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Kaj nam pasje
blato pove o
zdravju psa?

UVODNIK

Kakšen lastnik psa ste?
Dragi bralci,
poletje je mimo in pred nami je zadnja letošnja številka revije Kužek,
kar pomeni, da smo že zakorakali v jesen. Jesenski čas je res čaroben
in pisane barve listja kar kličejo po sprehodih v naravi – zato smo vam
pripravili nekaj idej, kam se lahko s svojimi ljubljenčki podate na izlet, pa
tudi nekaj nasvetov, kako lahko svoje sprehode s psom še izboljšate.
Če pa ravno zdaj razmišljate tudi o novem pasjem družinskem članu,
vam predstavljamo osem pasem, ki jih je najtežje vzgajati. Med njimi
sicer ne boste našli bull pasem, ki so med nepoznavalci na slabem glasu
in pogosto težje najdejo dom. Zato pa vam predstavljamo vse razloge,
zakaj so ti psi lahko čudoviti družabniki. Morda pa se ravno na podlagi
prebranega odločite za posvojitev bull pasme prek katerega od slovenskih
zavetišč ali društev.

verjamemo, da mora biti pes predvsem dobro vzgojen … To, kakšen pasji
lastnik ste, lahko preverite tudi v našem tokratnem kvizu. A ne glede na
to, kakšni so vaši pogledi na vzgojo in skrb za psa, dejstvo, da berete revijo
Kužek, dokazuje, da svojemu ljubljencu želite le najboljše. In to je tisto, kar
nam je skupno vsem.

Maja Kalaš

Vseeno pa je dobro vedeti, da imajo lahko posvojeni kužki, ki v začetku
svojih življenj niso poznali človeške bližine in ljubezni, različne travme in
strahove. A tudi življenje s prestrašenim psom je lahko lepo – če smo le
pripravljeni narediti nekaj prilagoditev. Te so konec koncev neizogiben del
vsakega lastništva psa – pa naj gre za prilagoditev starosti, zdravstvenim
ali vedenjskim težavam psa, prilagoditev življenjskih navad po prihodu
otroka ali pa prilagoditev osebnih prepričanj. Tako v tokratni številki
razbijamo tudi stigmo nagobčnika.
Morda pa vas očara pasma kontinentalni buldog, ki jo predstavljamo
tokrat. Še niste slišali zanj? Verjetno zato, ker gre za precej novo in pri
nas redko pasmo, ki pa jo odlikuje ljubezniv in živahen značaj, zato jo je
vsekakor vredno spoznati.
Pasji lastniki smo si med seboj različni – nekateri se neutrudno
ukvarjamo s tem, katera hrana je za psa najboljša, kaj pomenijo različne
barve pasjih iztrebkov in kako biti čim bolj ekološki pasji lastnik, drugi
se morda osredotočamo bolj na koristno preživljanje skupnega časa, tretji
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KOLUMNA

Vragolije
vesele
kraševke
Jana Puhar

Predrznost. Slovar slovenskega knjižnega jezika pravi, da je predrznost
pridevnik, ki govori o tem, da ima nekdo tak odnos do drugih, da počenja
kaj kljub neprimernosti, neupravičenosti. No, jaz sem bila prepričana, da
je to lastnost, ki s starostjo pri naši Jeni prav nesramno raste. Saj veste, to
je tista lastnost, ko vzorno vzgojen pes, ki dolga leta pridno uboga povelje
»počakaj« ali »pusti« ali »ne«, nenadoma pogleda stran in tega pač ne
naredi. Ali ko nekega lepega dne ni za lastnika preprosto več varno na
kuhinjski mizi pustiti kruha ali peciva. Kaj šele pečenih ražnjičev, sicer
pokritih s pokrovko, ki niti na visokem pultu ne ostanejo na čakanju od
poldneva do večerje. Do prvega mraka so že lepo pojedeni, s palčko vred,
za njimi pa ostanejo le razbitine, tiste od krožnika in one druge v parketu.
A predrznost je letos presegla prav vse meje dobrega okusa! Vsaj tako je
kazalo, ko se je konec poletja naša gospa nenadoma začela sprenevedati,
da ne ve, da kavč ni pravo mesto za njeno poležavanje. Sprva je namreč
nanj rada zavila le ponoči. Takoj, ko je slišala, da je kdo od dvonožcev
vstal, je hitro skočila dol in se pretvarjala, da ni bila v prepovedanem
položaju. Nato je začela ignorirati mimohode otrok. Malo pozneje je
ostala na kavču tudi tedaj, ko sem se zbudila jaz. Še več! Nazadnje se
je na kavč podala celo takrat, ko sem bila doma, budna in v sosednjem
prostoru ali celo na kavču! A ker pri tem ni bila videti niti nagajiva, niti
kljubovalna, niti preveč srečna, sem imela na sumu, da mora njeni tako
oklicani predrznosti botrovati kaj drugega. Ko je začela graditi svoj brlog
kar z blazinami in po stanovanju prenašati svojega gumijastega backa,
ki ga navadno niti pogleda ne, sem ugotovila, v katerem grmu tiči zajec:
Jeno je doletela navidezna brejost. Nobene velike, pompozne, nezaslišane
predrznosti torej. Zgolj hormonska težava, ki jo je zadela prvič pri devetih
letih. Kakšen teden je bila ubožica precej izgubljena, za kratek čas se je
preusmerila le med sprehodom, doma pa je spet tavala iz prostora v
prostor, cvilila, prenašala igračko in ustvarjala brlog na kavču. Nato je
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stanje na srečo izzvenelo in gumijast bacek spet sameva v kdo ve katerem
kotu. Vsaj dokler ga ne najdejo otroci in veselo piskajo nanj, kar gre pasjim
ušesom strašno na živce. No, Jena mladičkov sicer ne bo več imela, je
pa ravno na dan oddaje te kolumne prispela vesela novica, da je znova
postala babica. Tokrat nas je z naraščajem razveselil njen sin iz zadnjega
legla, postavni Obelix oziroma Blisk. Koliko pasje sreče!
Našo kraševko sem torej čisto po krivem obtožila predrznosti, mož pa jo te
dni krivi lenobe. Pravi, da se zjutraj v temi in prvem mrazu zaspano vleče
na sprehodu, da se ji nič ne da in bi najraje kar spala doma. Oba ji prav rada
pripisujeva požrešnost, čeprav je eden od psov z najbolj zdravim tekom
daleč naokoli. Vse bolj imam na sumu, da na ubogega psa projicirava
človeške lastnosti, me pa veseli, da se naša zdaj že skoraj seniorka zaradi
tega prav nič ne obremenjuje. Se je pa poleti obremenjevala z žalostnim
dejstvom, da je morala na počitnice, a ne z nami. Odločili smo se namreč,
da deset dni preživimo vsak na svojem koncu: ona pri dediju na podeželju,
kjer se je lahko hladila v senci dreves, mi pa par sto kilometrov proč na
vroči plaži. Vročina ni več preveč zanjo in pri dediju ji zares ni prav nič
manjkalo, še družbo bernske planšarke Ajke je imela. Včasih sta skupaj
čofotali po vodi, včasih pa se ljubosumno prepirali, katera se bo crkljala
pri njunem oskrbniku. Iz čiste zavisti sta druga drugi na dušek snedli
tudi brikete, zvečer pa se je Jena naposled le lahko predajala svojemu
priljubljenemu konjičku, lajanju v temo. V bloku se to namreč ne spodobi,
pa mora biti ponoči vzorno tiho. Zato rada zalaja kdaj na sprehodu, čez
dan pa le žalostno zajoka, ko jo napade ločitvena tesnoba. Kakšna sreča
zanjo, da smo ob treh otrocih večkrat na bolniškem dopustu in da nam
v prihajajočih mesecih grozijo s karanteno. Ni večje harmonije zanjo kot
to, da smo skupaj doma. Naša zlata, očitno prav nič predrzna pasja duša,
kako zelo nam bogatiš življenje!
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S psom
po Gorenjski
Veronika Sivka
Foto: Mihael Marković

Vstopili smo že v jesen, ki prinaša tudi nižje
temperature. Kljub temu da je mogoče že konec
dopustov na morju, je še vedno odličen čas za
izlet. Največja prednost je, da sedaj ni več tako
vroče in ste lahko brez večjih težav ves dan
naokoli s psom. Ena izmed odličnih jesenskih
lokacij za izlet je Gorenjska.

ZAKAJ GORENJSKA
Gorenjska je ena najbolj priljubljenih destinacij
v Sloveniji v zadnjih nekaj letih. Ponuja
ogromno naravnih kotičkov, kamor se lahko
umaknete od mestnega vrveža, zrak je izjemno
čist in veliko lokacij je praktično neobljudenih
in so tako idealne za tiste, ki iščejo mir in tišino.
Je pa Gorenjska odlična ideja za oddih tudi za
vašega kosmatinca. Na voljo je nešteto gozdnih
poti, travnikov, vrhov, pa tudi rek in jezer za
tiste štirinožce, ki imajo radi vodo. Ker je toliko
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mirnejših območij, je ta destinacija odlična tudi
za tiste pse, ki niso ljubitelji gruče ljudi in psov.

