Kdaj sem v stresu?
Znaki stresa:
Čeprav so mirnega značaja, se,če se počutijo
ogrožene, se branijo z umikom ali celo napadom, le izjemoma ugriznejo. V neprimernih
nastanitvenih pogojih se pojavi izguba apetita, manjša telesna aktivnost, težave pri levitvi
in druge zdravstvene težave.

Nelagodje jim povzroča:
Neprimerni nastanitveni pogoji in neustrezna prehrana ter slabo zdravstveno stanje;
invadiranost z zajedalci.
Parazitološki pregled iztrebkov opravi veterinar.
Pomembna je skrb za higieno v terariju
(sprotno odstranjevanje iztrebkov, sveži
nastilj, menjava vode).

BoLEZNI, KI JIH LAHKO
PRENAŠAM

KDO SEM?

Zoonoze so bolezni, ki se prenašajo iz živali na
človeka (npr. salmonela in druge škodljive bakterije, ki so pogosto prebivalci črevesne mikroflore).

Ukrepi:
Po rokovanju z živaljo si umijemo roke, da bakterije ne bi zanesli v svoj organizem. Lahko se
naseli v človeških prebavilih in povzroča prebavne motnje.
Poostrena higiena se priporoča pri: otrocih,
starejših, nosečnicah in osebah z oslabelim
imunskim sistemom.

NAVADNI UDAV
(Boa constrictor constrictor)

Prisotnost salmonele lahko preveri veterinar.

Avtorji: 		
		
Oblikoval:

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

Po nakupu moramo kači omogočiti nekaj
dni miru, da se navadi na novo okolje. V
tem času z njo ne rokujemo.

Pričakovana življenjska doba

30 - 40 let

Telesna masa

10 - 15 kg

Dolžina telesa

2-3m

Dnevna bivalna temperatura
Nočna bivalna temperatura

22 °C

Temperatura vroče točke

35 °C

Trajanje osvetlitve

Zahtevnost/čas
Denar
Obiski veterinarja
Izdelano in natisnjeno: avgust 2019

26 - 29 °C

12 ur/dan

S ČIM SE PREHRANJUJEM?
Mladiči:
manjši glodavci ali mladiči glodavcev vsake
7 -10 dni

Odrasli:
odrasli glodavci vsakih 14 –30 dni.

Primerni glodavci:
- miši
- skakači
- hrčki
- podgane
- morski prašički

Velikost plena naj bo primerna velikosti kače, ne sme presegati širine njene glave.
Nikoli je ne hranimo z roko, saj nas
lahko nehote ugrizne. Pomagamo
si s pinceto ali ji plen pustimo v
terariju na primerni podlagi (kamnu), kjer ni delcev nastilja, ki bi jih
s hrano lahko zaužila. Nekateri priporočajo hranjenje živali v posebni
plastični posodi.

kaj potrebujem ...

... TUDI primerno bivalno
temperaturo ...

Terarij velikosti 100 x 50 x 50
cm

150-200 €

Podlaga: šota, lubje ali papirnate brisače v času karantene
ali bolezni

10 €

Potrebujejo ustrezne temperature bivalnega
prostora, ki jih zagotovimo z grelnimi kabli,
ploščami ali žarnicami.

Dekoracija terarija: rastline,
veje, korenine in kamni ter
prostor za skrivanje

20-40 €

Priporočamo termostat, ki regulira
dolžino osvetlitve ter minimalno in
maksimalno temperaturo.

Posoda za vodo

20 €

Termometer in higrometer

5€

Pinceta za hranjenje
(če žival ne je sama)

10 €

Lopatka za čiščenje in
odstranjevanje izstrebkov

10 €

Hrana (odrasli glodavci ali njihovi
mladiči)

10 €

Osvetlitev in ogrevanje: grelna
žarnica, talni grelec

20-40 €

Keramični nastavek za žarnico

5-30 €

Časovnik
(regulacija dolžine osvetlitve)

5€

Termostat: regulacija
optimalne temperature z
dnevnim in nočnim ritmom

50 €

Skupni stroški
Mesečni vzdrževalni stroški

300-400 €
15-30 €

... in primernega lastnika
Kraljevi piton je zanimiv eksotični hišni ljubljenec za rokovanje in druženje.
Primeren lastnik je lahko vsak, ki je pozoren
in mu nameni ustrezne bivalne pogoje ter
dovolj časa in denarja. Zanj lahko skrbi
otrok samo pod nadzorom staršev! Potreben je tudi prostor za namestitev terarija.
Kraljevi piton je manj zahteven, potrebuje
tedensko oskrbo, kot so hranjenje, čiščenje,
menjava vode, itd.

Je dolgoživ ljubljenec, zato preden
se podaš v nakup, dobro premisli,
ali je izbira prava?

