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УТИЦАЈ РУЧНОГ ХРАЊЕЊА НА ПОЈАВУ ПОРЕМЕЋАЈА 
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КРАТАК САДРЖАЈ 

 

 

 

Папагаји, који спадају у недоместиковане кућне љубимце, имају врло 

специфичне захтеве који су условљени њиховим биолошким карактеристикама и 

очекивањима власника. Ручно храњене птице су популарније међу купцима због 

своје питомости и привржености људима, међутим, истраживања су показала да 

су овако храњени папагаји склонији развоју поремећаја понашања, као што су 

агресија и територијалност, патолошко везивање за власнике, нижи ниво 

неофобије, у односу на птице храњене од стране родитеља. Међу одгајивачима су 

популарније птице отхрањене од стране родитеља, јер се ручно храњене птице 

сматрају лошим родитељима. Циљ истраживања у оквиру овог дипломског рада је 

био да се утврди етички аспект ручног храњења птица. Узорак представљају 4 

одгајивачнице егзотичних птица који су и чланови Удружења Одгајивача Ситних 

Животиња у Суботици, са укупно око 700 јединки различитих врста папагаја. 

Кориштене су следеће методе: индивидуални полуструктуирани интервју и 

компаративни метод. Резултати интервјуа су подељени у 3 категорије, а то су: 

начин одгоја, разлози опредељења за ручно храњење, и етика и последице ручног 

храњења. Важно је едуковати и власнике о потребама папагаја, у циљу њиховог 

правилног држања, јер папагаји захтевају много пажње, места да вежбају летење, 

играчке и друге врсте менталне стимулације, а промене и самоћу не подносе 

добро. Осим потпуног престанка ручног храњења папагаја, одгајивачима се може 

препоручити и примена модификованог 3R правила: Принцип замене 

(Replacement), принцип редукције (Reduction) и принцип усавршавања квалитета 

(Refinement).  

Кључне речи: папагаји, егзотичне птице, понашање, одгајивачи, етичност 
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INFLUENCE OF HAND-FEEDING  

ON THE OCCURRENCE OF BEHAVIORAL DISORDERS 

IN PARROTS 
 

SUMMARY 

 

Parrots are non-domesticated pets which have very specific requirements that are 

conditioned by their biological characteristics and the expectations of the owner. Hand-

fed birds are more popular among owners because of their tameness and attachment to 

humans, although studies have shown that hand-fed parrots are more prone to the 

development of behavioral disorders, such as aggression and territoriality, pathological 

attachment to owners, lower levels of neophobia, compared to parent-fed birds. Among 

breeders, parents-fed birds are more popular because hand-fed birds are considered bad 

parents. The aim of this research is to determine the ethical aspect of hand-feeding of 

birds. Four breeders of exotic birds, that are also members of the Association of Small 

Animal Breeders in Subotica with a total of about 700 individuals of different species of 

parrots, represent the sample. The following methods were used: individual semi-

structured interview and comparative method. The results of the interviews are divided 

into 3 categories: the manner of upbringing, the reasons for opting for hand-feeding, and 

the ethics and consequences of hand-feeding. It is important to educate the owners about 

the needs of parrots, in order to keep them properly, because parrots require a lot of 

attention, places to practice flying, toys and other types of mental stimulation, and they 

do not tolerate change and solitude well. In addition to the complete cessation of hand-

feeding of parrots, breeders can be recommended the application of a modified 3R rule: 

the principles of replacement, reduction and refinement. 

Keywords: parrots, exotic birds, behavior, breeders, ethics 
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1.0. УВОД 
 

 

 

Правилна нега недоместикованих кућних љубимаца, у које спадају и 

папагаји, је веома захтеван и озбиљан посао. Папагаји имају врло специфичне 

захтеве који су условљени њиховим биолошким карактеристикама и очекивањима 

власника. Ако се прати EMODЕ (easy, moderate, difficult, extreme) систем мерења 

потешкоћа да се љубимац одгаја у складу са биолошким захтевима онда птице 

спадају у средњу или чешће у веома захтевну категорију. Што је птица већа и што 

има дужи животни век то се налази у вишем делу лествице бодовања, т.ј. теже је 

задовољити стандард добробити. EMODЕ систем се заснива на принципима 5 

слобода и способности власника/држаоца да пружи негу и пажњу: 1. слобода од 

глади, жеђи и неухрањености, 2. слобода од болести и повреда, 3. слобода од 

физичког и топлотног некомфора, 4. слобода од страха, дистреса, негативног 

психолошког статуса и 5. слобода у испољавању природног понашања. Постоји 

дилема да ли је држање егзота попут папагаја, као кућних љубимаца уопште 

прихватљиво са становишта добробити животиња, јер оне нису доместификоване 

у правом значењу те речи. Папагаји љубимци имају исте навике и биолошке 

особине као птице „слободне“ природе али услови у кавезу су сасвим другачији у 

односу на услове у природи. Ово су, између осталог, разлози због којих постоје 

различита мишљења у погледу етичности и прихватљивости држања папагаја и 

егзота уопште, са становишта добробити. Прва и друга генерација кавезних птица 

се не могу сматрати доместификованим. Угрожена добробит папагаја је често 

последица више фактора. Пре свега то је недостатак адекватних, тачних и 

проверених информација о начину држања и нези папагаја, неупућеност власника 

о њиховим обавезама при гајењу папагаја и шта за узврат могу очекивати од 

својих љубимаца, као и мали број уско специјализованих ветеринара. 
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Потражња за папагајима одгојеним у заточеништву на тржишту кућних 

љубимаца је све већа због забране промета птица ухваћених у природи и све веће 

популарности птица као кућних љубимаца. Егзотичне птице су тренутно трећи 

најбројнији кућни љубимци у Сједињеним Америчким Државама и Европи, и 

њихова популарност расте. Све већи број купаца и одгајивача се опредељује за 

ручно храњење птица, јер се сматра да су оне приврженије човеку и ручним 

храњењем је могуће добити већи број легла годишње. Mеђутим, истраживања су 

показала да су овако храњени папагаји склонији развоју бихевиоралних 

поремећаја у односу на птице храњене од стране родитеља. Добробит птица се 

пре свега процењује директно, на основу фактора средине и индиректно, на 

основу поремећаја понашања птица. Социјална изолација изазива физиолошки и 

психолошки дистрес. Ручно храњење птица спада у угрожавање добробити, јер 

представља насилно удаљавање потомства од родитеља, тако да су то птице са 

знатно мање израженим социјалним способностима, а при достизању полне 

зрелости, проблем недостатка социјалног искуства још више долази до изражаја 

те се често испољавају различите фобије. Ручно храњење птица представља висок 

потенцијал за испољавање физичких (инфекције, опекотине вољке, малнутриције, 

развојне сметње, сметње у развоју мозга, смрт) и бихевиоралних (емотивно-

психолошке) проблема. 44% ручно храњених жакоа има остеодистрофију и 

скелетне деформитете, а јавља се и несвојствено понашање, знатно већи ниво 

стреса, не умеју да сређују перје, повећан степен агресије према људима, 

инфантилно понашање, нежељено сексуално понашање. Из тих разлога се ово 

истраживање фокусира и на етичност ручног храњења папагаја према искуствима 

и мишљењима домаћих одгајивача на ову тему. 
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2.0. ПРЕГЛЕД ЛИТЕРАТУРЕ 
 

 

 

Егзотичне птице су трећи најпопуларнији кућни љубимци у Америци 

према подацима из 2002, и Европи према подацима из 2019 (Графикон 1). [1] 

 
Графикон 1. Број кућних љубимаца у државама Европе по врстама: пси, мачке, 

егзотичне птице, мали сисари и рептили 
Легенда: 

* Без Балтичких држава (Естонија, Латвија и Литванија) 

** Без Балтичких и Нордијских земаља (Естонија, Латвија, Литванија, Данска, Норвешка, 

Шведска, Финска и Исланд) 

 

Ако се њихове потребе не испуне адекватно могу показати поремећаје 

понашања, као што су вриштање, стереотипно понашање, чупање перја итд. Са 

повећањем броја ручно храњених папагаја, који ће касније бити намењени за 

размножавање, подстицање успешног парења и употребе гнезда ће највероватније 

постати све проблематичнији. После увођења забране увоза дивљих папагаја 1992. 

