavski tip terarija
(foto: Peter Omejc)
Narava je popolna. S takšno ureditvijo terarija posnemamo naravni ekosistem in omogočimo sobivanje rastlin,
nižjih in višje razvitih živali. S tem plazilcu ustvarimo prijetno bivalno okolje ter dobro počutje. Vloge vseh živih
bitij se prepletajo in soustvarjajo čudovit ekosistem.

Slika 5.134: Subtropski tip terarija (foto: Peter
Omejc)
3. Puščavski in polpuščavski terarij
Zanj so značilne visoke temperature in nizka vlaga, kar
večini razkrojevalcev ne ustreza (izopodom, kolembolam). Zavetje si bodo poiskali v bolj vlažnih delih terarija,
pod kamni in v globljih plasteh podlage, ki jo pripravimo iz tretjine zemlje ali šote in dveh tretjin drobnega
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Slika 5.136: Bioaktivni puščavski terarij (foto: Peter
Omejc)
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6.1 Kaj je akvaristika

Akvaristika je gojitev v naravi nalovljenih ali vzgojenih
vodnih organizmov, največkrat rib, polžev in vodnih
rastlin. Pomembno je, da v akvarijih vodnim organizmom zagotovimo čim bolj primerne in naravnim podobne razmere.
Prav tako morajo biti primerni neživi dejavniki: pH, temperatura, ionska sestava, svetloba itd.
Ustrezna mora biti tudi prehrana, ki je pri posameznih
vrstah rib lahko različna in je za vsako vrsto posebej določena. Zelo pomembno je, da znamo izbrati tudi ustrezne vodne rastline, brez katerih v akvariju ne moremo
zagotoviti ustreznih razmer.

Slika 6.1: Gojenje akvarija in rastlin v akvariju.
Primer Južno Ameriškega akvarija (foto: Dejan Cerovečki)

Pomen akvaristike

Pomen rib kot ljubiteljskih živali v sodobni družbi je veliko večji kot le dekorativen, če upoštevamo psihološke
in okoljevarstvene vidike, vzgojno vrednost, rekreacijo
in sprostitev.
Akvariji kot element vode, pisanost rib in raznolikost zelenja imajo namreč zelo pomembno sprostitveno in tudi
terapevtsko vlogo. Predvsem jih priporočajo ljudem, ki
živijo v mestnih stanovanjih, kjer je malo prostora in so
ljudje oddaljeni od narave. Akvarij kot miniaturen vodni
svet jih tako približa naravi.
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Zelo pomembno je, da je akvarij konjiček (ljubiteljska
dejavnost) za vso družino. Otroci spoznavajo vodni svet
iz lastnih izkušenj, z opazovanjem in domišljijo. Imeti
žival, jo negovati, zanjo skrbeti prinaša neizmerno veselje mnogim, poleg tega tak odnos do živali spodbuja sočutje, ustvarjalnost in občutek za odgovornost pri
mladih. Akvariji so tudi zelo uporaben in zaželen pripomoček za poučevanje v šolah, saj se skice in fotografije
ne morejo primerjati z dejanskimi organizmi. Akvaristika omogoča znanstvenikom, ki se ukvarjajo z raziskovanjem vodnega življenja, nemoteno izvajanje poskusov,
ki jih v naravi ne bi mogli izvesti. Poleg tega nam akvaristika omogoča gojenje ogroženih vrst rib in tako ohranjanje edinstvenih rib in rastlin. V zadnjem času so se
pojavili javni akvariji, ki jih lahko najdemo v skoraj vsakem večjem mestu. Ljudem dajejo možnost, da spoznajo raznolikost in pomembnost vodnega sveta. Imajo pa
tudi pomembno vlogo pri ohranjanju ogroženih vrst. V
sloveniji imamo dva, enega v Mariboru, ki deluje od leta
1953, in enega v Piranu, kjer prevladujejo morske vrste.
Vsaka ljubiteljska dejavnost ima svoje prednosti in slabosti, in če se je lotimo nepremišljeno in ne upoštevamo
pravil, lahko z njo škodimo okolju ali ogrozimo lastno
varnost.
Mednarodna konvencija CITES je določila, s katerimi
živalskimi in rastlinskimi vrstami je dovoljeno trgovati,
izključene so tiste, ki so v naravi ogrožene, za take je
nujno potreben certifikat, da izvirajo iz ujetništva. Naša
odgovornost je, da si izberemo primerne vrste in ne
gledamo le na lepoto. Če rib v ujetništvu ne moremo
razmnoževati, pomeni, da so bile ulovljene v naravi. S
tem posegamo v ekološke sisteme in take ribe nikakor
niso primerne za akvarij. Noben konjiček ni opravičljiv,
če z njim uničujemo okolje. Preden se odločimo za akvarij, moramo dobro preceniti svoje časovne, finančne in
prostorske zmogljivosti. Nekatere ribe so zelo dolgožive,
doživijo tudi več kot 30 let, in preden jih nabavimo, dobro premislimo, ali je akvarij le muha enodnevnica ali si ta
hobij res želimo. Gojenih rib nikakor ne smemo spuščati
v okolje, saj bi podrle okolijsko ravnovesje. Tak primer
je zlata ribica, invazivna vrsta, ki v okolju zelo dobro uspeva in se razmnožuje. Težava je, da se prehranjuje z
razvojnimi oblikami dvoživk in tako izpodriva avtohtone
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vrste. Živi več kot 20 let in ljudje se je običajno naveličajo ter jo odvržejo v okolje. Ribe izberemo glede na
težavnost oskrbe, socialne karakteristike – ali je jatna ali
samotarska, njihovo končno velikost, prehrano, okolje
(T vode, pH, trdota vode, svetloba).

Zgodovina akvaristike in kulture
vrtnih ribnikov

Ribe nas spremljajo že od nekdaj. Dolgo časa so ljudje v
njih videli le prehransko vrednost in so jih s tem namenom tudi gojili v ribnikih.
Že iz časa Grkov imamo dokaze, da so nekatere ujete
ribe in školjke spustili v umetno izkopane bazene z vodo,
da so ostale sveže do trenutka zaužitja. Toda prvi akvaristični zapis prihaja iz 16. stoletja iz Kitajske, avtor pa v
njem opisuje navade in lepoto svoje ribe, kako skrbi zanjo in kako nanjo vplivajo spremembe v njenem okolju.
Prav iz Kitajske je bila pred tisoč leti v Evropo uvožena
prva okrasna riba, zlata ribica, ki je danes ena najpogostejših ljubiteljskih rib po vsem svetu. Na Kitajskem so
že kmalu po našem štetju gojitelji krapov opazili, da se
med gojenimi krapi, ki so običajno zelenorjave barve,
pojavljajo rdeče obarvani primerki. S temi obarvanimi
primerki so začeli eksperimentirati in sčasoma so vzgojili številne, barvno še bolj privlačne. Mnogo kasneje so
selekcijo zlate ribice razširili še na obliko plavuti, telesa
in celo oči. Zlato ribico so prinesli tudi na Japonsko, ki je
domovina koi krapa, kjer so nadaljevali vzgojo in vzgojili
številne nove različice. Zlata ribica je kmalu postala priljubljena tudi v Evropi.
V začetnem obdobju so okrasne ribe gojili na prostem
v ribnikih, saj vzdrževanja rib v zaprtem sistemu, kot je
akvarij, še niso poznali.
Prvi uspešen akvarijski sistem je leta 1819 vzpostavil W.
T. Brande, ki je ugotovil, da rastline v akvariju lahko porabljajo snovi iz izločkov rib (in s tem čistijo vodo), zraven
pa tudi sproščajo kisik za ribe.
Angleški naravoslovec, Philip Henry Gosse, je prvi uporabil besedo »akvarij« in leta 1854 izdal knjigo The aquarium: An unveiling of the Wonders of the Deep Sea, v kateri
je opisal floro in favno angleške obale, v posebnem poglavju pa je opisal gojenje nekaterih morskih rib in nevretenčarjev v akvariju. Slika prikazuje Gossov 'akvarij' z
morsko vodo riv angleške obale.
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Slika 6.2: »The Fountain aquarium« iz knjige The
Aquarium: An unveiling of the wonders of the deep
sea, 1854.
Anglež Robert Warrington je sredi 19. stoletja izdelal prvi
stekleni akvarij, za podlago uporabil pesek, ga zasadil z
vodnim rastlinjem in vanj naselil ribe in polže. Leta 1856
je nemški naravoslovec Emil Adolf Roßmäßler v priljubljenem časopisu Die Gartenlaube objavil delo z naslovom
»Morje v kozarcu« in tako postavil temelj akvaristike, kot
jo poznamo danes
Trgovina z ribami kot hišnimi ljubljenčki pa je sploh zacvetela, ko se je razvil hitrejši in bolj zanesljiv transport.
Takrat so zaradi množičnega uvažanja postale dostopne
vsem.
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6.2
Dobrobit
rib
Ribe so pomemben del našega življenja. Poleg tega, da
bogatijo vodne biotope in ulovljene v naravi ali vzgojene
v ribogojnicah predstavljajo pomemben vir kakovostnih
beljakovin za prehrano ljudi, so ribe tudi ljubiteljske živali, ki nas razveseljujejo v akvaristiki in vrtnih ribnikih.
Nenazadnje ribe uporabljamo tudi za različne znanstvene raziskave. Danes poznamo več kot 20.000 vrst rib,
kar predstavlja 48 odstotkov vseh živečih vretenčarjev.
Po svoji anatomski zgradbi in fiziologiji so ribe zelo blizu
vretenčarjem in se ločijo le po lastnostih, ki jim namesto
na kopnem omogočajo življenje v vodi. Tako ribe čutijo
tudi bolečino in nelagodje, česar pa ne morejo izraziti
z glasom ali obrazno mimiko, zato je še toliko bolj pomembno, da poznamo njihove zahteve in jim nudimo
vse, kar potrebujejo, da lahko izrazijo svoje naravne
vedenjske vzorce, se razvijajo, so zdrave in se razmnožujejo, ali povedano drugače – poskrbimo za njihovo
dobrobit.

Slika 6.3: Primerno urejen akvarij, s temno podlago
(foto: Matjaž Kojc)
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Dobrobit živali je ocena kakovosti življenja posameznih
vrst živali. Pri tem upoštevamo in ocenjujemo življenje
rib z različnih vidikov. Predvsem moramo v skladu z biologijo in fiziologijo rib poskrbeti za ustrezno kakovost
vode in druge elemente okolja, da lahko izrazijo vse
svoje prirojeno vedenje. Do določene mere so se ribe
sposobne prilagoditi manjšim odstopanjem v okolju,
vendar to vodi v kroničen stres. Stres je lastnost, ko ribe
niso sposobne uravnavati homeostaze, postanejo manj
odporne in hitreje zbolijo. Drugi način je ocena, kako se
ribe dejansko počutijo, kar je precej zahtevno in je treba
zelo dobro poznati vedenje posameznih vrst rib, tretji
način pa je nadgradnja drugega, ko ocenimo, ali lahko
ribe izrazijo svoje prirojeno vedenje.
Zahteve za dobrobit živali določa Amsterdamska pogodba, sprejeta leta 1997, v kateri je za ribe posebej poudarjeno, da odsotnost glasovnega odziva ne pomeni
tudi odsotnosti trpljenja. Ocena dobrega počutja mora
temeljiti na poglobljenem poznavanju in razumevanju
biologije posamezne vrste rib, na osnovi česar poskrbimo za primerno okolje v zaprtih prostorih, pri katerih se
čim bolj približamo razmeram, ki jih imajo ribe v svojem
izvornem okolju v naravi. Ni namreč vseeno, kakšne oblike in velikosti je akvarij, kakšna sta kakovost vode in
način prehranjevanja ter kakšna je morebitna dodatna
oprema. V Republiki Sloveniji dobrobit živali ureja Zakon
o zaščiti živali, ki določa odgovornost ljudi za življenje
živali in njihovo zdravje. Nihče ne sme povzročiti živali
trpljenja, bolezni ali smrti. Mučenje živali pomeni vsako
ravnanje ali opustitev ravnanja, ki je storjeno naklepno,
ki živali povzroči hujšo poškodbo ali dlje časa trajajoče
ali ponavljajoče trpljenje ali škodi njenemu zdravju. Zakon o zaščiti živali obravnava tudi vse hišne živali, ki so
namenjene za družbo, varstvo ali pomoč človeku, kamor
sodijo tudi akvarijske ribe in ribe, ki jih imamo v vrtnih
ribnikih. Zakon tudi natančno opredeljuje trpljenje živali,
ki ga predstavljajo bolečina, strah in stres, ki jih povzroči
človek.
Dolgo časa je bila skrb za dobro počutje namenjena le
toplokrvnim živalim, v zadnjem času pa se je razširila na
vsa čuteča bitja, vključno z ribami.
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Eden od razlogov je spoznanje, da imajo tudi ribe razvit
možganski sistem, da imajo čustva in občutijo bolečino,
strah ter zadovoljstvo. Občutek za bolečino dokazuje
prisotnost nociceptorjev, s katerimi zaznavajo bolečino,
prav tako ribe izločajo snovi, s katerimi omilijo bolečino,
in se celo naučijo izogibati predmetom, ki jim povzročajo nelagodje. Strah nastane kot odgovor na nevarnost
in se kaže v povišanju srčnega utripa ter spremenjenem
vedenju. Na primer ob stiku z roparsko ribo, riba zbeži
ali pa se z njo sooči in tekmuje. Pri neugodnem vodnem
toku ali neprimerni temperaturi vode se riba prav tako
poskuša umakniti v primernejši predel vode. Ribe imajo
tudi dobro razvita čutila in si lahko zapomnijo različne
zvoke. Ribe, ki živijo v globokih kalnih vodah, imajo bolje
razvita vonj in okus, ribe v površinskih bistrih vodah pa
imajo bolje razvit vid.

6.3
Anatomija
rib
Ribje telo delimo na glavo (caput), trup (truncus), rep (cauda) in plavuti (pinnae). Oblika ribjega telesa je prilagojena okolju, v katerem ribe živijo, kar jim omogoča gibanje
in iskanje hrane. Postrvi (Salmonidae) in nekatere druge
vrste rib, ki živijo v čistih, hitro tekočih vodah, polnih brzic, imajo valjasto ali vretenasto obliko, bočno sploščeno
telo pa imajo npr. krapske vrste rib (Cyprinidae), ki naseljujejo z rastlinjem zarastle počasi tekoče vode.
Tretja mogoča oblika pa je sploščena. To so na primer

Slika 6.4: Mehka, ne ostra podlaga in som (foto:
Ančka Grešak)

Pred nakupom rib je treba temeljito proučiti, od kod izvirajo, kakšno okolje potrebujejo, ali so roparice ali živijo
v jati, kakšne so njihove prehranjevalne navade, in jim
zagotoviti čim bolj avtentične razmere v akvariju ali ribniku.
Čeprav je bilo tudi na področju dobrobiti rib v zadnjem
času dosti postorjenega, se še vedno pojavljajo napake,
ki pa običajno niso posledica brezbrižnosti, pač pa neznanja. Zato je treba ljudi še naprej osveščati in izobraževati. Velikokrat so v akvaristiki bolezni povezane prav
s slabimi okolijskimi razmerami. V največ primerih je že
okolje samo po sebi vzrok za različne poškodbe in slabo
počutje zaradi kroničnega stresa, kar zmanjšuje naravno odpornost in viša dovzetnost rib za bolezni. Razen
tega v neprimernem okolju ribe ne izrazijo svoje lepote, pestrosti barv in zanimivih vedenj, zaradi česar nas
pravzaprav razveseljujejo.
Logično je, da tudi ribe potrebujejo veterinarsko oskrbo kot druge ljubiteljske živali, in glede na to, da predstavljajo tretjino ljubiteljskih živali, bi potrebovali več za
ribe usposobljenih veterinarjev, ki bi bili vešči tudi kirurških posegov.
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Slika 6.5: Bočno sploščeno ribje telo (foto: Dejan
Cerovečki)

somi (Siluridae), ki živijo na vodnem dnu. Glava se konča,
kjer se začne škržni poklopec, po obliki pa lahko ugotovimo, kako se prehranjujejo. Roparice imajo veliko glavo s široko razklanim gobcem, druge vrste rib pa imajo
manjšo glavo z nežnejšimi usti. Najobsežnejši del ribe
je trup, ki je v prvi tretjini širok in se konča z analno odprtino, kjer neopazno preide v repni del s plavutjo. Ribe
imajo tri neparne plavuti: hrbtno (Pinna dorsalis), repno
(Pinna caudalis) in predrepno (Pinna analis), postrvi in
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nekatere druge vrste rib pa imajo še tolščenko (Pinna
adiposa), ki edina nima koščene osnove, ter parni prsni
(Pinnae pectorales) in trebušni plavuti (Pinnae ventrales).
Repna plavut omogoča ribam premikanje, druge plavuti
pa krmarjenje. Ribje telo, razen glave, je prekrito z luskami, ki so okroglaste elastične koščene ploščice, zasidrane v kožo, in jo še dodatno ščitijo.
Ribe svoje življenje in tudi rast prilagajajo temperaturi

Slika 6.7: Ribje luske z letnicami (foto: M. Svetina,
1982)

Osmoregulacija

Slika 6.6: Anatomija ribe (foto: M. Povž, B. Sket,
1990)

okolja, dinamika rasti pa se odraža na luskah, na katerih
so številni cirkuli. Kjer so cirkuli nanizani gosteje, je rast
počasnejša, kjer so redkejši, pa hitrejša, oba pasova skupaj pa predstavljata eno leto.
Ribe spadajo med vretenčarje (Vertebrata) in jih glede
na okostje delimo na hrustančnice in kostnice. Ribje
kosti so tanke, polne in rastejo celo življenje. Na rast pa
vplivajo temperatura in velikost bivalnega prostora ter
količina razpoložljive hrane. Kosti dajejo ribam oporo,
obliko pa prečno progaste mišice, ki jih sestavljajo miomere, katerih število je enako številu vretenc, med seboj
pa jih ločujejo miosepte. Poleg miomer ima riba še mišice za premikanje čeljusti, škržnega poklopca, škržnih
lokov in plavuti.
Koža je sestavljena iz kutisa, ki se deli na epidermis in
korium, ter iz subkutisa ali podkožja. Epidermis ali vrhnjica prekriva celotno površino kože in ščiti ribo pred
mehanskimi, kemičnimi in biološkimi vplivi okolja ter
zmanjšuje trenje pri gibanju. Pri tem ima pomembno
vlogo sluz, ki se tvori s pomočjo izločkov celic v epidermisu. Sledijo korium, v katerem so krvne in limfne žile,
ter živci. Vsebuje tudi pigmentne celice – kromatofore in
gvanofore. Kromatofore se nahajajo na hrbtu in bokih
in so pod vplivom živca simpatikusa, kar jim omogoča,
da barvo prilagajajo okolju in so zato manj vpadljive
za ribojede plenilce. Barva ribe je lahko tudi pokazatelj
zdravstvenega stanja, na primer ribe z okvarjenimi ledvicami, slepe ali ob prisotnosti bazofilnih strupov so temnejše, ob pomankanju kisika pa njihova barva bledi.
Gvanofore so na trebušni strani telesa in so iz kristalov
gvanina, ki odbijajo svetlobo, da se riba značilno lesketa
in odvrača plenilce.
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Osmoregulacija je mehanizem, ki ureja osmozo – pasivno premikanje molekul vode (z difuzijo) iz bolj koncentriranega okolja v manj koncentrirano. Ker ribe živijo v
vodi, je osmoregulacija nujen mehanizem za nemoteno
življenje. Molekule vode se pri ribi izmenjujejo po celotni površini telesa, največ pa skozi škrge ter ob plavutih,
kjer koža ni zaščitena z luskami in sluzjo. Morske ribe živijo v hipertoničnem okolju, zato stalno izgubljajo vodo,
sladkovodne pa v hipotoničnem okolju, zato voda neprestano vdira vanje. Odvečna voda se resorbira v kri
in izloča z urinom, zato se zlasti pri prizadetih ledvicah
in/ali škrgah začne v ribjem telesu nabirati tekočina, kar
se kaže z eno ali obojestransko izbuljenostjo oči (eksoftalmus), napihnjenim trebuhom (ascites) in nasršenimi
luskami (lepidortosis). Ribe deloma rešuje, da ne pijejo vode, kar bi le še dodatno povečalo količino vode v
telesu, imajo vzpostavljen mehanizem kloridnih celic v
škrgah, ki absorbira soli, in izločajo zelo razredčen urin.
Posledica motnje osmoregulacije pa je lahko tudi pomanjkanje soli.

Slika 6.8: Osmoregulacija sladkovodnih rib
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Morske ribe vodo neprestano izgubljajo, zato so njihove
težave ravno obratne. Pri izgubljanju vode se v telesu
kopičijo soli, kar rešujejo z goltanjem vode in izločanjem
zelo koncentriranega urina. V ledvicah je zato manj glomerulov ali pa jih sploh ni, soli pa izločajo preko kloridnih celic v škrgah.

ga je v vodi manj kot v zraku, so se morale tem razmeram prilagoditi. Dihajo na osnovi tlačnega pritiska in pri
vdihu odprejo usta in razširijo ustno votlino ter zaprejo
škržni poklopec, pri čemer si pomagajo z branhiostegalno membrano, ki jo prilepijo na telo. Škržni lističi se
stisnejo ter naredijo zaporo, da voda ne more skoznje.
Nato se sprednja škržna poklopca razpreta (branhiostegalna membrana je še vedno zaprta), v škržni votlini pa
nastane podtlak, ki vsesa vodo iz ustne votline in oplakuje škržne lističe. Sledi izdih – riba zapre usta in odpre
škržna poklopca ter branhiostegalni membrani, da voda
zapusti škržno votlino. Kisik se difuzno preko škržnih lamel (spleta kapilar) absorbira v kri, na enak način pa se
iz krvi odplavlja CO². Kri iz škrg se po krvožilnem sistemu
prenese do tkiv. Srednje velika riba za dihanje v eni uri
potrebuje 3 do 4 litre vode. Pri povišani potrebi kisika
in pri zmanjšani količini kisika v vodi se ritem dihanja
pohitri. Z opazovanjem premikanja škržnih poklopcev
lahko določimo frekvenco dihanja. Ribe, ki so hitre plavalke, pa imajo izjemoma stalno na široko odprta usta
in škržni poklopec, tako da voda škrge neprestano oplakuje.

Slika 6.9: Osmoregulacija morskih rib

Dihala in fiziologija dihanja

Pri večini vrst rib so škrge (branchiae) za dihanje najpomembnejši organ, pomožni pa so še koža, črevo in ribji
mehur. Škrge so polnokrvne kožne gube endodermalnega izvora. V obliki štirih škržnih lističev ali primarnih
lamel se v dveh vrstah priraščajo na notranjo stran štirih parnih škržnih lokov, ki se nahajajo v škržni votlini za
žrelom ter so z obeh strani zaščitene s škržnim poklopcem. Škržni listič je podprt s kostno žbico in mišico, kar
mu omogoča gibljivost ter pospeševanje cirkulacije krvi
v dovodnih in odvodnih škržnih arterijah. Površina škržnih lističev je povečana s prečnimi nabori ali sekundarnimi lamelami. Škrge so prekrite z enostavnim epitelom,
pod katerim je gost kapilarni splet, v katerem poteka
izmenjava plinov. Na zunanji strani vsakega škržnega
poklopca (operculum), ki zapirata škržno votlino, potekata dve arteriji – arteria branchialis afferens, ki vsebuje
kri, bogato s CO2, in arteria branchialis efferens, ki se pri
vdihu nasiči s kisikom in ga odvaja po telesu.
Kavdalni del škržnega poklopca obdaja kožna membrana (membrana branchiostegalis), ki omogoča, da se škržna votlina popolnoma zapre. Škržna in žrelna votlina
sta povezani preko petih škržnih rež, skozi katere ribe
precejajo vodo, ki pri vdihu skozi usta steče v škrge. Škržna votlina ima notranjo in zunanjo škržno režo/odprtino, od velikosti zunanje pa je odvisno, kako dolgo lahko
riba preživi izven vode; manjša ko je, dlje je lahko riba na
suhem, kot na primer jegulja, ki ima zelo majhno škržno
režo.
Ribe pri dihanju izkoriščajo v vodi raztopljen kisik, in ker
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Slika 6.10: Anatomija ribe: 1 – ledvice, 2 – zračni
mehur, 3 – hrbtenica, 4 – rebra, 5 – sečni mehur, 6
– škrge, 7 – srce, 8 – jetra, 9 – črevesje, 10 – jajcevod,
11 – analna odprtina, 12 – sečevod in spolno izvodilo (M. Svetina, 1982)

Ribji mehur

Ribam omogoča lebdenje v vodi, ne da bi se naprezale. Je žrelna izboklina v obliki enojne vreče, napolnjene
z zrakom, ter leži v trebušni votlini med ledvicami in
prebavili. Polni se z požiranjem zraka, lahko pa tudi s
sekrecijo plinov. Pri nekaterih ribah, Physostomi, je ribji
mehur preko ductusa pnevmatikusa povezan s požiralnikom in pomaga pri dihanju, ko v vodi primanjkuje kisika,
saj omogoča izkoriščanje kisika iz zraka. Pri nekaterih
vrstah rib ribji mehur deluje tudi kot slušni organ, ker po
Webrovih koščicah prenaša zvočne tresljaje na labirint.