KAM ITI IN KAJ POČETI
To območje ponuja veliko lokacij, ki so vse bolj
priljubljene tudi med lastniki psov. Še vedno
pa je mnogo tudi takih, ki so nekoliko manj
obiskane in zato še toliko primernejše za tiste,
ki si želite samote in miru.
V Kranjski Gori sta dolina reke Tamar, ki
ima ogromno lepih gozdnih poti, pa tudi
jezero Jasna. Eno lepših območij je tudi gozd
Martuljek, kjer lahko vaš kosmatinec uživa
v neskončni naravi, vi pa se lahko naužijete
svežega zraka. Od tod je tudi precej preprost
dostop do Martuljških slapov, ki so resnično
čudoviti. V dolini reke Tamar je tudi reka
Nadiža, kjer se vaš kuža lahko osveži. Vse

omenjene poti in lokacije so preproste in lahko
dostopne, neposredno ob jezeru Jasna pa je tudi
parkirišče.
Iz Bohinja je dostop do številnih hribov, na
katere se lahko odpravite s kosmatincem.
Pomembno je, da se prej dobro pozanimate,
ali je pot za vaju primerna in če potrebujete
kakšno posebno opremo. V Bohinjski Bistrici je
Turistični informacijski center, kjer vam bodo
lahko svetovali, kateri vzponi so primerni za
vas, ter vas seznanili z vremenskimi razmerami
v gorah. Prav tako je v Bohinju največje jezero
v Sloveniji, kjer se lahko s kužkom osvežite
(če ni premrzlo). Lahko se odpravite okoli
jezera. Pot je preprosta, a precej dolga – za cel
krog boste potrebovali približno 3–4 ure. Ob
jezeru je tudi možnost najema supa ali čolna.
S psom lahko obiščete tudi znan slap Savica,
a bodite pripravljeni, da je tam navadno veliko
obiskovalcev. Do slapu se lahko odpravite peš
iz Ukanca. Pot je nezahtevna in traja približno
eno uro. Če pa niste pri volji za hojo, je takoj
pod slapom parkirišče, prav tako pa so številne
možnosti parkiranja tudi ob jezeru.
Bled je najbolj obiskana destinacija na
Gorenjskem. Če iščete popoln mir, je mogoče
smiselno, da se odpravite kam drugam, če
pa si želite živahne lokacije, je Bled odlična
izbira. Uživate lahko v blejski kremni rezini,
se odpravite na katerega od bližnjih vrhov ali
pa si ogledate blejski grad. Tudi Bled ponuja
jezero, kjer si lahko izposodite sup ali čoln in se
tako z malo drugačnim prevoznim sredstvom
s psom odpravite na pustolovščino. Ob jezeru
je več možnosti parkiranja, eno parkirišče pa je
tudi ob trgovskem centru, če ste razpoloženi za

IDEJE ZA IZLET
Završnice, ki ima ogromno lepih travnikov,
po katerih bo pes lahko tekel in užival. V
dolini je tudi rekreacijski park, kjer so na voljo
najrazličnejše dejavnosti (kolesarjenje, odbojka,
ribolov, jahanje, nogomet, pozimi pa sankanje,
drsanje in tek na smučeh). Ko prispete do doline,
poiščite nogometno igrišče (nahaja se ob jezeru),
ob njem pa boste našli parkirišče.
Trenta skriva čudovite kotičke. Predvsem so
znani tisti ob reki Soči. Če ste ljubitelji rek,
morate vsekakor obiskati Velika korita Soče.
Tja se najlažje odpravite tako, da z avtomobilom
za vasjo Soča zavijete proti Lepeni, prečkate
reko Soča in takoj zatem najdete parkirišče.
Od tod nadaljujete peš; pot je nezahtevna in
primerna tudi za začetnike, traja pa približno
eno uro.

nakupovanje (po izkušnjah drugih načeloma ni
težav, če v trgovine vstopite s psom).
Med Bohinjem in Bledom je še pokrajina
Pokljuka, ki je manj obiskana od prej omenjenih
lokacij. Tam je veliko gozdnih poti, miru,
temperature pa so nižje. Pokljuka je odlična
lokacija tudi za vse tiste, ki radi gobarite –
veliko možnosti imate, da ravno tam najdete
kakšnega »jurčka«. Nahaja se na hribu, pot do
nje pa je precej ovinkasta, zato med vožnjo do
tam opazujte svojega psa, če mu je slučajno
slabo. Sicer pa so prej omenjene gozdne poti
položne in nezapletene ter tako primerne tudi
za tiste, ki se s pohodništvom šele spogledujete.
Preddvor ponuja jezero Črnava. Gre za umetno
jezero, okoli katerega je urejena enostavna
sprehajalna pot. Pozimi je na njem mogoče
tudi drsati. V bližnji okolici je več gora različnih
zahtevnosti, v neposredni bližini jezera pa je
možno tudi parkirati.
Še ena od čudovitih destinacij na Gorenjskem
je Jezersko, ki je v bližini Preddvora. V dolini
Ravenske Kočne je tematska sprehajalna pot,
kjer se boste lahko sprehodili in hkrati poučili
o dolini sami. Dvakrat letno je organiziran
pravljični vikend, namenjen družinam z
majhnimi otroki. Prav tako so na Jezerskem
številne kolesarske poti, zato je to odlična
izbira za tiste, ki se s svojim kosmatincem
radi odpravljate na dogodivščine s kolesom.
Če pa raje hodite, ne skrbite; Jezersko ima več
urejenih planinskih poti vseh težavnosti.
Žirovnica je manj obiskana, zato je odlična
izbira za tiste, ki iščete mir. Ponuja dolino reke
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Bovec je prav tako vse bolj priljubljena lokacija
za pasje lastnike. Ima območja, kjer lahko
občudujete dih jemajočo reko Sočo. Se pa Bovec
ponaša tudi s hudourniško reko Učjo. Dolina
Učje je odlično območje za vse, ki si želite bolj
umirjenega oddiha z manj ljudmi. Dolina je

so lahko spolzke in nevarne. Kamorkoli greste,
imejte psa vedno pod nadzorom. Veliko ljudi
ima zmotno prepričanje, da so lahko v naravi
psi kar prosto odvezani, a s tem ogrožate tako
svojega psa kakor tudi okolico. Pes se lahko
zažene za živaljo in se izgubi, lahko ga kakšna
večja žival napade, lahko stopi na kačo ...
Slovenski gozdovi so načeloma precej varni in
divje živali se same po sebi raje izogibajo ljudi,
a previdnost ni odveč. Na mnogih območjih
(denimo Triglavski narodni park) je celo
prepovedano imeti odvezane pse; če pravilo
kršite, vas lahko čaka globa
Gorenjska je krasna in vsekakor vredna ogleda.
Če se na izlet ustrezno pripravite in pozanimate
o vsem, kar vas zanima, lahko pričarate čudovit
izlet tako sebi kot tudi svojemu najboljšemu
prijatelju.

sicer ozka, a položna in nezapletena za sprehod.
V Bovcu pa so tudi nekoliko nižje temperature,
kar je odlična osvežitev za vašega štirinožca.
Še ena manj obiskana lokacija so Cerklje na
Gorenjskem, ki ponujajo nekaj tematskih poti.
Ena takih je denimo pot Pod krošnjami, kjer
po čudoviti in enostavni poti raziščete naravo,
ki jo območje ponuja. Druga možnost je pot
Pastirskih škratov na Krvavcu; gre za pravljično
obarvano pot, ki je odlična izbira predvsem za
tiste z otroki. Od planinskih poti pa je najbolj
znan vzpon na Krvavec. Težavnost samega
vzpona je odvisna od tega, po kateri poti greste,
je pa načeloma enostavna in primerna tudi za
tiste ljudi in kužke, ki mogoče ne hribolazite
vsak dan. Vsekakor pa se po celodnevnih
dogodivščinah odpravite v središče mesta,
kjer lahko svojega kosmatinca pocrkljate s
priboljški, ki jih boste tam dobili v pasji pekarni.

NA KAJ MORAMO BITI POZORNI
Vsak kuža ima drugačne potrebe, a vsekakor
so stvari, na katere moramo paziti pri vseh.
Preden se odpravimo na kakršno koli pot, se
je treba pozanimati, kakšna je. Pri nekaterih
zahtevnejših vrhovih je denimo potrebno
plezanje, kar je s psom veliko težje (ni pa
nemogoče). Pomembno je, da imate tako zase
kakor tudi za štirinožca ustrezno opremo
in dovolj pitne vode. Prav tako je smiselno
pri sebi vedno imeti prvo pomoč za psa, da ga
lahko na hitro oskrbite ob morebitni poškodbi.
Pred odhodom preverite tudi vremensko
napoved in se temu primerno oblecite in obujte.
Zahtevnejših poti se izogibajte ob padavinah, saj
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Deja Drobne

8 pasem psov,
ki so
najzahtevnejše
za vzgojo
Nekatere pasme psov je težje vzgajati kot druge. Če ste v iskanju primernega kužka
zase, ga nikar ne izberite le po videzu. Preverite, ali vam kuža tudi karakterno
ustreza in se bo dobro zlil z vašim življenjskim slogom. Predvsem pa je pomembno,
da se ob posvojitvi ali nakupu psa pozanimate, kako težavna je sama vzgoja kužka,
katere so ključne lastnosti neke pasme in ali boste kos tej nalogi.
Za vas smo izbrali nekaj pasem, ki lahko ne samo skrbnikom, ki še niso imeli psa,
temveč tudi izkušenim skrbnikom povzročijo nekaj sivih las več. Pa poglejmo.

AKITA INU
RODEZIJSKI GREBENAR
Rodezijec izvira iz Zimbabveja v Afriki. Običajno
so to zelo inteligentni lovski psi. Po naravi so
zelo zaščitniški do svojih skrbnikov, do tujcev
pa nezaupljivi in nekoliko zadržani. Znani so
po svojem izrazito dominantnem vedenju, zato
je pomembno, da je njihov skrbnik dosleden,
vztrajen in predvsem izkušen v vzgoji psov z
močnim značajem. Ta trmasta pasma ni za
vsakogar, saj je šolanje tako velikega in težkega
psa že samo po sebi izziv. Če temu dodamo še
samosvoj in trmast značaj, je pomembno, da
taki pasmi zagotavljamo nenehne psihofizične
izzive.
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Akita inu je še ena čudovita in oboževana
pasma v svetu psov. Po naravi so ti psi zelo
zaščitniški do svojih skrbnikov in družine, v
kateri prebivajo. Podobno kot ostale pasme
na našem seznamu pa so tudi precej trmasti
in samosvoji. Znani so po tem, da med
treningom, če ta ni zanje dovolj zanimiv, hitro
izgubijo pozornost in začno početi stvari po
svoje. Če niso pravilno socializirani, so lahko
do drugih psov tudi agresivni, prav tako pa
so neusmiljeni do tujcev. Pri vzgoji akite inu
je pomembno, da se po nasvete obrnete k
strokovnjaku s področja vzgoje psov. Ko pa
vam uspe osvojiti pravi pristop vzgoje, je akita
običajno zelo sproščena in prijetna za druženje.

BEAGLE
Beagli so nedvomno zelo ljubki in prisrčni psi,
vendar so znani po tem, da jih je precej težko
vzgajati in trenirati. Njihova živahna in vesela
narava jim pogosto preprečuje poslušanje in
učenje novih ukazov. Zaradi svojih lovskih
genov so znani po svoji trmi in močnem
nagonu. Beagli tudi zelo radi lajajo, kar je lahko
moteče za sosede. Ker imajo nenasiten apetit,
so nagnjeni k težavam s težo, predvsem, če se
premalo gibajo.