Америци, домаћи одгој и ручно храњење су постали све чешћи. Не изненађује да 

су птице храњене ручно толико популарне: питомије су, више воле контакт са 
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људима, боље су адаптиране на живот као кућни љубимци, имају већу 

вероватноћу да проговоре (Табела 1).  

Табела 1. Сажетак разлика у понашању између ручно храњених Венецуеланских 

амазона (Amazona amazonica) и отхрањених од стране родитеља [2] 

 
Препознавање 

гнезда 

Социјалне 

преференце 

Људске 

вокализације 

Почетак 

неофобије 

Ручно 

храњени 
Лоше Људи Честе 

Са 6 месеци 

старости 

Отхрањени од 

стране 

родитеља 

Нормално Птице Ретке 

Са или пре 4-5 

месеца 

старости 

 

Међутим, ручно храњење је временски и технички захтевно и литература 

указује на то да ове птице показују бројне бихевиоралне поремећаје. Познато је да 

и кратки временски периоди одвајања младунаца од родитеља изазивају стрес и 

успорен раст. Ова метода одгоја лишава папагаје родитељског контакта који је 

потребан за развој нормалних сексуалних и социјалних перформанси, што 

смањује репродуктивни успех (Табела 2).  

Табела 2. Поређење репродуктивног понашања и успеха код ручно 

храњених мужјака нимфи и мужјака отхрањених од стране родитеља (Nymphicus 

hollandicus) [2] 

 

Инспекција 

гнезда од 

стране 

мужјака 

Полагање јаја 

на под 

Фертилност 

јаја 

Репродуктивни 

успех 

Ручно храњен 

мужјак 
Ниска Високо Ниска Низак 

Мужјак 

отхрањен од 

стране 

родитеља 

Висока Ниско Висока Висок 

 

Мужјаци обе групе су парени са женкама отхрањеним од стране родитеља. 

Код ручно храњених женки ношење јаја на под се јављало често. По 

осталим параметрима нема разлике између ручно храњених женки и женки 

отхрањених од стране родитеља. 
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Истраживање аутора такође је показало да ручно храњене птице показују 

већу знатижељност и неустрашивост само током прве године живота после које се 

њихов ниво неофобије не разликује од птица одгојених са родитељима.  

Као алтернативан метод одгоја предлаже се одгој са родитељима, уз 15-30 

минута дневног директног контакта људи са младунцима, како би се навикли на 

присуство човека и научили важне социјалне вештине од родитеља. [2]  

Поступање са младим птицама може бити корисно при храњењу и 

здравственом прегледу али губитак страха може изазвати агресију. Такође код 

животиња намењених за пуштање у дивљину, као дела програма заштите врсте, 

ручно храњење може смањити њихов биолошки потенцијал у виду губитка страха 

од људи, сексуалног утискивања на људе и смањеног репродукционог 

потенцијала.  

Разлике у природним и кавезним условима узгоја могу довести до 

бихевиоралних проблема и питања о добробити животиња. Један од главних 

проблема у кавезном држању и ручном храњењу је одсуство мајке или рано 

одвајање од мајки.  

Младунци од родитеља уче како да се хране, налазе храну, способности 

налажења и прављења гнезда, одгајања младунаца, вокализације врсте, 

избегавање предатора. У кавезном држању овим вештинама уче их људи. [3] 

Многи одгајивачи птица желе да добију минимум два легла годишње, али 

то може бити велики стрес за родитељске птице и довести до смањене 

способности и воље за размножавањем, поготово ако јаја увек нестану из гнезда. 

Постоји могућност да родитељи изгубе вештину успешног одгоја ако им се дуже 

време не дозволи да сами одгоје своје младунце, и са тиме губе вредност. За 

родитеље губитак легла може бити веома трауматичан, и депресија и летаргија су 

уочени поготово код већих папагаја као што су какаду и ара. Ова депресија 

понекад пређе и у теже поремећаје понашања, као што су агресија, чупање пера, 

анорексија. Такође, постоји могућност да одвајање младунаца од родитеља има 

негативан утицај и на младунце. [4] 

Импринтинг или утискивање је социјални, иреверзибилни процес у којем 

животиње науче да идентификују себе као део једне врсте. Птицама које не 
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импринтују на своју врсту ће недостајати вештине преживљавања, неће се 

размножавати, и често су и убијене од стране своје врсте ако се нађу у дивљини. 

Из тих разлога се препоручује предузимање мера како би се омогућио 

импринтинг птица на своју врсту, и држање птица и поступање са њима на начин 

који ће смањити могућности развоја патолошких облика понашања. [5] 

Свест људи се континуирано мења, и све више се обраћа пажња на начин 

на који се опходе према другим живим бићима. Индивидуални приступ добробити 

животиња је све раширенији, у коме се животиње гледају као индивидуе са својим 

правима, емоцијама и мислима. [3] 

Етика усмерена на животиње налаже морално уважавање појединачних 

животиња, а не само врста: оно што се догађа врсти је само од индиректног 

значаја, у мери у којој погађа појединачне животиње. [6] 

Ветеринари су посебно упознати с домаћим животињама (нпр. псима, 

мачкама), стога могу пружити високо компетентне савете и смернице за држање и 

бригу о тим животињама. Супротно томе, за неприпитомљене, егзотичне врсте 

(укључујући птице) тешко је добити компетентне савете, јер је релативно мало 

ветеринара који су специјализовани за те врсте. 

Припитомљене врсте, по дефиницији, су прилагођене животу у 

непосредној близини човека, али многе се егзотичне врсте суочавају са посебним 

изазовима прилагођавања на вештачке услове. 

Ако се прати EMODЕ (easy, moderate, difficult, extreme) систем мерења 

потешкоћа да се љубимац одгаја у складу са биолошким захтевима онда птице 

најчешће спадају у веома захтевнe категоријe (difficult i extreme). Што је птица 

већа и што има дужи животни век то се налази у вишем делу лествице бодовања, 

т.ј. теже је задовољити стандард добробити. Папагаји љубимци имају исте навике 

и биолошке особине као птице „слободне“ природе али услови у кавезу су сасвим 

другачији у односу на услове у природи.  

ЕМОDЕ није усмерен на специјализоване узгајиваче животиња, већ је 

најрелевантнији за почетнике и друге неспецијалисте и њихове могућности 

збрињавања кућних љубимаца.  



Варга Николета Дипломски рад Преглед литературе 

7 
 

Две су главне компоненте система ЕМОDЕ: добробит животиња користећи 

начела пет слобода; и јавно здравље и сигурност, што се односи на степене 

хигијенског управљања и физичке опасности који се подразумевају приликом 

држања животиње како би се избегао значајан ризик од повреда или преноса 

болести на власника или друге особе. Пет слобода односи се на одређене битне 

биолошке потребе животиња и власника за пружање тих потреба. 

Кавезно држање било које животиње, посебно када је реч о егзотичним 

животињама, у суштини укључује ограничавање животиње у нетипичном 

окружењу које је тешко одржавати и које је обично под произвољним 

управљањем власника са мало или нимало релевантног биолошког знања изван 

уобичајене праксе одгајивача.  

Птице (нпр. тигрице, нимфе, какаду) укључују широк спектар животиња 

којима је потребан значајно различит степен сложеног одржавања у затвореним 

окружењима; доступност, независност и квалитет смерница о нези, о превенцији и 

контроли повреда и болести је ограничена; постоје значајни зоонотски и често 

људски сигурносни ризици који захтевају пажљив менаџмент; животни век 

егзотичних птица је дуг (преко 10 година). С обзиром на то, њихов распон 

искључује "еаsy" тј. ''лако'' држање. [7] 

На основу Закона о добробити животиња [8] потребно је обезбеђивање 

услова у којима животиња може да остварује своје физиолошке и друге потребе 

својствене врсти, као што су исхрана и напајање, простор за смештај, физичка, 

психичка и термичка удобност, сигурност, испољавање основних облика 

понашања, социјални контакт са животињама исте врсте, одсуство непријатних 

искустава као што су бол, патња, страх, стрес, болести и повреде. 