Prebavila

Prebavila sestavljajo ustno-žrelna votlina, požiralnik, želodec, črevo z anusom in prebavni žlezi jetra ter trebu-
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šna slinavka.
Usta se začnejo z ustno režo, katere položaj je odvisen
od načina jemanja hrane. Ribe roparice imajo običajno
nadstojno ustno režo, herbivorne ribe podstojno in vsejede predstojno.
Ustno režo obkrožajo slabo razvite ustnice. V kotičkih
ustne reže imajo nekatere vrste rib brčice, ki delujejo kot
čutnice za otip in okus. Jezik je trd in skoraj nepomičen,
pri nekaterih ribah pa iz njega izraščajo zobje. Mehko
nebo ima zadebeljeno sluznico s številnimi čutnicami.
Služi za okušanje in pomaga pri goltanju hrane. Ribe
roparice imajo v ustni votlini zobe, ki izraščajo celo življenje, njihovi oblika in razporeditev pa sta odvisni od
vrste, starosti in spola rib. Ustni votlini sledi žrelo. Žrelna sluznica prekriva škržne loke in oblikuje nekakšno
sito, skozi katero se preceja voda, preden gre v škrge.
Žrelo se nadaljuje v širok in kratek požiralnik, ki v prednjem delu izloča sluz, da ribe hrano lažje pogoltnejo.
Požiralnik se nadaljuje v želodec ali kar v črevo. Ribe, ki
se neprestano hranijo, imajo namreč namesto želodca
le črevesno razširitev bulbus intestinalis. Zelo raztegljiv
želodec je sestavljen iz kardialnega in pilurosnega dela,
sluznica pa vsebuje želodčne žleze, ki izločajo solno kislino in pepsinogen ter mucigene celice, ki izločajo sluz.
V želodcu se hrana kopiči in deloma tudi prebavi ter postopno potiska proti črevesju. Pri ribah z želodcem so
na začetnem delu črevesa pilorični podaljški (appendices
pyloricae), ki povečajo površino črevesja in imajo podobno funkcijo kot črevo. Na začetku črevesja sta tudi izvodili jeter in trebušne slinavke. Dolžina črevesa je odvisna
od vrste hrane, ki jo ribe uživajo. Najdaljše črevo imajo
rastlinojede ribe, najkrajše pa ribe roparice. Črevo se
konča z analno odprtino, ki leži v kloaki pred predrepno
plavutjo.
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ki se izloča v žolčne kanalčke, ti pa se združijo v ductus
hepaticus in v kanal (ductus cysticus), ki vodi v žolčnik (vesica felea), iz njega pa se preko izvodila (ductus choledocus) žolč izliva v črevo. Žolč izboljšuje razgradnjo in prebavo maščob, pomembno vlogo ima pri razstrupljanju
škodljivih snovi in pomaga pri metabolizmu beljakovin
ter ogljikovih hidratov.
Trebušna slinavka ali pankreas je različnih oblik, pri
nekaterih je difuzna in je del jeter, to imenujemo hepatopankreas, pri nekaterih pa kompaktna in se razrašča
med pilorične vijuge. Ima endokrino vlogo (proizvaja
hormon inzulin) in eksokrino vlogo (proizvaja prebavne
encime tripsin, lipazo in amilazo).

Izločala

Med presnovo se tvorijo škodljive snovi, ki se izločajo
preko prebavil, dihal in ledvic.
Ledvice ležijo v trebušni votlini pod hrbtenico in jih sestavljata levi in desni trak, ki pri večini rib kostnic potekata od začetka glave takoj za srcem do anusa, pri nekaterih ribah pa se podaljšujejo še naprej v repni del. Ledvice
imajo izločalno (ekskretorno), krvotvorno (hematopoetsko) in endokrino vlogo kot nadomestilo nadledvične
žleze. Delimo jih na sprednji del (pronephros), kjer prevladuje krvotvorno tkivo, srednji del (mezonephros), kjer
prevladuje tkivo za izločanje, in zadnji del (metanephros),
ki ga imajo le nekatere vrste rib. Ribe nimajo kostnega
mozga, zato se kri v glavnem tvori v ledvicah in vranici,
v manjši meri pa tudi v črevesju. Krvotvorno tkivo teh
organov sestavljajo torej razvojne in zrele oblike eritrocitov, granulocitov, limfocitov, monocitov in trombocitov. Osnovna gradbena in funkcionalna enota ledvic je
nefron, v katerem se v kapilarah glomerulov filtrira kri in
zbira urin. Posamezni nefroni prednjega dela ledvic se
združujejo v Wollfovo izvodilo (ductus Wollfi), ki predstavlja primarni sečevod. Ledvice sladkovodnih rib so bolj
razvite kot pri morskih, saj te živijo v hipotoničnem okolju in odvečno vodo izločajo z večjimi količinami razredčenega urina. Ledvice izločajo tudi hormon renin, ki v
ledvicah povečuje krvni pritisk. Ribji urin je rahlo kisel
in vsebuje kreatinin, amonijak, aminokisline in sečno kislino. V stresnem stanju se kislost poveča zaradi nastajanja mlečne kisline v krvi. Odpadne dušikove snovi se
izločajo tudi preko škrg (7 do 25 odstotkov se jih izloči
z urinom).

Obtočila

Slika 6.11: Oblika in namestitev ribjih ust. A – končna; B – podstojna; C – nadstojna (Svetina M, 1982)
Jetra (hepar) so največja žleza v telesu, velikost pa je
odvisna od vrste, starosti, letnega časa in intenzivnosti
hranjenja. V jetrnih celicah (hepatociti) se proizvaja žolč,
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Obtočila sestavljajo srce, krvne žile, kri in limfa. Kri telesu dovaja kisik, hranljive snovi in hormone, odvaja pa
ogljikov dioksid in druge škodljive snovi ter ščiti organizem. Srce je preprosto, leži za škrgami v prsni votlini
in ima le en preddvor (atrium) in en prekat (ventriculus).
Sladkovodne ribe imajo večje srce od morskih. Posebnost ribjega srca sta venski sinus (sinus venosus) in arterijski betič (bulbus arteriosus). Kri iz venskega sinusa
prehaja v preddvor skozi odprtino ostium venosum, v
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prekat pa skozi odprtino ostium atrioventriculare, ki jo
obdajajo krožna mišična objemka in dve do štiri zaklopke. Vloga arterijskega betiča skupaj z zaklopkami je, da
preprečuje nihanje krvnega pritiska in umirja pretok krvi
v aorto. Srce s krčenjem po arterijah potiska kri v telesne
organe, iz oddaljenih delov telesa pa se po venah vrača
venska kri. Arterije, ki prenašajo kri iz srca in škrg, se
razvejajo v čedalje tanjše žile, ki se končajo kot tanke kapilare, kjer upočasnjen pretok krvi omogoča, da se skozi
njihovo tanko steno izmenjujejo hranilne snovi in plini.
Iz kapilar izhajajo drobne vene, ki se spajajo v ductus cuvieri, ta pa se pred preddvorom zliva v venozni sinus.
Skozi srce prehaja samo venska kri, ki se pred vstopom
v preddvor kopiči v venskem sinusu.
Frekvenca srca je odvisna od vrste in starosti rib, temperature vode, vsebnosti kisika in intenzivnosti gibanja rib.
Majhne in mlade ribe imajo bistveno višjo frekvenco.
Običajno je ritem srca enak, kot je ritem dihanja, vendar
to ni nujno. Število srčnih utripov lahko spremljamo z
opazovanjem pretoka krvi na repnih žilah ali posredno z
oceno elektrokardiograma.
Količina krvi je pri ribah veliko manjša kot pri drugih vretenčarjih. Pri ribah hrustančnicah znaša približno 6,6 odstotka, pri ribah kostnicah pa le okrog 3 odstotke skupne
telesne mase. Več krvi imajo ribe, ki so hitre plavalke. Kri
sestavljajo krvna plazma in celični elementi. Krvna plazma vsebuje 92 odstotkov vode, beljakovine, glukozo, lipide, ione anorganskih snovi, raztopljene pline, encime,
vitamine in hormone. Vsebnosti beljakovin in lipidov
v krvni plazmi sta pomemben pokazatelj kondicije rib.
Vsebnost sladkorja v krvi v nasprotju z višjimi vretenčarji
precej niha, od mineralnih snovi pa so najbolj zastopani
ioni natrija, kalija, kalcija, klora ter karbonatni in fosfatni
ioni. Kri nastaja v krvotvornem (hematopoetskem) tkivu
ledvic in vranici. V manjšem obsegu se kri pri ribah tvori tudi v sluznici prebavil, jetrih in celo spolnih žlezah.
Razgradnja krvnih celic poteka v vranici in tudi ledvicah.
Ribe kostnice imajo razvit tudi limfni sistem. Vloga limfe
je sprejemanje medcelične tekočine in večjih molekul,
kot so maščobne kisline, ki ne morejo prehajati iz sten.

Slika 6.12: Anatomija ribe (Povž M, Sket B, 1990)

Termoregulacija

Ribe so poilkilotermne, kar pomeni, da nimajo stalne telesne temperature. Na telesno temperaturo vplivajo frekvenca srca in dihanja, oblika, velikost in aktivnost rib,
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zgradba krvožilnega sistema in gibanja vode. Ribe lahko
živijo v temperaturnem območju od –2,5 °C do 40 °C,
vendar morajo biti na to prilagojene. Nekatere polarne
ribe so proti zmrzovanju zaščitene s posebnimi beljakovinami. Velike in hitre spremembe temperature delujejo
stresno, lahko pa vodijo v toplotni šok in pogin rib.

Spolni organi, razmnoževanje rib
ali drst

Večina rib je enospolnih z zunanjo oplodnjo, nekatere
morske pa so dvospolniki (hermafroditi).
Spolni organi so parni, podolgovati organi, ki ležijo med
trebušno steno in prebavili. Samec ima modi (testisi),
samica pa jajčnika (ovariji), na videz pa se ju ne da razlikovati. Med drstitvijo so ovariji polni okroglih jajčec ali
iker, kar predstavlja spolne celice samic. Pri samcih pa
testisi proizvajajo mleček, ki je različno gosta bela tekočina spermijev in spermalne tekočine. Kakovost mlečka
se določa glede na gostoto, barvo in gibljivost spermijev.
Nastanek in razvoj spolnih celic samcev (spermatogeneza) in samičk (oogeneza) ima tri stopnje: razmnoževanje,
rast in dozorevanje. Jajčniki vsebujejo folikle, kjer nastajajo oogonije, ko ti dozorijo, pa ikre. Jajcevod (oviductus)
je zrasel z resicami trebušne mrene, ki obdajajo jajčnik,
in tvori peritonealno cev. Spolna izvodila (oviduct in ductus spermaticus) so pri večini vrst rib za analno odprtino
ali pa skupaj z sečnimi izvodili v skupnem urogenitalnem sinusu (sinus urogenitalis) v obliki spolne bradavice
ali samostojno.
Ikra je okrogle ali rahlo ovalne oblike in je prekrita z
večslojnim epitelom in elastično ovojnico. Zgornji sloj
ima mikropapile, preko katerih vstopijo spermiji med
oplodnjo. Ikra ima animalni pol (nastanek zametka) in
vegetativni pol (vsebuje rumenjak, ki predstavlja hrano
za razvoj zametka). Na začetku voda vdira v ikro, da ta
nabrekne, kar povzroči, da se mikropapile zaprejo in
onemogočijo nadaljnjo oplodnjo. V primerjavi s sladkovodnimi imajo ikre morskih rib daljšo sposobnost oploditve. Vrste rib, ki živijo v manj ugodnih temperaturnih
razmerah, imajo manjše in večje ikre, da bi bila možnost razvoja in preživetja rib večja. Barva iker je vrstno
specifična, na primer losos ima oranžno obarvane, saj
rumenjak vsebuje karotinoide. Mrtve ikre so zaradi razgradnje beljakovin bele barve. Glede na maso jih delimo
v dve skupini: tiste, ki prosto lebdijo v vodi (pelagične
ikre), take imajo predvsem morske ribe, in ikre, ki so težje od vode (demerzalne ikre). Te delimo še na proste,
zlepljene (aglutinirane) in pričvrščene (fiksirane) ikre.
Proste ikre ležijo na dnu, lepljive pa se zlepljajo med
seboj, na vodne rastline, veje in korenine, vmes ostaja
prostor za oplakovanje. Glede načina izločanja iker ločimo vrste rib, pri katerih vse spolne celice dozorijo hkrati
in jih naenkrat odložijo, ter na tiste, kjer ikre dozorevajo
postopoma in jih tudi odlagajo postopoma v razmiku tednov. To je le eden od zaščitnih mehanizmov rib, ki jim
omogoča lažje preživetje.
Poleg razmnoževanja z ikrami so nekatere živorodne.
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Pri samčkih se žbica trebušne plavuti spremeni v kopulacijski organ, pri samičkah pa se razširjen spodnji del
jajcevoda spremeni v maternico.

Slika 6.13: Samica z ikrami rib (Svetina M, 1982)

Na spolno zrelost vpliva spol. Samci dozorijo prej, temperatura, svetloba, prehrana in daljši dan spodbujajo
dozorevanje spolnih žlez. Ribe so večinoma policistične, kar pomeni, da se drstijo večkrat v življenju, lahko
pa so monociklične. Tak je na primer losos iz rodu Oncorhynchus, ki se drsti le enkrat v življenju.
Glede na zahtevnost pri dozorevanju iker in mlečka,
razvoju oplojenih iker in valjenju zaroda ločimo ribe na
stenoekne, ki so zelo zahtevne in morajo biti vse razmere, kot so temperatura vode, vsebnost kisika, svetloba,
primerna podlaga in strujanje vode, optimalne, in euriekne ribe, ki niso zahtevne.
Glede na podlogo, kamor ribe odložijo ikre, jih delimo
na litofilne, fitofilne, indiferentne, pelagofilne, polopelagofilne, psamofilne in ostrakofilne. Prve odlagajo ikre
na čisto kamnito podlago ali na prodnato dno, fitofilne
ribe pa lepijo ikre na potopljeno vodno rastlinje. Indiferentne ribe so podobne fitofilnim in ikre lepijo na potopljeno rastlinje in izjemoma tudi na potopljeno vejevje
in kamenje. Pelagofilne ribe, predvsem morske, imajo
majhne oligolecitalne nabreknjene ikre, ki vsebujejo
veliko maščobnih kapljic in prosto plavajo v vodi. Polopelagofilne odlagajo ikre na kamnito rečno dno, kjer
so določen čas prilepljene, kasneje pa jih odnese vodni
tok. Psamofilne ribe imajo zelo majhne in lepljive ikre,
podobne fitofilnim vrstam, drstijo pa se na peskovnih
površinah tekočih vod. Pri ostrakofilnih vrstah pa se samičkam med drstjo podaljša urogenitalna papila, s pomočjo katere malo število polilecitalnih iker odlagajo v
škržno votlino školjk.
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Vid ribe je dobro razvit. Ribe dobro zaznajo gibanje v
okolici, razlikujejo oblike predmetov, prepoznavajo različne barve in celo ločijo posamezne odtenke enake barve. Ribe tudi dobro vidijo del ultravijoličnega in infrardečega spektra.
Imajo lateralno postavljene oči, ki so elipsoidne oblike,
nahajajo se v očesni duplini, nimajo pa očesnih vek in
solznih žlez. Prav tako ne spreminjajo oblike leče, ostrijo
le s premikanjem leče proti mrežnici s pomočjo mišice
musculus retractor lentis. To sposobnost imajo najbolj
razvito ribe roparice.
Zaradi stranskega položaja oči imajo široko vidno polje
ali panoramski vid in zelo ozko binakularno območje, le
30°. Po velikosti oči lahko sklepamo na sposobnost vida.
Ribe, ki so aktivne podnevi, imajo večje oči kot nočne.
Dnevne ribe imajo tudi več čepnic na mrežnici, ki so zadolžene za razlikovanje barv, nočne pa več paličnic, ki so
občutljive za svetlobo. V mrežnici so razvejana vlakna vidnega živca. Med mrežnico in žilnico leži sloj melanofor
(tapetum nigrum), ki sprejema svetlobne žarke. Pri nekaterih ribah je med žilnico in beločnico še sloj iz kristalov
gvanina (argentea tapetum lucidum), ki še dodatno odbija
svetlobo in jo usmerja na mrežnico, kar izboljša vid ribam, ki živijo globoko v vodi.

Čutila rib

Ribe imajo organe za vid, voh, okus, otip, ravnotežno
slušne organe in pobočnico. So dobro razviti in jim omogočajo orientacijo v prostoru, iskanje hrane, zaznavanje
nevarnosti ter imajo pomembno vlogo pri razmnoževanju. Za sprejemanje različnih dražljajev iz okolice, kot so
mehanski, kemijski, toplotni, svetlobni in zvočni, imajo
posebne receptorje. Proprioceptorji zaznajo položaj in
gibanje telesa, inteoreceptorji sprejemajo dražljaje iz
notranjih organov, eksteroreceptorji so na površini kože
in sluznic, imajo pa še teloceptorje, med katere spadajo
vid, sluh in vonj.
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Slika 6.14: Lateralna postavitev oči (Foto: Danijel
Pečečnik)
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Vonj ribam pomaga pri iskanje hrane, oblikovanju ribje
jate, umikanju plenilcem in iskanju nasprotnega spola
med drstjo v času migracij. Najbolje vonjajo v tekoči vodi
med plavanjem.
Riba ima nosni votlini na sprednjem delu glave. Vonjalni
organ je paren in s prečnim naborom razdeljen na dva
dela, skozi enega voda vstopa, skozi drugega pa izstopa.
Površina je prekrita z vonjalnim epitelom in vohalnimi
celicami, ki jih oživčujejo živci (nervus olfactorius). Po velikosti vonjalnih jamic lahko sklepamo, kako razvit vonj
imajo ribe in na kakšen način si iščejo hrano, na primer
jegulja ima velike in lahko že na nekaj deset metrov zazna hrano.
Okus ribam omogoči zaznavanje in razlikovanje kemijskih snovi, raztopljenih v vodi, v njihovi neposredni bližini. Ribe dobro prepoznajo štiri osnovne okuse: slano,
sladko, kislo in grenko, slednjega najslabše. Okušalne
brbončice se nahajajo v ustih, žrelu, na brkih, ustnicah,
pri nekaterih pa še na površini celega telesa. Oživčujejo
jih živci neurus facialis, n. glossopharyngealis in n. vagans,
po katerih se dražljaji prenašajo v centralni živčni sistem.
Posebno dobro razvit čut za okus ima pisanec (Phoxinus
phoxinus), ki zazna sladkor v 500-krat nižji, sol pa v 180krat nižji koncentraciji kot človek.
Zvok ribe zaznavajo z ravnotežno-slušnim organom in
pobočnico. Omogoča jim sprejemanje oddaljenih informacij iz več smeri. Običajno ribe sprejemajo zvočne valove v razponu od 16 do 3000 Hz.
Ravnotežno-slušni organ je organ za sluh, vzdrževanje
ravnotežja in uravnavanje položaja telesa. Sestavlja ga
notranje uho ali parni labirint, ki leži v zadnjem delu lobanje. Ta je iz dveh delov; zgornji del (pars superior) je
zadolžen za ravnotežje, spodnji del (pars inferior) pa je
slušni organ. Oba dela sta pri večini vrst rib povezana s
kratkim kanalom (ductus utriculosaccularis), napolnjenim
z endolimpho, in oživčena z živcem nervus acusticus.
Zvočne valove iz okolice sprejmejo kosti lobanje in jih
prenesejo na labirint. Ko se riba premika, se z gibanjem
glave in telesa giba tudi endolnimfa v polkrožnih kanalčkih, kar zaznajo čutnice cristae ampullares. Večina rib
ima preko Webrovega aparata povezan labirint z ribjim
mehurjem, kar zvok ojača.
Pobočnica je specializiran čutni organ, značilen le za
ribe, nekateri ga imenujejo 'čutilo na daljavo'. Zaznava
smer vodnega toka in prisotnost predmetov ali ostalih
organizmov v vodi. S pobočnico ribe zaznajo gibanje rib
in drugih živali v okolici ter se orientirajo ponoči in v kalni vodi. Tako se lahko ognejo tudi oviram, ki jih ne vidijo,
izogibajo plenilcem ali zaznajo plen. Pobočnica poteka
po bokih trupa in glave in jo imenujemo tudi bočna linija
(linea lateralis).
Sestavljena je iz posebnega kanalčka, ki vsebuje čutne
celice ali nevromaste, katere oživčuje nervus vagus. Pri
gibanju vode se vlakna premikajo in po sluzi, s katero so
napolnjeni kanalčki, prenesejo dražljaje na nevromaste.
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Po tej lastnosti prečna proga spominja na slušni organ.
Živci, ki oživčujejo slušni organ in prečno progo, se končujejo na istem mestu podaljšane hrbtenjače.

Živčevje

Živčni sistem skupaj z endokrinim uravnava in nadzoruje delovanje posameznih organskih sistemov ter skrbi
za homeostazo celotnega organizma.
Deli se na centralni in periferni živčni sistem. Centralni živčni sistem (systema nervosum centrale) sestavljajo
možgani (encephalon) in hrbtenjača (medula spinalis).
Možgani ležijo v lobanjski votlini, obdani so s čvrstimi
opnami in maščevjem ter predstavljajo le 0,07 odstotka
telesne teže. Delimo jih na pet delov. V velikih možganih
(telencephalon) je središče za voh. Medmožgani (diencephalon) so iz štirih delov – epifize, talamusa, hipofize
in hipotalamusa, ter uravnavajo delovanje živčnega in
endokrinega sistema. Srednji del (mesencephalon) je pri
kostnicah največji in vsebuje center za vid. Mali možgani
(cerebrellum) imajo center za gibanje, ravnotežje, uravnavajo napetost skeletnih mišic in omogočajo ribam
orientacijo v prostoru. Pri ribah, ki so boljše plavalke,
so večji in boljše razviti. Podaljšana hrbtenjača (medulla oblongata) povezuje možgane s hrbtenjačo. V njej so
centri za dihanje, za uravnavanje kromatofor, za sluh,
za delovanje prebavil, za srce in krvne žile in za sprejem
dražljajev, ki prihajajo iz pobočnice.
Hrbtenjača (medula spinalis) se nahaja v hrbteničnem

Slika 6.15: Možgani rib (Svetina M, 1982)

kanalu in usklajuje gibanje telesa. Če se poškoduje, ribe
izgubijo ravnotežje.
Periferno živčevje (systema nervosum periphericum) sestavljajo možganski in hrbtenjačni živci, ki povezujejo
centralno živčevje z organi. Ribe jih imajo 10 – vohalni živec (nervus olfactorius); vidni živec (nervus opticus); nervus
oculomotorius, ki oživčuje očesne mišice; nervus trochlearis, ki prenaša dražljaje iz srednjih možganov v mišice
očesnega zrkla; nervus trigeminus, ki oživčuje mišice glave; nervus abducens, živec zunanjih parnih očesnih mišic;
nervus facialis, ki oživčuje pobočnico; nervus statoacusticus, ki oživčuje organ sluha in ravnotežja; nervus glossopharyngeus, ki oživčuje mišice prvega škržnega loka ter
čutnice na koži in po ustnicah; nervus vagus, ki oživčuje
pobočnico, usta, mišice škržnega loka, notranje organe
in omogoča občutek otipa na koži.
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Vegetativni ali avtonomni živčni sistem je del perifernega in deluje na podzavestni ravni. Delimo ga na simpatični in parasimpatični del, ki imata nasprotujoče si delovanje.
Vlakna simpatikusa in parasimpatikusa oživčujejo srce,
del prebavil, barvne celice v koži (kromatofore), krvne
žile ter žleze z notranjim in zunanjim izločanjem, vlakna
simpatikusa urogenitalni sistem, vlakna parasimpatikusa pa škrge.

Rast in življenjska doba

Ribe v nasprotju s toplokrvnimi živalmi rastejo vse življenje, čeprav po tem, ko dosežejo spolno zrelost, počasneje. Na rast vplivajo temperatura, količina hrane, vsebnost kisika, kakovost vode in gostota populacije. Ker so
ribe poikilotermne živali, ki se prilagajajo temperaturi
vode, je prav temperatura tista, ki uravnava vse fiziološke procese in posledično tudi dinamiko rasti, pri višji
temperaturi ribe rastejo hitreje, pozimi pa počasneje.
Tudi življenjska doba različnih vrst rib je različno dolga
in je odvisna od velikosti rib. Ribe, velike do 30 cm, živijo
do pet let, manjše pa veliko manj. Nekatere ribe v naravi
dosežejo starost 20 let, krap živi 50, nekateri jesetri pa
celo 100 let. Na življenjsko dobo rib vplivajo različne bolezni, ribojede živali in človek s posegi v naravo.
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6.4
vrste
akvarijev
Poznamo veliko različnih akvarijev, ki jih delimo glede na
namen, funkcijo in velikost.
Glede na namen ločimo vrstni ali biotopni akvarij, ki
ponazarja značilnosti okolja ene vrste, geografski akvarij, v katerega naselimo vrste z istega geografskega območja, in najpogostejši okrasni akvarij, v katerega naselimo ribe s podobnimi zahtevami in podobnim okoljem.
Seveda pa moramo upoštevati, katere vrste lahko sobivajo in katere ne. Globina in višina okrasnega akvarija
mora imeti polovico mere dolžine.

Slika 6.16: Akvarij Azija ( foto: Dejan Cerovečki)

Razlikujemo tudi med toplovodnimi sladko- in slanovodnimi (morskimi) akvariji ter hladnovodnimi slano- in
sladkovodnimi akvariji. Kakšen akvarij postavimo, je odvisno od živali in rastlin, njihovih prilagoditev ter značilnosti naravnega okolja, v katerem živijo.
Toplovodni sladkovodni akvariji: vanje lahko naselimo
sladkovodne živali tropskih in subtropskih območij.
Vodo ogrevamo na 23–26 °C.
Hladnovodni sladkovodni akvariji: vanje lahko naselimo
ribe in rastline tudi iz naših krajev, vode pa ne ogrevamo.
Tudi morski akvariji so lahko toplovodni in hladnovodni.
V hladnovodne naselimo živali in rastline iz zmernotoplega pasu, v toplovodne pa tiste živali in rastline, ki so
avtohtone bližje tropskega pasu.
Glede na namen ali funkcijo delimo akvarije na drstne,
kjer ribe razmnožujemo, akvarije za mladice, zbiralne,
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kjer naselimo ribe in rastline za prodajo, karantenske za
nove ali bolne ribe in gojilne.
Po velikosti jih ločujemo na majhne do 50 litrov, srednje
do 120 litrov in večje nad 120 litrov.
Akvariji se ločijo tudi glede na konstrukcijo in material, iz
katerega so izdelani. Poznamo lepljene akvarije, katerih
ravne steklene stene so zlepljene s silikonskim kitom, in
ogrodne akvarije, ki imajo v kotih ogrodje iz železa ali
aluminija. Najmanj primeren material za akvarije je plastika, ki lahko tudi pomotni in povzroči, da ne vidimo v
akvarij, neprimeren pa je tudi zato, ker lahko škoduje
ribam in rastlinam.
Po obliki obstajajo pravokotni, trikotni, šesterokotni in
osmerokotni akvariji.

ki bo ustrezala ribam in rastlinam.
Pri postavitvi je zelo pomembna svetloba, ki ima velik
vpliv na biološko dogajanje. Primerna je postavitev pri
vzhodnem, zahodnem in pa severnem oknu, pri južnem
pa raje ne, ker se sončni žarki preveč uprejo v akvarij in
to povzroča bujno razrast neželenih alg, ki onesnažijo
akvarij. Prav tako je pomembna smer osvetlitve, najbolj
primerna je osvetlitev z vrha. Naravno svetlobo lahko v
prostoru brez naravne svetlobe nadomestimo z umetno.
Zelo pomembno je tudi, da akvarij namestimo v višino
oči, saj bomo tako življenje v njem laže opazovali.
Zelo zaželeno je, da ima akvarij ozadje. Najlaže ga uredimo tako, da na zadnjo stran akvarija nalepimo akvarijsko tapeto, ki prikazuje podvodno zelenje. Pri večjih
akvarijih pa lahko uporabimo tudi reliefno ozadje.
Pri akvariju je zelo pomembno, kam ga postavimo, še
posebej, če tehta od 300 do 600 kg.
Pri akvarijih, ki so manjši in tehtajo do 250 kg, je dovolj, da imamo urejen podstavek in ustrezno podlago,
na kateri akvarij stoji. Če ta tehta več in imamo lesen
pod, je zelo pomembno, da noge akvarija postavimo na
nosilne trame. Pri nosilnih betonskih ploščah pa ni tako
pomembno, kam postavimo akvarij, priporočeno pa je,
da se nezgodno zavarujemo, če nam več kot 300-litrski
akvarij poči.