PASME

ČOVČOV

WEIMARSKI PTIČAR
Običajno ima ta očarljiva pasma precej
zahtevno kombinacijo značajskih značilnosti
– visoko raven energije in visoko inteligenco.
Trma in vztrajnost psov te pasme sta pri
lovu neprecenljivi, ko pa gre za ljubkega
družinskega člana, to pomeni, da mu je treba
zagotoviti dovolj miselnih in fizičnih izzivov.
Pomembno je, da je skrbnik weimaranca
odgovoren, dosleden in odločen. Pri tej pasmi je
treba zgodaj vzpostaviti avtoriteto in poskrbeti
za pozitivno in nežno šolanje. Ker weimarski
ptičar potrebuje dalj časa, da odraste, potrebuje
tudi nekoliko veliko časa za šolanje, druženje
in treninge.

Je že res, da izgleda čovčov kot prikupen
medvedek, ki kar kliče po crkljanju. A morda
boste pri tej pasmi glede ljubkovanja nekoliko
zapostavljeni. Njegov videz namreč ni
zagotovilo za njegovo prijetno naravo. Ti psi
imajo skoraj mačje osebnosti. To pomeni, da so
samostojni, trmasti in ne želijo ugajati svojemu
skrbniku v tolikšni meri kot ostale pasme psov.
Potrebujejo zgodnjo socializacijo in šolanje. V
nasprotnem primeru bo ta bojevniški pes hitro
postal gospodar vaše hiše in njene celotne
okolice. Pomembno je, da ima njegov skrbnik
prav tolikšno mero trme, kot jo ima čovčov.

BASENJI
Basenji je še ena pasma, ki jo je nekoliko težje
šolati. Po naravi je precej neodvisna, celo
nekoliko zamišljena, odmaknjena in zelo
teritorialna. Značilnost psa te pasme je, da ko
občuti nevarnost, začne krožiti okoli svojega
plena, drugih ljudi in živali. Običajno je basenji
tudi močno trmast, rad pleza in žveči. Hitro bo
osvojil vse ukaze, ki ga jih boste naučili, toda ali
jih bo dejansko izvajal, je vedno pod vprašajem.
Ti psi vas s svojo inteligenco pritegnejo in od
vas dobijo točno to, kar sami želijo. Pasma je
poznana po tem, da ne laja, ampak nekoliko
jodla in zavija. A naj vas njegova tihost ne
preslepi – ta nikakor ni znak njegove mirne
narave.

ZAHTEVNO, NE PA NEMOGOČE
JACK RUSSEL TERIER

SIBIRSKI HASKI
Sibirski haski je zagotovo ena od najlepših
pasem psov. Obenem je to zelo inteligentna in
neodvisna pasma. Prav tako pa drži, da imajo
haskiji zelo močno voljo in so znani po tem,
da jo tudi zelo dobro uveljavljajo. Cvilijo, tulijo,
lajajo in vztrajajo, dokler ne dobijo, kar želijo.
Preden posvojite haskija, bodite prepričani, da
imate močno voljo, ste dosledni in natančni
ter pripravljeni vlagati veliko truda in energije
v vzgojo. V nasprotnem primeru bo vaš haski
gospodar vaše hiše.

www.kužek.si

Ljudje, ki ne poznajo pasem, so do angleškega
buldoga neprizanesljivi. Ta, po izgledu
nekoliko zastrašujoč pes, je zelo prijazen, ne
laja, ni agresiven, se dobro razume z otroki in
ostalimi živalmi. Nima niti lovskega nagona
niti želje po lovljenju drugih živali. V primerjavi
s svojim izgledom je najbolj prisrčen psiček,
kar ga poznate. Kljub temu da izgleda leno,
ima veliko energije. Njegove počasne reakcije
mnogi zamenjajo za lenobo in pomanjkanje
inteligence, a buldog dejansko premisli vsako
dejanje in ne sledi slepo ukazom.

www.instagram.com/kuzekjezakon

Vzgoja psa je običajno dolg postopek. Če je kuža
nekoliko samosvoj in neposlušen, pa je to še
toliko napornejše in dolgotrajnejše. Vedite, da
se lahko tudi najzahtevnejši pes spremeni v
dobrega hišnega ljubljenčka. Morda je treba le
spremeniti slog treninga in rutino ter poiskati
pomoč. Pomembno je, da pri šolanju in vzgoji
svojega kužka vedno ostanete pozitivni,
prijazni in ljubeči. Rezultati ne bodo izostali.

facebook.com/revijakuzek
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Kakšen pasji
lastnik ste?
Večina izmed nas si prizadeva, da smo dobri pasji lastniki.
Da svojim ljubljenčkom omogočimo vse, kar potrebujejo za
zdravo in zadovoljno življenje. Seveda pa to ne pomeni vedno,
da ravnamo v njihovo korist – včasih jih nevede razvajamo ali
jim ne postavljamo dovolj omejitev. To je seveda v veliki meri
odvisno tudi od naših izkušenj in osebnosti. Odgovorite na
vprašanja in preverite, kakšen pasji lastnik ste!
10

KVIZ
1. Koliko časa dnevno posvetite ukvarjanju s psom?

6 Ste bili s psom v pasji šoli?

a) 1–2 uri.
b) Do 30 minut.
c) Več kot dve uri.

a) Ne, sem pa veliko časa posvetil/-a vzgoji.
b) Ne.
c) Da.

2. Bi rekli, da vas pes uboga?

7. Pustite psu na kavč ali posteljo?

a) Večinoma, vendar noben pes ni popoln.
b) Včasih ali redko.
c) Da.

a) Seveda, saj je družinski član.
b) Načeloma ne, a včasih popustim.
c) Nikoli, taka so naša pravila.

3. Bi rekli, da se vaš pes razume z drugimi psi?

8. Kadar pes prosjači pri mizi …

a) Z večino.
b) Ne, pogosto laja ali renči na druge pse.
c) Da.

a) Dobi, ko vsi drugi pojemo.
b) Včasih tudi kaj pade z mize.
c) Nikoli ne dobi hrane z mize.

4. Koliko izkušenj imate s psi?

9. Kadar ima pes zdravstvene težave …

a) Nekaj, saj to ni moj prvi pes.
b) To je moj prvi pes.
c) Vse življenje že imam pse.

a) Se posvetujemo z znanci, beremo članke, se posvetujemo z
veterinarjem …
b) Mu poskušamo pomagati sami.
c) Ga takoj odpeljemo k veterinarju, da dobi najboljšo možno oskrbo.

5. Koliko denarja mesečno zapravite za psa?
a) 50–100 €.
b) Do 50 €.
c) Več kot 100 €.

10. Kako bi vas označili prijatelji?
a) Kot ljubitelja psov, ki se rad pogovarja o psih.
b) Kot običajnega lastnika psa.
c) Kot poznavalca, na katerega se lahko obrnejo, ko imajo vprašanja
glede psov.

Največ odgovorov c
Ste res pravi ljubitelj psov, morda celo kinolog! Imate kar nekaj izkušenj s psi in drugi skrbniki se k vam radi zatečejo po nasvet. Med prijatelji slovite
kot zelo skrben lastnik, ki mu nikoli ni odveč investirati časa ali denarja v svojega ljubljenčka. To pa se pozna tudi na vajinem odnosu, imate odličnega
pasjega družabnika, s katerim sta ubran tandem!
Največ odgovorov b
Vaš pes ni nujno vaša največja prioriteta. Morda niste lastnik psa, ampak zanj le skrbite, morda gojite stališče, da je pes le žival, ki je ne smemo
počlovečiti. Če želite s psom zgraditi boljši odnos, bo treba vložiti nekoliko več truda in časa.
Največ odgovorov a
Ste povprečen lastnik psa. Dajete vse od sebe, da bi bil vaš ljubljenček primerno vzgojen, zdrav in zadovoljen. Kadar tema nanese na pse, radi sodelujete
v debati. Vaš kuža je vaš najboljši prijatelj in se lepo razumeta, vsekakor pa bi lahko kakšno stvar v vajinem odnosu še izboljšala.
Rezultati:

www.kužek.si

www.instagram.com/kuzekjezakon

facebook.com/revijakuzek
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Vse, česar niste
vedeli o suhi
pasji hrani
Nina Krajnc

Želite, da je vaš pasji kosmatinec zmeraj vesel, poln energije, pripravljen

posušijo in zmeljejo, nato pa se v posebni napravi, t. i. ekstruderju –

na igro in kar poka od kondicije, hkrati pa ima prelepo gosto dlako, močne
zobe in trdne kosti? Za to lahko poskrbite sami z izborom zanj ustrezne
prehrane, ki mora biti bogata z vsemi sestavinami in hranili, ki jih pes
dnevno potrebuje za dolgo in kakovostno življenje.

dolgi kovinski cevi, zmešajo v maso, ki se pod pritiskom iztisne skozi
majhne šobe. Para nato segreva pripravljeno mešanico, ta pa se v
postopku oblikuje v majhne brikete. Proizvajalci v končni produkt v obliki
sintetičnih dodatkov dodajo maščobe, vitamine in druga hranila skupaj
s konzervansi za daljšo obstojnost, saj se naravna hranila zaradi višjih
temperatur med proizvodnim postopkom v veliki meri uničijo. Briketi so
pogosto oblikovani v zabavne oblike ali so različnih barv, a to ne vpliva
na njihovo kakovost in sestavo, temveč je trženjski trik za kupce, lastnike
psov, da jih z zanimivim izgledom premamijo k nakupu točno določenih
briketov.

V poplavi možnosti je danes izbor ustrezne hrane za psa vse prej kot
preprost. V osnovi ločimo mokro in suho pasjo hrano in suha hrana je tista,
ki s svojimi lastnostmi prepriča mnoge lastnike psov. Je povsem enostavna
za doziranje in hranjenje, ima dolg rok trajanja in je cenovno ugodna, poleg
tega pa vključuje vse, kar pes nujno potrebuje za vsakodnevni uravnotežen
obrok. A tudi tukaj se raznolikost prehrane še ne konča – izbirate lahko
med peleti ali briketi oz. med hladno stiskano ali ekstrudirano suho pasjo
hrano. Pri obeh vrstah gre za suho hrano, pripravljeno iz najkakovostnejših
surovih sestavin, velika razlika pa se pojavi v proizvodnem procesu vsake
vrste, zaradi česar se končna produkta med seboj pomembno razlikujeta.