Због притиска друштава за заштиту добробити животиња у Холандији, јула 

2014. године Холандија је постала прва земља у свету која је забранила одвајање 

младих папагаја од њихових родитеља док они не постану самостални (Besluit 

houders van dieren). [9] У земљама као што су Сједињене Америчке Државе и 

Велика Британија такође постоји притисак за спровођење таквог закона од стране 

друштава за заштиту животиња, као што су Animal Welfare Institute у САД и North 

Yorkshire Parrot Rescue из Велике Британије. 
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У Србији је тренутно проблем кријумчарење дивљих папагаја и не постоји 

значајан притисак на одгајиваче и закон, али како се повећава свест о утицају 

различитих начина узгоја на добробит птица, расте и притисак за кориговање 

закона о добробити у складу са свешћу људи. 

Незаконита промет забележена је у 222 случаја којима је погођено 213.388 

јединки, од којих су 4.884 живе. Живе јединке дивљих птица којима се најчешће 

тргује су птице певачице из породице зеба, као и неколико врста папагаја. 

Известан део птица које су биле предмет кријумчарења није одређен до нивоа 

врсте, па тако постоји податак о заплени 941 јединке разних врста папагаја 2017. 

године. [10] 

U radu ExNOTic: Should We Be Keeping Exotic Pets? аутори сматрају да није 

етички оправдано ручно храњење папагаја само у сврху добијања питомијих 

птица. Један од разлога је дугорочно задовољство власника ручно храњеним 

птицама које је генерално ниско управо због несвојственог понашања које се 

често примећује код на овај начин одгојених птица, и због неиспуњених 

очекивања власника. Из тог разлога, иако будући власници папагаја преферирају 

куповину што питомијих, ручно храњених птица, све чешће се поставља питање 

да ли се определити за ове птице из етичких разлога, ако ручно храњење 

потенцијално угрожава добробит ових животиња. Према мишљењу аутора 

најбоље кућне љубимце би представљали добро социјализовани, припитомљени 

папагаји отхрањени од стране родитеља. [11] 

 Како различити фактори могу да утичу на појаву болести и поремећаја 

понашања код птица, потребно је посветити посебну пажњу превенцији обољења 

и очувању њихове добробити. [12,13,14,15]



Варга Николета Дипломски рад Циљ и задаци истраживања 

9 
 

 

 

 

 

3.0. ЦИЉ И ЗАДАЦИ ИСТРАЖИВАЊА 
 

 

 

3.1. ЦИЉ ИСТРАЖИВАЊА 

 

 

Очекиване разлике у понашању између ручно храњених птица и птица 

отхрањених од стране родитеља су у начину њихове интеракције са људима и 

другим птицама. Ручно храњене птице се често патолошки везују за своје 

власнике што може прерасти у агресију и територијалност, такође, за oве птице се 

сматра да показују нижи ниво неофобије у односу на птице одгојене са 

родитељима, ретко показују бурне реакције и покушаје бекства у присуству нових 

људи и предмета. Ручно храњене птице су популарније међу купцима због своје 

питомости и привржености људима, али то такође може да доведе до стварања 

нереалних очекивања купаца. Међу одгајивачима птице отхрањене од стране 

родитеља су популарније, јер се ручно храњене птице сматрају лошим 

родитељима. 

Осим тога, ово истраживање се фокусира и на етичност ручног храњења 

папагаја према искуствима и мишљењима домаћих одгајивача на ову тему, па је 

циљ истраживања у оквиру овог дипломског рада да се утврди етички аспект 

ручног храњења птица. 
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3.2. ЗАДАЦИ ИСТРАЖИВАЊА 

 

 

Из постављених циљева произилазе следећи задаци: 

 Прецизирање сврхе интервјуа и појмова који се истражују 

 Припрема протокола интервјуа 

 Добијање сагласности и утврђивање термина интервјуа 

 Спровођење интервјуа 

 Транскрипција 

 Анализа података добијених током интервјуа 

 Упоређивање добијених података са доступном литературом и 

верификација донесених закључака 
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4.0. МАТЕРИЈАЛ И МЕТОДЕ 
 

 

4.1. МАТЕРИЈАЛ 

 

 

4.1.1. ОДГАЈИВАЧНИЦЕ 

 

 

 Узорак представљају 4 одгајивачнице егзотичних птица који су и чланови 

Удружења Одгајивача Ситних Животиња у Суботици. Једна од одгајивачница 

тренутно поседује 15 папагаја, две по око 100, и једна око 500 папагаја, и то 

следеће врсте: 

 

 Тигрица (Melopsittacus undulatus) 

 Певајући папагај (Psephotus haematonotus) 

 Источна розела (Platycercus eximius) 

 Браонухи молина (Pyrrhura molinae) 

 Венецуелански амазон (Amazona amazonica) 

 Плаво-жута ара (Ara ararauna) 

 Црвена ара (Ara macao) 

 Жако (Psittacus erithacus) 

 Жутоћуби какаду (Cacatua sulphurea) 

 Мала кина (Psittacula aleksandri) 

 Велика кина (Psittacula derbiana) 

 Мали александар (Psittacula krameri) 

 Велики александар (Psittacula eupatria) 
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 С обзиром да одгајивачи остају анонимни, одгајивачнице су означене 

бројевима I, II, III, IV. 

 Одгајивачница I се бави узгојем папагаја преко 40 година, али искључиво 

као хоби. Тренутан број папагаја на поседу је 15: 7 младих из овогодишњег легла 

и 4 родитељска пара врста: Мала кина, велика кина, мали александар и велики 

александар. Један од родитељских парова, врста мала кина, је ручно храњен. 

Одгајивачница се налази на ивици града, у мирном крају, са малим бројем људи. 

Папагаји се налазе у волијерама, са више од 2m
2
 места по папагају. Волијере 

имају спољашњи и унутрашњи део. Спољашњи део је наткривен и окружен 

дрвећем. Део дворишта са волијерама је ограђен зидом, који пружа добру 

изолацију од спољашње буке. Једини период године када бука представља 

проблем су празници (петарде и ватромет).  

 

Слика 1. Велики александар (мужјак лево, женка десно) 
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Слика 2. Млада велика кина 

 

Слика 3. Млад папагај потомак ручно храњеног пара малих кина (лево), албино 

мали александар, мужјак (средина), лутино мали александар, женка (десно) 

 

 Ручно храњени папагаји одвојени су од мајки у узрасту од неколико дана и 

одгојени су у дому, са различитим нивоом социјализације са људима. 
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 Одгајивач припрема сопствену смешу за ручно храњење папагаја сачињену 

од зрневља, концентрата за пилиће, витамина и воде. Гнезда су направљена од 

канти и пластичних кутија напуњених пиљевином, и грејана на млакој пећки. 

 Када се осамостале, папагаји прелазе на исхрану зрневљем, поврћем, 

зеленилом попут першуна и маслачка, затим јабукама, шаргарепом, и повремено, 

поготово у пролеће и јесен, јајима. Ради побољшања квалитета воде додаје се 

мала количина мацерираног белог лука.  

 

Слика 4. Велики александар, младунче старо неколико дана (аутор: одгајивач) 
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Слика 5. Велики александар младунци, старост око недељу дана  

(аутор: одгајивач) 

 

 

Слика 6. Велики александар младунци стари око месец дана (аутор: одгајивач) 
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Слика 7. Велики александар, ручно храњене птице старе око 2 месеца  

(аутор: одгајивач) 

 

 

Слика 8. Одрастао ручно храњен мужјак мале кине 

 

 Одгајивачница II се не бави ручним узгојем папагаја, али одгајивач има 

искуства са ручно храњеним папагајима и у блиској је сарадњи са 
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одгајивачницама које се баве ручним храњењем. Одгајивач има преко 30 година 

искуства у раду са папагајима. 

 Број папагаја на поседу је око 100, и то врсте певајући папагај и источна 

розела. Одгајивачница се налази на ивици града, у мирном крају, са великим 

бројем људи и слабом звучном изолацијом. Волијере за младе папагаје обезбеђују 

минимум 1m
2
 по папагају, имају спољашњи део са надстрешницом и унутрашњи 

део са храном, водом, и кућицама за гнезда. На дну кућица је набијена пиљевина, 

од које женке касније формирају гнездо. 