Slika 6.18: Urejen akvarij (foto: Vito Kavčič)
Slika 6.17: Različne oblike akvarijev (foto: Jerič R,
2001)

Namestitev in ureditev akvarija

Pri nameščanju in urejanju akvarija moramo upoštevati zahteve rib in rastlin, zato najprej premislimo, katere
ribe bi radi imeli, pri tem pa upoštevamo svoje znanje
in zmogljivosti (finančne, časovne in prostorske). Glede na to uredimo primeren življenjski prostor (velikost,
podlago, pesek, dekoracijo, svetlobo, rastline itd.), ki bo
čim bolj podoben naravnemu okolju rib in rastlin. Vrste
rastlin in ribe, ki jih nameravamo naseliti v akvarij, moramo že prej dobro poznati. Njihovim potrebam in fiziologiji moramo prilagoditi velikost in obliko akvarija, podlago v akvariju, na primer akvarijski pesek, in dekoracijo,
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Podlaga

Podlaga mora zagotavljati potrebe rastlin in tudi rib, delimo pa jo na hranilno podlago ter pesek. Pomembno je,
da je podlaga zračna, ne vsebuje nerazkrojenih organskih snovi, kot je svež humus ali mulj. Zelo primeren je
silikatni pesek brez primesi apnenca. Lahko pa mu dodamo malo šote, vrtno zemljo, ki izboljšuje kemijske in
biološke lastnosti vode, zahtevnejšim rastlinam pa dodamo malo ilovice, a le tam, kjer jih zasadimo. Podlaga
ne sme vsebovati nitratov in fosfatov, saj bi ti dodatno
onesnaževali vodo. Hranilno podlago razporedimo po
dnu akvarija, tako da je ob zadnji steni visoka 4 cm, proti
sprednji pa se znižuje do 1,5 cm. Namestimo jo le tam,
kjer bomo zasadili rastline, torej jo od stranskih sten
odmaknemo za približno 3 cm, od sprednje strani pa
5–10 cm. Hranljivo podlago prekrijemo še s 3 cm debelo
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plastjo peska z granulami 2–3 mm, ki pa sega do sten.
Mivka ni primerna, saj ni dovolj zračna.
Pod podlago ne nameščamo nobenih tehničnih pripomočkov, razen talnega filtra, ki ga prekrijemo s peskom
in hranljivo podlago.
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Neprimerni okraski so tudi školjke, korale in morsko kamenje, ki vsebujejo veliko apnenca. V akvarij prav tako
ne spadajo ladje, gradovi, potapljači in druga plastična
šara.

Slika 6.21: Dekorativni predmeti (foto: R. Jerič, 2001)
Slika 6.19: Primer ustrezne podlage v akvariju (foto:
Sabina Grešak)

Dekoracija

Tako kot pri podlagi je tudi pri dekoraciji zelo pomembno, da skrbno premislimo, kakšna je primerna.
Kamenje, ki ga uporabljamo za dekoracijo, ne sme vsebovati apnenca, saj povzroča trdo vodo. To lahko preverimo z ogljikovo kislino, ob prisotnosti apnenca se bo
začelo peniti. Prav tako se moramo izogibati kamenju z
ostrimi robovi, kjer se ribe lahko poškodujejo. Zaželeno
je tudi, da je kamenje temnejše barve.
Nepogrešljiva dekoracija v akvariju so tudi korenine.
Neprimeren je svež gozdni les in les iz vinograda, saj
v akvariju začno hitro gniti in plesneti, poleg tega nista
primerna les in lubje, ki vsebuje veliko tanina, kot je na
primer hrast. Najbolj primeren je les iz barskih šotišč, ki
ne plava na vodi in je z njo prepojen. Takšne korenine
lahko kupimo v specializiranih trgovinah.

Rastline

Akvarijske rastline v akvariju nimajo le dekorativne vloge. Pomembne so, ker čistijo vodo, tako da odstranjujejo ogljikovo kislino, dušikove spojine in ostale škodljive
snovi iz vode, ki nastajajo pri razgradnji organskih snovi.
Vodo obogatijo s kisikom, ki nastane kot stranski produkt fotosinteze. Poleg tega ribam nudijo skrivališče,
nekatere odlagajo ikre na rastline ali pa si iz njih delajo
gnezda. Z rastlinami ribam ustvarimo življenjski prostor,
ki je bolj podoben naravnemu. Imajo vlogo hrane za rastlinojede ribe.
Pomembno je, da sprednji del akvarija zasadimo z nizkimi rastlinami, sredinski del z višjimi, visoke rastline pa
posadimo v zadnjem delu akvarija in na straneh. Tako
nam ne bodo zakrivale pogleda v akvarij. Trudimo se,
da rastline sadimo nesimetrično, skratka tako, kot je v
naravi.
Akvarijske rastline so prilagojene na življenje pod vodo.
Večina jih živi samo pod vodo, le cvetove poženejo nad
vodno gladino, lahko so vraščene na dnu ali prosto plavajo v vodi ali na vodni gladini. Naslednja prilagoditev je
tanka povrhnjica rastlin, ki omogoča prehajanje kisika,
ogljikovega dioksida, mineralnih snovi in vode. Ker so v
vodi, ne potrebujejo opore, zato je steblo preobraženo
v mehke, prožne nitkaste dele, nekatere v listih celo zadržujejo zrak, kar jim omogoča, da se obdržijo na vodni
gladini. Imajo manj razvite korenine, tiste, ki plavajo, pa
jih sploh nimajo, saj vse potrebne snovi vsrkajo iz vode
preko listov in stebla.
Rastline za svojo rast in uspevanje nujno potrebujejo
ogljikov dioksid, kisik, kalij, kalcij, magnezij, železo, nitrate, sulfate, fosfate, v manjših količinah pa še baker,
mangan, klor in molibden. Če rastline porumenijo, gre
najverjetneje za pomanjkanje železa.
Bolje je posaditi več rastlin iste vrste kot pa več različnih
vrst.

Slika 6.20: Dekorativni kamni in gupi (foto: Tadeja
Golinar)
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1. Rastline, primerne za sprednji del akvarija, so:
•
•
•
•
•
•

suličasta kriptokorina (Cryptocoryne nevillii)
pritlikava suličarka (Echinodorus tenellus)
javanski mah (Vesicularia dubyana)
pritlikavi anubis (Anubias barteri var. Nana)
vodno sito (Eleocharis parvula)
Lilaeopsis brasilliensis
Anubias sp.

Cryptocoryne nevillii

Cabomba aquatica

Javanski mah,
Vesicularia dubyana

Microsorium pteropus

Ludwigia palustris

Slika 6.23: Rastline za srednji del akvarija (foto: R.
Jerič, 2001)

Anubias barteri var. nana.

Eleocharis parvula

Slika 6.22: Rastline za sprednji del akvarija (foto: R.
Jerič, 2001)

3. Rastline, primerne za ozadje:
•
argentinska vodna kuga (Egeria densa)
•
kodrasta suličarka (Echinodorus martii)
•
navadna valisnerija (Vallisneria americana)
•
vodni rmanec (Myriophyllum aquaticum)
•
trdi rogolist (Ceratophyllum demersum)

2. Rastline, primerne za srednji del akvarija:
•
Anubias sp.
•
Barterjev anubis (Anubis barteri)
•
sumatranska vodna praprot
(Ceratopteris thalictroides)
•
trdolistna kriptokorina (Cryptocoryne ciliata)
•
velika suličarka (Echinodorus bleheri)
•
rdeči tigrasti lokvanj (Nymphaea lotus)
•
lasastolistnata kabomba (Cabomba aquatica)
•
javanska vodna praprot
(Microsporium pteropus)
•
močvirna ludvigija (Ludwigia palustris)
•
travnati kolmež (acorus gramineus)
•
valvolita kriptokorina (Cryptocoryne crispatula)
•
vodna čaša (Cryptocoryne wendtii)
Vallisneria americana

Slika 6.24: Rastline za zadnji del akvarija (foto: R.
Jerič, 2001)
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Transport

Ribe damo v plastično vrečko, napolnjeno z eno tretjino
vode, ostalo je zrak. To je predvsem pomembno pri daljših vožnjah in višjih temperaturah. Za dodatno zaščito
vrečko položimo še v kartonsko škatlo brez svetlobe, da
preprečimo stres. Med vožnjo koi krapa položimo pravokotno na smer vožnje, da preprečimo udarce v glavo.
Doma vrečko z ribo za 30 minut položimo v ribnik ali
akvarij, da se temperatura vode v vrečki prilagodi. Nato
z lončkom dodajamo vodo iz akvarija v vrečko, vmes jo
vedno zapremo, da riba ne skoči ven, malo počakamo in
ribo pazljivo spustimo v ribnik ali akvarij.

Voda kot življenjski prostor –
BIOTOP

Kakovost vode je treba redno preverjati in po potrebi
ustrezno ukrepati.
Najpomembnejše vrednosti so pH, trdota vode in karbonatna trdota, ki stabilizira pH (vsaj 5, optimalno 8).
Redno moramo spremljati vrednosti:
•
•
•
•

amonijaka: optimalno 0, max. 0,15 mg/l
nitritov (nastane od bakterij v filtru): optimalno
0, max. 0,10 mg/l
nitratov (hranilo za rastline): max. 100 mg/l
koncentracijo kisika: vsaj 60 % (= 6 mg/l)

Potrebe po kisiku

Ribe za dihanje izkoriščajo v vodi raztopljen kisik. Ta
prehaja iz zraka skozi vodno gladino, nekaj pa ga izločajo akvarijske rastline v procesu fotosinteze. Količina je
odvisna od količine rastlin, časa in jakosti osvetlitve. Če
je kisika premalo, moramo akvarij prezračevati z zračno
črpalko. Ob pomankanju kisika ribe spremenijo obnašanje in začnejo hlastati za zrakom. Takoj zamenjamo
del vode s svežo, vklopimo zračno črpalko in zmanjšamo
gostoto rib v akvariju.

Trdota vode

Voda je kemična spojina vodika in kisika, vsebuje pa
še številne druge elemente in spojine, kot so kloridi
(NaCl), kalcijeve, ogljikove in kisikove spojine, spojine
žvepla, kalcijev karbonat (CaCO3) in kalcijev bikarbonat
(Ca(HCO3)2). Glede na vsebnost soli določamo trdoto
vode, ki jo merimo v nemških trdotnih stopinjah (˚dH).
Za primerjavo: 1˚dH je enako 10 mg kalcijevega oksida
na liter vode. Po trdoti vode to delimo na zelo mehko
(0–5 ˚dH), mehko (5–10 ˚dH), srednje trdo (10–20 ˚dH),
trdo (20–30 ˚dH) in zelo trdo vodo (nad 30 ˚dH).
Običajno za akvarij potrebujemo mehko vodo (8 in 11
˚dH).
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pH vode

Kislost ali bazičnost vode podajamo s pH-vrednostjo.
Primeren pH vode je zelo pomemben parameter za življenje rib, še toliko bolj pa za gojenje in razmnoževanje.
Največ vrst rib potrebuje nevtralno ali rahlo kislo vodo
(pH 6–6,5). Kislost vode povečujemo s šoto, taninom ali
za to pripravljenimi dodatki.

Osvetlitev akvarijev in UV-žarki

Običajno imajo akvariji premalo naravne svetlobe in jih
je treba dodatno osvetljevati od zgoraj, saj je to najbolj
podobno naravnemu okolju. Rastline izkoriščajo svetlobno energijo v procesu fotosinteze, predvsem moder
in rdeč spekter svetlobe, zato ni vseeno, kakšne barve
je svetloba. Na rast rastlin vpliva tudi toplotna vrednost
svetil, ki je izražena v K (stopinjah Kelvina), pri čemer topli toni, okrog 3500 K, povečujejo rast, hladni, 5500 K,
pa vplivajo na nižjo rast rastlin. Pri izbiri jakosti in trajanju osvetlitve upoštevamo zahteve rastlin. Na primer
subtropske potrebujejo od 10–12 ur svetlobe. Za površinsko razsvetljavo se uporablja svetlobna cev, s katero
dosežemo enakomerno mehko svetlobo v celem akvariju, primerna pa je za akvarije, visoke do 50 cm. Svetlobna cev mora biti skoraj toliko dolga kot akvarij sam in ne
sme biti nameščena višje od 12 cm nad vodno gladino.
Za akvarije, visoke do 80 cm, se priporoča osvetlitev z
živosrebrno ali halogensko žarnico, kjer osvetlimo le določen del akvarija. Tako dobimo senčen in osvetljen del,
kar ribam zelo ustreza. Priporočeno je, da imajo svetila reflektor, ki usmerja svetlobo. Akvarije osvetljujemo
vsaj 10 do 12 ur na dan, priporočena pa je uporaba vsaj
30–50 lumnov na liter vode.
Vsa svetila morajo biti varna za uporabo in ustrezati varnostnim električnim ukrepom.
Če se v akvariju pojavijo zelene alge (Clorophyta), je to zaradi nepravilne postavitve svetila ali premočne dnevne
svetlobe, ki pada na akvarij. V tem primeru popravimo
svetilo, reflektor postavimo na sredino akvarija in alge
odstranimo s čistilnim magnetom. Pojav modrozelene
cepljivke (Cyanophyta) pa kaže na preveliko vsebnost
fosfatov (nepravilna prehrana) in nepravilno osvetlitev.
V akvarij lahko naselimo jabolčnega polžka (Ampularia
sp) in poskrbimo za pravilno prehrano ter osvetlitev.
Kratkovalovno UV-sevanje se v akvaristiki uporablja za
razkuževanje vode. Povzroča koagulacijo beljakovin
in s tem uničenje bakterij, virusov, alg, spor in plesni.
Namestimo jih v plastični ali stekleni valj, tako da lahko voda ob pomoči črpalke obliva žarnico. Lahko stojijo
v akvariju samem ali jih namestimo izven akvarija. Za
manjše so primerne UV-žarnice z močjo 6 W, za večje pa
žarnice z močjo 30 W. Večjo previdnost je treba nameniti
vodi, ki vsebuje veliko količino nitratov. UV-sevanje jih
reducira v nitrite, ti pa delujejo kot močni oksidanti in
so zelo strupeni. Ob njihovi prisotnosti ribe postanejo
nemirne in omotične. V takem primeru vodo takoj zamenjamo.
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Temperatura

Temperatura vode je tudi zelo pomemben dejavnik za
dobro počutje rib in uspešno rast vodnih rastlin. Ribe so
poikilotermne, kar pomeni, da je njihova telesna temperatura enaka temperaturi okolja. Pri višji temperaturi
bodo mladice hitreje rastle, presnovni metabolizem bo
bolj intenziven, posledično bo večja poraba kisika.
Za odrasle ribe v okrasnem akvariju velja, da temperatura ne sme biti nižja od 4 °C in ne sme preseči 30 °C.
Odvisna je od tega, ali gojimo toplovodne ali hladnovodne vrste. Pri toplovodnih akvarijih je najprimernejša
temperatura nekje med 23–25 °C, nikakor pa ne sme biti
nižja od 22 °C in višja od 30 °C.
Akvarijsko vodo ogrevamo s potopnimi ali nepotopnimi
grelniki. Biti morajo vodotesni, potopne postavimo na
dno akvarija, nepotopne pa pritrdimo na steno akvarija.
Boljši so grelniki s termostatom, ki navadno tudi skrbijo,
da temperatura vode ne niha za več kot 1 °C. Voda v
bližini grelnika mora krožiti, za kar uporabljamo zračne
črpalke, razpršilnike, od velikosti akvarija pa je odvisno,
kako močen grelnik potrebujemo. Moč izražamo z vati
in običajno mora biti dvakrat večja, kot je prostornina
akvarija. Na primer: za 100-litrski akvarij potrebujemo
150-vatni grelnik, pri razliki v temperaturi 15 °C. Pri
hladnovodnih akvarijih vode ne ogrevamo.

očistimo ali odstranimo vse organske in neorganske odpadne snovi. S filtriranjem in prezračevanjem se ustvari
gibanje vode. Ribe postanejo močnejše, saj plavajo proti
toku, se bolje počutijo in so živahnejše, zagotovimo pa
tudi enako temperaturo vode v vseh delih akvarija. Filtri delujejo tako, da se skozi plasti različnega materiala
(goba, kremenčev pesek, vata, oglje) pretaka voda in se
ob tem očisti. Razlikujemo dve vrsti filtrov: notranje in
zunanje. Pri uporabi notranjih filtrov je pomembno, da
jih namestimo na dno, tako da jih z lahkoto tudi dvignemo iz akvarija in očistimo.
Vrste filtrov in načini čiščenja
a)

Mehanično čiščenje vode – odstranimo večje in
čvrste delce umazanije (ostanki hrane, deli 		
rastlin in alg) in s tem preprečimo, da bi
zamašili biološke filtrirne materiale. Pretok
filtra mora biti tako velik, da v eni uri prčrpa
vso vodo v akvariju. Kot filtrirni material
vsebuje vato, penasto gumo, kremenčev pesek
in keramične koščke. Tega po potrebi
menjujemo, največkrat opazimo zmanjšan
pretok skozi filter. Nepogrešljiv element filtra
je aktivno oglje, ki veže nase toksične spojine.
Slaba lastnost je, da lahko nase veže tudi
hranljive snovi, npr. železo. Biti mora v
granulah in ne sme vplivati na pH vode. Filtrom
lahko dodajamo tudi šoto, ki znižuje trdoto
vode, deluje kot pufer in obarva vodo, kar je
primerno za ribe, ki potrebujejo temnejšo vodo.

b)

Biološko čiščenje vode – ob pomoči bakterij
pride do razkroja organskih snovi. Biološki
filter je urejen kot kombiniran, z mehanskim in
biološkim delom. Voda teče najprej čez
predfilter, ki vsebuje gobo in zadrži večje delce,
nato pa še v biološki del, ki vsebuje kremenčev
pesek. Filtrirni materiali za naselitev bakterij
morajo biti cevaste oblike, netopni, nedrobljivi,
pretok pa takšen, da bakterije dobijo dovolj
kisika.

Slika 6.25: Greniki (foto: Jerič R, 2001)

Čiščenje in prezračevanje
akvarija

Akvarij mora imeti pravilno razmerje kisika in ogljikovega dioksida, običajno pa je v njem zaradi prenaseljenosti
z ribami premalo kisika. S prezračevanjem pospešimo
izmenjavo plinov in gibanje vode. To počnemo z zračnimi črpalkami. Zrak iz črpalke potuje v akvarij po plastični
cevi premera 4 mm. Na koncu cevke je še razpršilec, ki
je lahko iz različnih materialov (les, karborund, plastika),
niso pa primerni tisti, ki zraka ne morejo razpršiti v fine
zračne mehurčke s premerom 0,3 mm.
Akvarijsko vodo je nujno potrebno filtrirati. Bistra voda
ni pokazatelj čistosti, saj lahko vsebuje preveč nitratov,
fosfatov, odpadnih organskih snovi itd. V vodi se kopičijo odpadne snovi, ki jih mikroorganizmi razgrajujejo,
pri tem porabljajo kisik in sproščajo ogljikov dioksid,
kar vodi v slabe življenjske razmere. S filtriranjem vodo
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c)

Talni filtri – voda se filtrira skozi podlago. Filter
je nameščen 1 cm nad dnom in prekrit s
peskom. Prednost tega sistema je, da
prezračuje tudi podlago.

d)

Biodenitratorji – vsebujejo bakterije, ki
razkrajajo nitrat. Prednost je, da vode ne
rabimo tako pogosto menjati.

e)

Ionski izmenjevalniki – z njimi zamenjamo
nezaželene katione kalcija in magnezija z
natrijem.

Za vzdrževanje pravilnega biološkega ravnovesja v akvariju moram poznati tudi kroženje dušika. Dušik je element, ki ga najdemo v dušikovih spojinah (amonijak, nitriti in nitrati), ki nastajajo pri razgradnji organskih snovi,
predvsem beljakovin in sečne kisline. Če bo v akvariju
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dušika preveč, bo prišlo do prekomerne rasti alg, poleg
tega so dušikove spojine za ribe strupene in bodo ribam
povzročile zdravstvene težave.

Dušikov cikel
Prva faza: razgradnja organskih snovi (ostanki
hrane, odmrli deli rastlin, izločki rib, iztrebki, sečna
kislina)
Proces gnitja opravijo bakterije, ki potrebujejo kisik.

Druga faza ali amonifikacija
Ob razgradnji beljakovin nastaja za ribe zelo strupen plin amonijak (NH4).

Tretja faza: nastanek nitritov
Aerobne bakterije Nitrosomonas sp. pretvorijo
amonijak v nitrite (NO2).
Nitriti so srednje toksični za ribe.

Četrta faza ali denitrifikacija
Aerobne bakterije Nitrobacter sp pretvorijo nitrite v
nitrate (NO3).
Nitrati so blago toksični za ribe.

Dušik porabijo rastline za izgradnjo rastlinskih
elementov.
S koreninami ga črpajo iz podlage ali živijo v sožitju
z bakterijami, ki vežejo dušik.

Slika 6.26: Rogatec, ki se hrani z algami (foto: Robert korinšek)
Glede na način prehranjevanja delimo ribe v tri skupine, roparice (carnivori), ki se prehranjujejo izključno s
hrano živalskega izvora, rastlinojede ribe (herbivori) in
vsejede ribe (omnivori), ki se prehranjujejo z živalsko in
rastlinsko hrano in jedo predvsem tisto, kar je trenutno
na razpolago. Med ribami pravih rastlinojedov ni, saj ob
strganju alg in pobiranju rastlinja pojedo tudi kakšnega
rakca ali druge vodne organizme, zato govorimo o pretežno rastlinojedih ribah. Ribe hranimo le toliko, kolikor
lahko pojedo. Hrana v akvariju ne sme zastajati in padati
na tla, saj razkroj močno onesnaži vodo.
Ribam lahko dajemo živo ali suho hrano.

Prehrana

Pravilna prehrana rib je ena bistvenih lastnosti za zdrav
akvarij. Ribja hrana mora vsebovati zadostno količino
kakovostnih beljakovin in aminokisline histidin, lizin,
arginin, triptofan, metionin, saj jih same ne sintetizirajo. Več ogljikovih hidratov potrebujejo rastlinojede ribe,
če pa jih je v hrani preveč, se ribe zamastijo. Vsebovati
mora 5 odstotkov maščobe in mineralne snovi, (kalcij,
kalij, magnezij, fosfor, železo, natrij, klor, žveplo, mangan, jod, baker) ter vitamine A, B, C, D, E.
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Slika 6.27: Samooki (foto: Svetina M, 1982)
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Med živo hrano spadajo tubikeksi, to so 2–6 cm dolgi,
rdeči kolobarniki, ki živijo v vodi, trzači (Chironomidae), te
lahko dajemo tudi zamrznjene, vodne bolhe (Daphnia) in
samooki (Cyclops).

Slika 6.28: Vodna bolha (foto: Svetina M, 1982)
Deževniki (Lumbricus terrestris) so primerni za večje
akvarijske ribe iz družine ostrižniki. Enhitreji (Enchytraeus albidus) so beli kolobarniki in jih dajemo le občasno, saj so zelo mastni. Solinski rakci (Artemia salina) so
zelo dobra izbira, saj obstaja majhna možnost, da z njimi
prenašamo bolezni. Kupimo lahko jajčeca in vzredimo
ličinke doma, jajčeca damo v slano vodo, ki ima 24 °C,
za 48 ur. Enoceličarji (infuzorji) so primerni za hranjenje
mladic.
Prednost suhe hrane je, da ni nevarnosti vnosa bolezni.
Mednjo uvrščamo kosmičasto hrano, liofilizirano ali vakumsko sušeno hrano, granulirano in tabletirano hrano.