Postopek hladnega stiskanja ali kako nastanejo peleti
Peleti nastanejo s posebnim postopkom stiskanja, pri katerem se vse
sestavine najprej posušijo, zmeljejo in zatem pomešajo s hladno vodo.
Nato se v velikem bobnu z valjem stisnejo skozi izvrtine v stene bobna.
Pri stiskanju pride do segrevanja, vendar le do nizkih temperatur (okoli
50 °C) in brez uporabe pare. Postopek poteka tako kratek čas, da se v njem
ohranijo vse hranilne snovi v pasji hrani, zaradi česar je hladno stiskana
hrana v primerjavi z briketi veliko bogatejša z vsemi hranili, ki jih potrebuje
vsak pes za optimalno delovanje in zdravje. Pritisk v bobnu povzroči, da
se sestavine zlepijo skupaj in nastane končni produkt peleti. Ti so večji
kot običajni briketi, saj v postopku ne pride do izgube olj in maščob, ki
pelete držijo skupaj. Peleti so naravni in prijazni zdravju vašega psa, saj
v procesu ne nastanejo prosti radikali, ki so vzrok za slabšo kakovost
dlake, poslabšano zdravje kože in nasploh slabši metabolizem vašega
štirinožnega prijatelja.

Postopek ekstrudacije ali kako nastanejo briketi
Briketi nastanejo z ekstrudacijo, ki je podoben postopek kot hladno
stiskanje, le da poteka pri veliko višjih temperaturah, več kot 140 °C, traja
pa okoli 15–20 minut – temperature in čas izdelave se med različnimi
proizvajalci razlikujejo. Tudi tukaj se vse sestavine za brikete najprej
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Katere so prednosti in slabosti posamezne vrste
suhe pasje hrane
Peleti
Največja prednost pasje hrane, ki nastane s postopkom hladnega
stiskanja, je zagotovo ta, da se proizvaja pri nižjih temperaturah in
posledično ohrani vitamine, minerale, maščobe in druge snovi, ki so v
hrani naravno prisotne in nujne za zdrav pasji obrok. Zato tudi ni potrebno
dodajanje različnih umetnih hranil ali ojačevalcev okusa, saj hrana obdrži
svoj naravni okus in je psu privlačna za zaužitje. Vsa hranila se v pasjem
želodcu sproščajo počasneje, hrana se razgrajuje od zunaj in se po prebavi
v želodcu ne razširi. Zato po obroku ne prihaja do težav z napihnjenostjo,
ki bi lahko sicer prizadela vašega kužka; pri večjih psih je zmanjšana tudi
verjetnost zasuka želodca. Peleti se v pasjem želodcu hitro razgradijo v
manjše molekule in se absorbirajo v kri, njihova sestava pa je takšna, da
spodbuja metabolizem psa. Peleti so odlična izbira za vse pse z občutljivim
želodcem ali drugimi prebavnimi težavami, uporabljajo pa se tudi pri psih
na dieti. Lahko se kombinirajo s surovo hrano, saj imajo podoben čas
prebavljanja, zaradi večje gostote peletov pa bo vaš pes pojedel kar za 30 %
manjšo količino dnevnega obroka.
Omejitve hladno stiskane pasje hrane se pokažejo predvsem pri roku
uporabe, saj je ta krajši kot pri briketih – zaradi odsotnosti konzervansov je
uporabna 6–12 mesecev. Navadno so peleti pakirani v papirnatih vrečah,
zato je nujno, da jih hranite v suhem prostoru. Za doziranje se uporablja
merilni loček, odsvetuje pa se poseganje z roko v vrečo s hrano.

PREHRANA
Briketi
Briketi so vsesplošno razširjena hrana za pse in mogoče jih je dobiti v
specializiranih trgovinah za živali, pa tudi v splošnih trgovinah z živili, na
bencinskih servisih in še kje, zato jih danes uporablja večina lastnikov.
Odlikujeta jih praktičnost za serviranje in shranjevanje ter dolg rok
uporabnosti, zato jih lahko kupite tudi na zalogo in jih imate vedno pri roki
za potešitev lakote vašega psa. Briketi so pakirani v različnih količinah,
na voljo pa je mnogo različnih vrst briketov glede na življenjsko obdobje
psa, pasmo in velikost oziroma težo; poleg tega lahko izbirate tudi med
drugimi specializiranimi vrstami pasjih briketov in takimi, ki so primerni
za veterinarsko dieto. Postopek ekstrudacije je cenejši, zato je cenejši tudi
končni produkt, vendar pa cena ne sme biti odločilni dejavnik izbire, saj je
pomembnejše, katere sestavine vsebuje pasja hrana.
Pomanjkljivosti briketov se pokažejo v tem, da imajo zmanjšano vsebnost
hranil, saj se ta uničijo v procesu toplotne obdelave sestavin za brikete.

Sodobne naprave za izdelavo briketov so že narejene tako, da omogočajo
ekstrudacijo že pri veliko nižjih temperaturah (okoli 90 °C), a še zmeraj
tako visokih, da razpadejo nekatere ključne sestavine zdravega obroka
za vašega psa, seveda pa se količina sestavin v briketih pri posameznih
proizvajalcih med seboj razlikuje. Briketi so tudi nekoliko težje prebavljivi,
saj ob potopitvi v vodo plavajo ter absorbirajo vlago, s čimer se razširijo, to
pa lahko pri psih povzroča napihnjenost in obremenjuje prebavo.
Oba načina proizvodnje suhe pasje hrane imata svoje prednosti in
pomanjkljivosti, a prvo vodilo pri izbiri vrste hrane, s katero boste hranili
svojega pasjega ljubljenčka, naj bo to, da je mogoče z njo pripraviti
uravnotežen obrok, ki bo psu zagotovil vse potrebne sestavine za dolgo in
kakovostno življenje. Pravilno izbrana prehrana namreč odločilno vpliva
na pasjo vitalnost in če želite zdravega, veselega in živahnega psa, mu
privoščite le najboljše.

Viri:
https://www.prinspetfoods.com/advice-info/pressed-or-extruded-kibble, https://blog.homesalive.ca/types-of-dog-food, https://www.zdravahranazapse.si/hladno-stiskana-hrana-za-pse/,
https://www.zooplus.co.uk/magazine/dog/dog-nutrition/cold-pressed-dog-food-pros-cons, https://itsdogfood.com/blogs/news/7-benefits-of-switching-to-cold-pressed-dog-food,
https://www.paketpomoci.si/hladno-stiskana-hrana-za-pse-in-macke-tudi-v-sloveniji/, https://www.allaboutdogfood.co.uk/articles/dry-dog-food-the-cost-of-convenience.php,
https://uk.bellfor.info/extruded-dog-food.html, http://www.hladnostiskanahranazapse.si/hrana-za-pse-katero-izbrati-popoln-vodic/
https://www.hov-hov.si/kategorija-izdelka/hrana-za-pse/suha-hrana-za-pse-briketi/

www.kužek.si

www.instagram.com/kuzekjezakon

facebook.com/revijakuzek
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Bolhe in klopi so aktivni
vse do prve zmrzali
14

PROMOCIJSKO SPOROČILO

Jesenski dnevi našim štirinožnim prijateljem prinašajo veliko
veselja in priložnosti za raziskovanje narave. Temperature so
končno prijetnejše in zato ravno pravšnje za daljše sprehode.
Pisane jesenske barve se čarobno prelivajo v krošnjah dreves,
odpadlo listje pa tako zabavno šumi pod tačkami, da preprosto vabi
na pustolovščino v gozd ... Tam pa vse do prve zmrzali na naše
ljubljenčke prežijo tudi klopi in bolhe.

Klopi – majceni, a zelo nevarni
Klopi niso samo nadloga, pač pa tudi resna
nevarnost za zdravje naših ljubljenčkov, saj
so prenašalci bakterij lymske borelioze in
anaplazmoze ter krvnih parazitov babezije.
Klopi se najraje zadržujejo v nižjih legah
(do 600 metrov nad morjem) in so najaktivnejši,
ko temperature presegajo 5 stopinj Celzija. V
nasprotju s splošnim prepričanjem torej klopi
niso samo poletna nadloga, ampak na naše
pse prežijo vse od zgodnje pomladi do pozne
jeseni. Vse milejše zime pa so krive tudi za
to, da lastniki klope pri psih odkrivamo celo
v mesecih, ko naj bi ti mirovali. Tudi zato
veterinarji vse bolj poudarjajo pomembnost
zaščite pred zunanjimi zajedavci skozi vse leto.
Po aktualnih ocenah naj bi bilo z lymsko
boreliozo ali anaplazmozo pri nas okuženih kar
do 30 odstotkov klopov, kar posledično pomeni
tudi vse več okužb pri slovenskih ljubljenčkih.
Verjetnost okužbe je večja, če je klop prisesan
več kot 24 ur, seveda pa to ne pomeni, da tudi
pravočasno odstranjen klop ne povzroča
neprijetnih posledic – kožne reakcije, oteklina
in srbečica so pogosti pojavi, ki spremljajo ugriz
klopa. Pregledovanje psa po vsakem sprehodu
in pravočasno odstranjevanje prisesanih
klopov sicer zmanjša verjetnost okužbe, ne pa
tudi nelagodja, ki ga povzroči ugriz. Zato se je
ugrizu najbolje kar v celoti izogniti. To pa lahko
dosežemo le z uporabo repelenta, ki na insekte
in zajedavce učinkuje tako, da jih odganja in
ubija, še preden se prisesajo.

Bolhe – znebiti se jih je veliko težje,
kot jih je dobiti
V primerjavi s klopi so bolhe sicer manj nevarna nadloga, vendar precej trdovratnejša in zato

www.kužek.si

tudi nadležnejša. Ko pes enkrat prinese bolhe v
svoje prebivališče, je proces odstranjevanja teh
dolgotrajen, naporen in pogosto neuspešen, saj
se večina bolh naseli v okolju in ne na psu – na

Da pa se nadležni infestaciji bolh že v prvi vrsti
izognemo, je potrebna uporaba repelentne
ovratnice, ki bolhe odganja in preprečuje, da bi
se sploh naselile na psu.

psu so le odrasle bolhe, medtem ko ostale razvojne faze ostanejo v našem domu tudi po tem, ko
psa razbolhamo.