 Исхрана се састоји од мешавине зрневља, поврћа, зеленила попут першуна, 

маслачка, затим мале количине воћа, семена тује, додатка исхрани попут 

суплемената гвожђа и јода и додатака витамина и минерала. У пролеће и јесен се 

поготово користе додаци исхрани и зрневље са већим садржајем масти, попут 

семена сунцокрета. Уместо јаја, за папагаје се припремају сушене пишкоте, 

понекад, са додатком меда, поготово у период када су у гнезду младунци. У воду 

се додају мале количине јабуковог сирћета ради побољшања квалитета и смањења 

pH. 

 Родитељски парови се држе у затвореном, звучно изолованом простору. 

Младунци се премештају у отворене волијере када почну да лете, ради јачања 

мишића, вежбања способности летења, и социјализације.  

 Папагаји се ретко хватају, изузев за потребе здравствених прегледа и 

транспорта. 
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Слика 9. Пар певајућих папагаја, мужјак (лево) и женка (десно) 

 
 

Слика 10. Источне розеле разних варијетета: Женка, мајка, у кућици, са 

младунцима старим месец дана 
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Слика 11. Млад пар (женка лево, мужјак десно) рубино розела (веријетет источне 

розеле) 
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Слика 12. Унутрашњи део једне од волијера, и млада рубино розела (веријетет 

источне розеле) 

 

 Одгајивачница III не бави се ручним храњењем, али има информације из 

сопственог искуства кроз дугогодишњи рад са папагајима, поготово тигрицама, и 

од стране других одгајивача из Удружења Одгајивача Ситних Животиња. 

Одгајивач има преко 40 година искуства у раду са птицама.  

На поседу се налази око 100 птица врсте тигрица.  

 Одгајивачница се налази у релативно мирном крају унутар града, са 

повременом буком, поготово од стране деце и аутомобила. Волијере су величине 

око 5m
2 

и више родитељских парова дели једну волијеру. Папагаји се не хватају 

осим за потребе транспорта и прегледа. 

 Исхрана се састоји од зрневља, поврћа, затим јаја и додатка исхрани попут 

суплемената гвожђа и јода који се поготово користе у пролеће, пред сезону 

парења. У воду се додаје мала количина сирћета зелене јабуке ради смањења pH 

воде, побољшања квалитета и трајности. 
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 Одгајивачница IV се бави скоро искључиво ручним храњењем папагаја. 

Велики број папагаја нема контакта са родитељима јер се већина јаја инкубира у 

инкубаторима ради већег процента излегања и добијања више јаја годишње. 

Одгајивачи имају око 10 година искуства у раду са папагајима. Одгајивачница се 

налази на периферији насеља у општини Суботица, у мирном крају. Посед је 

велик и волијере су добро звучно изоловане.  

 
 

Сликa 13. Волијере одгајивачнице IV (аутор: одгајивач) 

На поседу се налази око 500 папагаја, од којих је већина ручно храњена, 

укључујући родитељске парове и младе ручно храњене птице врста браонухи 

молина, венецуелански амазон, плаво-жута ара, црвена ара, жако и жутоћуби 

какаду. 
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Сликa 14. Ручно храњен жако папагај (аутор: одгајивач) 

 

 
 

Слика 15. Пар ручно храњених црвених ара (аутор: одгајивач) 
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Слика 16. Ручно храњена плаво-жута ара (аутор: одгајивач) 

 

Ручно храњени папагаји се пре осамостаљивања хране комерцијалном 

храном за ручно храњење папагаја. Гнезда за ручно храњене птице су пластичне 

или дрвене кутије, са подлогом од пиљевине, грејане на млакој подлози. Касније 

птице прелазе на мешовиту исхрану, у којој доминирају комерцијалне смеше за 

одређене врсте папагаја. Пре почетка и током сезоне парења додају се суплементи 

сачињени од јаја и меда, и суплементи витаминa. 
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4.1.2. ПАПАГАЈИ 
 
 

Узраст до којег се прате промене и разлике понашања међу папагајима су 

прве четири године живота, када су и даље или у поседу одгајивача, или су нови 

власници и даље у честом контакту са одгајивачима. Посматране врсте достижу 

полну зрелост у старости од две или више година. Истраживање обухвата 

посматрање и дискусију о понашању младих птица, тачније младунаца пре 

завршетка пубертета, и њихових родитеља. Прати се начин интеракције птица са 

људима и другим птицама (патолошко везивање за власнике, агресија и 

територијалност), учесталост и карактеристике вокализације, стереотипије, 

чупање пера, успешност парења и отхрањивања младих и сл. 

 

 

4.2. МЕТОДЕ 
 

 

 Кориштене су следеће методе: индивидуални полуструктуирани интервју и 

компаративни метод.  

 

ИНТЕРВЈУ 

Интервју је дескриптивни метод извођења квалитативних истраживања 

који нам омогућава разумевање и описивање одређених појава, појмова и 

друштвених ставова и чињеница.  

Предности интервјуа су флексибилност и могућност дубљег разумевања 

тражених информација.  

Мане могу бити субјективност и сугестивност. 

 

Фазе интервјуа су: 

 Тематизовање - одређивање сврхе интервјуа и појмова који се 

истражују; 

 Дизајн - Дефинисање процеса интервјуисања преко кога се 

остварује сврха интервјуа; 
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 Интервју - Спровођење интервјуа; 

 Транскрипт - Писање преписа интервјуа; 

 Анализирање - Одређивање значења скупљених информација у 

складу са сврхом истраживања; 

 Верификовање - Проверавање валидности материјала и донесених 

закључака; 

 Извештавање - Записивање стеченог знања. 

 

Постоји 3 типа интервјуа у зависности од степена планирања и структуре. 

Тип интервјуа кориштен у овом истраживању је полуструктуирани интервју у 

којем истраживач поставља унапред формулисана али отворена питања. Ово 

омогућава истраживачу контролу над садржајем и правцем разговора, али и  

посматрање, долажење до података који нису очекивани, и дозвољава постављање 

додатних питања. Овај тип интервјуа је флексибилан и погодан за истраживања 

где је потребно дубинско сагледавање неких појава и где је важно лично искуство 

испитаника. 

 

Питања 

Питања у вези са начином одгоја: 

1. Када се младунци одвајају од родитеља у сврху ручног храњења? 

2. У каквом окружењу (у кући, у волијери, са другим птицама или 

одвојено, у инкубатору, кавезу) се држе папагаји пре полетања (пуног 

оперјавања и вежбања вештина летења)? 

3. У каквом окружењу (у кући, у волијери, са другим птицама или 

одвојено, у кавезу) се држе одрасли папагаји и млади папагаји након 

полетања (почели да развијају вештине летења)? 

4. Чиме и како се хране млади ручно храњени папагаји? 

5. Чиме се хране одрасли папагаји, поготово у време отхране младунаца? 

6. Да ли се ручно храњени папагаји држе са другим папагајима исте или 

различите врсте? 
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Питања у вези са разлозима опредељења за ручно храњење: 

7. Зашто се определити за ручно храњење у поређењу са отхрањивањем од 

стране родитеља? 

8. Да ли будући власници преферирају ручно храњене папагаје? 

9. Да ли су ручно храњени папагаји приврженији људима? 

 

Питања у вези са етиком и последицама ручног храњења: 

10. Каква је реакција родитеља на одвајање од младунаца или јаја? 

11. Каква је реакција младих на одвајање од родитеља? 

12. Да ли постоји разлика у социјализацији (у понашању и међусобним 

односима) ручно храњених папагаја са другим папагајима? 

13. Да ли постоје потешкоће у парењу и размножавању ручно храњених 

папагаја у поређењу са папагајима отхрањеним од стране родитеља? 

14. Колико често код ручно храњених папагаја настају патолошке везе са 

људима (виде их као родитеље или партнере)? 

15. Да ли су ручно храњени папагаји склонији агресивном понашању? 

16. Да ли ручно храњени папагаји имају проблеме са одржавањем хигијене 

перја (чишћење перја кљуном, купање)? 

17. Каква је разлика (више или мање) у броју угинућа младих и број 

излегања јаја у инкубатору у поређењу са онима о којима се брину (јаја на 

којима седе и младунци које отхрањују) родитељи? 

18. Да ли је неофобија, то јест страх од нових предмета и људи, више 

изражена код папагаја отхрањених од стране родитеља? 

19. Да ли су ручно храњени папагаји склонији чупању перја и 

самоповређивању? 