Slika 6.29: Ancistrus, ki se hrani z bučko (foto: Dejan
Cerovečki)
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6.5
Pogostejše
družine
in vrste
akvarijskih
rib
6.5.1
Družina
karacinidi
(Characidae)
V to družino spada več kot 1000 vrst rib. Prihajajo iz
sladkovodnih vod Afrike in Južne Amerike. Za razmnoževanje so zahtevne in se prosto drstijo, kar pomeni, da
se med razmnoževanjem samček in samička drgneta z
repki, samička izloča ikre v gosto zelenje ali na prodnata tla, samček pa mleček. Za zarod ne skrbita. Živijo v
jatah, zato pri nakupu pazimo, da jih imamo vsaj 6–7.
Imajo lahko miroljuben in družaben značaj, zato jih lahko kombiniramo z ostalimi ribami, najbolj pa jim ustreza
živeti z vrstami iste družine. Večinoma so to manjše ribe,
zato pri kombiniranju pazimo, da ostale niso prevelike
ali jih v akvarij naseljujemo ponoči. Tako jih ostale večje
ribe ne bodo dojemale kot hrano. Taki so na primer neonka, rdeča neonka, žalovalka, rdeča in briljantna tetra,
svetlikavec in pristela. So vsejedi in se prehranjujejo z
majhnimi nevretenčarji, rastlinjem itd. Popolno nasprotje pa je navadna prija, ki spada med roparice in je zelo
živahna in napadalna riba. Razlikuje se tudi po velikosti,
saj zraste do 40 cm in je mesojeda.
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Rdeča neonka (Cheirodon axelrodi)
Izvira iz Južne Amerike in v Evropo so jo prvič pripeljali
leta 1956. Podobna je neonki, a je intenzivnejše obarvana. Samec je vitkejši in manjši od samice.
•
Velikost odrasle ribe: 4 cm
•
Temperatura vode: 24–26 °C
•
pH vode: 6–6,5
•
Trdota vode: mehka do 10 °dH
•
Prehrana: vsejeda

Slika 6.30: Rdeča neonka (foto: https://www.seriouslyfish.com/species/paracheirodon-axelrodi)

Neonka (Paracheirodon innesi)

Izvira iz Južne Amerike in v Evropo so jo prvič pripeljali
leta 1936. Prepoznamo jo po tipični obarvanosti in prozornih plavutih, zgornji del telesa je modrikast, spodnji
del pa izrazito rdeč. Samec je vitkejši in manjši od samice.
•
Velikost odrasle ribe: 4 cm
•
Temperatura vode: 24–26 °C
•
pH vode: 6–6,5
•
Trdota vode: mehka do 10 °dH
•
Prehrana: vsejeda

Slika 6.31: Neonka (foto: Vanja Serstovšek)
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Rdeča tetra (Hyphessobrycon flammeus)
•
•
•
•
•

Velikost odrasle ribe: 4,5 cm
Temperatura vode: 20–24 °C
pH vode: 7
Trdota vode: mehka do 12 °dH
Prehrana: vsejeda

tora za plavanje. So miroljubne, a radovedne ribe. V naravi živijo v jatah, zato je priporočena naselitev vsaj 8–10
osebkov. V nasprotju z ostalimi tetrami so bolj plašna
in občutljiva vrsta. Citronsko tetro lahko kombiniramo
z večino miroljubnih rib iz južnoameriških biotopov.
Samčke prepoznamo po vitkejšemu telesu in temno obrobljeni podrepni plavuti, samičke pa so rahlo večje. V
času drsti samčki branijo majhne teritorije (10 cm).
•
•
•
•
•
hrano)

Velikost odrasle ribe: 4,5 cm
Temperatura vode: 23–28 °C
pH vode: 5,5–8
Trdota vode: mehka do 25 °dH
Prehrana: vsejeda (poskrbimo za raznoliko pre-

Slika 6.32: Rdeča tetra (f6oto: https://www.pinterest.fr)

Briljantna tetra (Moenkhausia pittieri)
•
•
•
•
•

Velikost odrasle ribe: 6 cm
Temperatura vode: 22–26 °C
pH vode: 6,5–7
Trdota vode: mehka do 10 °dH
Prehrana: vsejeda

Slika 6.34: Citronska tetra (foto: Luka Cenkar)

Black phantom tetra
(Hyphessobrycon megalopterus)

Black phantom tetra izvira iz Paragvaja in Brazilije. Imajo značilno svetlečo tolščnico. Je miroljubne narave. Življenjska doba je 5 let, oskrba ni zahtevna, zato je primerna za začetnike. So aktivni plavalci, zato potrebujejo
vsaj 75-litrski akvarij, ki meri v dolžino 50 cm. Akvarij
mora biti dovolj odprt in imeti temno podlago ter ozadje. Biti mora tudi ustrezno zavarovan, saj so tetre dobri
skakalci. Običajno jih naseljujemo v parih ali v skupinah
do 5 osebkov.

Slika 6.33: Briljantna tetra (foto: http://www.seriouslyfish.com/species/moenkhausia-pittieri)

Citronska tetra

•
•
•
•
•

Velikost odrasle ribe: 4,5 cm
Temperatura vode: 22–28 °C
pH vode: 6–7,5
Trdota vode: mehka do 18 °dH
Prehrana: omnivor, mesojeda

(Hyphessobrycon pulchripinnis)
Izvira iz osrednje Brazilije in jo najdemo v pritokih reke
Tocantis. Imenujemo jo tudi lemon tetra, citronka, limonca. Naselimo jo v akvarij z minimalno 80 cm dolžine
× 35 cm širine × 40 cm višine. Akvarij mora imeti temno
podlago in ozadje, veliko rastlin in dovolj praznega pros-
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Slika 6.35: Lemon in black phantom tetra (foto: Nejc
Štruclj)
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6.5.2
Družina
krapovci
(Cyprinidae)

Žalovalka (Gymnocorymbus ternetzi)
•
•
•
•
•

Velikost odrasle ribe: 5 cm
Temperatura vode: 23–25 °C
pH vode: 6,5–7
Trdota vode: mehka do 14 °dH
Prehrana: vsejeda

To je zelo obsežna skupina rib, ki izvira iz južne Azije.
Značilnost krapovcev so goltni zobje. To so izrastline v
ustni votlini, ki so različnih velikosti, pravih zob pa nimajo. Živijo v jati in so miroljubne narave. Hitro plavajo, zato jim moramo zagotoviti dovolj velik in ne preveč
gost akvarij, najbolje, da rastline posadimo ob straneh
in sredino pustimo prazno za plavanje.

Sumatranka (Capoeta tetrazona tetrazona)

Slika 6.36: Žalovalka (foto: http://clanki.kupimprodam.si/zalovalka-lep-kontrast-v-akvariju)

Samica je močnejša od samca in ima bolj blede trebušne
plavuti. Samec je intenzivnejših barv. Sumatranka izvira iz sladkovodnih vod indonezijskega otoka Sumatra,
v Evropo pa so jo prvič pripeljali leta 1935. Je izredno
živahna riba z neskončnim apetitom in med hranjenjem
druge ribe podi stran. Ko se nahrani, se zavleče v temen del akvarija, kjer miruje z glavo navzdol, neizkušeni
akvaristi bi lahko to zamenjali s slabim počutjem. Niso
primerne za akvarij z mirnimi ribami. Skalarkam na primer grizljajo plavuti. Za sumatranke je značilno, da pojedo svoje ikre, zato po drsti par takoj umaknemo.
•
Velikost odrasle ribe: 6 cm
•
Temperatura vode: 20–25 °C
•
pH vode: 6–7
•
Trdota vode: mehka do 12 °dH
•
Prehrana: vsejeda

Slika 6.37: Sumatranka (foto: https://heamedic.ru/
sl/pets/spawning-of-barbs-barbus-sumatran-experience-of-breeding)
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Zlata ribica (Carrasius auratus)

Zlata ribica je ena najpogostejših rib, ki jo najdemo v
akvarijih in ribnikih. Oskrba je preprosta, zato je primerna tudi za začetnike. Zavedati pa se moramo, da v ujetništvu živijo do 20 let, zato se z nakupom zavežemo k
dolgotrajni oskrbi.

Slika 6.39: Zlata ribica (foto: Jure Rošer)
Najpogostejše pasme zlatih ribic:

Slika 6.38: Zlata ribica (slika: Nina Tome Škarja)

Živijo v jatah in so mirne narave, zato se priporoča, da
naselimo več osebkov skupaj, pri tem pa pazimo, da je
bivališče dovolj prostorno. Spolno zrelost dosežejo pri
dveh letih, drstijo pa se spomladi do avgusta. Samica
sprosti do 1000 iker, iz katerih se v treh do petih dneh
izvali zarod.
Zlata ribica izvira iz Kitajske, kjer so jo nekoč gojili za
hrano. Danes poznamo 300 pasem zlatih ribic, ki so jih
vzgojili v ujetništvu, na trgu pa jih prodajajo približno 10.
Prednice so bile olivnate ali rjave barve in jih še danes
lahko najdemo v počasi tekočih vodah Kitajske. Ko so
se pojavile mutacije v barvi in so se pojavili zlati, rumenkasti in oranžni osebki, so jih začeli gojiti za okras. V preteklosti so zlatorumene osebke lahko imele le cesarske
družine Kitajske, zato je še danes več oranžnih primerkov. V 17. stoletju so prvič prinesli udomačeno zlato ribico na Portugalsko.
Ustrezno bivališče zlate ribice je ribnik ali primerno velik
akvarij, svetuje se 200-litrski akvarij (velik je lahko tudi
60 x 30 x 30 cm) ali pa en meter globok ribnik. V akvariju
jim ustreza precej gosta zaraščenost, a vseeno potrebujejo nekaj odprtega prostora. Rade brskajo, zato tla
posujemo z neostrim peskom. Majhne okrogle posode
ali bučke so za ribo povsem neprimerne, saj imajo premajhen volumen, nemogoče je namestiti ustrezen filter,
zgornji del je zožen in posledično ima voda premalo kisika, oblika pa popači sliko okolice. Zaradi slabe kakovosti
vode in popačene slike okolice so ribe v konstantnem
stresu in imajo lahko številne zdravstvene težave.
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Divja:
oblika telesa in plavuti kot pri prostoživeči vrsti, telo je
oranžno, rumeno ali belo, mlade ribe imajo črno obarvane robove plavuti, a ta obarvanost kmalu izgine.
Pasma »sarasa«:
oblika telesa kot pri prostoživeči obliki, plavuti so normalne ali podaljšane, telo je oranžno in belo.
Pasma »shubunkin«:
oblika telesa kot pri prostoživeči obliki, telo je modrosivo s črnimi in oranžnimi pikami, luske so prosojne, plavuti so pogosto podaljšane.
Pasma pajčolanka:
telo je skrajšano, repna in podrepna plavut sta razslojeni v dve plasti in sta videti podvojeni, telo je oranžno in
belo ali črno – pri slednji so oči izbočene.
Pasma »lionhead«:
podobna kot pajčolanka, na glavi ima odebeljeno tkivo.
Pasma »pearlscale«:
podobna kot pajčolanka, le da so luske odebeljene in
koničasto izbočene.

Slika 6.40: Pajčolanka (foto: Dejan Milanovi)
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Osnovna oskrba vseh je enaka, pazimo pa na pasemske
razlike; na primer tiste z močno spremenjenim telesom
in podaljšanimi plavutmi počasneje plavajo, pasme s
podvojenimi plavutmi so občutljivejše za nizke temperature. Skupaj gojimo le enake ali podobne pasme zlatih
ribic. Upoštevati je treba tudi dejstvo, da imajo močno
spremenjene pasme nekatere genetsko pogojene zdravstvene težave in posledično krajšo življenjsko dobo.

Zatemnimo lahko tudi z rastlinami, predvsem rada ima
plavajoče rastline in velikolistne za drst, pazimo pa, da
ostane dovolj plavalnega prostora. Potrebuje vsaj 40-litrski akvarij, dolžine 60 cm.
Je zelo zahtevna za razmnoževanje, saj potrebuje zelo
mehko (2 °dH) in kislo vodo (pH 5,3–6). Ikre odlaga na
spodnjo stran listov, zato mora biti drstni akvarij gosto
zaraščen s širokolistnimi rastlinami.

Zlata ribica je tujerodna vrsta, ki jo je prepovedano
spuščati v okolje. Če jih gojimo v ribniku, moramo paziti,
da jih med poplavo narasle vode ne odnesejo. V naravi
zlate ribice, še posebej v izoliranih mlakah, povzročijo
veliko škodo domorodnim vrstam, predvsem dvoživkam, saj plenijo njihove ličinke. Dolžnost vsakega lastnika je, da živali vso življenjsko dobo zagotavlja ustrezno
oskrbo in prepreči pobeg. Če za zlato ribico ne moremo
več primerno skrbeti, poskusimo poiskati novega lastnika ali jo oddajmo v zavetišče.

•
•
•
•
•

Velikost odrasle ribe: 4,5 cm
Temperatura vode: 22–25 °C
pH vode: 6,5–7
Trdota vode: mehka 6 °dH
Prehrana: mesojeda (rakci, ličinke)

Slika 6.42: Modra razbora (foto: Kaja Valenčič)

Slika 6.41: Zlate ribice: broadtail, ryakin, teleskopska, fantail (Foto: Dejan Milanovi)

•
•
•
•
•

Velikost odrasle ribe: v naravi in ribniku do 40
cm (3–5 kg), v akvariju 15–20 cm
Temperatura vode: 4 in 20 °C
pH vode: 6,5–8,5
Trdota vode: srednje trda do 12 °dH
Prehrana: vsejede (rastline, žuželke, majhne
rakce, zooplankton)

Modra razbora (Trigonostigma heteromorpha)

Izvira iz stoječih, mehkih in kislih vod jugovzhodne Azije.
Je miroljubna in družabna ribica, ki v naravi živi v jatah,
zato jo naseljujemo v skupini z vsaj 8 osebkov.
Ustreza ji akvarij s šibko svetlobo in temno podlago.
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6.5.3
Družina živorodni
zobati krapovci
(Poecilidae)

žasta ribica. Ime gupi pa je dobila po angleškem naravoslovcu J. L. Guppyju. So miroljubne, družabne in jatne
ribe, naselimo jih v skupine do 10 rib, pri tem pa pazimo,
da naselimo več samic kot samcev in da ne damo več
kot 6 gupijev na 30 litrov vode. Potrebujejo vsaj 50-litrski akvarij, dekorativni predmeti pa ne smejo vsebovati
huminske kisline.
Samčki so različnih, pisanih barv in vzorcev z dolgimi
plavutmi in manjši kot samičke.
Samice spolno dozorijo po 3 mesecih, samci pa po 2. Ko
samci poskušajo zapeljati samico, izvajajo tako imenovani 'sigmuidni' ples (ukrivijo se v obliki črke S, dvignejo
hrbet in razprejo plavuti, da poudarijo svojo barvitost).
Kot zanimivost, ribica gupi ima 23 parov kromosomov,
enako število kot človek.

Ribe iz družine Poecilidae so izredno prilagodljive in jih
lahko najdemo tudi v polslanih ali morskih vodah Južne
in Srednje Amerike. Je izredno obsežna družina, saj ima
kar 45 znanih rodov s številnimi podvrstami. Poleg tega
pa vsebuje še številne križance, ki so v akvaristiki zelo
priljubljeni, saj so običajno intenzivnejših barv in vzorcev. Samce ločimo od samic po preobraženi podrepni
plavuti, ki služi kot oplojevalni organ ali gonopodij. Ti so
tudi manjši in intenzivnejših barv.
So živorodne, kar pomeni, da samica odloži žive mladice.
Pri parjenju samec oplodi samico, tako da z gonopodom
odloži semensko tekočino v samičino spolno odprtino.
Ko oplojene ikre dozorijo, se mladice izležejo v samičinem trebuhu. Glede na to, da razvijajoče se ikre niso
anatomsko povezane z materjo, gre pri živorodnih zobatih krapovcih le za navidezno živorodnost.
Oplojeno samico prepoznamo po temni lisi na trebuhu, to pa ni vedno pravilo, saj se ta lahko pojavi tudi pri
tistih, ki so bile ločene od samcev. Pred izlegom mladic
opazimo temne pike na področju trebuha samice, kar so
oči mladic. Takrat moramo samico premestiti v poseben
dobro zaraščen akvarij. Mladice so že prvi dan samostojne in si same iščejo hrano. Razmnoževanje ni zahtevno,
paziti moramo le, da so mladice zavarovane in ločene
od odraslih osebkov, kajti v nasprotnem primeru bi jih ti
lahko pojedli. Samica ima sposobnost shranjevanja semena v neaktivni obliki, tako ena oplodnja lahko zadostuje za več legel ali celo življenje.

Slika 6.43: Gupi (foto: Tadeja Golinar)

•
•
•
•
•

Velikost odrasle ribe: samčki 2–4 cm,
samičke 5–7 cm
Temperatura vode: 18–28 °C
pH vode: 6,6–8,2
Trdota vode: mehka 5–25 °dH
Prehrana: vsejed (ličinke komarjev, rakci, vodne
bolhe, alge)

Gupi (Poecilia reticulata)

Pravimo jim tudi milijonske ali misijonarske ribice. Spadajo med živorodke in izvirajo iz Srednje Amerike. Najdemo jih predvsem v stoječih in počasi tekočih vodah
Venezuele, Gvajane, Barbadosa, Trinidada in Tobaga.
Živijo 3 leta in so enostavne za vzdrževanje, prav zato so
ena najpogostejših rib sladkovodnih akvarijev.
Prvi je ribico opisal prof. W. Peters že leta 1859 in jo poimenoval Poecilia reticulata – kar pomeni pisana, mre-
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Slika 6.44: Gupi samec (foto: Kaja Mihelič)
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Slika 6.45: Gupi (foto: Kaja Mihelič)

Zeleni meček (Xiphophorus helleri)

Izvira iz Srednje Amerike, spade med živorodke. Je miroljubna jatna riba. Primerna je za večje in dobro zaraščene akvarije z dovoljšnim prostorom za plavanje. Mečki
niso zahtevni glede oskrbe, zato so primerni tudi za začetnike. Samčka prepoznamo po podaljšani repni plavuti, ki služi kot oplojevalni organ (gonopodij).
•
•
•
•
•

Velikost odrasle ribe: 8–10 cm
Temperatura vode: 19–27 °C
pH vode: 7–8
Trdota vode: mehka, 12–25 °dH
Prehrana: vsejed

Slika 6.46: Meček (foto: Matej Grohar)
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6.5.4
Družina
ostrižniki
(Cichlidae)

Ostrižnike najdemo skoraj vsepovsod po svetu in danes
poznamo okoli 600 vrst. Naseljujejo stoječe in počasi
tekoče sladke vode Srednje in Južne Amerike, Afrike in
Indije. Večinoma so revirske ribe, kar pomeni, da celo
življenje ostajajo na istem prostoru. V akvaristiki so najpogostejši južnoameriški ostrižniki, saj so bolj prilagodljivi. Negativna lastnost večine ostrižnikov je, da rijejo
in kopljejo po dnu akvarija, izruvajo rastline in kalijo
vodo. Praviloma ostrižnike gojimo v večjih akvarijih z
veliko skrivališči. Večinoma so ostrižniki agresivne in samotarske ribe, najdemo pa tudi nekaj miroljubnih predstavnikov, kot je na primer skalarka. Kljub temu mladost
preživijo v jatah. Samci so teritoralni, sploh v času drsti.
Takrat branijo svoje področje in tekmece odženejo s posebnimi gibi telesa in držo plavuti.
Posebnost samcev nekaterih vrst je maščobno telo na
čelu, zaradi katerega se zdi glava še večja. Večina vrst
ima debele ustnice in raztegljiv gobček.
Večina ostrižnikov skrbi za naraščaj. Glede na to, kam
odlagajo ikre in kako varujejo zarod, jih delimo na dve
skupini.
Prva odlaga ikre na prosto, jih lepi na površino kamenja,
korenin ali stekla, iker pa je izredno veliko. Samec in samica se ne razlikujeta bistveno ter oba skrbita za zarod.
Najprej očistita prostor, kjer samica odloži ikre, nato jih
samec oplodi, drst je zelo dolga in traja nekaj ur. Med
razvojem iker samec odstranjuje neoplojene, mrtve ikre
in umazanijo, oba pa s plavutmi dovajata svežo vodo,
bogato s kisikom. Ko se zarod izleže, jih starša v gobcu
odneseta v že prej pripravljena skrivališča. Na tak način se razmnožujejo skalarka, diskusi, rumeni, biserni in
rdeči ostrižnik.
Druga skupina ikre odlaga v skrivališča. Te delimo še na
tiste, ki jih skrivajo v votline in tiste, ki jih nosijo v gobcu. Pri prvih so samci večji, intenzivnejše obarvani. Čas
parjenja je kratek, za zarod pa skrbi predvsem samica.
Vrste, ki skrivajo ikre in mladice v gobcu, imenujemo
ustonoše. Drst poteka tako, da samica odloži jajčeca v
pripravljeno jamico, kjer jih samec oplodi. Nato jih samica vzame v gobec, kjer razvoj iker traja različno dolgo,
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nekje od 10 do 18 dni. V tem času samica očitno shujša,
saj skoraj nič ne je. Prvi mesec po izvalitvi mladic jih samica le občasno izpusti iz ustne votline, da si poiščejo
hrano, ob vsakršni nevarnosti ali mraku pa jih spet spravi v gobec.

Skalarka (Pterophyllum scalare)

Skalarke so s svojo elegantno obliko telesa in veličastnim načinom plavanja ena najpriljubljenejših akvarijskih sladkovodnih vrst rib. Izvirajo iz gosto poraščenih
in skalnatih delov Amazonke. So zelo miroljubne in
plašne ribe. Če se prestrašijo, začnejo sunkovito plavati,
ob tem pa se velikokrat poškodujejo in na teh mestih
prihaja do sekundarnih okužb. Prestraši jih tudi nenadna sprememba jakosti osvetlitve. Mlade živali živijo v
jatah, odrasle pa so samotarke. Skalarke so primerne
za večje akvarije, vsaj 100-litrske, z visokimi rastlinami in
dovoljšnim plavalnim prostorom. Nikakor jih ne smemo
kombinirati z živahnejšimi, nagajivimi ribami, kot je na
primer sumatranka. Je mesojeda riba in bo pojedla svoje sostanovalke, če bo lako.
•
•
•
•
•

Velikost odrasle ribe: 15 cm, dolžina do 18 cm
in višina do 30 cm
Temperatura vode: 24–28 °C
pH vode: 6,5–7
Trdota vode: mehka, 10–14 °dH
Prehrana: mesojeda (živa ali zamrznjena
hrana – rakci, žuželke, majhne ribice)

Slika 6.47: Skalarka (foto: Lucia Rebolj Mehle)
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Visokoplavutna skalarka
(Pterophyllum altum)

Tudi ta pripada rodu Pteriophyllum, ki se od navadne
skalarke razlikuje predvsem po velikosti in zahtevnejši
oskrbi, primerna je le za izkušene akvariste. Akvarij uredimo z visokimi rastlinami, koreninami, ki ji bodo nudile ustrezno skrivališče. Potrebuje visok, vsaj 200-litrski
akvarij z blago osvetlitvijo. Zelo je občutljiva za sestavo
vode, zato jo je treba tedensko menjati.

Slika 6.49: Modra akara (foto: Vid Jenko)
•
•
•
•
•

Slika 6.48: Altum (foto: Marko Horvat)

•
•
•
•
•

Velikost odrasle ribe: 12–15 cm
Temperatura vode: 20–29 °C
pH vode: 6,5–8
Trdota vode: mehka, 5–10 °dH
Prehrana: vsejeda

Zelena akara (Andinoacara rivulatus)
V naravi jih najdemo v rekah Ekvadorja in Peruja. Potrebujejo vsaj 250-litrski akvarij z odpornimi rastlinami,
saj cefrajo liste. Primerne rastline so vrste anubias, vallisneria gigantea in podobne trpežne rastline. Zelo rade
kopljejo, zato potrebujejo debelo podlago, vsaj 10 cm,
rastline pa obtežimo s kamenjem, da jih ne izruvajo. V
dovolj velikem akvariju jih lahko kombiniramo z ostalimi
ribami, svetujejo se dovolj veliki in trdoživi ostrižniki, na
primer plecostomusi.

Velikost odrasle ribe: dolžina do 18 cm in višina
do 30 cm
Temperatura vode: 25–29 °C
pH vode: 4,2–6,2
Trdota vode: mehka, 2–10 °dH
Prehrana: mesojeda (živa ali zamrznjena
hrana – rakci, žuželke, majhne ribice)

Modra akara (Andinoacara pulcher)

Izvira iz Južne Amerike (Kolumbija, Venezuela, Panama
in Trinidad), njena življenjska doba je 8 let in dobro se
počuti v vsaj 200-litrskem akvariju (velikosti 120 x 30
cm). Zadržuje se v srednjem sloju akvarija. Samčka prepoznamo po debelejši hrbtni in repni plavuti. Razmnoževanje je relativno enostavno. Znak začetka je kopanje
po dnu in prenašanje peska v ustih. Samica odloži 200
iker, iz katerih se čez 14 dni razvijejo mladice. V akvarij
namestimo mehko peskasto podlago in lesene korenine. Glede na to, da modra akara zelo rada koplje, ji raje
damo plavajoče rastline kot pa zakoreninjene, kot je na
primer anubias. Poleg tega vodo s kopanjem kali, zato
brez dobrega filtra ne gre.
Je relativno mirna riba in jo lahko kombiniramo z ostalimi, ki so dovolj velike, da jih akara ne požre.
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Slika 6.50: Akara (foto: Vito Kavčič)

•
•
•
•
•

Velikost odrasle ribe: 20 cm
Temperatura vode: 20–24 °C
pH vode: 6,5–7,5
Trdota vode: mehka, 5–10 °dH
Prehrana: vsejeda (s poudarkom na mesni
hrani)

8.9.2019 9:00:56
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Bolivijski pavlinček
(Mikrogeophagus altispinosus)

mi rastlinami, koreninami in ostalimi skrivališči, kot je
na primer lupina kokosa. Zadržuje se na dnu in v sredini
akvarija.

Živi od 3 do 4 leta, spola težko ločujemo, so pa samci
običajno večji in imajo daljše in bolj koničaste repne plavuti. Pomembno je, da priskrbimo dobro kakovost vode,
sploh občutljivi so za povečane nitrite in nitrate.

Slika 6.53: Rdeči ostrižnik (foto: Luka Leskovar)

Slika 6.51: Zelena akara (foto: Luka Leskovar)

•
•
•
•
•

Velikost odrasle ribe: do 10 cm
Temperatura vode: 20–24 °C
pH vode: 6,5–7,5
Trdota vode: mehka, 5–10 °dH
Prehrana: vsejeda (tubifleksi, enhitreji, vodne
bolhe)

•
•
•
•
•

Velikost odrasle ribe: 10–15 cm
Temperatura vode: 22–26 °C
pH vode: 6–7,5
Trdota vode: mehka do 12 °dH
Prehrana: vsejed

Kakadu ostrižnik (Apistogramma cacatuoides)

Izvirajo iz Amazonke. Samci se razlikujejo od samic po
večji velikosti in intenzivnejši obarvanosti. Prav tako
so zelo teritorialne in poligamne ribe, zato poskrbimo,
da je v akvariju razmerje med samci in samicami 1 : 5.
Primerni so tudi za manjše akvarije, od 70- do 100-litrske, z razpršeno svetlobo. Akvarij opremimo z drobnim
peskom, ki mu lahko dodamo liste hrasta in javanskega
mahu, z dovolj skrivališči (votline iz kamnov, razbiti cvetlični lončki, kokosove lupine itd.). Večinoma se zadržujejo na dnu akvarijev.
•
•
•
•
•

Velikost odrasle ribe: samci 7,5 cm,
samice do 5 cm
Temperatura vode: 23–25 °C
pH vode: 5–8
Trdota vode: mehka, 2–18 °dH
Prehrana: vsejed

Slika 6.52: Bolivijski Pavlinček (foto: J. Pinto)

Rdeči biserni ostrižnik
(Hemichromis lifalili)

Izvira iz zahodne Afrike, iz hitro tekočih in jezerskih vod,
bogatih s kisikom. Lahko ga kombiniramo z ostalimi ribami iz družine ostrižniki. Samci so večji in intenzivnejše
obarvani. Potrebujejo vsaj 300-litrski akvarij dolžine 120
cm, ki je tako kot pri ostalih ostrižnikih urejen z robustni-
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Slika 6.54: Kakadu ostrižnik (foto: Dejan Cerovečki)
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Ognjeni ostrižnik

Med drstenjem je zelo teritorialna riba, ki se večino časa
zadržuje v paru. Do ostalih rib v akvariju je miroljubna,
razen v času drsti, ko varuje zarod. Kot ostali ostrižniki
rada koplje po dnu in s tem poškoduje rastline. Potrebuje vsaj 150-litrski akvarij s peščenim dnom, skalami ali
kamni in koreninami, med katerimi se skriva. Potrebuje
tudi dovolj prostora za plavanje.
Potrebuje peščeno dno in skrivališča med skalami in
6koreninami ter veliko prostora za plavanje.
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Zanje je značilen poseben način razmnoževanja, samice
ikre do izvalitve hranijo v ustih. Po tej značilnosti so dobile tudi ime ustonoše.
V akvariju potrebujejo veliko skrivališč, zato jim namestimo kamne, primerna podlaga pa je debela plast drobnega kremenčevega peska. Bolje se počutijo v trši vodi,
bogati s kisikom.

