
N U D I

PRAVILNIK O  
ZAŠČITI DOMAČIH ŽIVALI:
20. člen pravilnika o zaščiti domačih živali:

(trgovina)

prodajalec mora kupca pisno seznaniti: 1. 

z oskrbo, prehrano, nego in ustrezno na-1. 
mestitvijo, ki jo potrebuje žival;

s starostjo in običajno življenjsko dobo 2. 
živali ter velikostjo odrasle živali;

z morebitnimi nevarnostmi za človeka ali 3. 
druge živali (ugrizi, kužne bolezni);

z določbami tega pravilnika, ki se nanaša-4. 
jo na določeno vrsto živali ter določbami, 
ki urejajo varstvo živali prostoživečih vrst;

z obveznimi in priporočljivimi cepljenji 5. 
živali

prodajalec mora kupcu ob prodaji izročiti 2. 
predpisane veterinarske dokumente ter potr-
dilo o opravljenih obveznih cepljenjih;

prodajalec mora kupcu posredovati informa-3. 
cije o veterinarskih organizacijah, usposoblje-
nih za zdravljenje tovrstnih živali.

Postal sem član družine: 

Dne:

Lastnik živali:

Ime živali:

Št. označbe in računa:

Starost: 

Žival ste kupili v:

ŽELIMO VAM OBILO VESELJA Z 
VAŠIM NOVIM HIŠNIM LJUBLJENČKOM

BONUS CLUB KARTICA 
zagotavlja 3 % popust.

Informacije na www.tukano.si

OPIS IN POGOJI ZA DOBRO POČUTJE

BUDRA ali  
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SPLOŠEN OPIS
NARAVNO OKOLJE:
Izvorne vrste tega južnoameriškega glodavca ne 
poznamo živečega v divjini, verjetno so jih Peruanci 
vzgojili s križanjem ali pa s selekcijo različnih vrst bu-
der v domačo budro kakršno poznamo sedaj. Budre 
živijo v visokogorju Andov, na travnatih planjavah, v 
človekovi neposredni bližini, saj jih le ti gojijo za pre-
hrano. Zasedajo ekološko nišo kot jo pri nas krave. 

ŽIVLJENJSKA DOBA:
Ob pravilni prehrani lahko budre ali morski prašič-
ki žive okoli 8 let. 

ZNAČILNOSTI ŽIVALI:
Budre so izrazito dnevne živali in izredno družab-
ne, zato moramo vedno gojiti vsaj dva osebka. So 
zelo inteligentna bitja, kar jim daje poseben čar. 
Njihova dolžina je 20-30 cm, teža pa niha med 
600 in 1800 g. Spol se pri budrah da ločiti, vendar 
ga neizurjeno oko ne loči. Ima čokato telo in rela-
tivno kratke noge. Glede na telo ima dokaj veliko 
glavo s sploščenim nosom in na njej majhna, slabo 
odlakana ušesa. Temne oči so ob strani glave, zato 
imajo širok zorni kot. V čeljusti ima spredaj dva 
para sekalcev, v zadnjem delu pa na vsaki strani 
po štiri pare kočnikov. Zobje jim rastejo celo ži-
vljenje. Na sprednjih tačkah ima po štiri prste, na 
zadnjih po tri, končajo se z ostrimi krempeljci. Re-
pek je dolg le 1,5 cm in povlečen v zadek. So zelo 
socialne živali in potrebujejo ogromno gibanja.
Budre obožujejo glodanje kablov, ki so pod ele-
ktrično napetostjo, zato je potrebno vse kable 
zaščititi in jih narediti njim nedostopne.

PreHrAnA
OSNOVNA PREHRANA:
Njihova naravna prehrana so izključno rastline ter 
njihovi deli, večinoma so to le visokogorske trave 
in zelišča, zato moramo takšno prehrano ponazoriti 
tudi v ujetništvu. Ker imajo  izredno slabo toleranco 
za vse vrste sladkorjev, jih nikoli ne smemo hraniti s 
sadjem, semeni, oreščki.
Njihova osnovna hrana naj bo kvalitetno seno Vita-
verde, mešanica zelenjave Vitadinner za morske pra-
šičke, mešanica Emotion Beauty za morske prašičke 
ter briketi Vitaspecial za budre in činčile.

POSLADKI:
Kot dodatek jim ponudimo dnevno svežo zelenja-
vo. Izogibajte se solati, najprimernejša so travni-
ška zelišča in nadzemni deli zelenjave, kot so listje 
peteršilja, zelene, korenčka. Občasno jim lahko po-
udimo Kreker Emotion za morske prašičke.

ČAS IN KOLIČINA: 
Količina hrane je odvisna od velikosti in starosti 
živali. Vedno ponudimo le toliko hrane kot je nave-
deno na embalaži kupljene hrane. Tudi če žival prej 
poje količino hrane navedene na embalaži, naj bo 
preostala hrana le kvalitetno seno. 

POZOR!
Sadje, semena in oreščki so lahko za budre smr-
tno nevarni, saj povzročajo diabetes. Izogibajte se 
mehkim solatam, saj zaradi nizke vsebnosti vla-
knin lahko povzročajo diarejo.

                       PRIPOROČA:

Seno Vitaverde, Vitadinner za morske prašičke in čin-
čile, Emotion Beauty za morske prašičke, Vita special 
za morske prašičke in činčile, Vitakraft FitBits za glo-
davce, Vitakraft Vita-C, mineralni kamen za morske 
prašičke ali činčile.

KLeTKA
Minimalna velikost kletke za dva osebka je  80 x 
40 x 40 cm. Priporočamo, da se budre redno iz-
pušča na prosto po stanovanju, če se jih ne, 
naj bo kletka večja. Priporočamo, da 
so budre vsak dan več kot 10 
minut izven kletke. V kletko 
lahko namestimo kakšno 
vejo nestrupenega dre-
vesa, saj le ta omogoča 
dodatno rekreacijo in 
je hkrati dodaten vir 
hrane. V kletki morajo 
biti tudi jasli za seno, 
napajalnik za vodo 
in posodica za hrano. 
Ne smemo pozabiti še 
na leseno hišico, tunele 
primerne velikosti, skorjo 
hrasta plutovca. Dno naj bo 
nastlano le s kvalitetnimi ne 
prašnimi  materiali. Kletka naj bo v 
mirnejšem delu stanovanja,  zaščitena pred 
prepihom,  soncem in vročino grelnih teles. Op-
timalna temperatura za nego je med 18 in 24°C, 
temperature nad 26°C ne mara, 30°C je zgornja 
meja. Slabo prenašajo temperature pod 10°C,  ki 
so lahko za budro že smrtne. 

                       PRIPOROČA:

Kletko primernih dimenzij, napajalnik za vodo, ke-
ramično posodico za hrano, okrogle  ali trikotne 
jasli za seno, leseno hišico z naravnim lubjem, pre-
dor, slamni posip FarmersBest, posip iz konoplje, 
koruzni posip, slamo Golden, Vitakraft čistila in 
razkužila za kletke.

Internetna trgovina – 
www.tukano.si