Zanesljiva zaščita proti bolham in
klopom

Pes lahko dobi bolhe praktično kjerkoli – v
naravi, na travnikih in v gozdovih, kjer čakajo
na nove gostitelje ali se nanj prenesejo z drugih
živali, enako pogoste pa so tudi v urbanih
naseljih, kjer so prenašalci tako mačke kot psi.
Ker so bolhe izredno majceni zajedavci, ki se
hranijo s krvjo, jih po navadi opazimo šele, ko se
pes začne intenzivno praskati – to pomeni, da
je pri psu že prišlo do reakcije na bolšje ugrize. S
prostim očesom bolhe težko zaznamo, običajno
prej opazimo njihove iztrebke v pasji dlaki,
pordelo kožo ali kraste na mestih ugrizov. V
primerjavi z ugrizi klopov so ugrizi bolh za psa
še veliko bolj neprijetni, saj jih je običajno več
hkrati. Ker psi mesta ugrizov po navadi praskajo
in ližejo, lahko s tem povzročijo tudi okužbo ran,
zato bolšji ugrizi še zdaleč niso nedolžna stvar.
Če pri psu opazimo bolhe, ga je priporočljivo
takoj temeljito okopati s šamponom proti
bolham, ki ima po navadi tudi protimikrobno
delovanje in pospešuje celjenje ranic, skrbno
prečesati dlako in ga nemudoma zaščititi z
repelentom, ki preprečuje ponovno infestacijo.
Obenem pa je zelo pomembno, da bolhe temeljito
in čim prej odstranimo tudi iz okolja. Pasja
ležišča in vse oblazinjene površine operemo na
visoki temperaturi, temeljito presesamo parket
(jajčeca se lahko namreč skrijejo tudi v grče v
parketu) in preproge ter po potrebi uporabimo
tudi namenska razpršila za uničevanje bolh na
površinah.

www.instagram.com/kuzekjezakon

Foresto ovratnica je vodoodporna, brez vonja
ter primerna za pse in mačke. Na voljo je v
dveh velikostih – za živali s telesno maso do
8 kg in nad 8 kg. Varna je za uporabo pri pasjih
mladičih od sedmega tedna dalje in pri mačjih
mladičih od desetih tednov naprej.
Od drugih zaščitnih sredstev proti bolham in
klopom se razlikuje po tem, da insekte odžene
in ubije, še preden se prisesajo, medtem ko
večina drugih sredstev deluje šele po ugrizu.
Aktivni učinkovini Foresto ovratnice se namreč
preneseta na maščobni sloj kože in dlake po
celem telesu ter tako ščitita žival pred ugrizi
klopov in bolhami v vseh razvojnih fazah.
Neprekinjeno, počasno sproščanje nizkih
koncentracij repelenta je dokazano varno
za ljudi, pse, mačke in okolico, obenem pa
zagotavlja dolgotrajno zaščito do osem mesecev,
tudi če se pes z njo kopa.
Ovratnica Foresto je povsem enostavna za
namestitev in varna tudi, če se pes ali mačka
z njo ujameta ali zatakneta ob kak predmet –
dvostopenjski varnostno-zapiralni mehanizem
se sprosti, takoj ko žival povleče s svojo lastno
močjo in jo osvobodi. Tako ni nobenega tveganja,
da bi se žival zaradi ovratnice poškodovala.

facebook.com/revijakuzek
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ZDRAVSTVENE TEŽAVE

Addisonova
bolezen
pri psih
Barbara Reher

Addisonova bolezen ali hipoadrenokorticizem je bolezen, ki se pojavi ob
pomanjkanju pomembnih hormonov, ki jih proizvaja nadledvična žleza.
Lahko gre za pomanjkanje glukokortikoidov (kortizola) in/ali pomanjkanje
mineralokortikoidov (aldosterona). Ti hormoni so ključni za uravnavanje
določenih procesov v telesu, zato njihova zmanjšana koncentracija vodi do
različnih kliničnih znakov. Addisonova bolezen se najpogosteje pojavlja pri
mlajših do srednje starih psih in je pogostejša pri samičkah. Največkrat je
diagnosticirana pri določenih pasmah psov, kot so: pudlji, zahodnovišavski
beli terierji, rotvajlerji, nemški ovčarji, dobermani in labradoodli.

VZROKI ZA RAZVOJ ADDISONOVE BOLEZNI
Vzrok obolenja je pogosto neznan. V takšnih primerih veterinarji
pogosto posumijo na avtoimunsko obolenje. Eden izmed pomembnih
vzrokov za razvoj Addisonove bolezni je uničenje skorje nadledvične
žleze, do česar lahko privedejo krvavitve v skorji nadledvične žleze,
tumorji, granulomatozni procesi, nekatera zdravila ali imunska obolenja.
Addisonova bolezen se pogosto pojavlja hkrati z drugimi obolenji, kot
so hipotiroidizem (zmanjšano delovanje ščitnice), hipoparatiroidizem
(zmanjšano delovanje obščitnic) ali diabetes mellitus tip 1 (sladkorna
bolezen).

KLINIČNI ZNAKI
Klinični znaki so pri Addisonovi bolezni tako nespecifični, da to močno
otežuje diagnostiko. Kadar gre za subakutni ali kronični potek bolezni,
lahko opazimo precej različne klinične znake, kot so: oslabelost, utrujenost,
anoreksija, bruhanje, driska, melena, bolečina v področju trebuha, psi
so neaktivni, se tresejo. V blatu se lahko pojavi kri, nastopijo lahko tudi
alopecija (izguba dlake), povečano uriniranje ter žeja. V takšnih primerih
lahko zaradi tako širokega spektra kliničnih znakov obolenje spregledamo,
vendar pa se psi odzovejo na simptomatsko zdravljenje. Pri akutnem
obolenju pa prepoznamo hujše znake, saj gre za tako imenovano Addisonsko
krizo, ki je urgentno stanje. Značilen je nenaden pojav hujših sistemskih
znakov brez predhodnih simptomov. Nastanek znakov pogosto povzroči
stres, saj psu primanjkuje glukokortikoidov, ki so stresni hormoni. Stres
psu lahko predstavlja tudi operacija, kot je kastracija. Lastniki opazijo, da je
kuža depresiven, oslabel, bruha, ob kliničnem pregledu izmerimo znižano
telesno temperaturo in nizek tlak. Lahko pride tudi do kolapsa živali. Zaradi
pomanjkanja aldosterona, ki običajno skrbi za zadrževanja natrija v telesu,
se natrij povečano izloča in z njim tudi voda, kar vodi v hudo dehidracijo ter
posledično v hipovolemični šok. Opazimo lahko povišano frekvenco srca
in hladne okončine.
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DIAGNOZA
Addisonovo bolezen veterinarji najpogosteje diagnosticirajo ob nastopu
Addisonske krize, saj takrat lastniki psa pripeljejo k veterinarju, ta pa
opravi več preiskav za izključitev različnih možnih vzrokov za kolaps
ter hipovolemični šok. Veterinar bo najprej opravil preiskave krvi. Za
Addisonovo bolezen so značilni slabokrvnost, zvišane vrednosti kalija in
sečnine, lahko se pojavita tudi blago zvišana koncentracija kalcija in blago
znižana koncentracija glukoze. Značilna je tudi znižana specifična teža
urina. Zlati standard za dokončno potrditev Addisonove bolezni pa je ACTH
stimulacijski test. ACTH (adenokortikotropni hormon) spodbuja izločanje
kortizola. Kužku izmerijo vrednosti kortizola v krvi pred in po aplikaciji
ACTH-ja; če po aplikaciji adenokortikotropnega hormona ni zvišanja
vrednosti kortizola, lahko s tem potrdimo diagnozo Addisonove bolezni.

ZDRAVLJENJE
Kadar je kuža sprejet v obdobju Addisonske krize, mora veterinar najprej
psa stabilizirati. To pomeni, da bo prejel ustrezno tekočinsko terapijo,
s katero se uravnajo minerali ter zmanjša dehidracija. Posledično se
zmanjšajo tudi klinični znaki. Nato bo veterinar kužku predpisal ustrezno
hormonsko terapijo. Običajno gre za kombinacijo glukokortikoidov in
mineralokortikoidov.

PROGNOZA
Prognoza Addisonove bolezni pri kužkih je dobra, če je diagnoza postavljena
dovolj hitro in začnemo ustrezno zdravljenje. Potrebno je doživljenjsko
nadomeščanje hormonov, pri čemer sta pomembna sodelovanje lastnika
z veterinarjem in spremljanje znakov obolenja pri psu, saj je treba terapijo
ves čas prilagajati stresnim situacijam. Pomembno je tudi, da so lastniki
pripravljeni na ponovni pojav Addisonske krize in imajo zdravila vedno
pri roki. Kot odgovorni lastniki lahko poskrbimo, da bo kuža z Addisonovo
boleznijo dočakal lepo starost, če smo dovolj pozorni in ob zapletih
odreagiramo dovolj hitro.

Viri:
https://www.akc.org/expert-advice/health/addisons-disease-in-dogs-symptoms-treatmentprevention/
https://www.merckvetmanual.com/endocrine-system/the-adrenal-glands/addisondisease?query=addison%20dog

Migimigi izzivi za zdrav in aktiven življenjski slog
Migimigi spodbuja zdrav življenjski slog, ki temelji na miganju, gibanju, pametnem prehranjevanju, sproščanju,
druženju in učenju, vse to pa odlično vpliva na naše zdravje in dobro počutje. Sestavljajo ga zanimivi izzivi,
s pomočjo katerih se boste lažje spravili k miganju. Ambasadorji posameznih izzivov vam stojijo ob strani in
nas svojimi nasveti spodbujajo, da živimo bolj polno in zdravo življenje.

MIGAJ S KUŽKOM
z ambasadorjem Trkajem
Pridružite se prav posebnemu izzivu s štirinožnimi prijatelji, v katerem
imajo glavno vlogo naši kužki. Vsa pozornost je namenjena miganju,
rekreaciji ter preživljanju prostega časa z njimi. Pa ne le to. Sprejmite
izziv in v zabavnem kvizu preverite, koliko časa, pozornosti in energije
mu posvečate in kako dobro ga poznate. Postanita še boljša prijatelja.