20. Да ли су ручно храњени папагаји склонији имитирању људског говора 

и звукова (из људског окружења) него вокализација карактеристичних за 

њихову врсту? 

21. Да ли ручно храњени папагаји чешће показују стереотипно понашање 

(вриштање, репетитивне покрете)? 
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 Упутство 

- Контактирање одгајивача и утврђивање термина интервјуа 

- Спровођење интервјуа: 

 Састанак са одгајивачем: сви интервјуи, осим са одгајивачем 

одгајивачнице III, су обављени унутар одгајивачница 

 Постављање унапред формулисаних али отворених питања и дискусија 

 Укратко записивање одговора и коментара одгајивача током разговора 

- Записивање пуних одговора одгајивача на постављена питања, уз помоћ 

белешки записаних током интервјуа. 

 

КОМПАРАТИВНИ МЕТОД 

Компаративни метод је концепт упоређивања који се састоји у посматрању 

сличности и разлика између две или више појава. Компарација као научна метода 

је систематски поступак којим се проучавају односи, сличности и разлике између 

две појаве са циљем да се изведу одређени закључци. 
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5.0. РЕЗУЛТАТИ ИСТРАЖИВАЊА СА ДИСКУСИЈОМ 

 

 

 У току августа и септембра 2020. године обављени су интервјуи са 

одгајивачима папагаја који имају различите нивое знања и искуства са ручним 

храњењем папагаја. Резултати интервјуа, подељени у 3 категорије: начин одгоја, 

разлози опредељења за ручно храњење, и етика и последице ручног храњења, су 

приказани у табелама 3, 4 и 5. 

 

Табела 3. Одговори на питања у вези са начином одгоја 

1. Када се младунци одвајају од родитеља у сврху ручног храњења? 

I 

Ја их одвајам неколико дана након излегања. Остају са мајком да би 

добили ткз „млеко” које им јача имунитет. Папагаји који га не 

добију расту спорије, лакше се разболе и нису тако лепи и напредни 

као папагаји који га добију. 

II 

Могу се одвојити као млади, обично зато што женка није добра 

мајка, али људи које лично познајем их одвајају када су још у јајету 

и стављају у дигиталне инкубаторе. 

III 

Зависи од мајке. Ако није неопходно да птица буде ручно храњена, 

увек је боље да је отхрањена од стране родитеља. Али многи, ако 

имају могућности, их одвајају пре излегања. 

IV 
Ми јаја стављамо у инкубаторе. Лакше их је тако пратити и држати 

све под контролом. 

2. У каквом окружењу се држе папагаји пре полетања? 

I 

Они отхрањени од стране родитеља су у унутрашњем делу волијера, 

у кућици, док сами не изађу или их мајка не избаци. А ручно 

храњени су у кући, у пластичној канти од фарбе, са пиљевином 

(иста која се користи за гнезда у кућицама) на млакој пећки. Сви су 

на топлом и мирном месту. Волијере и кућице проверавам једном 

дневно, проведем у томе сат времена, а ручно храњене треба 

хранити свака два сата у првих месец дана тако да се много времена 

проводи са њима. 

II 

Имам само отхрањене од стране родитеља, а они су са родитељима у 

посебном делу. Сви су унутра. Сваки пар има своју собицу, са 

решеткама само са предње стране. У кућицама са гнездима је 

пиљевина која се припрема тако што се прво пиљевина накваси и 

добро сабије, и женка од тога направи гнездо какво јој одговара. 

Млади остају у гнезду најчешће док их мајка не избаци. 
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III 

За тигрице у гнезду користим или филц, или пиљевину, или оба али 

то је ређе. Са пиљевином папагаји имају више слободе да праве 

гнездо по вољи али ствара мање прашине него пиљевина, а прашина 

и ситна пиљевина могу да им изазову проблеме са дисањем, очима 

или да им се улепе за прсте. 

IV 

Имамо само ручно храњене папагаје. Они се држе у дрвеним 

кутијама, сличним кућицама које имају папагаји који се отхрањују 

од стране родитеља. Ако имамо више папагаја неки се држе у 

пластичним кутијама, мада им је мрачније и мирније у дрвеним. На 

дну кутија је пиљевина. И држе се сви у топлој просторији, и млади 

се греју додатно на млакој пећки. Када оперјају боље одржавају 

температуру па им не треба додатно грејање. 

3. У каквом окружењу се држе одрасли папагаји и млади папагаји након 

полетања?  

I 

Ако нису ручно храњени држим их заједно са родитељима још 

неколико месеци. Обично родитељима не смета ако се одвоје од 

младих раније али неки знају да прогризу кроз жицу кавеза како би 

дошли до својих младунаца. Одгајивач којег познајем је имао 

мужјака малог александра који је прогризао жице 2 волијере да би 

дошао до својих птића. Када млади порасту и имају неких 4-6 

месеци, онда их премештам у посебне волијере. 

Ручно храњени исто иду напоље у волијере. Забавно је имати их у 

дому, али боље је за њих да имају свој дом и да су ближе природи. 

Мој мужјак мале кине је живео у дому годину дана али боље му је у 

волијери са сопственом врстом. 

II 

Када крену да лете често, и самостално да једу, пребацују се у 

велике волијере са унутрашњим и спољашњим делом. Тамо имају 

места да науче да лете, и да ојачају мишиће. 

Родитељске парове за размножавање држим у посебном делу, они 

немају спољашњи део. Ван сезоне парења се пребацују у волијере са 

спољашњим делом да би ојачали за следећу сезону. Увек је боље за 

папагаје да имају што више места и да су што ближе природи, 

окружени са што више зеленила. 

III 
Сви су у волијерама и ако се не свађају онда остају у истој волијери 

до следеће сезоне, и онда младе пребацујем у посебну волијеру.  

IV 

Када крену много да лепршају и лете, млади великих врста иду 

напоље у волијере а мале врсте остају унутра али се стваљају у 

кавезе довољно велике да вежбају летење. 

4. Чиме и како се хране млади ручно храњени папагаји? 

I 

Ја сам им сам правио смеше, од зрневља, концентрата за пилиће, 

витамина и воде. Најважније је погодити добру густину и 

температуру, да се не би оштетила вољка. Углавном је боље да је 

више воденаста храна да се не би дуго задржала у вољци и почела да 

трули. 

А храним их из малог шприца свака 2 сата, између 6 сати ујутру и 10 

сати увече. 

II 
Људи за које знам да се баве ручним храњењем кажу да је 

комерцијална храна за младе папагаје одлична за то. 

III То не знам. 
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IV 

Користимо комерцијалне хране за ручно храњење. Лако их је 

припремити. Треба само пратити тачно колико воде треба додати. 

Ако је превише густа задржаће се предуго у вољци а ако је превише 

течна већа је шанса да птица удахне храну од чега могу угинути. И 

треба пазити на температуру да се не би опекла вољка. Треба пазити 

и на брзину пражњења вољке, и врсту папагаја јер су неке 

подложније стази. 

Младунци се хране на свака 3-4 сата помоћи шприца са металним 

тубусом, тако да се храна ставља директно у вољку и мања је шанса 

да је удахну. 

5. Чиме се хране одрасли папагаји, поготово у време отхране младунаца? 

I 

Исхрана им је разноврсна. Дајем им зрневље, поврће, јабуке, 

маслачак, орахе, јаја, и у пролеће кору од зове која је природни 

антипаразитик. 

II 

Добијају зрневље, у сезони парења поготово много сунцокрета и 

проса, першун, додатке гвожђа, јода, витамина и минерала. Јаја не 

дајем јер брзо труле па се разболе младунци ако их тиме родитељи 

нахране. Правим им сушене посне пишкоте и у то понекад додајем 

мед и додатке витамина и минерала.. 

III 
Храним их зрневљем, воле зеленило као што је маслачак, јаја, и 

додајем додатке гвожђа и јода. 

IV 

Користимо посебно припремљену храну за сваку врсту папагаја 

посебно, а током сезоне парења додајемо суплементе сачињене од 

јаја, меда, и додатке витамина и минерала. 

6. Да ли се ручно храњени папагаји држе са другим папагајима исте или 

различите врсте? 

I 
Папагаји из истог легла се држе заједно. Понекад имамо више врста 

у исто време и они одрастају заједно, у истој просторији. 

