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SKOBČEVKA   
Melopsittacus undulatus

OPIS IN POGOJI ZA DOBRO POČUTJE

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
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SPLOŠEN OPIS
NARAVNO OKOLJE:
Naravni življenjski prostor skobčevk so stepe, suhi 
gozdovi ter polpuščave Avstralije. 

ŽIVLJENJSKA DOBA:
Ob primerni oskrbi lahko dočakajo 15 let in več. 

ZNAČILNOSTI ŽIVALI:
Obarvanost skobčevke v naravi je živo zelena z 
rumeno zeleno glavico, samčki dobijo pri starosti 
nekaj tednov na nosnicah nad kljunom modro ali 
vijolično barvo. Poznamo dve velikosti skobčevk: 
velikost divjih skobčevk ter velikost gojene skob-
čevke, ki je za polovico večja in se imenuje stan-
dard. Gojene skobčevke obeh oblik obstajata v 
skoraj vseh barvnih odtenkih razen rdeče, oranžne, 
roza, črne in rjave. Je zelo učljiva vrsta in se lahko 
nauči oponašati različne zvoke, tudi človeški glas. 
Ob zadostni pozornosti se določene besede nau-
či smiselno uporabljati, kar ji daje poseben čar. V 
primerno veliki kletki in ob zadostnem ukvarjanju 
z njo, ptica ni glasna. Ker so družabne živali, jih je 
priporočljivo gojiti v paru, jati ali v družbi kanarčka 
ali papige nimfe. Lahko ji delamo družbo tudi mi, 
če si le vzamemo zadosti časa, da ptica ne posta-
ne depresivna.

PreHrAnA
OSNOVNA PREHRANA:
Ptice v naravi jedo najrazličnejša semena trav in 
zelišč, jedo tudi sveže kakor tudi suhe dele rastlin 
ter različno sadje in jagodičevje.
V ujetništvu jim ponudimo le najboljše mešanice 
semen za male avstralske papige, katere naj vse-
bujejo kar se da veliko različnih semen ter zelišč, 
saj bo skobčevka le ob pestri prehrani ostala krep-
ka in zdrava. 

POSLADKI:
Kot dodatek jim ponudimo sveže sadje, zelišča in 
divjo zelenjavo (regrat, cikorija, rman...), na jedil-
niku pa ne smejo manjkati različni krekerji Vita-
kraft, ki krepijo kljun in jih zabavajo, niti ne sme 
manjkati bar, seno, trava za kanarčke. Ne smemo 
pozabiti na mineralni pesek, sipino kost, oglje in 
na dodatke za menjavo perja kot je ProFeda ter 
voda z jodom! 

ČAS IN KOLIČINA: 
Količina hrane je odvisna od velikosti in starosti 
živali, vedno ponudimo le toliko hrane kot je nave-
deno na embalaži. Hrano dajemo v jutranjem času, 
saj spada med dnevno aktivne živali!

POZOR!
Solata povzroča pri večini ptic diarejo, zato jo raje 
nadomestimo z grenkimi solatami (regrat, cikori-
ja) in radičem. Avokado je za vse ptice strupen, 
zato naj ne pride v stik s ptico. 

                      PRIPOROČA:

VitaLife special Australian, Vitalife special Light 
Australian, VitaNature za srednje papige, Vitakraft 
coctail za male papige, Vitakraft solatni Mix, Vi-
takraft oglje, Vitakraft Pro Feda, voda z jodom, 
sipina kost, Vitakraft mineralni pesek, Vitakraft 
krekerji, Vitakraft travo za kanarčke, Vitakraft Bar 
za ptice, seno Vitaverde.

KLeTKA
Skobčevka potrebuje primerno veliko kletko, ki 
naj znaša za eno do dve ptici 100x50x50cm. Če je 
kletka manjša, moramo ptico redno izpuščati 
po stanovanju, da se razleta. Kletka 
naj vsebuje vsaj dve prečki, po 
možnosti različnih debelin, 
vejo liane, lestev za ple-
zanje, različne igrače iz 
vrvi ter lesa, napajalnik 
za vodo, posodico za 
hrano, kopalnico za 
kopanje v vodi, vpojno 
steljo ali pesek, gugal-
nico, zvonček. Če bomo 
ptice parili, potrebu-
jejo v času gnezdenja 
pripravljeno gnezdo za 
skobčevke. Kletka naj sto-
ji v prostoru, kjer se največ 
zadržujete in naj bo v višini oči, 
saj se le tako papige dobro počutijo. 
Kletka naj ne bo na prepihu ter v bližini grel-
nih teles. Če stoji ob oknu, mora biti del kletke ve-
dno zasenčen. V mesecih, ko je dovolj toplo, lahko 
skobčevko prenesete ven, na svež zrak. 

                      PRIPOROČA:

Kletko primernih dimenzij, posodico za hrano, 
napajalnik za vodo, kopalnico za kopanje, jasli za 
svežo zelenjavo, ščipalko za suho ali svežo zele-
njavo, Vitakraft Sandy, Vitakraft Sandy papir, Vita-
kraft Sandy rolico za na prečko (palico), Vitakraft 
FarmersBest, Vitakraft posip iz konoplje, koruzni 
posip, različne igrače iz lesa in vrvi, različna pleza-
la, Vitakraft čistila in razkužila za kletke.

Internetna trgovina – 
www.tukano.si