KAKO DOBRO PA TI SPIŠ?
z ambasadorjem dr. Matejem Tušakom
V kratkem strokovnem testu, ki ga je pripravil dr. Matej Tušak,
preverite, kako dobre in kakovostne so vaše spalne navade. Dober spanec
je osnova zdravega življenja in dobrega duševnega zdravja, energije ter moči.
Sprejmite izziv in še izboljšate svoj spanec, ki pomembno vpliva na vaše
duševno in telesno počutje.

GREMO V PLANINE
z ambasadorjem Matjažem Šerkezijem
Sprejmite izziv in v kratkem kvizu lahko preverite, kako dobro poznate slovenske planine. Ob tem nikar ne spreglejte koristnih nasvetov in idej za izlete, ki jih z
vami deli ambasador izziva Matjaž Šerkezi, gorski reševalec in strokovni
sodelavec Planinske zveze Slovenija.

ZAVRTI PEDALA
z ambasadorjem Andrejem Hauptmanom
Pridružite se izzivu Zavrti pedala in rešite kviz o najpogostejših
izrazih iz kolesarskega sveta. Zanimive kolesarske nasvete za vas
pripravlja Andrej Hauptman, ambasador izziva in selektor
slovenske kolesarske reprezentance.

Kako sodelujete v izzivih?
Na migimigi.si preverite izzive in z enim klikom
sprejmite izziv ali več izzivov, ki se vam zdijo pravi
za vas in za vašo družino.

Migimigi nagrajuje!
Sprejmite izziv in naredite nekaj dobrega zase
ter se potegujte za zanimive mesečne in glavne
nagrade.

Roman Turnšek
Foto: osebni arhiv

Špricer s
kavča
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POGOVOR

V domu legendarne pevke Elde Viler je v
letošnjem letu glasno, da je veselje. Ne kričanje
ne prepiri, čeprav je res, da imajo glasove, ki
odmevajo. Predvsem je slišati vriske, da kdo
utegne pomisliti tudi, da gre za otroški vrtec.

pa se nam takrat ni niti sanjalo,« se spominja.
Kaj vse je ušpičil, je preveč za naštevanje. A bil
je privržen in neverjeten čuvaj. Nemalokrat še
preveč. Popolno nasprotje Kena, telesno in po
obnašanju. Če je pri Kenu bila dovolj beseda,

Sicer pa ima svoje štiri noge, ne rabi moje, da ga
nosim naokoli na njej,« se smeji. Ker je vsak dan
starejši, so se te stvari sicer že malo umirile, a
navada je železna srajca tudi pri kosmatincih.
Še posebej, če gre za nekaj, kar je v njihov prid.

In če k temu pridamo še bevskanje in lajež, je
pogosto res pravi mali cirkus. A nič ne de. Kjer
sta glasnost in petje, je tudi veselje. In kjer je
veselje, je pogosto tudi mladost. Vsega tega
je pri njih veliko. Širši družini, če pravilneje
rečemo, saj hčerka Ana Dežman s svojo živi
tik poleg, se je letos namreč pridružil nov,
kosmati član. In ko prideta še vnukinja in
vnuk, je največji slovenski in jugoslovanski
zabavnoglasbeni pevki vseh časov vse prej kot
dolgčas!

je pri Tomu pogosto zaleglo le kričanje. Da o
energiji, ki jo je kljub majhni rasti premogel,
niti ne govorimo. Še Eldo je, med drugim, nekoč
prevrnil s kolesa! Pred kom jo je tedaj čuval, ne
ve. »Morda pred kolesom?« se smeje spominja.
A imel jih je res rad in slovo je bilo težko.

Kljub sožitju, v katerem bivajo, pa nimajo tudi
povsem enakega okusa. Kupili so mu že dve
posteljici, pa je Glen obe razcefral. A zdaj je,
k sreči, končno mir in ugodeno njegovemu
prefinjenemu okusu. Čeprav mu posteljici nista
bili všeč, pa je čisto navdušen nad preprogo v
dnevni sobi in nad vzglavniki. Pravzaprav nad
vsem, kar se znajde na tleh ali na dosegu. Zaradi
kratkih nog se težje sam zrine na kavč, a kjer
je volja, je tudi pot. Še posebej, če je tlakovana
s teriersko trmo. Zagotovo mora biti na kavču
nekaj mikavnega, če vsi sedijo na njem, nihče
pa ne na tleh, si, kot kaže, misli. Tako vsakič,
ko si zaželi gor, zganja cirkus, dokler ga nekdo
ne posadi nanj. Če po njegovem mnenju niso
dovolj hitri ali se celo obirajo, pa začne vleči
preprogo v dnevni sobi ali pa s kavča zmeče
na tla vse, kar doseže. Posebej spreten je tudi
pri raznašanju teh stvari in včasih se je treba
skoraj namučiti, da človek najde vse, kar je
dobilo noge. »Res je, da je pes najboljši človekov
prijatelj in neizmerna ljubezen. Pa tudi terapija,
ko si slabe volje ali bolan oziroma nasploh.
Kdor nima psa, ne ve, kaj zamuja. Pri nas si
ne znam predstavljati, da bi bili brez. Seveda
pomeni tudi skrb, odgovornost in strošek. In
če nimaš pogojev, je vseeno še vedno bolje, da
si ne omisliš živali, ampak posvojiš kakšno na
daljavo ali kako drugače pomagaš kakšnemu
brezdomnemu revčku,« še doda Elda.

Potem, ko se je po 17 letih poslovil Tom,
so nekaj časa bili brez psa. Malce so celo
razmišljali, da hišnega ljubljenca ne bi več
imeli. Potem pa … Ko imaš namreč enkrat psa,
to pogosto postane ne le del življenja, ampak
tudi način. Še posebej, kot pri Vilerjevih, kjer
se nad pomanjkanjem pestrosti res ne morejo
pritoževati. Rekli bi celo lahko, da se pri njih
dogajajo skrajnosti. Ken, dolgodlaki ovčar,
ki je bil v njihovi družini pred Tomom, je bil
utelešenje dostojanstvenosti. Velik, umirjen, že
s pojavo je bil za vse okoličane in obiskovalce
avtoriteta. In niti zalajati mu ni bilo treba. Samo
pogledal je in vse je bilo na svojem mestu.
Lepe čase so preživeli. Potem pa je Elda, kot
pravi, prišla v leta, ko je tako velik in močan
pes navkljub ubogljivosti postal prevelik izziv.
Ko se je poslovil, so se čez nekaj časa odločili
za nekaj manjšega. Za kužka, ki bo ves tehtal
približno toliko kot Kenova glava, kakor se
smeje spominja. In kužka, ki bo kljub temu,
da živijo v hiši s prostranim vrtom, zaradi
majhnosti praktičen. Tako je v družino prišel
Tom. »Majhna, rjava kepica, ljubek, da človeka
skoraj kap. Ampak s teriersko krvjo, o čemer

www.kužek.si

Po nekaj časa so se naposled odločili, da
v družino sprejmejo novega kosmatinca.
Tudi tokrat manjše rasti, po značaju pa je
posrečena mešanica predhodnikov. Ni Ken,
ni Tom. Nekakšen špricer, če bi se pošalili ...
Glen sicer resda premore tudi nekaj terierske
krvi, a za zdaj kaže, da le v kapljicah. Če je,
seveda, pasje premeteno ne skriva in čaka na
najneprimernejši trenutek, da jo pokaže. Je
mešanec med lovskim resastim terierjem in
francoskim buldogom. Ima neusahlo energijo,
kar glede na poreklo in starost ne preseneča, a
za zdaj mu žlehtnobe še ne roji veliko po glavi.
»Včasih se mi zdi, da sploh ne bo zaspal. Da niti
časa nima za to. Ko pa se enkrat vendarle in
končno utrudi, pa postane slabe volje. Takrat
pomagajo izkušnje in iznajdljivost,« pravi Elda.
A da se to zgodi, res traja. Še posebej z Eldino
vnukinjo zganjata vragolije, da je veselje. Za
povrh ima Glen še štiri tace in hitrost male
petarde. Zaradi vsega tega ga učijo že od prvih
dni, odkar je pri hiši. Zaradi pojava korone ni
bilo možno obiskovanje pasje šole, zato so še
toliko bolj poprijeli sami. Zanimivo je, da se z
njim sicer največ ukvarja Eldin sin Andrej,
kljub temu pa Glen najbolj uboga njo. Sicer sta
si na nek način skorajda nenehno v laseh in
dlaki, ker na vsak način hoče kar naprej sedeti
na njeni nogi. »Tako ne morem nikamor in
tudi narediti ne nič in ga je treba tega odvaditi.

www.instagram.com/kuzekjezakon

facebook.com/revijakuzek
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Ali so
psi
lahko
ekološki
Veronika Sivka

Ekologija je vse bolj priljubljena tema v
vsakdanjem življenju. Prav je, da se zavedamo,
da naš planet ni neuničljiv in da moramo zanj
ustrezno skrbeti. Ogromno se lahko naredi s
sistemskimi spremembami, a je tudi na nas kot
posameznikih, da storimo vse, kar je v naši moči,
da pripomoremo k boljšemu jutri.

določenih vidikov psi celo koristni za okolje.
Lastnike spodbujajo, da so dejavnejši zunaj,
da se več sprehajajo v naravi in manj časa
preživijo doma, za elektronskimi napravami,
v avtomobilih ... Prav tako se veliko pasjih
lastnikov ravno zaradi svojega kosmatinca
izogiba daljšim potovanjem z letalom.

Čeprav si ljubitelji psov to včasih težko priznamo,
je dejstvo, da so tudi kosmatinci strošek za
okolje. Je pa kakor pri ljudeh tudi v tem primeru
možno vse skupaj bistveno omiliti. Tokrat je
pri ustvarjanju tega prispevka svoje dragoceno
znanje z nami delila Anja, ki je lastnica trgovinice
po imenu Eko Brlog. Anja ima s svojim možem
že sedem let trgovino, v kateri ponujata okolju
prijaznejše izdelke za male živali. Poleg tega
pa tako na svoji spletni strani kakor tudi na
socialnih omrežjih pripravljata ogromno vsebin
na temo ekologije, domačih živali in tega, kako
lahko pomagamo naši Zemlji.