II 

Колеге држе велики број папагаја у једној просторији, тако да 

папагаји проводе време са другим птицама, али све мисле да су 

људи. 

III 
Да, колико ми је познато, држе се са другим папагајима, најчешће 

исте врсте тј из истог легла. 

IV 
Да, сва гнезда се држе заједно, тако да да ли су иста или различита 

врста само зависи од тога које младе имамо у том тренутку. 

На питање времена одвајања младунаца или јаја од родитеља већина 

одгајивача је навела одвајање јаја и њихово инкубирање у инкубаторима као 

прихватљиво, или чак преферирано, време и начин почетка процеса ручног 

храњења, поготово ако су се одрасли папагаји показали као лоши родитељи. Само 

један одгајивач је навео да преферира одвајање младунаца од родитеља у старости 

од неколико дана како би им омогућио добијање ткз. птичјег млека. То је млеко из 

вољке које представља секрет из слузокоже вољке матичних птица којим се хране 

младе птице у првих неколико дана живота. С обзиром на то да ово млеко не 

садржи само хранљиве материје за младе птице, углавном протеине, 
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аминокиселине и масне киселине, већ има и својства јачања имунитета због 

присуства антиоксиданса и антитела одраслих птица, верује се да игра значајну 

улогу у здрављу младих птица у развоју. 

Mладе птице свих одгајивача које се ручно хране се држе у загрејаним 

просторијама и имају међусобни контакт. Одрасле птице се најчешће држе у 

волијерама са спољашњим и унутрашњим делом, осим у случају једне 

одгајивачнице која држи расплодне парове у унутрашњим волијерама, и друге 

која ручно храњене мале врсте папагаја држи у кавезима у кући. 

Два од испитаних одгајивача користи или познаје одгајиваче који 

примарно користе комерцијалне смеше за ручно храњење младих папагаја, док 

један припрема сопствене смеше. За исхрану старијих младунаца и одраслих 

папагаја 3 од 4 одгајивача су се определила за храну на бази зрневља, воћа и 

поврћа са повременим додатком јаја, припремом сувих пишкота, суплемената 

минерала и витамина, уместо комерцијалних готових смеша за папагаје. 

Табела 4. Одговори на питања о разлозима опредељења за ручно храњење 

7. Зашто се определити за ручно храњење у поређењу са отхрањивањем од 

стране родитеља? 

I 

У мом искуству, само сам радио ручно храњење када женке папагаја 

нису биле добри родитељи и угињавали су им младунци из било ког 

разлога. И ручно храњени папагаји су скупљи, и међу људима који 

желе папагаја кућног љубимца су популарнији, али је ручно 

храњење временски захтевније, иако за мене није пуно скупље. 

Многи одгајивачи желе што више младунаца годишње па зато ручно 

хране и рано одвајају младе од родитеља, али то није здраво за 

папагаје. Поготово женке се јако брзо изморе и често краће живе ако 

се форсирају да имају више од 2 легла годишње. 

II 

Ручно храњене птице су тражене скоро искључиво међу власницима 

који хоће кућне љубимце, јер су питомије. Ручно храњене птице су 

скупље јер је скупље и временски захтевније ручно храњење. И ако 

се јаја инкубирају у инкубатору проценат излегања је скоро 100% за 

оплођена јаја. И број преживелих младунаца је већи јер нису сви 

папагаји подједнако добри родитељи. Одвајањем младунаца од 

родитеља добија се већи број легала и младунаца, може и до 4 легла 

годишње, али то не би требало да се ради сваке године јер превише 

исцрпи родитеље. 

III 

Ручно храњени папагаји су питомији, више воле да проводе време са 

људима, па су популарни међу људима који желе кућног љубимца, и 

скупље су па одгајивачи који имају услове и муштерије више воле 

ручно храњење. 
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Одгајивачи су као разлоге опредељења за ручно храњење навели већу 

питомост и популарност ручно храњених папагаја међу власницима, већу цену 

ручно храњених папагаја услед веће цене и времена потребних за ручно храњење, 

могућност добијања већег броја младунаца током године. 1 од одгајивача је навео 

и папагаје који су лоши родитељи као разлог одвајања младунаца од родитеља, и 

свратио је пажњу да је папагаје у сваком случају потребно социјализовати како би 

били питоми. 

 У литератури се често помиње да одвајање младунаца од родитеља 

изазивају стрес и успорен раст, као и да ова метода одгоја лишава папагаје 

родитељског контакта који је потребан за развој нормалних сексуалних и 

социјалних преференци, што смањује репродуктивни успех. Интервјуисани 

одгајивачи тврде да младунци у тренутку одвајања нису довољно везани за 

родитеље да би им одвајање изазвало стрес али само један се не слаже са тврдњом 

да ручно храњени папагаји имају смањен репродуктивни успех услед сопственог 

искуства и успеха са малим бројем папагаја. 

 

 

IV 

Ако се јаја одвајају од родитеља, проценат излегања и 

преживљавања младих је много већи. Папагаји су мирнији и 

приврженији људима. Поготово велике врсте су питомије, а њих је 

тешко припитомити и научити како да се односе према људима 

касније ако нису ручно храњени.  

Цена ручно храњених птица је већа, због веће цене одгоја и 

утрошеног времена. 

8. Да ли будући власници преферирају ручно храњене папагаје? 

I Да. 

II Да. 

III Да. 

IV Да. 

9. Да ли су ручно храњени папагаји приврженији људима? 

I 

Да, али само ако се проводи време са њима. Ако нису 

социјализовани, неће бити питомији од папагаја отхрањених од 

стране родитеља. Чак ако се доведе друга птица или, код неких је 

довољно само огледало, постаће мање привржене човеку јер их увек 

више привлаче друге птице. 

II Да. 

III Да. 

IV Да. 
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Табела 5. Одговори на питања у вези етичности и последица ручног храњења 

10. Каква је реакција родитеља на одвајање од младунаца или јаја? 

I Лично, не волим да их одвајам пре него што се млади потпуно 

осамостале, али многи их одвајају и већина папагаја добро то 

поднесе. Обично убрзо после тога се поново паре и дају ново легло. 

Али неке женке и мужјаци проводе целе дане тражећи своје 

младунце, дозивајући их, прогризају жице волијера, или женке само 

седе у празном гнезду. 

II Неки падну у депресију или паниче. Неки одгајивачи њима стављају 

вештачка јаја и то им помаже. Али већина брзо после одвајања даје 

ново легло. 

III Већина даје ново легло после губитка или одвајања од тренутног 

легла. Неће сви да дају брзо ново легло, али велика већина нема 

лошу реакцију на то. 

IV Ми их одвајамо чим приметимо да су снели јаја. Већина не створи 

асоцијацију са својим леглом, јер се јаја тако брзо однесу. И брзо се 

опораве и они који постану благо депресивни. 

11. Каква је реакција младих на одвајање од родитеља? 

I Они се тако млади одвајају да не знају разлику. За њих су људи 

родитељи. Али то значи да човек мора да их научи свему, на пример 

како да се понашају, како и шта да једу. Ручно храњене птице би јеле 

из шприца цео живот када би им се дозволило. 

II Осим тога што мисле да су им људи родитељи, немају реакцију 

пошто су веома млади одвојени, пре импринтинга. 

III Млади се не сећају родитеља тако да немају лоше реакције у вези 

одвајања од њих. 

IV Јаја се инкубирају и излежу у инкубатору, тако да немају никакву 

везу са родитељима. Импринтују на људе и мисле да су им они 

родитељи. 

12. Да ли постоји разлика у социјализацији ручно храњених папагаја са 

другим папагајима? 

I У мојем искуству не. Свака птица је другачија. Имам ручно храњене 

птице које су одличне са другим птицама, а имам отхрањене од 

стране родитеља (нпр. женка малог александра) које су агресивне 

према другим птицама. 

II Да. Ручно храњене птице мисле да су људи. Тако да многе са другим 

птицама не знају како да се односе.  

III Да, мада ће птице увек више волети друштво других птица али 

ручно храњене често нису добре са другим птицама. 

IV Одгајају се са човеком и другим птицама из легла, тако да, бар са 

птицама са којима су одрасле и са паром, немају проблема. Али са 

другим птицама имају чешће проблем у односу на отхрањене од 

стране родитеља. 