Slika 6.57: Malavi ostrižnik (foto: Vito Kavčič)
•

Slika 6.55: Ognjeni ostrižnik (foto: Sebastijan cmrek)

•
•
•
•
•

Velikost odrasle ribe: 15 cm
Temperatura vode: 21–24 °C
pH vode: 7 pH
Trdota vode: 10 °dH
Prehrana: vsejed

•
•
•
•

Velikost odrasle ribe: samec 10 cm,
samica 8 cm
Temperatura vode: 25–28 °C
pH vode: 7,5–8,5 pH
Trdota vode: trda
Prehrana: vsejed

Malavi ostrižnik

Je skupina ustonoš, ki izvirajo iz afriškega jezera Malavi.
Vključuje več vrst, najpogostejše pa so rumena (Labidochromis caeruleus), hongi (Labidochromis caeruleus) in
zlata (Melanochromis auratus) ustonoša. Malavi ostrižniki so živo obarvani in agresivne narave, zato jih v akvariju ne moremo kombinirati z drugimi ribami razen ustonoš. Življenjska doba je 10 let. Samci so večji od samic
in v akvarij moramo vedno naseliti več ženskih osebkov,
vsaj v razmerju 3 : 1.

Slika 6.56: Malavi ostrižnik (foto: Vito Kavčič)
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Slika 6.58: Malavi ostrižnik (foto: Vito Kavčič)

Slika 6.59: Malavi ostrižnik (foto: Vito Kavčič)
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Diskusi ali rod Symphysodon

Izvira iz Južne Amerike in je ena najbolj cenjenih rib iz
družine ostrižnikov. V rod Symphysodon uvrščamo dve
vrsti – Symphysodon diskus in Symphysodon aequifasciata. Slednji pravimo tudi Heckel, saj je leta 1840 dobila
ime po nemškemu ihteologu Hecklu.

Slika 6.60: Diskusi (foto: Matic Žlak)

Je miroljubna, mirna, plašna riba in zelo zahtevna za oskrbo. Zelo je občutljiva za spremembe vode in se nanje
težko prilagaja, primerna je za vešče akvariste. Razliko
med spoloma lahko določimo med parjenjem, ko dobi
samec koničasto genitalno papilo, samica pa okroglo.
Samica odloži 100–200 iker na kamenje in rastline. Glede prehrane so izbirčni in potrebujejo živo hrano, kot so
ličinke enodnevnic, postranic, ličinke komarjev, tubifeksi, enhitreje, lahko tudi telečje srce ali drugo nemastno
meso. Potrebuje vsaj 200-litrski akvarij z višino 55 cm.
Akvarij jim uredimo z rastlinami, priporoča se uporaba
rastlin Echinodorus radicans in Echinodorus paniculatus, dodamo razne lesene kose in korenine, ki jih riba
uporablja za skrivališča. Ustreza jim blaga osvetlitev,
nikakor pa ne prenašajo hitrih menjav jakosti svetlobe,
zato je priporočljiva uporaba električnih stikal. V akvarijih jih lahko kombiniramo z drugimi mirnimi in dovolj
veliki ribami, kot je skalarka.

•
•
•
•
•

Velikost odrasle ribe: 15 cm
Temperatura vode: 26–30 °C
pH vode: 6–6,5 pH
Trdota vode: 5–7 °dH
Prehrana: vsejed

Slika 6.62: Diskus (foto: Aleš Tratnik)

Geophagus brasiliensis

Večinoma jih najdemo na rečnih iztokih in lagunah
Urugvaja in Brazilije, kjer so občasno v stiku z morsko
vodo (Atlantski ocean). Razvile so toleranco na morsko
vodo. Spadajo med generaliste, saj jih najdemo v hitro
in počasi tekočih, bistrih in motnih, sladkih in polslanih
vodah. Potrebujejo akvarij velikosti 150 x 45 cm, z mehkim peskom, blago difuzno svetlobo, koreninami in kosi
lesa. So relativno zahtevne za oskrbo in niso primerne
za začetnike. Samčki so večji in teritorialni, sploh v obdobju drsti.

Slika 6.63: Geophagus brasiliensis (foto: Klemen
Leva)

Slika 6.61: Diskus (foto: Tomaž Koprivnikar)
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•
•
•
•
•

Velikost odrasle ribe: samci 2–2,5 cm;
samice 1,50 cm
Temperatura vode: 18–280 °C
pH vode: 6–8 pH
Trdota vode: 1–15 °dH
Prehrana: vsejed (rastline, vodni nevretenčarji,
luske, mladice)
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150 x 60 x 60 cm. Rad koplje in premika kamne, izkopava in cefra rastline. Primerne so le odporne rastline, ki
rastejo epifitsko, pritrjene na kamenje, kot so Anubias
sp., Microsorium sp.. Namestimo večje kamne, ki jih ne
bodo mogli prenašati, enako velja za korenine. Dvakrat
na mesec je treba zamenjati 50 odstotkov vode. V akvariju jih lahko kombinirami z ribami, ki so dovolj velike, da
jih oskar ne bo zamenjal za hrano.

Vodni citronček (Apistogramma agassizi)

Izvira iz rečnih obrečij, plitvih, počasi tekočih ali stoječih
vod Bolivije, Peruja, Kolumbije in Brazilije. Živijo 5–6 let.
Samce prepoznamo po večji velikosti, daljših plavutih
ter lepši in intenzivnejši obarvanosti, samice so manjše
in bolj rumeno obarvane. Vodni citronček je miroljubna,
teritorialna riba, ki je aktivna podnevi. V akvariju mora
vedno biti več samičk kot pa samčkov.
Potrebujejo 70-litrski akvarij, velikosti 60 cm. Voda mora
biti kakovostna, z veliko kisika, vrednost nitrata pa mora
biti nižja od 25 mg/l. Vodo menjujemo tedensko. V akvariju jih lahko kombiniramo z ribami iz družine oklepni
somiči, tetrami, golšaricami itd.
Primerne rastline so rogljičasta vodna praprot (Ceratopteris thalictroides); vodna hijacinta (Eichornia crassipes);
rogolist (Ceratophyllum demersum, C. submersum) itd.
Razmnoževanje je relativno zahtevno, za zarod skrbita
oba starša. Samica odloži do 200 iker.

Slika 6.65: Oskar (foto: Marjetka Podplatan)
Med spoloma ni očitne razlike, samec je običajno večji in
malo bolj intenzivno obarvan. Pari ostanejo skupaj celo
življenje. Spolno dozorijo pri 1,5 leta ali pri velikosti 15
cm. Za zarod skrbita oba.
Kljub svoji velikosti so zaradi svojih značilnosti zelo priljubljeni med akvaristi. Skrbnika naj bi celo prepoznali.
Velikost odrasle ribe: v naravi 40 cm, akvarij 30 cm, tehta
do 3 kg
•
Temperatura vode: 20–28 °C
•
pH vode: 6–7,5 pH
•
Trdota vode: 5–7 °dH
•
Prehrana: vsejed (ribe, žuželke, raki, 		
zooplankton ter močvirske in vodne
rastline in sadje)

Slika 6.64: Vodni citronček (foto: Anže Kristan)
•
•
•
•
•

Velikost odrasle ribe: samice 5 cm, samci 10 cm
Temperatura vode: 23–30 °C
pH vode: 5–7 pH
Trdota vode: do 8 °dH
Prehrana: mesojed (ličinke žuželk in rakci)

Oskar (Astronotus ocellatus)

Izvira iz plitvih in počasi tekočih vod Južne Amerike iz
Amazonke, našli pa so ga tudi v ZDA in Singapurju. Zaradi svoje zahtevnosti pri oskrbi in dolgoživosti (20–30
let) ni primeren za začetnike. Pravimo mu tudi žametni
ostriž, zaradi debelejše plasti sluzi po telesu.
Zaradi svoje velikosti je primeren le za velike akvarije, za
odrasel par je primeren vsaj 540-litrski akvarij, velikosti
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Slika 6.66: Oskar (foto: Lucia Rebolj Mehle)
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Sajica (Cryptoheros saica)

Izvira iz Medmorske Amerike in je relativno miroljubna
riba. Je preprosta in ni zahtevna glede oskrbe. Potrebuje dekoracijo, ki ji omogoča skrivališča, kot je na primer
kokosova lupina. Posadimo poljubne rastline (jih ne uničuje), zaželene pa so plavajoče. Razmnoževanje je enostavno, samica ni izbirčna in sprejme vsakega samca. Za
zarod poskrbita oba.

Slika 6.68: Keyhol (vir: https://fishlady.co.uk/catablog-items/keyhole- cichlid-cleithracara-maronii/)

Slika 6.67: Sajica (foto: http://badmanstropicalfish.
com/species)allery/cichlid)s/sajica

•
•
•
•
•

Velikost odrasle ribe: 13 cm
Temperatura vode: 23–30 °C
pH vode: 6,5–7,5 pH
Trdota vode: 5–7 °dH
Prehrana: vsejed

Keyhold (Cleithracara maronii)

Izvira iz Južne Amerike. Je miroljubna in plašna predstavnica činkelj. Zaradi njene plašnosti moramo v akvarij
namestiti dovolj skrivališč in rastlin, podlaga naj bo fina
in mehka, imeti pa mora dovolj plavalnega prostora. V
času drsti se združijo v pare. Samica odloži 300 iker in
oba starša do 6 mesecev skrbita za zarod. S plavutmi
mahata nad ikrami, da te dobijo svežo vodo, bogato s
kiskom, in odstranjujeta neoplojene ali mrtve ikre.
•
•
•
•
•
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Velikost odrasle ribe: 12 cm
Temperatura vode: 21–28 °C
pH vode: 4–7,5 pH
Trdota vode: do 20 °dH
Prehrana: vsejed
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Pritlikava činklja

6.5.5
Družina činklje
(Cobitidae)

Poznanih je 160 vrst činkelj, živijo v počasi tekočih sladkovodnih vodah Evrope in Azije. Imajo značilno vretenasto oblikovano telo in okrog ust 6–12 brčic. Njihova
posebnost je trn nad in pod očesom, zato je treba posvetiti več pozornosti pri prenašanju činkelj v plastičnih
vrečkah, saj jih lahko raztrgajo. Zelo dobro izkoriščajo
kisik iz vode in lahko živijo v vodi z zelo malo kisika. Razvito imajo posebno prilagoditev in za dihanje uporabljajo tudi črevo, tako da črevesna stena sprejema kisik iz
zraka, ki ga riba požre. Ker so občutljive za spremembe
tlaka, so dobile naziv znanilke vremena.

Rilčkasta činklja

Izvira iz stoječih in počasi tekočih vod Sumatre in Bornea. Njena nezaželena lastnost je, da rada koplje po
dnu, s tem pa izruva rastline in kali vodo. Izkoplje si skrivališče pod kamni in v njih preživi večino dneva. Vsiljivce odžene z značilnim oglašanjem, podobnim pokanju.
Kljub svoji velikosti in živahnosti ne povzroča težav in jo
lahko kombiniramo s sumatrankami ali drugimi večjimi
ribami. Zelo je dovzetna za bolezen ihtioftiriazo.
•
•
•
•
•

Velikost odrasle ribe: 16 cm
Temperatura vode: 25–28 °C
pH vode: 7
Trdota vode: mehka, 20 °dH
Prehrana: vsejeda (rakci, žuželke,
tubifeksi, alge)

Izvira iz Kambodže, Laosa in Tajske. Odraslo samico ločimo po bolj zaokroženem abdominalnem delu telesa. Je
najmanjša predstavnica družine činkelj. Je izjemno miroljubnega značaja, je jatna žival in je primerna za manjši
do srednje velik akvarij. Je zelo družabna, zato jo vedno
naseljujemo v skupini z minimalno 5–6 osebki.
V nasprotju z ostalimi činkljami se zadržuje tudi v srednjem delu akvarija, ne le na tleh, ter je bolj aktivna podnevi.
Potrebuje izjemno kakovostno vodo z mehko podlago
ter skrivališča, kot so korenine in kamni.

Slika 6.70: Pritlikava činklja (foto: Nejc Štruclj)

•
•
•
•
•

Velikost odrasle ribe: 6 cm
Temperatura vode: 24–28 °C
pH vode: 6–7,5
Trdota vode: mehka, 12 °dH
Prehrana: vsejeda (rakci, žuželke, tubifeksi,
alge)

Pangio semicincta

Izvirajo iz plitvih, počasi tekočih vod Malezije, Sumatre
in Bornea.
Potrebujejo akvarij velikosti 60 x 30 cm, mehko in kislo
vodo, blago svetlobo, mehko peskasto podlago, saj zelo
radi kopljejo, nekateri pa se radi tudi zakopljejo. Dodamo jim tudi razne kose lesa in korenine, tako da bodo
imele dovolj skrivališč. Primerne so rastline iz rodu Microsorum, Taxiphyllum in Cryptocoryne.
Hrano si iščejo tako, da precejajo vodo in požrejo vse,
kar ostane v ustni votlini, od rakcev, vodnih bolh, ličink,
črvov, prav tako druge organske snovi in dele rastlinja. V
akvariju jih imamo v skupini z minimalno 5–6 osebki, so
miroljubne ribe in so primerne za skupinski akvarij. Spol
težko ločujemo, so pa samice rahlo večje.

Slika 6.69: Rilčkasta činklja (foto: Luka Cenkar)
Slika 6.71: Pangio semicincta (foto: Dejan Cerovečki)

Nova publikacija.indd 249

8.9.2019 9:00:58

250

•
•
•
•
•

6.5 / Pogostejše družine in vrste akvarijskih rib

Velikost odrasle ribe: 10 cm
Temperatura vode: 21–26 °C
pH vode: 3,5–7
Trdota vode: mehka, 1 °dH
Prehrana: vsejeda

6.5.6
Družina oklepni
somiči (Callichthydae)
V to družino uvrščamo le dva rodova, Corydoras in Brochis. Prvi je v akvaristiki zelo priljubljen. Izvira iz Južne
Amerike in obsega več kot 25 vrst.

Bronasti oklepni somič
(Corydoras aeneus)

Bronasti oklepni somič izvira iz Južne Amerike in je poleg pikastega oklepnega somiča najbolj pogost somič
v akvarijih. Je nezahteven za oskrbo, zato je primeren
tudi za začetnike. V akvarije ga naseljujemo v jati z vsaj
6 osebki. Potrebuje vsaj 60-litrski akvarij z mehko podlago, saj bi si lahko med kopanjem in iskanjem hrane
poškodoval občutljive brčice, to pa lahko vodi do sekundarnih infekcij. Dobro se razume s tetrami, pritlikavimi
ostrižniki, labirintovci in razborami.
•
•
•
•
•

Velikost odrasle ribe: 7 cm
Temperatura vode: 21–27 °C
pH vode: 6–8
Trdota vode: mehka, 2–15 °dH
Prehrana: vsejed

Slika 6.72: Bronasti somič (foto: Tadeja Golinar)
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Pritlikavi somič (Corydoras pygmaeus)

Biolog Joachim Knaack je leta 1966 prvi opisal vrsto pritlikavi somič. Izvirajo iz porečij rek Nanay, Aguarico in
Madaira. Zaradi svoje velikosti (do 2 cm) so primerni za
manjše akvarije pa tudi za začetnike, saj so glede oskrbe
nezahtevni. Niso pa primerni za akvarije s teritorialnimi,
agresivnimi in večjimi mesojedimi ribami, saj bi jih te zamenjale za hrano. Pritlikavi somič je mirna, radovedna
in družabna riba, ki se naseljuje v skupini z vsaj 6 osebki.
Samice so od samcev večje in debelejše, saj nosijo ikre.

Slika 6.74: Panda somič

Slika 6.73: Pritlikavi somič (foto: https://www.zgd.si/
pritlikavi-oklepni-somic-corydoras-pygmaeus)

•
Velikost odrasle ribe: 5 cm
•
Temperatura vode: 22–25 °C
•
pH vode: 6–7,5
•
Trdota vode: mehka, 2–15 °dH
•
Prehrana: vsejed (nevretenčarji, črvi, ličinke insektov, rastlinska hrana)

Panda somič (Corydoras panda)

Ime panda je dobil po značilni črni progi čez oči, izvira
pa iz perujskega dela Amazonke. V primerjavi z ostalimi
somiči je bolj zahteven za oskrbo, a še vedno zelo priljubljen med akvaristi. Je radovedna, živahna, talna riba,
ki se dobro počuti v jati z do 8 osebkov. Potrebuje vsaj
60-litrski akvarij.
•
•
•
•
•
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Velikost odrasle ribe: 5 cm
Temperatura vode: 23–26 °C
pH vode: 6–7,5
Trdota vode: mehka, 8–14 °dH
Prehrana: vsejed
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6.5.7
Družina
napihovalke
(Tetraodontidae)

Predstavnike te družine najdemo v slanih, polslanih in
sladkih vodah tropskih in subtropskih območij. Družina
vsebuje skoraj 200 vrst napihovalk. Večina vrst je takih,
da jih lahko navadimo le na slano vodo, redke pa so
take, ki lahko živijo le v sladki. Slednje hranimo s polži,
deževniki, ličinkami komarjev, mokarji.
Ime napihovalke so dobile po lastnosti požiranja zraka
in posledičnim napihovanjem, nekatere se lahko celo
za 5-krat povečajo in tako odženejo plenilce. Če nima
časa, da bi zajela zrak, se napolni z vodo. Večinoma so
mesojede.

•
•
•
•
•

Velikost odrasle ribe: 3 cm
Temperatura vode: 22–30 °C
pH vode: 6,5–8
Trdota vode: mehka, 5–25 °dH
Prehrana: mesojeda (nevretenčarji, polži)

Slika 6.76: Napihovalka ( foto: Luka Cenkar)

Pritlikava indijska napihovalka
(Carinotetraodon travancoricus)

Izvira iz Indije in glede oskrbe spada med srednje zahtevne ribe. Potrebuje 50-litrski, močneje zaraščen akvarij, v
katerega naselimo vsaj 5–10 napihovalk. Kombiniramo
jih lahko s kozicami. Pritlikava napihovalka ima 4 stalno
rastoče zobe. Za obrabo ji v akvarij dodamo polže. Zadržuje se po celem akvariju. Hranimo jo z živo hrano, kot
so manjši nevretenčarji, polži, sprejme tudi zamrznjeno
hrano (vodne bolhe, solinske rakce), suhe hrane (lističi,
granule) pa ne jedo.

Slika 6.75: Samček, napihovalka (foto: Sabina
Geršak)
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Čokoladni gurami

(Sphaerichthys osphromenoides)

6.5.8
Družina
labirintovci
(Anabantidae)

Ime so dobili po posebnem organu za dihanje, imenovanem labirint, ki se nahaja v lobanji in jim omogoča izkoriščanje zračnega kisika. Vodna gladina mora biti vedno
čista; če je mastna ali prekrita, tako da ribe ne morejo
pomoliti gobčka iz vode in vdihavati zraka, se zadušijo,
čeprav je v vodi dovolj kisika.
Izvira iz toplih in s kiskom revnih vod Azije, Malajskega
otočja in Afrike.
Večinoma so miroljubne ribe, nekaj predstavnikov pa
je napadalnih, taka sta na primer makropod in siamska
bojna ribica. Prvi se loti večine manjših rib, drugi pa ob
sebi ne prenaša istega spola svoje vrste, samci se bodo
med seboj bojevali, dokler ne bo šibkejši poginil. Samci
so intenzivnejše in lepše obarvani ter zelo temperamentni.
Večino labirintovcev lahko namestimo v manjše, nizke
in gosto zaraščene akvarije, manjšim vrstam, kot so
pritlikavi nitkar (Colisa lalia), siamska bojna ribica (Betta
Splendens) in makropod (Macropodus opercularis), zadošča že 40-litrski akvarij.
Razmnožujejo se na različne načine. Nekateri odlagajo
ikre prosto med rastlinami, nekateri kot ustonoše valijo mladiče, večina pa naredi gnezdo na vodni površini.
Tega zgradijo iz svoje sline in rastlin, zato je nujno, da
jim v akvarij namestimo plavajoče rastline. V času drsti
samček zgradi gnezdo in nato izvaja živahne gibe, da
dobi pozornost in privolitev samice. Med paritvijo se
samček ovije okrog samičke, kar omogoča, da se ikre
zadržijo med spolnimi organi in se zanesljivo oplodijo.
Nato samček odnese ikre v gnezdo, samico pa takoj odstranimo iz akvarija, sicer jo samec preganja do pogina.
Za zarod skrbi samček in se v tem času značilno obarva,
tako da se ga izogibajo tudi močnejše ribe. Spolno dozorijo nekje pri šestem do osmem mesecu starosti in imajo
kar 600–700 iker.
Med akvaristi je zelo priljubljen bledi gurami (Helastoma
temmnicki), ki se vedno znova »poljublja«. Poljubljanje
je videti pristno; pri tem dejanju ribe pritiskajo svoje blazinaste ustnice druga na drugo.
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Izvira iz počasi tekočih, gosto zaraščenih in kislih vod
Indonezije, Sumatre, Bornea in Malezije. Čokoladni gurami je majhna, nedružabna in zelo zahtevna riba, kar
je najverjetneje razlog, da ni tako pogosto v akvarijih.
Življenjska doba je 5 let. Potrebuje kislo in mehko vodo,
akvarij minimalne velikosti 76 x 30 x 30 cm z blago svetlobo. Primerne rastline so Microsorum, Taxiphyllum,
Cryptocoryne in Anubias, saj rastejo v kisli in topli vodi,
poleg tega lahko dodamo še nekaj plavajočih rastlin, da
zatemnijo akvarij. So jatne ribe in v akvariju jih imamo v
skupini z najmanj 6 osebki. Samca ločimo po koničasti
hrbtni plavuti, samica ima zaokroženo. Prehranjuje se z
majhnimi vodnimi raki, črvi, ličinkami insektov in planktonom. Je izbirčen in potrebuje živo ali zamrznjeno hrano, na primer vodne bolhe, solinske rakce, črve itd. Čez
čas ga lahko privadimo tudi na suho hrano, ampak brez
žive ne bo nikoli dosegel prave kondicije in barve. So slabi plavalci in ob prisotnosti drugih rib se hitro vznemirijo, začnejo se značilno gibati in postanejo bledi. Kombiniramo jih lahko z drugimi majhnimi in miroljubnimi
ribami, kot so Danionella, Microdevario, Trigonostigma,
manjše Rasbora, Pangioor in Kottelatlimia spp.. Razmnoževanje je enostavno, ikre odlaga na dnu, jajčeca pa se
izvalijo v samičinem gobcu.

Slika 6.77: Čokoladni gourami (foto: Dejan Cerovečki)
•
•
•
•
•

Velikost odrasle ribe: 5 cm
Temperatura vode: 25–28 °C
pH vode: 4–6
Trdota vode: mehka do 5 °dH
Prehrana: mesojed
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Pritlikavi gurami (Colisa lalia)

Je eden najmanjših predstavnikov guramijev in izvira iz
Južne Azije. Življenjska doba pritlikavega guramija je 4
leta. Primeren je za manjše, 50-litrske akvarije. Je miroljuben in najboljše ga je v akvariju kombinirati z mirnimi,
majhnimi ribami. Pritlikavega guramija lahko najdemo v
veliko različnih barvah, od svetlo modre do rdeče.
•
•
•
•
•

Velikost odrasle ribe: 5 cm
Temperatura vode: 22–28 °C
pH vode: 6–7,5
Trdota vode: mehka, 4–10 °dH
Prehrana: mesojed

Slika 6.79: Siamske bojne ribice (foto: Kaja Mihelič)
Slika 6.78: Pritlikavi gourami (foto: Davor Mustač)

Siamska bojna ribica (Betta splendens)

Izvira iz močvirij in plitvih vod Tajske. Samce prepoznamo po izredno lepi obarvanosti (modra, rumena, rdeča,
celo vijolična barva). Potrebuje vsaj 45 cm velik akvarij
s čisto, rahlo kislo vodo in gostim rastlinjem, potrebuje tudi plavajoče rastline. Je mesojed, lahko mu dajemo
živo hrano, kakovostno suho hrano na osnovi vodnih
nevretenčarjev in zamrznjeno, kot so koretre (bele komarjeve ličinke), artemije in trzače. Je miroljubna riba,
ki je primerna tudi za skupinske akvarije. Skupaj pa ne
smemo združiti dveh samcev, saj med seboj tekmujeta,
dokler eden ne pogine. V akvarij naselimo enega samca
in vsaj tri samice. Pri 8–14 mesecih spolno dozori, takrat
jih tudi drstimo. Siamska bojna ribica ima kratko življenjsko dobo, le 2 leti.
•
•
•
•
•

Betta super delta (Betta Splendens)
Izvira iz Azije, je ena od variacij Betta splendens in živi
3–4 leta. Ime delta je dobila po obliki repne plavuti, ki je v
obliki črke D. Glede oskrbe veljajo enaka načela kot za siamsko bojno ribico. V akvarij lahko namestimo le enega
samčka, kombiniramo jih lahko z miroljubnimi majhnimi
ribami. V akvariju potrebujejo veliko skrivališč. Primerni
so za manjše akvarije, z vsaj 20 litri prostornine.
•
•
•
•
•

Velikost odrasle ribe: 7 cm
Temperatura vode: 24–23 °C
pH vode: 6–7,5
Trdota vode: mehka, 2–19 °dH
Prehrana: mesojed (zooplankton, majhne
žuželke in drugi vodni nevretenčarji)

Velikost odrasle ribe: 6 cm
Temperatura vode: 24–30 °C
pH vode: 6–8
Trdota vode: mehka, 2–19 °dH
Prehrana: mesojed (zooplankton, majhne
žuželke in drugi vodni nevretenčarji)

Slika 6.80: Betta super delta (foto: Kaja Valenčič)
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Betta Halfmoon

6.5.9
Družina
golšarice
(Gasteropelecidae)

Slika 6.81: Betta Halfmoon (foto: Kaja Valenčič)

Golšarice izvirajo iz sladkih vod Srednje in Južne Amerike. Ime so dobile po nenavadno odebeljenem sprednjem delu telesa. Njihova edinstvena značilnost je
zmožnost, da se poženejo nad vodno gladino, pri čemer
močno utripajo s precej povečanimi prsnimi plavutmi in
spuščajo brenčeče zvoke. (Ostale vrste, ki se poganjajo
iz vode, plavuti ne premikajo, ampak jih uporabljajo le
za jadranje.) Zaradi tega moramo akvarij ustrezno zavarovati, v nasprotnem primeru bodo skočile iz njega. Vse
vrste so majhne, v naravi zrastejo največ do 10 cm in
imajo izrazito bočno sploščeno telo.
Golšarice niso zahtevne glede oskrbe. Niso izbirčne pri
hrani, pazimo le, da hrana čim dlje plava na površini, saj
so izrazito površinske ribe. Razmnoževanje je težavno,
saj se težko drstijo v akvarijih. Samica odloži 150 do 200
iker med plavajoče vodne rastline. V času drsti samec
dvori samici, tako da kroži okrog nje.
Med akvaristi je najbolj priljubljena marmorna golšarica,
ki so jo prvič prinesli v Evropo leta 1912.