So pa vseeno psi obremenjujoči za planet iz
drugih vzrokov. Za zdaj še ni točnega izračuna,
koliko psi dejansko onesnažijo Zemljo. Bilo
je že kar nekaj raziskav na to tematiko, a so
si rezultati med seboj zelo različni. Imajo pa
eno skupno točko: izkazalo se je, da je največji
problem za planet pasja prehrana. Kakovostna
pasja hrana vsebuje meso, ki je sicer primerno
tudi za človeško uporabo. Sama proizvodnja tega
mesa je velikokrat obremenjujoča za okolje, poleg
tega sta problem še embalaža in transport pasje
hrane.

Psi in okolje
Vsaka situacija ima dve plati in tudi tukaj ni
nič drugače. Anja je povedala, da so lahko iz
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Ali se vpliv na okolje da omiliti
Pasji vpliv na okolje se absolutno da omiliti. Kot
že omenjeno, je hrana ogromnega pomena, zato
je smiselno, da se najprej začnejo spremembe

na tem področju. Anja svetuje, da pri izbiri pasje
hrane poiščemo vire beljakovin, ki imajo manjši
vpliv na okolje. Taki viri so denimo perutnina
ali MSC certificirane ribe. Vse bolj priljubljeni so
tudi alternativni viri beljakovin, kot npr. žuželke.
Poleg vira beljakovin je obremenjujoč tudi sam
transport hrane, zato je najbolje kupovati čim več
lokalne hrane oziroma vsaj hrano, ki je iz Evrope.
Pomembna pa je tudi embalaža – idealno je, če
hrano dobite v embalaži, ki je biorazgradljiva
ali pa jo je mogoče reciklirati. Enako velja tudi
za priboljške; odlično je, če jih doma pripravite
kar sami iz ekoloških in lokalnih surovin. Če pa
nimate te možnosti, ima veliko trgovin za male
živali tudi možnost, da pri njih kupite priboljške
brez embalaže. Ko izbirate priboljške in hrano,
preberite deklaracije, kjer je točno označeno,
katere sestavine so iz ekološke pridelave. Če niste
prepričani, pa za nasvet povprašajte prodajalca.
Pomembno vlogo pa igrajo tudi druge stvari,
kot denimo igrače iz prijaznejših materialov,
biorazgradljive vrečke za iztrebke, naravni
izdelki za nego ... Okolju prijaznejših pasjih igrač
je k sreči vedno več. Ne le da so te boljše za okolje
– velika večina jih zaradi naravnih materialov

EKOLOGIJA
pa vas obeski ne prepričajo, obstajajo tudi pršila
in ovratnice iz okolju prijaznejših sestavin.
Nekateri ljudje uporabljajo tudi pasji česen, ki naj
bi deloval proti zajedavcem. Gre za prehransko
dopolnilo, ki je posebej pripravljeno za pse.
Nikar ne eksperimentirajte sami doma in psu ne
ponujajte svežega česna, če o tem nimate znanja.
Pasji česen je na voljo v vseh bolje založenih
trgovinah za živali, je pa tukaj treba opozoriti,
da to ni priporočeno kot edino sredstvo proti
zajedavcem. Ima mnogo pozitivnih učinkov,
med drugim tudi delno zaščito. Če vaš kuža
preživi veliko časa v naravi in/ali v družbi drugih
psov, je najbolje, da pasji česen kombinirate še s
katero drugo zaščito.

Zmernost
Od vsega pa je najpomembnejše, da smo pri
stvareh zmerni. Kuža naj ne dobiva preveč hrane
– ne samo, da je to škodljivo za planet, ampak
lahko privede do prekomerne teže, ki ogroža tudi
zdravje psa. Poleg tega pa se je treba zavedati, da
psi niso zapletena bitja in ne potrebujejo veliko.
Vsekakor ne potrebujejo konstantno novih igrač,
malega morja ovratnic in vsak dan novih posod.
Čisto zadovoljni bodo, če bodo imeli samo res
najosnovnejšo opremo. Tudi pogosto kopanje
psa je popolnoma nepotrebno (razen izjemoma,
pri specifičnih pasmah ali kožnih težavah).

ne vsebuje različnih toksinov, ki lahko
ogrožajo zdravje vašega kosmatinca. Trenutno
najpogosteje najdemo igrače iz reciklirane
plastike, iz gume, narejene iz riževih luščin, ali pa
iz konoplje. Slednja je vedno bolj priljubljena za
najrazličnejše izdelke, tudi za povodce, ovratnice,
oblačila ... Poleg konopljinih pa so zadnja leta na
tržišču tudi ovratnice iz bambusa, reciklirane
plastike in celo ananasa! Iz ananasovih listov je
možno izdelati material, podoben usnju.
Prav je, da smo odgovorni in za svojim
kosmatincem počistimo, kadar opravi potrebo.
Večina vrečk za iztrebke je plastična, te pa
se lahko razgrajujejo tudi več kot sto let.
Alternativi sta dve; biorazgradljive vrečke ali
kompostabilne vrečke. Kompostabilne vrečke
se razgradijo najhitreje – običajno potrebujejo
približno tri mesece. Koliko časa se razgrajujejo
biorazgradljive vrečke, pa je odvisno od znamke
same. Načeloma se razgradijo v roku treh let. Če
niste prepričani, koliko časa se vrečka razgrajuje,
lahko to preverite na deklaraciji. A pozor!
Kljub temu da so vrečke lahko razgradljive, to
še ne pomeni, da sodijo v biološke odpadke.
Tako plastične kakor tudi kompostabilne in
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biorazgradljive vrečke z iztrebki sodijo v mešane
odpadke.
Vedno več okolju prijaznejših izdelkov je na
razpolago tudi za nego psov. Obstajajo naravni
šamponi za vaše kosmatince, ki ob izpiranju niso
ogrožajoči za vodo. Dodaten plus je tudi, če psa
umivate s trdim šamponom, saj se za tako obliko
porabi veliko manj embalaže. Prav tako obstajajo
okolju prijaznejše krtače in glavniki – taki izdelki
so po navadi leseni namesto plastični. Vsako leto
pa se na tržišču pojavijo tudi okolju prijaznejša
sredstva proti zajedavcem. Tukaj gre opozoriti,
da je varnost vašega psa na prvem mestu. Če
opazite, da popolnoma nobeno naravnejše
sredstvo ne pomaga, posezite po tistem, ki bo
doseglo želen učinek. Sicer pa so v zadnjih letih
vse bolj priljubljeni tako imenovani »obeski proti
klopom«. Gre za obeske, ki oddajajo ultrazvočne
valove, ki odganjajo klope. Uporaba je sila
enostavna; kosmatincu enostavno namestite
obesek na ovratnico in ga pustite tam. To je
ena izmed alternativ, nad katero je navdušena
večina lastnikov. Kakovostni obeski vam lahko
služijo tudi eno leto, zato je ta način tudi cenejši
kakor recimo mesečne tablete ali ampule. Če

www.instagram.com/kuzekjezakon

Seveda sta zdravje in dobro počutje psa na
prvem mestu. A se vse da doseči tudi na okolju
prijaznejši način. Včasih nam je kot pasjim
lastnikom že samoumevno, da bomo svojemu
kosmatincu privoščili veliko opreme, a verjemite,
da to res ni potrebno. Pes bo najbolj vesel, če mu
namenite svoj čas in ljubezen, in ga ne zanima,
če konstantno dobiva nove stvari. To je samo še
ena od mnogih čudovitih lastnosti, ki jih imajo
naši štirinožci.

facebook.com/revijakuzek
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Vesna Kropf

Kontinentalni buldog je srednje velik mišičast pes z atletsko
konstrukcijo telesa. Kljub robustnemu videzu je prijazen, vesel in
ljubezniv kuža, ki je izredno zvest in zaščitniški do svoje družine.
Prav tako je poznan kot igriv, poln energije in vedno pripravljen
na naslednjo dogodivščino s svojo družino. Z ostalimi živalmi
se odlično razume in je do njih prijazen ter nežen. Kljub njegovi
prijazni naravi pa sta vseeno potrebni dobra vzgoja in zgodnja
socializacija.
22

PREDSTAVITEV PASME

Kontinentalni
buldog
(Continental Bulldog)

www.kužek.si
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Zgodovina in razvoj pasme
Kontinentalni buldog/Continental Bulldog je
ena izmed najmlajših pasem na svetu, ki jo je
ustanovila in vzredila švicarska vzrediteljica
Imelda Angehrn v Švici. Njen glavni cilj je bil
razviti srednje veliko pasmo buldogov, ki ne
bo imela toliko zdravstvenih težav in bo veliko
agilnejša kot angleški buldog. Hkrati pa si je
ob tem želela ohraniti prijazen, nežen in ljubeč
značaj angleškega buldoga.
Sprva je Imelda Angehrn poskušala izboljšati le
zdravje pasme angleški buldog, ki jo je vzrejala
že od leta 1966. Želela je odpraviti težave z
dihanjem in težave s kotenjem, a so bili žal vsi
poizkusi v večini neuspešni oziroma je bila
vidna izboljšava izredno majhna. Posledično je
Imelda Angehrn leta 2001 z odobritvijo in pod
nadzorom Švicarskega kinološkega društva
začela rejski program in se lotila križanja

24

angleškega buldoga z ostalimi pasmami
buldoga. Pasmo kontinentalni buldog je
razvila s križanjem staroangleškega buldoga
z angleškim buldogom z izpolnjenimi vsemi
zahtevami švicarske zakonodaje ter v skladu z
evropsko konvencijo. Z izbiro staroangleškega
buldoga, ki ima bolj športno telesno konstrukcijo,
daljši gobček z manj gubami in dolg rep, je
izboljšala težave z dihanjem in poskrbela, da
v večini primerov breja samica lahko skoti po
naravni poti brez carskega reza. Prav tako pa je
s križanjem dosegla, da ima nova pasma daljši
vrat in je bolj atletske narave, kar posledično
omogoča tudi lažje gibanje na daljše ture.
Prvo leglo kontinentalnih buldogov se je skotilo
leta 2001, sama pasma pa je bila prvič priznana
v Švici s strani švicarskega kinološkega društva
leta 2004. Leta 2015 je pasmo priznalo tudi
nemško kinološko društvo, do zdaj pa so pasmo

priznale še Francija, Poljska, Češka in Estonija.
Mednarodna kinološka zveza FCI za zdaj pasme
še ni priznala, a je postopek že v teku.