13. Да ли постоје потешкоће у парењу и размножавању ручно храњених 

папагаја у поређењу са папагајима отхрањеним од стране родитеља? 

I Не. Ја имам мој ручно храњени пар и одлични су родитељи. Имали 

су ове године легло, 5 младих, и сви су одлично. Тако да не бих 

рекао да су ручно храњени папагаји лоши родитељи. 

II Да. Ручно храњени папагаји нису за расплод, зато их одгајивачи 
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неће. Имају много проблема са формирањем веза са другим птицама 

јер мисле да су људи и немају добре социјалне сподобности. 

III Колико ми је познато, да. Одгајивачи не желе ручно храњене 

папагаје јер нису добри родитељи или уопште неће да се паре. 

IV Ручно храњени папагаји генерално нису добри родитељи. Могу 

формирати парове, мада и то је некада тешко. 

14. Колико често код ручно храњених папагаја настају патолошке везе са 

људима (виде их као родитеље или партнере)? 

I Често. Тако су одгојени да мисле да су иста врста као и људи. И 

папагаји не воле промене. Поготово ручно храњени папагаји су 

веома везани за људе и не подносе добро одвајање од њих. Многи 

људи не знају да папагајима треба константна пажња. Већина када 

има времена проводи цео дан са кућним љубимцем, а када имају 

пуно посла скоро их потпуно занемаре, и то може психички да 

уништи папагаја. 

II Ови папагаји мисле да су им људи родитељи или пар. Зато нису 

добри са другим птицама. Више воле људе јер мисле да су једни од 

њих. 

III Чуо сам да ручно храњени папагаји мисле да су људи, и да имају 

такве везе са људима често. 

IV Увек, поготово да мисле да су им родитељи. Ако имају свог пара 

неће се тако везати за човека али и даље ће на људе гледати као део 

породице.  

15. Да ли су ручно храњени папагаји склонији агресивном понашању? 

I Не, то зависи од темперамента самог папагаја. Ручно храњени са 

којима ја имам искуства су чак мирнији. Али генерално су женке 

агресивније од мужјака. 

II Не. Можда они који мисле да им је један човек партнер па постану 

превише заштитнички настројени. 

III Не, колико је мени познато. 

IV Не, поготово ако су добро социјализовани, веома су нежни са 

људима. 

16. Да ли ручно храњени папагаји имају проблеме са одржавањем 

хигијене перја? 

I Не. 

II Не. 

III Не. 

IV Не. 

17. Каква је разлика (више или мање) у броју угинућа младих и број 

излегања јаја у инкубатору у поређењу са онима о којима се брину 

родитељи? 

I Мањи је број угинућа младих и већи је број излегања. 

II Мањи је број угинућа младих и већи је број излегања. Проценат 

излегања јаја у инкубаторима је скоро 100%, за оплођена јаја, 

наравно. 

III Мањи је број угинућа младих и већи је број излегања. 

IV Мањи је број угинућа младих и већи је број излегања. 

18. Да ли је неофобија, то јест страх од нових предмета и људи, више 
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изражена код папагаја отхрањених од стране родитеља? 

I Зависи. Нових ствари и људи се сви боје. Али ручно храњени су 

мало мирнији са људима. 

II Не знам, али рекао бих да се сви папагаји подједнако боје нових 

ствари. 

III Не знам. 

IV Сви папагаји се боје нових ствари. Али ручно храњени више верују 

људима, тако да ако им човек којем верују покаже неки нови 

предмет углавном ће се брже престати бојати тог предмета. 

19. Да ли су ручно храњени папагаји склонији чупању перја и 

самоповређивању? 

I То зависи од услова држања. Али у вези са ручно храњеним 

птицама, највише их погађа мањак пажње власника. Знам неколико 

папагаја који су се очуперали када су њихови власници отишли на 

летовање без њих, или када су променили дом. Поготово промена 

власника толико погоди папагаја да се никада не опораве. 

II Не. То зависи од услова. Папагаје не треба остављати саме дуже 

време, не треба их држати на малом, и мрачном месту, без икакве 

забаве. Услови што ближе природи су увек најбољи. 

III Не бих рекао. Можда их више погађа одсуство власника, али свака 

птица може тако реаговати ако се држи у неадекватним условима. 

IV Ако се држе у добрим условима и нису сами, без забаве и других 

птица, и нису доживели велике промене, нису склони чупању перја. 

20. Да ли су ручно храњени папагаји склонији имитирању људског говора 

и звукова него вокализација карактеристичних за њихову врсту?  

I Да. Мада то зависи од птице. Није свака птице подједнако 

музикална. Такође зависи од анатомије ларинкса, и од врсте. Не 

може свака врста птице исте звукове да произведе. На пример, жако 

папагаји су познати као највеће причалице.  

Неке птице ће брже научити од других. Али ручно храњене, 

поготово добро социјализоване са којима се проводи много времена, 

ће обично брже научити звукове које праве људи. 

II Колико знам, рекао бих да да. Пошто су приврженији људима и 

више времена проводе са њима. 

III Колико ми је познато, да, јер мисле да су им људи родитељи па се 

више труде да комуницирају са њима на исти начин. 

IV Да. Ручно храњени имају више мотивације да имитирају људе јер су 

тако блиски са њима. Али неће научити много звукова ако им се не 

понављају и ако се не проводи време са њима, мада неки, као жако, 

могу да имитирају звук и после првог пута. 

21. Да ли ручно храњени папагаји чешће показују стереотипно понашање 

(вриштање, репетитивне покрете)? 

I Не. Ако се држе у добрим условима, неће имати такво понашање. 

II Не, ако су у адекватним условима. 

III Не знам, али на основу тога што сам чуо од колега, не. 

IV Не. Не би требали показивати такво понашање ако су у добрим 

условима, исто као и чупање перја. 
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Сви одгајивачи су се сложили да већина папагаја добро подноси одвајање 

од својих младунаца или јаја, и да младунци у тренутку одвајања немају развијену 

везу са родитељима и не показују негативне реакције везане за одвајање од 

родитеља. Наведено је да само мали број одраслих папагаја показује пролазне 

знаке депресије, летаргије или анксиозности након одвајања од младунаца или 

јаја. Сви одгајивачи се слажу да ручно храњене птице чешће формирају 

патолошке везе са људима, које гледају као припаднике своје врсте и, у неким 

случајевима, као своје партнере према којима могу постати заштитнички 

настројени што доводи до агресије. 3 од 4 одгајивача се слажу да ручно храњене 

птице чешће показују агресивно понашање према другим птицама, и имају 

проблеме са парењем и формирањем парова. 

 Сви одгајивачи су се сложили да ручно храњени папагаји немају проблема 

у одржавању хигијене перја, да их је лакше научити да говоре, да не чупају перје 

и не показују друге поремећаје понашања, као што су прекомерне вокализације 

(када нормалне вокализације постају продужене и понављајуће, оне се сматрају 

ненормалним и могу указивати на досаду или стрес), стереотипно понашање 

(стереотипије су дефинисане као обрасци понашања који се понављају, 

инварирају и немају очигледан циљ или функцију. Иако се прецизна етиологија 

ових понашања још увек не разуме, сугерисано је да се стереотипије развијају код 

животиња смештених у окружењима која су суптимална у једној или више 

димензија), уколико се држе у адекватним условима. 2 од 4 одгајивача сматрају 

да, иако све птице показују одређен ниво неофобије, ручно храњене птице 

показују мањи ниво неофобије, а 2 одгајивача су одговорила да не знају са 

сигурношћу да ли постоји разлика, највероватније јер немају директног искуства 

са ручним храњењем. Истраживање аутора у литератури такође је показало да 

ручно храњене птице не показују нижи ниво неофобије након прве године живота 

у поређењу са  птица отхрањених од стране родитеља. 

 Број угинулих младунаца је, према свим испитаним одгајивачима, мањи, а 

број излегања оплођених јаја већи код ручно храњених младунаца и инкубираних 

јаја. 