Slika 6.82: Golšarice (foto: Sabina Geršak)
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Marmorna golšarica (Carnegiella strigata)

Izvira iz Južne Amerike. Je miroljubna površinska riba, ki
rada skače iz akvarija, zato moramo tega pravilno zavarovati. Razlika med spoloma ni opazna. Akvarij zasadimo z nežnim rastlinjem, dodamo tudi plavajoče rastline.
Kombiniramo jo lahko z drugimi manjšimi in mirnimi
ribami.

•
•
•
•
•

Velikost odrasle ribe: 4,5 cm
Temperatura vode: 24–30 °C
pH vode: 6–6,5
Trdota vode: mehka, 5–7 °dH
Prehrana: vsejeda (v naravi – insekti in rastlinje
z gladine, v akvariju pa vakuumsko sušena živa
hrana)

6.5.10
Družina
somov
(Loricariidae)

Družina somov je zelo obsežna in obsega kar 92 rodov
in 680 vrst rib. So sladkovodne ribe, ki izvirajo iz rečnih
vod Južne Amerike. Zanje so značilni nitkasti izrastki na
glavi.

Slika 6.83: Marmorirana golšarica (foto: Sabina
Geršak)

Modri rogatec (Ancistrus dolichopterus)
Modri rogatec izvira iz Južne Amerike in potrebuje akvarij velikosti vsaj 80 cm.
Njegova oskrba ni zahtevna, primeren je tudi za začetnike. Je miroljubna in samotarska riba. Samca prepoznamo po razvejanih nitkah na sprednjem delu glave. Zaradi svojih prehranjevalnih navad, odstranjevanja alg v
akvarijih, je dobil ime 'čistilec'. Poleg alg ga lahko hranimo še z zelenjavo, kot so koščki korenja ali bučke. V
akvariju mu zagotovimo dovolj skrivališč, ne dajemo pa
ostre podlage in dekoracije, saj bi se lahko ob strganju
alg na njej poškodoval.
•
•
•
•
•

Velikost odrasle ribe: 13 cm
Temperatura vode: 23–27 °C
pH vode: 6–6,5
Trdota vode: mehka, 2–30 °dH
Prehrana: vsejeda

Slika 6.84: Modri rogatec (foto: Sabina Geršak)
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Longfin Albino Bristlenose Pleco
(Ancistrus cirrhosis)

Izvira iz Južne Amerike. Gojenje teh rib je enostavno in
obstajajo v različnih barvnih različicah. Tudi ta vrsta ima
nitkaste izrastke na sprednjem delu glave, ki izraščajo
pri obeh spolih, so pa pri samcu veliko bolj izraziti. Je miroljubna, samotarska in nočno aktivna riba, ki je primerna za skupinski akvarij. Bolje je, da imamo v akvariju le
enega samca, saj so teritorialni, ampak če imamo dovolj
velik akvarij, jih je lahko notri več. Primeren akvarij je že
100-litrski, s kosi lesa, kamenjem ali drugimi predmeti,
ki jih lahko uporabi kot skrivališče. Je rastlinojed in se
prehranjuje predvsem z algami, lahko pa mu dodamo
svežo zelenjavo in občasno tudi črve.

•
•
•
•
•
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Velikost odrasle ribe: 13 cm
Temperatura vode: 24–30 °C
pH vode: 6,5–8,5
Trdota vode: 6–10 °dH
Prehrana: vsejeda

Slika 6.86: Panaqolus albivermis (foto: Anže Kristan)

Slika 6.85: Ancistrus (foto: Dejan Cerovečki)

•
•
•
•
•

Velikost odrasle ribe: 13 cm
Temperatura vode: 22–30 °C
pH vode: 6,5–7
Trdota vode: 6–10 °dH
Prehrana: vsejeda 6

Panaqolus albivermis

P. albivermis prepoznamo po značilni obarvanosti, vzorcu črno-belih do rumenih črt. Izvira iz širokih delov Amazonke, globokih do enega m. Potrebuje akvarij z močnim tokom, peskastim dnom in skrivališči, kot so votle
bambusove palice.
Prehranjuje se predvsem z rastlinami, algami in zelenjavo, je tudi les, občasno pa mu dodamo hrano živalskega
izvora, kot so črvi, saj izboljšajo rast iker.
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vrtni ribniki

Obstajajo različne barvne kombinacije koi krapov, s selekcijo pa se pojavljajo nove, kar ljubiteljem omogoča
veliko izbiro. V osnovi pa so standarde postavili Japonci in poznamo 14 glavnih vrst. Večino koi krapov lahko
razvrstimo v eno od glavnih skupin, ker pa je pestrost
vzorcev tako različna, nekaterih ne moremo točno poimenovati.

Vrtni ribniki so čedalje pomembnejši element urejenega
vrta, v katerem lahko pripravimo prijetno okolje vodnih
organizmov, želv, žab in rib ter vodnega rastlinja. V zadnjem času v vrtne ribnike poleg zlatih ribic naseljujemo
okrasne koi krape, katerih kultura se je iz Japonske razširila po vsem svetu. Vrtni ribniki poleg slikovitih rib in
pomirjujočega rastlinja pomirjajo tudi zaradi žuborenja
vode. Seveda pa je treba za ribnik skrbeti. Podobno kot
v akvaristiki je treba tudi vrtne ribnike urediti na način,
ki bo nudil možnost prijetnega bivalnega okolja, kjer bo
v celoti poskrbljeno za dobro počutje rib in rastlin. Ribnikom podobno vodno okolje pa je mogoče urediti tudi
v zaprtih prostorih.

Koi Krap (Cyprinus carpio)

Koi krap je okrasna različica krapa (Cyprinus carpio) in
se pojavlja v raznih barvah in različnih barvnih vzorcih.
Barvne različice krapa so poznali že na Kitajskem pred
več kot 1000 leti, iz njih pa se je potem razvila zlata ribica. Koi krape so začeli na Japonskem gojiti v začetku 19.
stoletja, po svetu pa so postali poznani po letu 1914, po
razstavi koi krapov v Tokiu. Japonci so koi krape različno
poimenovali: irogoi – obarvani krap, hanagoi – cvetno
oprašeni krap in moyoogoi – neresnični ali fantazijsko
obarvani krap, danes pa jih imenujejo nishigikoi, kar
pomeni brokatni, okrašeni krap. Beseda koi v japonščini pomeni drag ali ljubljen in je torej simbol ljubezni in
prijateljstva.

Slika 6.87: Ilustracija Koi krap (Nina Tome Škarja)
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Slika 6.88: Različne kombinacije koi krapov, foto:
https://www.google.com/imgres?imgurl=http://
www.aquareja.si/slike/images/tabela.jpg&imgrefurl=http://www.aquareja.si/katalog/21/
opis-koi-krapov&h=1000&w=800&tbnid=DFh71qJ7-Rwt6M:&q=koi+carp&tbnh=186&tbnw=148&usg=AFrqEzd3mG3yCb2Hvok4w3jZS5XfeeQt_g&vet=12ahUKEwjij4WJi9DcAhUSLFAKHQgEAyoQ_B0wEHoECAgQCQ..i&docid=N1NxWmbX68fKGM&itg=1&client=firefox-b&sa=X&ved=2ahUKEwjij4WJi9DcAhUSLFAKHQgEAyoQ_B0wEHoECAgQCQ)

Koi krape, ki so starejši od enega leta, hranimo dvakrat
dnevno, najbolje ob istem času zjutraj in zvečer. Pri hranjenju je pomembno, da količino in vrsto hrane prilagodimo temperaturam v vodi. Toplejša ko je voda, več ribe
jedo. Medtem pa s povišanjem temperature vode pada
vsebnost kisika, zato rib ne hranimo, ko je temperatura
vode nad 30 °C, in tudi ne takrat, ko je temperatura vode
pod 8 °C.
Koi krap potrebuje globoko vodo, optimalno je 1,5–2,5
metra. Globlja ko je voda, tem manj je temperaturnih
nihanj. Zaradi možnosti odpadanja listja naj ribnik ne bi
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bil pod drevesi, prav tako pa tudi ne na soncu, saj se
s tem poveča možnost alg. Dostop do vode mora biti
omogočen z vseh strani.
Kakovosten in učinkovit filter je najpomembnejši element ribnika, saj koi krap vodo zelo hitro biološko obremeni, da postane neprimerna in ribe zbolijo. Idealno je,
da so ob ribniku vodovod, električna napeljava in kanalizacija.

6.6
bolezni rib
Ribe zbolevajo za najrazličnejšimi kužnimi dejavniki,
tehnopatijami in etopatijami. Kužne bolezni povzročajo
virusi, bakterije, zajedavci in plesni. Nekužni dejavniki
so nepravilna prehrana, neustrezno okolje in vzreja, tumorji ali pa je vzrok idiopatski.

GOSTITELJ
vrsta
starost
spol
imunski status
odpornost

BOLEZEN

OKOLJE
voda
prehrana
temperatura
stres
gostota naseljenosti
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PATOGEN
Biološki: virus, bakterije, plesni, paraziti, (virulenca, doza, vektorji,
prenos)
Kemični: toksini
Mehanski: poškodbe
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Videz zdrave ribe

uničiti, da se povzročitelji bolezni ne širijo (zažig, uničenje s kislino itd., nikakor pa jih ne mečemo v straniščno
školjko).

Bolezenska znamenja
-

Slika 6.89: Znaki zdrave ribe (foto: Burges, Bailey,
Exell, 1998)

1.
2.
3.
4.
5.

6.
7.
8.

Odsotnost erozij in ulceracij okrog ust.
Bistre in nevdrte oči.
Luske so nepoškodovane, svetleče in se
prilegajo telesu.
Robovi plavuti so nepoškodovani, ni
spremembe v barvi ali znakov erozij.
Na telesu ni znakov erozij, ulkusov, poškodb,
hemoragij, sprememb obarvanosti ali
pretiranega izločanja sluzi.
Normalen iztrebek.
Obroba trebuha je ravna ali rahlo izbočena,
ne sme biti konkavna.
Operkulum je prilegajoč, ni vidnih sluzastih
izločkov in prisotna je normalna frekvenca
dihanja.

Pravilna oskrba (prehrana, temperatura, kakovost vode,
prezračevanje, gostota naselitve, ureditev akvarija) in
preventiva bolezni sta v akvarijih ključni. Vsako odstopanje vodi ribe v stres, strah, imunosupresijo, pogostejši nastanek poškodb in hujšanje. Vse to močno poveča
možnost obolenja, zato je nujno, da ribam zagotovimo
primeren življenjski prostor. Z rednim opazovanjem
(spremembe v obnašanju, hranjenju, spremembe v
obarvanosti, na koži itd.) lahko bolezen opazimo v zgodnji fazi in jo tako lažje odpravimo. Seveda sta pogoj za
uspešno zdravljenje pravilna diagnoza in hitro ukrepanje. Poleg zdravljenja z zdravili je treba na podlagi ugotovljenega stanja tudi ugotoviti, kaj je bilo v ribniku ali
akvariju narobe, in to popraviti, da se bolezen ne bi več
ponovila. Mnoge povzročitelje zanesemo v akvarij ali
ribnik z novonabavljenimi okuženimi ribami. Da preprečimo taka obolenja, rib ne dokupujemo ali pa jih pred
naselitvijo za nekaj časa damo v karanteno in vsako
opremo in dekorativni material razkužimo, preden jih
postavimo v akvarij. Poginjene ribe je treba neškodljivo
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apatičnost (riba je mirna in se ne odziva na
dražljaje iz okolice)
neješčnost
izbuljene oči (eksoftalmus)
nebleščeče, deformirane, nasršene luske
večje odpadanje lusk, plavanje na boku
nenormalna lega telesa (plavanje na boku ali
hrbtu, z glavo navzgor ali navzdol)
zvišana frekvenca dihanja
neenakomeren ritem dihanja
zlepljene plavuti
sprememba barve (bolj bleda, temnejša)
preveliko izločanje sluzi (na koži so sivkaste
prevleke, podobne vati)
nacefrane in razpadajoče plavuti
bulaste tvorbe po telesu
močno napeta ali izrazito upadla (konkavna)
trebušna stran
iztrebki, ki se ne trgajo, ampak se vlečejo za
ribo (dolgi, nitasti, sluzasti)

Slika 6.90: Eksoftalmus (foto: Vlasta Jenčič)

Slika 6.91: Hemoragije (foto: Vlasta Jenčič)

Slika 6.92: Spremembe barve

8.9.2019 9:01:03

6.6 / Bolezni rib

261

VIRUSNE BOLEZNI
Koi herpes viroza (KHV)

Slika 6.93: Ulceracije

Od virusnih bolezni je najnevarnejša bolezen koi herpes
viroza (KHV), pri kateri lahko pogine večina rib v ribniku.
Bolezen se pojavlja pri vseh temperaturah vode, izzove pa jo stres, ki ga povzročijo neprimerno rokovanje
z ribami, nagla sprememba temperature vode in slaba
kakovost vode. Virus iz skupine herpes povzroča tudi
'koze krapov', pri katerih so najbolj očiten klinični znak
novotvorbe na koži. Smrtnost rib ni visoka, so pa ribe
zaradi novotvorb iznakažene. Virusnih bolezni ni mogoče pozdraviti, zato je najpomembnejši ukrep njihovo
preprečevanje, še zlasti nakup neokuženih rib, ki izhajajo iz zdravstveno preverjenih rej.

Limfocitoza

Bolezen povzroča virus Lymphocystis in poteka kronično. Povzroča bele do rdečkasto vijoličaste izpuščaje na
koži in podkožju, ki kasneje postanejo podobni bradavicam. Inkubacija traja nekaj tednov ali celo mesecev.

Slika 6.94: Ulceracije (foto: Vlasta Jenčič)

Slika 6.95: Limfocitoza (foto: Burgess, Bailey, Exell)
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Bakterijski razpad škrg

BAKTERIJSKE
BOLEZNI
V večini primerov bakterijske bolezni izzovejo neprimerne razmere v akvariju ali ribniku, prenaseljenost, neprimerna hrana in podobno. Povzročitelji teh bolezni so
običajno prisotni v vodi, ko pa ribam zaradi zgoraj omenjenih vzrokov pade odpornost, zbolijo.
Bakterijske bolezni razdelimo na površinske okužbe,
ki se kažejo s spremembami na koži in po škrgah, na
tiste, ki povzročijo septikemije (okužba se razširi na vse
organe), ter na še posebej trdovratne in dolgotrajne
bolezni, pri katerih se po organih pojavljajo zrnate tvorbe. Pogosto pa bolezni težko razmejimo, saj gre lahko
za kombinacijo vseh treh možnosti. Bakterijske bolezni
zdravimo z antibiotiki, ki jih na osnovi pravilne diagnoze
pridobimo pri veterinarju, skupaj z natančnimi navodili
za zdravljenje.

Okužbe iz družine Aeromonas in
Psevdomonas ali bakterijski
razpad plavuti

Ti dve bakteriji sta navadno prisotni v vodi, zato obolijo ribe, ki so poškodovane (transport), pod stresom, če
je akvarij prenaseljen ali v slabih higienskih razmerah.
Na začetku bolezni so na plavutih opazne bele črte, ko
pa bolezen napreduje, se plavuti obarvajo rdeče in začnejo razpadati. Plavuti začnejo razpadati pri robovih, ki
na koncu odpadejo. Nastopijo lahko sekundarne okužbe, napadene so škrge in drugo. Bolezen se širi po vodi
in z neposrednim stikom med ribami. Izbruh bolezni je
posledica slabih razmer v vodi, ni pa odvisna od temperature vode, saj lahko nastopi tudi v mrzli vodi. Bakterijske bolezni se sicer pogosteje pojavljajo pri višjih vodnih
temperaturah.

Največkrat obolijo ribe, ki imajo zaradi zajedavcev
poškodovano sluznico škržnih lističev. Takrat lahko bakterije iz vode prodrejo v tkivo. Pri ribah opazimo odmrle
škržne lističe, ki so bele ali sive barve.

Kolumnaris

Povzročitelji so bakterije Chondrococcus columnaris, Flexibacter columnaris in Cytophaga columnaris.
Bolezen ima akuten in subakuten potek, kjer se na glavi,
škrgah, ustih ali plavutih pojavijo majhne okrogle erozije. Spremembe se hitro povečajo, okolica se vname in
pride do razpadanja. Nekroza zajame tudi mišičje. Ker
bakterijam bolj ustreza alkalna voda, znižamo pH-vrednost na 7.

Slika 6.97: Kolumnaris (foto: R. Jerič, 2001)

Trebušna vodenica

Ribe imajo nabreklo in s tekočino napolnjeno trebušno
votlino, izbuljene oči, odstopajoče luske, so nemirne in
se zadržujejo na dnu.
Najprej pride do enteritisa, odluščeni koščki črevesne
sluznice se kot beli sluzasti koščki zlepijo ob zadnjiku
in pojavi se sluzasto blato. V končnem stadiju pride do
okužbe urinskega trakta, napak v delovanju ledvic in
zastajanja vode v telesu. Obolele ribe moramo čim prej
preseliti v karantenski akvarij.

Mikobakterioza

Mikobakterioza ali tuberkuloza rib je kronična kužna bolezen. Bolezen povzročajo bakterije iz rodu Mycobacterium M. fortuitum, M. marinum. Vir okužbe so obolele
in poginjene ribe. Mikobakterije povzročjo granulomatozno vnetje različnih organov.
Ribe hirajo; odklanjajo hrano, izgubijo barvo; izpadajo
jim luske, pojavijo se majhne tvorbe na koži; opazne so
poškodbe na plavutih; pojavijo se deformacije ust in
hrbtenice, poškodbe notranjih organov, splošni edem.

Slika 6.96: Razpad repa (foto: R. Jerič, 2001)
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ZAJEDAVSKE
BOLEZNI
Slika 6.98: Mikobakterioza (foto: Burgess, Bailey,
Exell, 1998)
Mikobakterioza spada med zoonoze in okužijo se lahko
tudi ljudje, pri katerih povzroča granulomatozno vnetje
kože. Pojavijo se črni izpuščaji.

Zajedavci ali paraziti so številni organizmi, ki zajedavsko
živijo na ribah. Lahko so enostavne enocelične praživali ali pa organizmi z zapletenimi razvojnimi ciklusi. Zajedavce delimo na zunanje ali ektoparazite in notranje
ali endoparazite, po biološki sistematiki pa na praživali
(Protozoa), sesače (Trematoda), gliste (Nematoda), trakulje (Cestoda), ježerilce (Acanthocephala), pijavke (Hirudinea) in rakce (Crustacea). Večine zajedavcev ne opazimo
s prostim očesom in na njih posumimo po spremenjenem videzu in spremenjenih vedenjskih vzorcih rib, potrdimo pa jih z mikroskopsko preiskavo in lupo. Nekatere večje zajedavce, zlasti različne rakce, kot so palični rak
(Lernea) in krapska uš (Argulus), pa vidimo tudi s prostim
očesom.

Trihodiniaza

Slika 6.99: mikobakterijsaka okužba kože (foto:
Jenčič V)

Trihodiniazo povzroča pražival iz rodu migetalkarjev
trihodina (Trichodina), ki zajeda na koži in škrgah in jih
draži. Povzroča zatekanje škrg in blede, mlečno sive
obloge na koži. Pri močnejši okužbi pride do poškodb
na škrgah, kar povzroči oteženo dihanje in izgubo apetita. Oboleli koi krapi se zadržujejo v najmočnejšem toku
vode, največkrat ob dotoku vode v ribnik, kjer je več kisika, pohitreno dihajo, prsne plavuti so tesno ob telesu,
drgnejo se po robovih ali po dnu ribnika, lahko pa tudi
skačejo iz vode. Zajedavci se z ribe na ribo prenašajo ob
fizičnem stiku.

Apiosoma

Apiosoma in Epistylis colisarum spadata med enoceličarja, ki se zasidrata na robovih ran in preprečujeta celjenje. Rana je hitro prekrita z zajedavci in je videti kot
kosmata obloga na koži.

Hilodoneloza ali kosmičenje kože

Povzroča jo protozoj, migetalkar (Chilodonella) srčaste
oblike, ki draži kožo, posledica pa je belorjava sluz po telesu. Pri močni invaziji se pojavijo razjede po vsej koži, ki
je na otip groba. Klinični znaki hilodoneloze so podobni
kot pri trihodinozi. Na zadebeljeni sluznici povzroča 1–3
cm velike bleščeče lise in ribe se drgnejo. Če jih ne zdravimo, se lise večajo in prekrijejo vso kožo z belo sluzjo.
Ribe se pozibavajo in postanejo apatične, videti so, kot
da se jim koža kosmiči.
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Ihtioftiriaza

Imenujemo jo tudi 'bolezen belih pik', ki jo povzroča enocelični zajedavec iz skupine migetalkarjev (Ichthyophthirius multifiliis), ki se zelo hitro razširi, predvsem mu
ugaja višja temperatura vode. Na ribi se pojavijo bele
pike velikosti pšeničnega zdroba, ki se ob stopnjevanju
okužbe med seboj združujejo, pri močni okužbi pa se
po ribjem telesu pojavijo obsežne površine bele ali sive
barve. Poleg kože zajedavec zajeda tudi škrge. Obolele
ribe se drgnejo ob robove akvarija ali ribnika ter težko
dihajo. Prizadete ribe so povsem brezvoljne, zavračajo
hrano in plavajo z glavo navzgor. Zdravimo jih po navodilih veterinarja, v bolje založenih trgovinah z akvarijsko
opremo pa dobimo že vnaprej pripravljene zdravilne
pripravke. Zaradi vmesnih razvojnih stopenj zajedavca je treba zdravljenje, odvisno od temperature vode,
večkrat ponoviti. Pri temperaturi vode 20 °C zdravljenje
v razmaku treh dni ponovimo trikrat, pri temperaturi
pod 20 °C pa petkrat. Ribe, ki ihtioftiriazo prebolijo, postanejo proti bolezni odporne.

Slika 6.101: Kostiaza (foto: Jerič R, 2001)

Girodaktiloza

Povzročajo jo živorodni sesači iz rodu Gyrodactilus, ki
imajo v telesu tudi do tri generacije potomcev. Z ribe na
ribo prehajajo z neposrednim stikom. Obolele ribe so
nemirne, zaradi draženja kože se drgnejo ob steno ribnika ali akvarija. Koža je prekrita z debelejšo plastjo sluzi,
postane vneta in poškodovana. Poškodbe so večinoma
tako močne, da je riba na dotik suha in ima večje rdeče
lise. Če bolezni pravočasno ne ugotovimo in zdravimo,
se pojavijo sekundarne bakterijske okužbe, še pogosteje
pa plesnivost rib. Ker ima sesač v sebi več generacij potomcev, je zdravljenje dolgotrajno in zahtevno.

Daktilogiroza

Slika 6.100: Ihtioftiriaza (Jerič R, 2001)

Žametno kožno vnetje

Povzročitelj je Oodinum pillularis v sladki vodi in Oodinum ocellatum v morski. Zrastejo do velikosti 0,3 mm in
najprej prizadenejo plavuti. Okužena riba se drgne ob
predmete ali rastline. Koža je posejana z majhnimi belorumenimi pikicami. V kasnejših stadijih bolezni se koža
lušči, oči pa so prevlečene z motno mreno.

Kostiaza

Povzroča jo enocelični zajedavec, bičkar Costia – Ichtiobodo necator ali z novim imenom Ichthyobodo necatrix,
ki živi le na ribah, brez gostitelja pa propade prej kot v
eni uri. Obolijo ribe, ki so pod stresom in imajo oslabljen
imunski sistem; zlasti občutljive so mladice. Znaki kostiaze so belorjave sluzaste lise po koži. Najbolje je bolezen
preprečevati in spremljati okužbo, saj pri šibki okužbi in
slabo izraženi bolezni pomaga kratka kopel s soljo za
ribnike.
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Povzročajo jo sesači iz rodu Dactilogyrus, ki ležejo jajčeca. Jajčeca se glede na temperaturo vode na dnu ribnika razvijajo različno dolgo, prosto plavajoče larve pa si
nato poiščejo ribo. Sesači najpogosteje zajedajo škrge,
redko pa tudi kožo. Ribe težko dihajo in se zadržujejo v
bolj zračnih predelih ribnika in tik pod vodno gladino. Pri
tem škrge postanejo belkaste ali celo zelenkaste barve
in so videti, kot bi bile zgrizene. Pogosto pride do sekundarnih bakterijskih okužb ali pa se na ribo naselijo
plesni.

