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Конопљарка

Систематика
Царство
Animalia
Тип
Chordata
Подтип
Vertebrata
Класа
Aves
Ред
Passeriformes
Породица
Fringillidae
Род
Carduelis
Биномијална номенклатура
Carduelis cannabina
(Карл Лине, 1758)
Ареал врсте

Животиње
Хордати
Кичмењаци
Птице
Птице пјевачице
Зебе
–

Конопљарка, анифлан или јуричица (Carduelis cannabina) је врста птице станарице
из породице Зеба (
Fringillid
ae
).
Величине 12-14 cm, мања је од врапца. Има витко тијело и дуги реп. Одлике за
идентификацију су румено чело и груди, код мужјака, у комбинацији са кестењастим
леђима [2]. Горња крилна пера су тамносмеђа, а репна пера црна са свјетлијим рубом [3].
Подбрадак и лице су бјелкасти са смеђим пругама. Женка је смеђа, пругастих груди.

Распрострањена је по готово цијелој Европи осим најсјевернијих подручја. Задржава
се на отвореним теренима с ниским бјелогоричним дрвећем или жбуњем, затим у
парковима, вртовима и воћњацима, превасходно по брдско-планинским крајевима; зими
на отворенијим стаништима, као што су њиве, слатине и пашњаци [2]. Често се може
видјети како сједи на жицама, или на оградама [4].
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У 19. вијеку била је честа као кућни љубимац због свог мелодичног пјева. Њена пјесма,
једна је од најбољих пјесама код зеба. Мужјаци које ухватимо младе, лако науче да
опонашају пјесме других птица, зебе, чешљугара, шева, па чак и славуја.

Конопљарка се храни готово искључиво сјеменкама и незнатно инсектима.

Друштвена је птица, па се осим за вријеме гнијежђења и одгоја младих увијек
задржава у мањим или већим јатима. Преко зиме се мјешају са чижковима, зебама,
пољским врапцима и стрнадицама [3]. Гнијезди се у скупинама на ниском дрвећу или
грмљу. Од априла до августа два пута снесе 4-6 бјелкастих јаја посутих црносмеђим
мрљама. Женка сједи на јајима, а мужјак ју повремено мијења. Заједно се брину о
младима који напуштају гнијездо након двије недјеље [4].
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