 У литератури се наводи да за родитеље губитак легла може бити веома 

трауматичан, и депресија и летаргија су уочени поготово код већих папагаја као 
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што су какаду и ара. Ова депресија понекад пређе и у теже поремећаје понашања, 

као што су агресија, чупање пера, анорексија. Интервјуисани одгајивачи су навели 

само благу депресију или ретке случајеве анксиозности као негативне реакције 

одраслих папагаја на одвајање од легла, а тврде да се други поремећаји понашања 

јављају као последица неадекватних услова држања птица. 

Већина птица у заточеништву се држи у волијерама, као украсне птице, 

селекционисане за разне варијетете боја, али не и за питомост и приврженост 

људима. Папагаји у заточеништву имају исте навике и биолошке особине као 

птице „слободне“ природе али услови у кавезу су сасвим другачији у односу на 

услове у природи. То су неки од разлога због којих се папагаји не сматрају 

добрим кућним љубимцима. [7] 

С једне стране, контролисано окружење може изгледати идеално јер пружа 

слободу од несташице хране, предатора и екстремних климатских промена. Али у 

исто време, многа окружења у заточеништву су прилично ограничена у погледу 

простора, сложености и могућности испољавања природних облика понашања у 

поређењу са окружењима индивидуа које живе слободно. Да бисмо разумели како 

околина у заточеништву може утицати на добробит папагаја, неопходно је да прво 

разумемо понашање папагаја у природи и како се то разликује од понашања 

папагаја у заточеништву. 

Птице које су храњене ручно су толико популарне јер: питомије су, више 

воле контакт са људима и боље су адаптиране на живот као кућни љубимци, имају 

већу вероватноћу да проговоре. Међутим, ручно храњење је временски и 

технички захтевно и литература указује на то да ове птице показују бројне 

бихевиоралне поремећаје. Позитивне последице ручно храњења по папагаје нису 

многобројне, и не трају дуго, као нпр. смањена неогобија. [2] 

Последице ручног храњења по одгајиваче огледају се у добијању више 

младунаца и вишим процентом њиховог преживљавања, али одгајивачи наводе да 

већи број легла годишње исцрпљује птице. Такође је скупље и временски 

захтевније ручно хранити папагаје, зато многи одгајивачи наводе да преферирају 

птице отхрањене од стране родитеља, јер је једноставније, јефтиније, и лакше 

размножавање јер се сматра да већина ручно храњених има проблеме са парењем 

и одгојем младих. 
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Многи одгајивачи птица желе да добију минимум два легла годишње, али 

то може бити велики стрес за родитељске птице и довести до смањене 

способности и воље за размножавањем, поготово ако јаја увек нестану из гнезда. 

Постоји могућност да родитељи изгубе вештину успешног одгоја ако им се дуже 

време не дозволи да сами одгоје своје младунце, и са тиме губе вредност. [4] 

Кавезно држање било које животиње, посебно када је реч о егзотичним 

животињама, у суштини укључује ограничавање животиње у нетипичном 

окружењу које је тешко одржавати и које је обично под произвољним 

управљањем власника са мало или нимало релевантног биолошког знања изван 

уобичајене праксе одгајивача. [7] За купце који желе кућног љубимца и који су 

спремни да плате више за ручно храњене птице, могу добити птице које су 

спремније да науче да говоре, приврженије људима, али и више зависе од људи на 

шта многи власници нису спремни, поготово јер папагаји живе веома дуго. 

Пет слобода односи се на одређене битне биолошке потребе животиња које 

власници требају подмирити: 

1. слобода од глади, жеђи и неухрањености - слободним приступом пијаћој 

води и храни за одржавање пуног здравља и снаге;  

2. слобода од болести и повреда - спречавањем болести или повреда и 

осигуравањем брзе дијагнозе и лечења животиња ако до њих дође;  

3. слобода од физичког и топлотног некомфора - пружањем одговарајућег 

окружења, укључујући склониште и угодно одмаралиште;  

4. слобода од страха, дистреса, негативног психолошког статуса - 

осигуравањем услова који избегавају менталну патњу и  

5. слобода испољавања природног понашања - осигуравањем довољно 

простора, одговарајућих садржаја и друштва животиње властите врсте. [8] 

На питање да ли треба потпуно забранити ручно храњење у Србији не 

постоји једноставан одговор. Због притиска друштава за заштиту добробити 

животиња у Холандији, јула 2014. године Холандија је постала прва земља у свету 

која је забранила одвајање младих папагаја од њихових родитеља док они не 

постану самостални. Овај закон покрива Пситацине, и изриче новчане и затворске 

казне за прекршиоце. Закон је подстакнут питањима о добробити животиња због 

растућег броја аутора који повезују ручно храњење са разним поремећајима 
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здравља птица касније у животу. [9] Одгајивачи у Холандији и другим државама 

сматрају да закон није оправдан. Нпр, насупрот тврдњама из литературе сматрају 

да су ручно храњени и правилно одгојени папагаји здрави и способни да 

формирају здраве везе са другим птицама и одгајају своје младунце, и да то 

искључиво зависи од услова, а не од начина одгоја. Такође је питање где је 

граница примене закона, јер неки папагаји нису добри родитељи и сами 

напуштају или чак постају агресивни према својим младунцима. Да ли је у тим 

случајевима оправдано одвојити младунце и ручно их одгојити или их препустити 

судбини са родитељима? Са друге стране закон је подржан из моралних и етичких 

разлога због бриге око добробити, и чињенице да треба обратити више пажње на 

обезбеђење адекватних услова за здрав развој птица и њиховог односа са људима, 

уместо одвајања и ручног храњења. Такође за ручно храњење је потребно много 

времена, знања и вештина и може се поставити питање колико одгајивача стварно 

успе да задовољи потребе папагаја. Добром алтернативном методом 

припитомљавања папагаја неки аутори сматрају остављање младунаца са 

родитељима, и дневно руковање тих младих папагаја у трајању од 15-30 минута. 

[2] 
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6.0. ЗАКЉУЧЦИ 

 

 

Одгајивачи треба да буду обучени за рад са животињама како би могли да 

им обезбеде најбоље могуће услове и смање негативне утицаје одгоја у 

заточеништву. Ручно храњење птица представља висок потенцијал за испољавање 

физичких проблема (инфекције, опекотине вољке, малнутриције, развојне сметње, 

угинуће) и поремећаја у понашању (емотивно-психолошке, несвојствено 

понашање, знатно већи ниво стреса, повећан степен агресије према људима, 

инфантилно понашање, нежељено сексуално понашање).  

На основу добијених резултата у оквиру овог истраживања, могу да се 

изведу следећи закључци: 

● Интервјуисани одгајивачи су потврдили да се горе наведене нежељене 

последице јављају готово искључиво код папагаја који су држани и ручно 

храњени у субоптималним условима и са недовољно пажње током самог 

храњења младих папагаја. 

● Дугорочно задовољство власника ручно храњених птица је генерално ниско 

управо због несвојственог понашања које се често примећује код птица 

храњених на овај начин, и због неиспуњених очекивања власника. Из тог 

разлога, иако будући власници папагаја преферирају куповину што питомијих, 

ручно храњених птица, све чешће постављају питање да ли ручно храњење 

потенцијално угрожава добробит ових животиња.  

● Осим потпуног престанка ручног храњења папагаја, одгајивачима се може 

препоручити и примена модификованог 3R правила: 

 Принцип замене (Replacement): Замена ручног храњења активнијом 

социјализацијом младунаца и папагаја отхрањених од стране родитеља, 

нпр као алтернативан метод одгоја неки аутори предлажу одгој са 

родитељима, уз 15-30 минута дневног директног контакта људи са 
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младунцима, како би се навикли на присуство човека и научили важне 

социјалне вештине од родитеља. 

 Принцип редукције (Reduction): Коришћење најмањег могућег броја 

животиња у сврхе ручног храњења и не форсирање родитеља да 

производе велики број легла годишње. 

 Принцип усавршавања квалитета (Refinement): усавршавати 

процедуре до степена на којем је могуће потпуно избећи или умањити 

непријатна телесна и емоционална искуства животиња. 

Важно је едуковати и власнике о потребама папагаја, у циљу њиховог 

правилног држања. Папагаји захтевају много пажње, места да вежбају летење, 

играчке и друге врсте менталне стимулације, и не подносе добро промене и 

самоћу. То је нарочито изражено код ручно храњених папагаја који су веома 

зависни од власника и везани за њега, поготово ако су једина птица у домаћинству. 
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