Heksamitoza pri diskusih

Povzročitelji so bičkarji: Hexamita, Spironucleus, Octomitus, ki sio veliki 9 x 6 µm, spredaj imajo 6, zadaj pa
2 bička. V protoplazmi sta po dva aksostila. Pri zdravih
živalih se nahajajo z zgornjem delu gastrointestinalnega
trakta. V primeru dobre odpornosti ribe, imunoglobulini
zadržujejo njihovo širjenje po telesu. Padec protiteles v
sluznici prebavil povzroči njihovo prekomerno razmnoževanje in širjenje po telesu preko krvnega obtoka.
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Vzroki za pojav bolezni so:
transport, stres, prenaseljenost, slaba prehrana, pomanjkanje vitaminov, slaba kvaliteta vode s preveč
dušikovih spojin, neprimerna trdota in Ph, prenizka
temperatura, mehanske poškodbe kože in plavuti itd …
Invazija povzročitelja v notranje organe povzroči njihovo
moteno delovanje in metabolični kolaps ribe.
Heksamita invadira:
črevo, jetra, ledvica, vranico in kraterje v koži ribe.
Klinični znaki:
temno pigmentirana koža oz. sprememba barve, apatija, neješčnost, hujšanje, hrapava koža, beli in sluzasti
iztrebki, napihnjenost, beli kosmi na glavi in telesu ribe;
pod njimi pa so kraterji (glej sliko).
Diagnoza:
koprološki pregled iztrebkov ali postmortalni pregled
GIT pri poginuli ribi. Spironucleus ohranjamo v času
preiskave v izotočnični raztopini NaCl pri 40 0C.
Terapija:
Metronidasole, ki ga apliciramo v hrano ali vodo v odmerku 600 mg/100l vode skozi obdobje 3 do 5 dni. Zelo
učinkovita terapija je, da zdravilo s kanilo apliciramo direktno v prebavila. Po 8 urah se učinek zdravila razpolovi. Potrebno ga je dodajati. Temperatura karantenskega
akvarija naj bo 28-30 0C. V času zdravljenja je vodo potrebno intenzivno prezračevati. Ob vsakem dodajanju
zdravil menjati 1/3 akvarijske vode, ki pa jo pred tem
ustrezno pripravimo. Na trgu obstaja niz dobrih preparatov za zdravljenje te bolezni.
Kadar se na koži pojavijo sekundarne glivične infekcije
(zaradi poškodb in padca imunosti), priporočamo, da izvajate kratkotrajne kopeli v raztopini FMC-a (formalin,
melahitno zelenilo in metilensko modrilo). Odmerek 1
ml/100 l vode. Kopanje naj traja 1 uro. Vodo dobro prezračujemo.
Preventiva:
Ob nakupu rib, jih vedno namestimo v karantenski akvarij, kjer veterinar opravi poizvedovalne preiskave, vključno s parazitološkim pregledom. Samo zdrave ribe naselimo v biotski akvarij.
Slika 6.104: Tumorozno spremenjen bulbus desnega
očesa pri modri acari (Aequidensa pulcher) (Foto: dr.
Zlatko Golob, Ambulanta za male, divje in eksotične živali: Muta, 2019).
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Slika 6.102: Hexamitoza pri modrem diskusu
(Symphysodon discus), ki se kaže v kraterjih na koži
v katerih je bela masa. Prikazano stanje je pred
zdravljenjem (foto: Zlatko Golob)

Dokler je koža rib nepoškodovana, plesni ne povzročajo
težav.

Slika 6.103: Štirinajst dni po zdravljenju. Koža je
gladka in brez kraterjev (foto: Zlatko Golob)
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NEKATERE BOLEZNI,
KI JIH POVZROČAJO
PLESNI
Saprolegnioza

Saprolegnioza ali plesnivost je najpogostejša bolezen, ki
jo povzroča plesen iz rodov Saprolegnia in Achyla. Kaže
se kot bela, kasneje kot zelenkastosiva površina na telesu ali škrgah rib. Posledično se ribe zadušijo. Rane se
hitro večajo in tkivo razpada, še posebej plavuti. Saprolegnioza je skoraj vedno sekundarna bolezen, ki se pojavi na že prizadetih ribah, zato je treba poiskati primarni
vzrok in ga odpraviti.

Slika 6.104: Tumorozno spremenjen bulbus desnega očesa pri modri acari (Aequidensa pulcher) (Foto:
Zlatko Golob)

Dermocystidium koi

Je plesen, ki se naseli izključno na koi krapih. Po videzu ni kot običajna plesen, temveč je videti kot rdečkasta
oteklina.

Branhiomikoza

Branhiomikozo ali gnilobo škrg povzroča plesen Brancyiomyces sanguinis, ki uspeva pri temperaturi vode
nad 20 °C, zato ribe za to boleznijo zbolevajo poleti. Plesni ustrezata tudi pH 6 in organsko obremenjena voda.
Po videzu je plesen podobna saprolegnii, le da se naseli
izključno na škrge in se ribe zadušijo. Plesen se zelo hitro
širi in le v nekaj dneh lahko poginejo vse ribe v ribniku.

Slika 6.105: Modra acara po uspešni kirurški
odstranitvi tumorsko spremenjenega bulbusa (foto:
Zlatko Golob)
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BOLEZNI ZARADI
NEPRIMERNE
PREHRANE
Do bolezni pomanjkanja hranil največkrat pride zaradi
pomankanja vitaminov in mineralov.

Zamaščenost jeter

Pojavi se zaradi napačno sestavljene hrane (preveč ogljikovih hidratov), hipovitaminoze A in stare plesnive hrane (razvoj strupenih presnovkov, ki uničijo jetra).

Slika 6.106: Saprolegnioza (foto: Jenčič V)

Hipovitaminoza D

Povzroča rahitis in deformacije kosti. Deformacije kosti
nastanejo tudi zaradi pomanjkanja svetlobe.

Slika 6.107: Deformacija skeleta (foto: Burgess,
Bailey, Exell, 1998)

Hipovitaminoza E

Znaki so neplodnost, slabokrvnost, degeneracija mišičnine, degeneracija jeter in spremembe na škrgah.
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6.6 / Bolezni rib

BOLEZNI ZARADI
NEPRIMERNE
oskrbe
Pomanjkanje kisika

Slika 6.109: Kožni tumor (foto: Burgess, Bailey, Exell,
1998)

Ribe nemirno plavajo, pospešeno dihajo, zadržujejo se
na površini akvarija in hlastajo za zrakom.
Ribam takoj zamenjamo polovico akvarijske vode in
akvarij prezračujemo.

Zastrupitev z amonijakom

Prve znake zastrupitve opazimo že pri koncentraciji
amonijaka 0,03 mg/kg vode, koncentracija 0,09 mg/kg
vode pa je že smrtna. Ribe omotično plavajo.

tumor
Pri ribah so pogosti kožni tumorji (papilomi in melanomi), fibromi, tumorji ščitnice in ostalih notranjih organov, ki jih običajno spregledamo.

Slika 6.108: Kožni tumor (foto: Burgess, Bailey, Exell,
1998)
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6.7
Preprečevanje bolezni in
zdravljenje
Bolezni je včasih zelo težko pozdraviti, saj imajo nekateri zajedavci vmesne gostitelje, ki se zadržujejo na dnu
akvarija ali ribnika, nekateri povzročitelji pa lahko tudi
nekaj časa preživijo v vodi izven organizma. Zato pred
nakupom preverimo, kakšno je zdravstveno stanje rib in
od kod izvirajo. Rib ne dodajamo obstoječi skupini, če pa
že, jih imamo nekaj časa ločene in jih opazujemo. Seveda pa jim moramo nuditi optimalne razmere za njihovo
življenje. Pri preprečevanju bolezni je treba upoštevati,
da lahko s hranjenjem rib z živo hrano, na primer s črvi
Tubifex tubifex kot vmesnimi gostitelji, v sistem prinesemo povzročitelje bolezni.
Ko ribe zbolijo, jih zdravimo z zdravili, ki jih predpiše veterinar na osnovi diagnoze, ob izdaji zdravila pa nam da
tudi natančna navodila. Za nekatere blažje oblike obolenj lahko v nekaterih bolje založenih trgovinah z živalmi
kupimo že pripravljena zdravila za ribe. Ribe zdravimo
na tri načine: s kopelmi, s hrano (per os) in z aplikacijo v
trebušno votlino (i/p). Kopeli uporabljamo pri zdravljenju
površinskih bakterijskih okužb in zunanjih zajedavskih
boleznih. Običajno ribe zdravimo tako, da dajemo zdravila v hrano, v nekaterih primerih pa zdravilo apliciramo v trebušno votlino. Pred zdravljenjem moramo natančno preveriti temperaturo, kislost, trdoto, morebitne
organske obremenitve in nekatere druge lastnosti vode,
saj lahko te bistveno vplivajo na zdravljenje; v nekaterih primerih lahko zdravilo postane toksično. Upoštevati moramo tudi fiziološko stanje bolnih rib, ki navadno
ne jedo in so tudi sicer ranljive. Poleg kužnih bolezni pa
je še veliko nekužnih bolezni, ki nastanejo zaradi neprimernega okolja in prehrane. Tudi potek mnogih kužnih
bolezni je pogojen zaradi neprimernega okolja, ki vpliva
na potek kužne bolezni, če že ne na izbruh.
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7 dvoživke

Žabe in krastače so najbolj uspešne dvoživke na svetu.
Veliko vrst brezrepih dvoživk ima zelo velike populacije.
Prav tako pa žabe in krastače najdemo skoraj povsod
po svetu.
Vse žabe imajo podobno ali skupno obliko telesa. Skupno jim je, da odrasle živali nimajo repa, imajo daljše zadnje noge za skakanje in sprednje okončine, ki so krajše in namenjene plazenju in plezanju. Njihova glava je
sploščene oblike z velikimi usti. Oči so nameščene na
vrhu glave, ušesa pa ob strani. Žabe nimajo uhljev, ampak na vsaki strani, kjer je uho, opazimo membrano, ki
predstavlja bobnič. Žabe zelo dobro slišijo in slabo vidijo
oddaljene predmete.

So prvi kopni vretenčarji, katerih ličinke še živijo v vodi.
Ker del življenja preživijo v vodi in del na kopnem, se
imenujejo dvoživke. V glavnem jih delimo na brezrepe dvoživke/krkone (Anura) in repate krkone/dvoživke
(Urodela). V skupino brezrepih krkonov spadajo žabe in
krastače, v skupino repatih krkonov pa spadajo pupki,
močeradi in človeška ribica.

BREZREPE DVOŽIVKE (ANURA)

Slika 7.1: Brezrepa dvoživka (ilustracija Nina Tome
Škarja)
Slika 7.2: Žaba (foto: Kaja Kastelic)
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Žabja koža je na otip vlažna in pri nekaterih vrstah bradavičasta in zgubana. V koži imajo tudi strupne žleze,
ki jih uporabijo za obrambo proti plenilcem. Prav tako
imajo v koži mukozne žleze, ki so raztresene po celem
telesu – vlažijo na kopnem ter delujejo kot lubrikant pod
vodo. Podobno kot plazilci se tudi žabe in krastače levijo. Roževinasta plast kože, ki se lušči, je veliko tanjša in
odpada po delih.

273

REPATE DVOŽIVKE (URODELA)

Slika 7.4: Repata dvoživka (ilustracija Nina tome
Škarja)

Slika 7.3: Krastača (foto: Kaja Kastelic)

Repate dvoživke ljudje velikokrat pomešajo s plazilci.
Vendar jih lahko hitro ločimo po koži, ki je pri repatih
dvoživkah gladka in vlažna, prav tako nimajo krempljev
na prstih in odprtina za uho ni vidna kot pri plazilcih.
Repate dvoživke se levijo. Koža se jim lušči po delčkih in
navadno jo pojedo.
Kot žabe so tudi močeradi, pupki in drugi predstavniki
dvoživk živali z nestalno temperaturo, ker je same niso
sposobne uravnavati.
Na razvojni stopnji ličink pupki in močeradi živijo v vodi
in dihajo s škrgami. Kot odrasle živali pa jih najdemo
tudi na kopnem, kjer dihajo s pljuči.
Slišijo zelo slabo, ker imajo slušne koščice povezane z
nogami, tako da bolje zaznavajo tresljaje podlage, kot
slišijo zvok. Imajo pa zelo dobro razvit jezik ali čutilo za
okus. Ker so nočne živali, ne vidijo prav dobro, se pa orientirajo z drugimi čutili.
Podobno kot žabe so tudi repate dvoživke pri razmnoževanju odvisne od vode, jajca izlegajo v vodo ali v vodo
kotijo ličinke. V nasprotju z žabami in krastačami odrasle živali obdržijo rep, ki ga uporabljajo pri plavanju, ob
nevarnosti pa ga lahko kot nekateri plazilci izpustijo ali
odvržejo. Nato jim zraste nov, ki pa nikoli ni tako lep kot
prvotni.

Žabe in krastače so hladne na otip, kar pomeni, da ne
morejo uravnavati lastne telesne temperature, temveč
si telo segrejejo pod lučjo ali drugim virom toplote.
Žabe in krastače niso amnioti, to pomeni, da ne morejo
izlegati jajc na kopnem, ker zarodek ni zavarovan pred
izsušitvijo. Pri izleganju jajc so odvisne od vode, tudi
puščavske vrste odlagajo jajca samo v stoječo vodo.

Slika 7.5: Repata dvoživka (foto: Kaja Kastelic)
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ODBIRA ŽIVALI ZA SKUPNO BIVANJE

Dvoživke na splošno niso najbolj družabne živali. Med
osebki ene vrste je zelo malo interakcij, še manj pa med
nesorodnimi vrstami. Najbolje je, da dvoživke naselimo
posamezno, saj je nekaj vrst še posebej teritorialnih in
prisotnosti drugega osebka ne tolerirajo, prav tako so
nekatere zelo agresivne. Vrste, kot so afriške krempljarke, krastače in tudi aksolotli, pa lahko v prostornem
akvariju/terariju mirno bivajo s predstavniki iste vrste.
Med njimi žal ne bomo opazili veliko interakcije.
Pri naseljevanju več osebkov iste vrste skupaj moramo
biti pozorni pri prehranjevanju, kajti če imamo naseljenega samca s samico, bo v večini primerov samica pojedla vso hrano, samček pa bo stradal. Priporočeno je,
da ju hranimo ločeno, če je samička res požrešna, ali pa
da damo samčku posebej v posodo nekaj hrane, ločeno
od samičke.
Nikoli ne smemo naseljevati vrst iz različnih habitatov.
V takem primeru ena ali pa kar obe vrsti navadno pogineta. Prav tako se moramo izogibati skupnemu naseljevanju vrst z različnih geografskih območij, predvsem
zaradi bolezni in mikroorganizmov, ki jih lahko prinese
ena vrsta, druga pa navadno proti njim ni odporna in se
lahko okuži ter pogine. Zelo težko ali skoraj nemogoče
je tudi prilagoditi terarij za dve različni vrsti iz različnih
habitatov. Tak terarij navadno ustreza le eni ali pa sploh
nobeni vrsti.
V skupni terarij tudi nikoli ne naseljujemo:
•
več samcev iste vrste,
•
kač in dvoživk skupaj ter
•
majhnih in velikih žab.

HRANJENJE

Pravilna, raznovrstna in kakovostna prehrana je eden
izmed glavnih pogojev za dobro počutje dvoživk. Ob
neprimerni prehrani bi pri varovancih hitro opazili spremembe (vedenje, obarvanost ipd.).
Dvoživke so plenilci in za normalno delovanje in dobro
počutje potrebujejo živo hrano. Posebno za dvoživke,
kot so močeradi, pupki in krastače, je živa hrana ali hrana, kot so žuželke (črički, kobilice), ličinke žuželk in drugi
nevretenčarji, zelo pomembna.
Živo hrano lahko nalovimo sami na polju, travniku ali
vrtu. Še bolje pa je, da si uredimo zaboje ali manjše terarije in jo gojimo kar sami. Za tiste, ki niso navdušeni nad
gojenjem žuželk, deževnikov ali pa za to nimajo prostora, pa je živa hrana tudi komercialno dostopna v vseh
trgovinah ali večini trgovin za male živali.
Rejci si zelo pogosto zastavljajo vprašanje, kako pogosto
hraniti živali v terariju. Mnenja so zelo deljena. Nekateri
zagovarjajo, da je dovolj, če živali hranimo dva- do trikrat tedensko, drugi pravijo, naj jih hranimo vsak dan v
manjših količinah. Pri prehranjevanju je pomembno le
to, da si izberemo neki prehranjevalni ritem in se ga
tudi držimo. Upoštevati moramo, da živali potrebujejo raznoliko prehrano, samo lahko tako dobijo vse po-
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membne in potrebne snovi za dobro počutje in normalno delovanje.

VRSTE HRANE
ŽUŽELKE

Večina vretenčarjev je žužkojedih, posebno žabe in
krastače. Žuželke so zaradi visoke vsebnosti proteinov
odlična hranilna hrana za živali. Med žuželkami so zelo
primerni črički, muhe, vešče, kobilice in ličinke hroščev
mokarjev. Preden žuželke ponudimo kot hrano, jih moramo »napitati«, to pomeni, da morajo biti site ali napolnjene s hrano. Dobro je tudi, da jih posujemo z nekaj vitamini, ki jih lahko za posamezno vrsto živali dobimo pri
veterinarju ali v malo bolj specializirani trgovini za živali.
Tako bodo naši varovanci s prehrano dobili še potrebne
vitamine.
Za močerade in manjše dvoživke z manjšimi usti pa so
zelo primerna hrana vinske mušice. Nekatere vrste, ki
jih gojijo v trgovinah, nimajo kril, zato so za naše počasne plenilce še posebej primerne. Takšne mušice lahko
brez težav gojimo tudi doma, saj ni strahu, da bi poletele
in napadle naše zaloge zelenjave ali sadja.
DRUGI NEVRETENČARJI
Za večje predstavnike dvoživk, kot so nekateri pupki in
žabe, pa lahko kot hrano ponudimo tudi gole vrtne polže, slinarje, deževnike in enhitreje. Ponudimo jim lahko
tudi mladiče vretenčarjev, kot so mišji goliči, vodnim
dvoživkam pa tubifekse, ličinke komarjev, vodne bolhe
in manjše ribice.
Vse vrste žive hrane so komercialno dostopne v trgovinah za živali.
Kot nadomestek za živo hrano lahko ponudimo tudi
koščke piščančjega mesa ali ribe.

ŽIVA HRANA – LOV IN GOJENJE

Mnoge eksotične vrste domačih ljubljenčkov potrebujejo raznoliko prehrano, ki vključuje tudi žive živali, kot so
ličinke žuželk, odrasle žuželke in drugi nevretenčarji.
Živa hrana je dostopna tudi komercialno. Najdemo jo
v trgovinah za živali, raznih društvih, kjer se ukvarjajo
z akvaristiko, in v trgovinah z ribiško opremo, kjer prodajajo tudi vabe. Velikokrat pa je bolj priročno, če živo
hrano gojimo ali pa jo nalovimo kar doma.
DEŽEVNIKI
Deževniki so primerna hrana za razne plazilce, dvoživke,
kot so žabe in krastače, teknejo pa tudi sesalcem, kot
so ježi.
Deževnike lahko sami nabiramo doma. Nabiramo jih ob
deževnem vremenu na vrtu, travniku ali na njivi. Gojimo jih tako, da na vrtu izkopljemo 0,5 m globoko luknjo.
Vanjo damo sveže listje, zelenjavo in travo, vse skupaj
pomešamo z žagovino. Materiala mora biti kar precej,
da napravimo kup, ki ga pokrijemo z 10 cm debelo plastjo zemlje. V suhem vremenu kup dobro zalivamo. De-
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ževnike bo privabila toplota razkrajajočega se materiala.
Živali se bodo namnožile, in če jih bomo hranili na istem
mestu bomo imeli neizčrpen vir hrane za ljubljenčke.
Deževnike lahko gojimo tudi pozimi. Namesto luknje na
vrtu v klet postavimo zaboj z mešanico iz luknje. Mešanici dodajamo zelenjavo in druge zelenjavne odpadke, ki
bodo služili kot hrana, prav tako pa je potrebno vlaženje.
ENHITREJI
Enhitreji so majhni beli deževniki, ki jih gojimo v zabojčkih. V zabojčke kot podlago damo vrtno ali gozdno zemljo, ki jo enakomerno vlažimo. Krmimo jih z mešanico
kuhanih ovsenih kosmičev, v mleku namočenega belega
kruha. Temu pa občasno dodamo kuhano zelenjavo,
špinačo in solato. Zelo pomembno je, da smo pozorni
na temperaturo. Najprimernejša je med 22 in 25 °C in
ne sme preseči 30 °C, saj je to za enhitreje lahko usodno.
Pri gojenju teh kolobarnikov je zelo pomembna potrpežljivost. Če na začetku vzamemo za žlico črvičkov, bomo
morali počakati vsaj dva meseca, da jih bomo lahko uporabili kot živo hrano. Začetno količino lahko dobimo v
društvih akvaristov. Kot hrana so primerni za ribe, žabe
in pupke.
LIČINKE HROŠČA MOKARJA
Kot hrana so te ličinke primerne za odpornejše in krepkejše živali, kot so kuščarji, krastače, ježi in mongolski
skakači.
Gojimo jih lahko v lesenih zabojih, še bolje pa je, če jih
gojimo v steklenih terarijih. Dobro je, če je terarij ali
zaboj širok vsaj 40 cm in visok ali globok vsaj 30 cm. V
zaboj damo žagovino, moko, otrobe, ovsene kosmiče,
dodamo pa tudi kose suhega kruha, ki služijo kot hrana
in skrivališče. Vodo dovajamo s koščki sadja, solate, korenja in krompirja. Za uspešno gojenje potrebujemo za
začetek vsaj 200 ličink. Priporočljivo pa je, da jim občasno dodamo tudi vitamine.
MUHE
Muhe lahko sami lovimo od pomladi do pozne jeseni.
Za lovljenje lahko uporabimo najrazličnejše pasti, ki jih
lahko izdelamo sami ali pa jih kupimo v trgovini.
Za doma narejeno past lahko uporabimo prazno pločevinko, v katero damo kos mesa ali ribe za vabo, to
pa nato pokrijemo s kosom papirja. Čez odprtino pločevinke poveznemo gosto mrežo, vanjo napravimo odprtino v obliki lijaka. Lijak premažemo z vabo, tako da
bodo muhe prišle v past, iz nje pa ne bodo mogle. Ko
nalovimo dovolj muh, jih lahko izpustimo v terarij, če pa
imamo bolj počasne živali, moramo muhe oplakniti s
hladno vodo, da jih malo omrtvimo – tako jih bodo živali
laže pojedle.
Še laže pa gojimo mušje ličinke, ki so zelo priljubljena
živa hrana. Gojimo jih tako, da v trdo kuhano jajce zavrtamo majhno odprtino (veliko kot noht) in vanjo stavimo majhen kos mesa. Jajce nato postavimo na prosto.
Muhe bodo v meso položile jajčeca, iz katerih se bodo
izlegle ličinke. Jajce bo nato služilo kot hrana za ličinke,
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ki ga bodo hitro pojedle. Ko ličinke pojedo vsebino jajca
(to preverimo pod svetlobo), lahko odpremo lupino in
ličinke ponudimo našim ljubljenčkom.
ČRIČKI IN KOBILICE
Te žuželke so zelo primerna hrana za žabe in druge dvoživke, kuščarje in tudi nekatere sesalce. Gojimo jih lahko v steklenih terarijih, v katere damo zemljo, zelenjavo
in sadje. Za uspešno razmnoževanje morajo biti dobro
preskrbljene tudi z vodo. Dobro je, da jim v terarij dodamo veje in kartonaste tulce ali jajčne škatle, v katerih se
skrivajo in odlagajo jajca.
Te živali lahko nalovimo tudi na travniku, še posebej kobilice, ki jih lahko nalovimo z mrežo metuljnico.
VINSKE MUŠICE
Vinske mušice lahko na sobni temperaturi gojimo celo
leto. Navadno jih opazimo jeseni, ko se zbirajo okrog
sadja. To lahko izkoristimo tako, da v stekleno posodo
ali kozarec položimo kose limone, sadja in paradižnika.
Mušice v to sadje kmalu odložijo jajčeca, iz katerih se
nedolgo zatem izležejo ličinke. Ličinke se zabubijo na
stenah posode. Ko zagledamo bube, posodo pokrijemo
z gazo, in ko se mušice izležejo, jih polijemo s hladno
vodo in ponudimo živalim. Kot hrana so primerne za vse
vrste živali.
VRTNI POLŽI
Majhni vrtni polži brez hišice so zelo primerna hrana za
žabe, pupke, močerade in krastače. Nekatere dvoživke
na kopnem niso ravno najhitrejše. Polži so zato zelo primerna hrana zanje.
Polže navadno nalovimo pozno zvečer, ko se začnejo
sprehajati po vrtu. Prav tako lahko zvečer na vrtu nastavimo posodice z otrobi na najrazličnejša vlažna mesta.
Otrobi bodo privabili slinarje, ki jih lahko poberemo zjutraj in sveže ponudimo svojim varovancem.
ŠČURKI
Ščurki, še posebej večji, kot so smrtoglavci in argentinski
ščurki, so zelo primerna hrana za kameleone, agame in
druge kuščarje. Gojimo jih lahko v steklenem terariju.
V terarij damo nekaj zemlje in listja. Dodamo lahko še
lubje in kartonske tulce, kjer se ščurki radi skrivajo.
Hranimo jih s koščki sadja (jabolka, hruške) in zelenjave
(solata, korenje). S hrano dobijo tudi zadostno količino
vode.

TERARIJ

Osnova za terarij z dvoživkami je akvarij iz stekla. Primerna velikost in oblika se razlikujeta glede na posamezno vrsto. Pri terariju je najbolj pomembno, da ima
pokrov z mrežo, ki omogoča neoviran prehod zraka in
tudi gretje, če je to potrebno (navadno gretja ne potrebujemo). Pokrov mora biti dobro pritrjen, to pomeni, da
se mora dobro prilegati akvariju, in če je mogoče, naj
ima funkcijo zaklepanja. Nekatere dvoživke, še bolj pa
plazilci, zelo rade pobegnejo skozi ozke reže v terariju.
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UREDITEV

Vsak terarij mora imeti podlago ali substrat. Za terarij s
plazilci je včasih dovolj, da na dno damo časopisni papir
in papirne krpe, ki jih zelo enostavno zamenjamo in tako
očistimo terarij. Dvoživkam taka hladna, enolična časopisna podlaga navadno ne ustreza, saj imajo rade skrite
kotičke in luknje, kamor se skrijejo ali pa v njih počivajo.
Najbolj primerna podlaga je zemlja ali prst, ki jo lahko
kupimo v vsaki vrtnariji. Dobro je, da tej prsti dodamo
nekaj šote in/ali humusa. Dvoživke, še posebno tiste, ki
se zadržujejo pri tleh, so zelo hvaležne, če jim v terarij
dodamo lubje, listje, veje, korenine, kokosove lupine in
druge komercialno dostopne dodatke, da si živali najdejo udoben kotiček in skrivališče. Za vzdrževanje vlage in
kot dodatek lepe zelene barve pa lahko terarij izpopolnimo še z nekaj zaplatami mahu, ki ga naberemo kar v
gozdu.

UREDITEV IN POSTAVITEV GLEDE NA
POTREBE IN VRSTO DVOŽIVKE
Postavitev in ureditev terarija se razlikujeta glede na
vrsto in njene potrebe.
Poznamo več vrst ureditve:
•
vodno ureditev ali akvaterarij,
•
polvodno ureditev,
•
drevesno ureditev in
•
talno ureditev.
AKVATERARIJ
Vodna ureditev akvarija je primerna za dvoživke, kot so
aksolotli in krempljarke. Ti dve vrsti celo življenje preživita v vodi, zato je ta ureditev zanju najprimernejša.
Vodni terarij ali akvarij ne vsebuje kopnih površin. Na
dno akvarija lahko postavimo nekaj kamenčkov ali skal,
ki služijo kot skrivališče. Da pa zadostimo potrebam po
kisiku, v akvarij posadimo še kakšno rastlino, ki bo prav
tako služila kot skrivališče in okras. Rastlina je lahko katerakoli od vodnih akvarijskih vrst rastlin.
Akvarij nato napolnimo z vodo. Dvoživke niso tako zahtevne glede vode kot ribe, dobro pa je, če se prej posvetujemo o njihovih potrebah. Navadno je zelo primerna
deževnica.
Za ogrevanje uporabimo talni grelec, ki ga lahko obložimo s kamenjem ali pa zakopljemo v pesek.

Slika 7.6: Akvaterarij z repato dvoživko (foto: Kaja
Kastelic)
POLVODNA UREDITEV
Terarij s polvodno ureditvijo je sestavljen iz dveh delov,
kopnega in vodnega. Ureditev je primerna za večino
žab, prav tako pa tudi za želve in nekatere kače.
Dosežemo jo lahko na dva načina.
Prvi je, da akvarij napolnimo z vodo, nato pa na polovico akvarija damo skale in kamenje tako, da segajo nad
gladino vode. Za zaščito pred poškodbami moramo kamenje (še posebej, če ni gladko) pokriti z mahom, listjem
in zemljo. Kopni del mora živali omogočati nemoten
dostop do vode, kar pomeni, da se ne sme prestrmo
dvigati nad gladino, ker lahko to privede do poškodb.
Drugi način, kako doseči polvodno ureditev, pa je ta, da
terarij preprosto pregradimo, v polovico natočimo vodo,
drugo polovico pa opremimo kot kopenski terarij.
DREVESNA UREDITEV
Terarij z drevesno ureditvijo je nujen za drevesne vrste
dvoživk in vrste, ki zelo rade in dobro plezajo.
Pri drevesni ureditvi je zelo pomembno, da smo pozorni
že pri nakupu terarija. Ta mora biti visok in pokončen, z
veliko prostora za plezanje.
Podlaga in ogrevanje za drevesni terarij sta lahko enaka
kot pri drugih ureditvah. Na tla damo le nekaj zemlje in
mahu. Dobro pa je, če priložimo še posodo ali manjši
bazenček z vodo, kjer se bo žival lahko okopala.
V drevesni terarij nujno spadajo veje za plezanje. Biti
morajo dovolj močne, da brez težav zdržijo težo živali.
Za veje je primeren vsakršen les, vendar je priporočljivo,
da se izognemo iglavcem in cipresam, njihov les namreč
ni primeren zaradi grobosti in impregniranosti s smolo.
V terarij lahko manjše drevo, grm ali ovijalko tudi posadimo. Živali se vedno počutijo bolje, če so obkrožene
z živimi rastlinami kot pa z odmrlimi vejami in plastiko.
TALNA UREDITEV
Talna ureditev terarija je najbolj preprosta. Primerna je
za mnoge vrste pupkov, močeradov, žab in krastač.
Substrat pri tem terariju je mogoče malce bolj zapleteno sestavljen. Na dno lahko položimo kakšen list časopi-
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snega papirja, ki ga ob čiščenju skupaj z zemljo zavržemo in tako hitro očistimo akvarij. Na časopis posujemo
nekaj peska in aktivnega oglja za drenažo. Oglje deluje
tudi dezinfekcijsko in odstranjuje neprijeten vonj. Na
oglje posujemo zemljo, ki jo pomešamo s šoto in humusom. Dodamo drobljeno listje, lubje, iz katerega z nekaj
domišljije ustvarimo skrivališča, veje, mah in druge dodatke. Priporočljivo je, da v tak terarij postavimo manjši
bazenček, v katerem se žival lahko okopa.
V bivališče lahko dodamo še skale, korenine in rastline,
kot so lončnice (primerne so praproti in sršaji).
V terarijih moramo vzdrževati vlažnost in konstantno temperaturo. Vlažnost vzdržujemo z bazenčki in s
škropljenjem podlage, temperaturo pa z grelci ali lučmi.
Prav pa je, da temperatura ni previsoka. Dvoživke se v
nasprotju s plazilci bolje počutijo pri nižjih temperaturah. Čez dan naj bo temperatura zraka 23–30 °C, čez noč
pa se lahko spusti na 15 °C. Akvaterarij se glede temperatur malce razlikuje od ostalih, saj je priporočljiva temperatura 18–20 °C.

Slika 7.7: Terarij za krastačo (foto: Kaja Kastelic)

Rastline, ki so primerne za terarij:
•
pasasta ehmeja,
•
živikasta kosmuljka,
•
zmajevec,
•
vzpenjavi filodendron,
•
neoregalija,
•
jelenovka in
•
juka.
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pomanjkanja kisika v vodi, ker se kisik pri visokih temperaturah v vodi zelo slabo raztaplja.

RANE
Koža dvoživk je zelo nežna, zato lahko pri živalih pogosto opazimo praske in manjše rane, do katerih največkrat
pride zaradi neprimerne opreme v terariju. Ranice se
zelo hitro okužijo z glivičnimi sporami, ki se lahko razširijo po telesu in povzročijo otekanje in še večje poškodbe.
Zdravljenje navadno poteka tako, da žival potopimo v
šibko raztopino joda ali baktina ali jo v njem okopamo.
To storimo večkrat na dan, dokler okužba ne izzveni.

SEPSA (»RED LEG« SINDROM)
Sepsa je bolezen, ki največkrat napade žabe in krastače
v ujetništvu. To bolezen ali okužbo povzroča bakterija
Aeromonas hydrophila. Znaki, ki jih opazimo, so rožnata
obarvanost nog in trebuha, ki je posledica počenih žil,
zaradi obarvanosti nog bolezen imenujejo tudi »red leg«
ali rdeča noga. Opazimo lahko tudi druge simptome, kot
so zaspanost, nezanimanje za hrano, počasno in lenobno obnašanje.
Do okužbe pride zaradi stresa, gneče v terariju in pa slabe in neprimerne prehrane. Bolezen je zelo nalezljiva in
se hitro širi. Če simptome opazimo prepozno in je ne
zdravimo, lahko prizadene cele kolonije osebkov, kar je
še posebej nevarno pri laboratorijskih živalih, kjer gojijo
večje število osebkov.
Takoj ko opazimo okužbo, moramo obolelo žival izolirati od ostalih osebkov. Položimo jo v bazen s fiziološko
raztopino nizke koncentracije (0,5-odstotne). Prav tako
dodamo antibiotike, kot je tetraciklin. Zelo pomembno
je, da pri varovancih ne uporabimo betadina, ki se uporablja pri plazilcih, za dvoživke pa je toksičen. Prav tako
so za dvoživke toksične raztopine, ki vsebujejo belilo in
vodikov peroksid. Paziti moramo tudi, s katerimi čistili
čistimo terarij. Priporočeno je namreč, da za dezinfekcijo uporabimo le navaden vinski kis.

Primerne so še nekatere druge vrste, zgoraj naštete so
le najbolj pogoste.

BOLEZNI in ZDRAVLJENJE

V ujetništvu so živali podvržene okolju, ki niti približno ni
primerljivo z njihovim naravnim.
Največkrat napravimo napako pri temperaturi v terariju.
Dvoživke namreč ne prenesejo temperatur nad 28 °C,
bolje pa prenašajo nizke temperature, tudi do 0 °C. Ob
previsokih temperaturah se zgodi, da trpijo tudi zaradi

Nova publikacija.indd 277

Slika 7.8: Sindrom rdečih nog pri dvoživkah
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BOLEZNI REPATIH DVOŽIVK
ZASTRUPITEV
Pupki in močeradi so izjemno dovzetni za zastrupitve s
kemikalijami. Kakršnekoli dezinfekcijske snovi, ki vsebujejo milo in se uporabljajo za dezinfekcijo terarijev, so
lahko za pupke in močerade hitro usodne. Najbolje je,
da za dezinfekcijo in čiščenje uporabljamo le deževnico
ali destilirano vodo. Voda iz pipe ni vedno najprimernejša.

VIRI

1.
Philip Purser, Natural Terrariums: a complete
guide to the designand maintenance of herp habitats,
T.F.H. Publications Inc., 2007, Neptune City
2.
Flank Lenny, Herp help, Howell Book House,
1998, Brodway, New York
3.
Mojca rep, Terarij, 1. natis – Ljubljana, Zavod republike Slovenije za šolstvo, 2000
4.
Bartlett RD, Bartled PP, Terrarium and cage,
construction and care, 1999, Barrons, China

RANE
Repate dvoživke so glede poškodb in ran bolj občutljive
kot žabe in krastače. Priporočeno je, da se jih ne dotikamo, če pa že, to počnemo previdno in z vlažnimi rokami,
da ne poškodujemo njihove kože.
Rane in odrgnine lahko napadejo bakterije in glive. Infekcije zdravimo v šibkih raztopinah joda in baktina. Kot
pri žabah tudi pri repatih dvoživkah ne smemo uporabljati betadina.
Pupki in močeradi imajo zelo dobre regenerativne sposobnosti. Izjemno sposobnost regeneracije imajo tudi
aksolotli. Tako ni nič hudega, če si v natrpanem prostoru odgriznejo prst ali del repa, saj bo zrasel nov. Pomembno je le, da ne pride do okužbe.
GOBAVOST
V prenatrpanih pogojih lahko močeradi razvijejo stanje
ali bolezen, pri kateri jim poči koža in začne krvaveti. Odmirati in odpadati jim začnejo tudi prsti in repna konica.
Navadno se bolezen zdravi s pomočjo več antibiotikov,
ki se uporabljajo pri podobnem bolezenskem stanju rib.
Najbolje pa je, da se pri gobavosti posvetujemo z veterinarjem.
RAZJEDE V USTIH (»MOUTH ROT« BOLEZEN)
To bolezensko stanje povzroča bakterija. Simptomi se
pokažejo kot oteklina in razbarvanost spodnje čeljusti.
Če simptomov ne opazimo in bolezni ne zdravimo zelo
hitro, žival umre. Komercialno dostopno zdravilo, ki je
učinkovito, se prvotno uporablja pri razjedah in gnitju
plavuti pri ribah. Zdravilo apliciramo s kopeljo. V bazen
damo nekaj kapljic zdravila, v tej raztopini pa nato žival
10–15 min kopamo, dvakrat na dan.
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8 ptičji pajek

Razred:

Arachnida

Red:

Araneae (pajki)

Družina:

Theraphosidae

Vrsta:

600 različnih vrst

Ogroženost
po IUCN:

ni ogrožena vrsta

BIOLOGIJA

Spadajo med členonožce, natančneje v razred pajkovcev. Poznamo več kot 44.500 vrst pajkov. Živijo v vlažnih
in toplih predelih po celem svetu, razen na Antarktiki.
So plenilci, ki se hranijo večinoma z žuželkami, vendar
se med seboj razlikujejo po načinu lova. Nekateri gradijo mreže, drugi aktivno zalezujejo plen ali pa posnemajo barvni vzorec podlage in prežijo nanj v zasedi. Plen
onesposobijo s strupom, ki mu ga vbrizgajo.
Ptičji pajki (Theraphosidae) lahko zrastejo do 12 cm, skupaj z nogami pa merijo tudi do 28 cm. Telo je poraščeno
z dlačicami, ki jih uporabljajo tudi pri samoobrambi. V
ujetništvu dosežejo zavidljivo starost več kot 20 let, samice pa tudi do 40 let. Poznamo več kot 600 vrst ptičjih
pajkov. So različnih barv; rjave, sive, črne, modre, rdeče,
oranžne in rožnate, z različnimi lisami.
Poznamo talne in drevesne vrste. Lovijo ponoči. Plenijo
žuželke, žabe, kuščarice in manjše ptiče.

ANATOMIJA IN FIZIOLOGIJA PAJKOV

Imajo dvodelno telo, sestavljeno iz glavoprsja in zadka,
ki ju povezuje zožitev – pedicel. Glavoprsje prekriva hitinski ščit (karapaks), ki oblikuje zunanji skelet. Ta podpira mišice in notranje organe. Nanj se ob strani pripenja
osem členastih nog, njihova dolžina in oblika sta odvisni
od načina življenja vrste. Na sprednjem delu glavoprsja
izraščata še dva para okončin – pipalki (heliceri) in pedipalpi. Pipalki sta sestavljeni iz bazalnega dela in gibljivega kremplja na koncu. Ta je oster in votel, vanj se izlivajo
strupne žleze. Pedipalpi sta podobni nogam in imata
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čutilno vlogo, pri samcih služita kot sekundarni spolni
organ in imata končni člen zelo povečan.
Okončine so poraščene z dlačicami, ki omogočajo oprijem podlage in služijo za zaznavanje tresljajev v okolici.
Imajo 8 oči, ki ležijo dvignjene na sprednjem delu glavoprsja. Delimo jih na dve veliki srednji (primarni) in 3
pare stranskih (sekundarnih), ki so razporejena okoli
srednjih. V nasprotju z žuželkami ima vsako oko le eno
tanko lečo. Irisa nimajo, leča je negibna. Vid ptičjih pajkov je slab, dobro zaznavajo gibanje in svetlo-temne
kontraste plena.
Pajki se prehranjujejo z utekočinjeno hrano, zato v plen
že med ali po lovu poleg strupa vbrizgajo tudi slino s
proteolitičnimi encimi, ki ga začnejo razkrajati. Strup
pajkov nastaja v modificiranih slinskih žlezah. Shranjuje
in meša se v posebnih strukturah ustnega aparata (heliceri), kamor prihaja po delih, njegova sestava pa se razlikuje glede na potrebe. Vsebuje lahko nevrotoksine, citotoksine ali prebavne encime. Na konici ustnega aparata
se nahajata votla strupnika, ki imata na koncu odprtino.
Za njima imajo nazobčane izrastke, ki jim pomagajo pri
rezanju in mehčanju plena.

281

Opis in razporeditev notranjih organov
Pajki imajo v sprednjem delu zadka primitivna pljuča, ki
jih sestavljajo lamele z zračnimi žepi, skozi katere zrak
prehaja pasivno. Odpirajo se navzven z dvema paroma
spiraklov na spodnji strani zadka.
Krvožilje je odprto. Na hrbtni strani zadka se nahaja
cevasto srce, ki potiska hemolimfo po veliki aorti proti
glavoprsju, po manjši pa proti zadku. Hemolimfa igra
pomembno vlogo tudi pri gibanju. Z zvišanjem hidrostatičnega tlaka izteguje noge, z mišicami pa jih krči.
V skupini členonožcev imajo pajki najbolj lokalizirano
živčevje, vsi gangliji so povezani v enotno maso, ki se nahaja v glavoprsju.
Izločala so dveh vrst; koksalne žleze (med členi nog) in
par razvejanih Malpighijevih cevk, ki se odpira v kloakalno odprtino na zadnji strani zadka. Odvečni dušik se iz-

Slika 8.2: Anatomska risba pajka (povzeto po Grzimeks Tierleben, 1971)

Slika 8.1: Parni strupniki (foto: Nika Janežič)

loča v obliki gvanina in sečne kisline.
Na koncu zadka imajo pajki posebne strukture, imenovane predilne bradavice. Večina jih ima tri pare, od tega
je en par zelo majhen. So kratke, valjaste oblike in gibljive, lahko se premikajo neodvisno druga od druge. Vsaka bradavica ima več odprtin, kamor se odpirajo svilne
žleze. Te izločajo tekočino iz aminokislin, ki se zaradi vlečenja spremenijo v svilnato nit. Pomembna je pri izgradnji bivališča in pasti za plen ali mreže, shrambi sperme,
oblikovanju kokona za jajčeca in izdelovanju podlage za
levitev.

Obrambni mehanizmi
Pred plenilci se branijo z begom, skrivanjem ali napadom. Z ostrimi strupniki lahko v tkivo vbrizgajo strup in
prebavne encime, ki razgradijo tkivo. Nekatere azijske
vrste v nevarnosti z nogami počešejo dražilne dlačice
z zadka in jih razpršijo po okolici. Ko se zapičijo v kožo
napadalca, močno dražijo tkivo. Posledica tega je gol zadek, ki se obnovi pri naslednji levitvi.
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govorimo in vanj ne pihamo.
Pajki so samotarji, zato smo pri rokovanju tudi previdni
in tega ne počnemo kar naprej. Dotikanju se izognemo,
če se pajek umika našim rokam ali če je vznemirjen.
Tako si prihranimo neprijetne poškodbe ali ugrize; bolje
je počakati, da se pajek umiri in sprosti.
Pri selitvi in prenašanju pajka iz enega v drug terarij je
pomembno, da mu v škatlo ali posodo damo nekaj, česar se bo lahko oprijel in bo stabilen.
Napadejo in ugriznejo le takrat, kadar so v življenjski nevarnosti. Zaradi mirne narave in enostavne oskrbe postajajo vedno bolj priljubljeni ljubljenčki.

Slika 8.3: Predilne bradavice na zadku (foto: Maša
Rajšp)
Levitev ter težave pri levitvi in pomoč
Ptičji pajki se tako kot vsi drugi pajkovci z rastjo levijo, saj
jim hitinska ovojnica postane premajhna. Pred levitvijo
ne jedo in ležijo na hrbtu. Če opazimo pajka na hrbtu, ga
ne motimo in se ga ne dotikamo, saj so v tem obdobju
zelo občutljivi. Zagotovimo mu primerno vlago in iz terarija odstranimo živo hrano, ker lahko pajka poškoduje.
Če opazimo težave pri levitvi, dvignemo vlažnost v vivariju ali ga pršimo z vodo.

RAZLIKE MED SPOLOMA

Samica: ima večji zadek in daljšo življenjsko dobo.
Samec: ima manjši zadek in krajšo življenjsko dobo. Ob
zadnji levitvi razvije kaveljčke na pedipalpah, ki služijo
prenosu sperme v samico. Na prvem paru nog se pri
nekaterih vrstah razvijeta kaveljčka, namenjena fiksaciji
samice med parjenjem. Na spodnjem delu zadka imajo
dodatni drobni predilni bradavici za oblikovanje svilnega žepa za semenčice, s katerim si pomaga pri oploditvi
samice.
Nekatere vrste se ob spolni zrelosti bolj intenzivno obarvajo.

RAZMNOŽEVANJE

Samci ptičjih pajkov spolno dozorijo pri 2 letih, samice
pa med 2. in 5. letom. Samec z zadnjo levitvijo razvije
kaveljčke na pedipalpah, vanje vsrka semenčice in jih pri
parjenju vbrizga v samico, ta pa jih shrani v spermateki.
Ko jajčeca dozorijo, samica ustvari žepek iz svile, kamor
izleže od 100 do nekaj 1000 jajčec, odvisno od vrste. Inkubacija traja od 1 do 3 mesece. Po izvalitvi se mladiči v
kokonu levijo in ga nato zapustijo.

Slika 8.4: Ptičji pajek na dlaneh (foto: Kaja Kastelic)

TERARIJ

Pri naselitvi pajkov ali škorpijonov upoštevamo, da so
samotarske živali. Če jih naselimo skupaj, se bodo med
seboj pojedli. Terarij za ptičjega pajka naj bo manjši, da
se v njem počuti varno. Velik terarij mu predstavlja stresno okolje, ki je lahko razlog za pogin. Naj bo steklen
z mrežastim ali luknjičastim pokrovom za zračenje. Pokrov dobro pritrdimo, da ne pobegne.
Za podlago v terarij namestimo vrtnarsko zemljo, pod
njo pa okroglo kamenje za drenažo. Za skrivališče jim
ponudimo votlo deblo, skalno votlino, skorjo plutovca
itd. V terarij nasadimo tropske rastline, ki sodelujejo pri
vzdrževanju vlažnosti in proizvodnji kisika. Tla terarija
pokrijemo s peskom, listjem, vejami ali kamenčki.

ROKOVANJE S PAJKI

S pajkom med rokovanjem ravnamo nežno in previdno.
Ne sme nam pasti na tla, saj se lahko poškoduje. Pajka
v roke 'zajemamo', kot bi zajemali vodo. Tako mu zagotovimo varnost in ustrezno podporo. Ko ga držimo, ne
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Slika 8.5: Terarij s skrivališčem za ptičjega pajka
(foto: Kaja Kastelic)

PREHRANA

Ptičji pajki so plenilci, zato potrebujejo živo hrano. Hranimo jih s črički, kobilicami, ščurki, hrošči in z mladiči malih sesalcev ali ptičev (goliči). Pajke hranimo tedensko,
vendar nekateri skozi daljše obdobje ne jedo. Njihova
preskrba z vodo je v večji meri zagotovljena s plenom ali
pa ližejo kapljice, ki se zadržijo na njihovem telesu. To
s pridom izkoriščamo pri zdravljenju, saj jim zdravilno
raztopino v obliki pršila nanesemo na telo. V terarij postavimo plitvo posodo z vodo, da pijejo po volji.

KLINIČNI PREGLED PAJKA, BOLEZNI IN
ZDRAVLJENJE

Ptičji pajki so redkeje podvrženi k boleznim. V naravi
ulovljeni osebki lahko imajo notranje zajedavce, redkeje
pa tisti, ki so gojeni v ujetništvu. Najpogosteje se pri ptičjih pajkih pojavljajo poškodbe, ki nastanejo zaradi neprimernega ravnanja ali padcev. Bolezenske znake in slabo
počutje pri pajkih težje opazimo in prepoznamo. Na bolezen posumimo, kadar so apatični, mirujejo, odklanjajo
hrano, so izsušeni ali imajo na kutikuli klinično zaznavne
spremembe: glivice, zajedavce, rane ali spremembe v pigmentaciji. Lahko izgubijo tudi okončine zaradi poškodb
ali levitve.
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Dehidracija
Tudi puščavske vrste pajkov živijo v rovih, v katerih je
višja vlažnost kot zunaj. Zgradbo terarija poskušamo
prilagoditi tem zahtevam. Ptičji pajki večino vode dobijo
s hrano. To ne pomeni, da vode ne potrebujejo. Voda
mora biti vedno na razpolago. Tudi če je ne pijejo, izhlapi in vlaži zrak. Vzrok za njihovo dehidracijo je prenizka
vlaga v vivariju ali terariju ali pa če pajki dolgo časa ne
jedo. Živali z blago dehidracijo so manj aktivne in imajo
zmanjšan zadek. Hujša dehidracija se kaže v krčenju telesa pod nogami.
Močno dehidrirano žival namestimo v škatlo od margarine z nekaj luknjicami na pokrovu. Papirnato brisačo
navlažimo z mlačno vodo, da pokrije dno. Pajek lahko
pije iz nje. Voda v posodi ne sme stati. Ptičjega pajka
položimo v to škatlo, da lahko nemoteno pije. Visoka
gladina vode bi ovirala dihanje, saj ležijo pljuča (opisthosoma) v kranioventralnem delu zadka. Škatlo postavimo
v topel prostor. Blago dehidrirana žival bo pogosto okrevala že v 24 urah. Močno dehidrirani živali s kapalko
kapamo vodo v usta.
Znaki dehidracije so: izguba tonusa, povrhnjica je nagubana in zadek močno upadel. Prva pomoč pri dehidraciji: pršenje z vodo po telesu, živa hrana – goliči. Tekočino
mu lahko nadomestimo z infuzijo, ki jo apliciramo pod
povrhnjico na kavdodorzalnem delu zadka.

ZAJEDAVCI

Klinični znaki pri invadiranosti z zajedavci: nemir (zunanji
zajedavci), zadrževanje v vodi, sladkoben vonj v terariju,
lepljiva bela snov okoli pajkovih ust. Učinkovito naravno
sredstvo za zatiranje zajedavcev pri pajku je neemovo
olje, ki ga popršimo po pajku ali ga apliciramo v plen
(goliča). Pršice ali uši lahko ostranimo tudi mehanično z
vatirano paličko, ki jo pomočimo v vazelin. Po zdravljenju zamenjamo podlago, da odstranimo razvojne oblike
zajedavcev v okolici. V času zdravljenja pajka namestimo
v karantenski terarij, v katerega damo le papirnato podlago in posodico z vodo.

GLIVE IN PLESNI

V terariju skrbimo za primerno vzdrževanje vlage. Pretirano pršenje in vlaženje povzroči razvoj plesni in gliv.
Kadar pajku pade telesna odpornost, se na kutikuli
razvijajo kolonije plesni in gliv. Okužbe so lahko hude
in usodne. Vidne so kot kremasta obarvanost na spodnjem delu oprsja in nog. Okužbo zdravimo z jodovo
raztopino. Terarij razkužimo in prenovimo.

POŠKODBE

Zaradi neprimernega rokovanja s ptičjimi pajki ali pa zaradi padcev pogosto nastanejo poškodbe ektoderma ali
okončin. Po poškodbi žival dobro pregledamo in poiščemo rane ali poškodovano mesto. Razpoke rane zalepi-
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mo s sekundnim lepilom, da jim hemolimfa ne odteka
skozi poškodovano mesto. To je bistra belkasto modra
tekočina, ki ima funkcijo krvi. Nastale rane so mesta za
vdor patogenih bakterij. Vidne rane jim razkužimo z jodovo raztopino. Infekcije z bakterijami preprečimo ali
zdravimo z antibiotično terapijo, ki jo izvajamo s pršenjem 1-krat do 2-krat dnevno nekaj dni zapored.
Če ptičji pajek izgubi nogo ali pedipalpo, se bo nadomestila pri naslednji levitvi. Pri večini pajkov je po prvi
levitvi nadomestna noga manjša in ne tako odlakana. V
naslednjih levitvah se bo popolnoma obnovila.

MOTENA LEVITEV

Motena levitev se pogosto pojavlja pri starejših in podhranjenih osebkih. Pripeti se tudi, da se med levitvijo
uklešči v stari levek, ki ga ne more zapustiti, saj se novi
strdi, preden zapustijo starega. Podobne težave se lahko zgodijo le pri eni nogi. Takšno stanje lahko rešimo s
pinceto, da jo osvobodimo. Pri dobro hranjenih osebkih
s primerno vlago v bivalnem prostoru redkeje prihaja
do motenj.
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