Videz, standard in razločevalne
posebnosti
Kontinentalnega buldoga uvrščamo med
srednje velike pasme psov z značilno atletsko
konstrukcijo telesa. Plečna višina samcev
okvirno znaša 43–46 centimetrov, samic pa
40–44 centimetrov. Po standardu lahko višina
pasme niha za dva centimetra gor ali dol. Sama
teža kontinentalnega buldoga je odvisna od
spola in same plečne višine kužka. Samci po
teži dosegajo nekje 25–30 kilogramov, samice
pa 21–27 kilogramov. Kontinentalni buldog
ima atletsko sestavljeno telo s širokim prsnim
košem in daljšimi mišičastimi nogami. Prav
tako imajo daljši vrat in dolg, raven ali rahlo
ukrivljen rep, kar pri angleškem buldogu ni
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prisotno. Za kontinentalnega buldoga je prav
tako značilna manjša glava z manj potlačenim
gobcem in manj gubami v primerjavi z
angleškim buldogom, kar mu posledično
omogoča tudi lažje dihanje. Pasma ima značilen
širok črn smrček, ki je ključna karakteristika po
standardu pasme.
Dlaka je sestavljena iz vrhnje daljše dlake
in kratke podlanke. Vrhnja dlaka je kratka
in gladka, podlanka pa je izredno kratka in
nežna na otip. Za to pasmo je značilno zmerno
izpadanje dlake in je zato krtačenje kljub
njegovi dolžini potrebno vsaj enkrat tedensko.
Njegova dlaka je lahko zgolj ene barve (črna,
rjava, bela ...), lahko pa so na njej prisotni tudi
ožigi druge barve. Najpogostejše kombinacije
so črni kužki z belimi ožigi, beli kužki s črnimi
ožigi in rjavi kužki z belimi ožigi. Velikokrat pa
se skotijo tudi kužki, katerih dlaka se preliva
oziroma je kombinacija odtenkov barv. Ne glede
na barvo kožuha pa je kuža še vedno uvrščen
v pasmo kontinentalni buldog, če ima značilen
črn smrček, ki predstavlja standard te pasme.

Značajske lastnosti
Kontinentalni buldogi so po značaju tipični
družinski psi, ljubeči, prijazni in zvesti. Do
svojih ljudi so izredno zaupljivi in prijazni, a
hkrati s tem tudi zaščitniški. Do otrok so ljubeči
in zaščitniški, kar pa tudi pomeni, da so tudi
dobri čuvaji, ki pa lajajo sicer bolj poredko –
ob res nevarnih situacijah in nevarnih ljudeh.
Zanje je tudi izredno pomembno, da so vključeni
v dnevne družinske dejavnosti in da dobijo tudi
dovolj pozornosti s strani celotne družine. S tem
kot lastniki ohranjamo njihovo srečo in veselje
ter občutek pripadnosti družini.
Pasma se zelo dobro razume z ostalimi živalmi
in ni tipično znana kot agresivna. Prav tako so
ti kužki vedno polni energije, izredno igrivi in
prijazni do drugih psov. Kljub vsemu pa sta pri
tej pasmi ključni zgodnja socializacija in dobra
vzgoja, saj je lahko pasma kot taka izredno
trmasta, kar se lahko ob nepravilni vzgoji izrazi
v obliki neubogljivosti.
Kontinentalni buldogi so v primerjavi z
angleškimi buldogi veliko dejavnejši in
agilnejši psi, ki potrebujejo redno dnevno
dejavnost v obliki sprehodov in igre. Prav tako
bodo v primerjavi z angleškimi buldogi veseli
daljših izletov in turnih sprehodov v naravo.
Zaradi svoje inteligentne narave pa pasma prav
tako potrebuje tudi mentalne dejavnosti v obliki
iger in treninga, s čimer poskrbimo za mentalno
zdravje kužka.
Kontinentalni buldog je primeren za bivanje v
hiši ali stanovanju. Pomembno pa se je zavedati,
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da če ima kuža malo prostora za gibanje v hiši
ali stanovanju, potrebuje posledično tudi več
gibanja zunaj. Pri tem sta zato ključna redno
sprehajanje in gibanje na prostem večkrat
na dan. Pasma je primerna tako za izkušene
lastnike kot za lastnike začetnike in prav tako
za družine z otroki. V vsakem primeru pa je
pomembno, da psa zgodaj socializiramo in
dobro vzgojimo ter s tem vzpostavimo dober in
zaupljiv odnos z njim.

Vzgoja
Vzgoja in socializacija sta ključni del
odraščanja kontinentalnega buldoga, vsaj kar
se tiče osnovnega poslušanja in socializacije
z ostalimi ljudmi in živalmi. Vzgoja te pasme
zahteva veliko potrpežljivosti in vztrajnosti,
a so kljub temu ti psi izredno inteligentni
in posledično hitro učljivi. Ob treningu je
treba ostati trden, miren, prijazen in ne
uporabljati grobih metod vzgoje, saj lahko
s tem povzročimo obratni učinek, agresijo.
Namesto grobih metod vzgoje psa spodbujajmo
s priboljški in pohvalami, saj bomo s tem
vzpostavili zaupljiv odnos z njim in ga hkrati
tudi vzgojili.

Nega
Zaradi kratke, povprečno zahtevne dlake se
priporoča krtačenje približno enkrat na teden.
Kopanje je priporočljivo izključno takrat, ko ga
potrebuje, saj dlaka ob prepogostem kopanju
izgubi naravna olja, kar lahko vodi do težav
s kožo. Prav tako sta izredno pomembna
nega ušes in njihovo redno čiščenje. Ušesa je
najboljše čistiti z vlažno vatko in pasjim čistilom
za ušesa. Bodimo pazljivi, da ne čistimo kužku
ušes pregloboko, da ne bi prišlo do poškodb
ušesa in posledično celo sluha. Prav tako je
pomembno redno čiščenje gub z vlažnimi
robčki, da ne bi prišlo do njihovega vnetja.
Kot pri vsaki drugi pasmi pa je pomembno
tudi redno spremljati dolžino krempljev; če
so ti predolgi, je potrebno striženje. Zaradi
nevarnosti, da ne bi krempljev preveč odrezali
oziroma če tega niste vešči, priporočamo, da to
namesto vas opravi veterinar.

Povprečna življenjska doba kontinentalnih
buldogov se giblje med dvanajstimi in
štirinajstimi leti, pomembno pa se je zavedati,
da so za dolgo življenje kontinentalnega
buldoga ključni redna nega, obvezni obiski
veterinarja vsaj enkrat letno in redna zaščita
pred zunanjimi in notranjimi zajedavci.

Življenje s kontinentalnim buldogom
Heartbreaker Helixom
Pasmo kontinentalni buldog sva s partnerjem
odkrila in dobro preučila lansko jesen, ko
sva iskala primernega pasjega družinskega
člana. Ker naju je pasma takoj očarala, sva
poiskala primerno leglo. Našla sva vzrediteljico
iz Nemčije, ki intenzivno dela na vzreji
kontinentalnih buldogov, ki so v skladu s
standardom pasme, imajo dober rodovnik in so
poznani tudi kot dobitniki nagrad na razstavah.
Pasma naju je v celoti navdušila ne samo zaradi
svojega ljubečega in prijaznega temperamenta,
ampak tudi zaradi svoje aktivne in agilne
narave. Kljub tej pa ob deževnih dneh kuža
vedno rad poležava na kavču in se stiska z
družinskimi člani pred televizijo. Kar naju
je tudi navdušilo in presenetilo, je njegova
ljubezen do vode in plavanja, ki ni značilna za
veliko pasem psov. Definitivno pa je pasma po
najinih izkušnjah izredno inteligentna in hitro
učljiva, kar omogoča tudi lažjo in hitrejšo vzgojo
ter socializacijo. Pasma kontinentalni buldog je
z vsemi temi karakteristikami presegla najina
pričakovanja in naju popolnoma navdušila.

Zdravje
Zdravstveno je bil že v samem začetku ob
vzreji te pasme cilj ustvariti zdravo pasmo
brez kroničnih zdravstvenih težav. Po zadnjih
informacijah je pasma razmeroma zdrava in ni
poznanih zdravstvenih tegob, ki bi jo pestile.
Prav tako jim je uspelo izboljšati kotenje pri
tej pasmi in v večini primerov pri kotitvi ni
več potreben carski rez, kot je to običajno pri
njenem predniku, angleškem buldogu. Prav
tako kontinentalni buldog nima toliko težav z
dihanjem in pregrevanjem telesa, kot jih ima
angleški buldog.

www.instagram.com/kuzekjezakon

VIRI:
https://www.dogbreedplus.com/dog_breeds/continental_bulldog.
php
https://www.continentalbulldog.se/wp-content/uploads/Filer/
Standard-Engl-2011-01-15.pdf
https://www.continentalbulldog-gruemmer.de/geschichte?lang=en
https://www.dogbreedinfo.com/c/continentalbulldog.htm
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Pes in otrok:
veliko prijateljstvo
ali velik strah?
Sabina Vesel

Ko pogledam svojo družino, sem prepričana, da
je moja ljubezen do živali prirojena in zapisana
nekje globoko v mojih genih. Pa vendar kljub
temu vem, da sta me starša morala naučiti,
kako se z živalicami pravilno ravna. In ko
danes pogledam svojega sinčka, kljub temu
da je izrezan očka, vidim čudovito podobnost
med nama. Že tako majčken tako zelo obožuje
živali. Pravzaprav imam srečo, da imamo v
ulici ter bližnji okolici toliko različnih živali,
saj bi drugače poleg dveh psičk, ki jih imamo,
morala resno razmisliti o kakšnem domačem
živalskem vrtu. Kljub otrokovemu navdušenju
pa vem, da je še vedno samo otrok ter da sva
starša tista, ki sva odgovorna za njegovo
varnost in odnos, ki ga bo razvil do drugih živih
bitij.
Kot mamica in kot skrbnica dveh psičk sem
tako ves čas pozorna na prijateljstvo, ki se pred
mojimi očmi razvija med našim fantkom in
našima psičkama. Vse preveč je namreč zgodb,
ki so se na žalost razvile v napačno smer. Zgodb,
ki so pustile hude psihične ali fizične posledice
pri otroku in psu. Zgodb, ki bi se ob večji
pazljivosti lahko končale drugače. Meja med
čudovitim, velikim prijateljstvom in med veliko
bolečino in strahom je namreč nevarno tanka.
In potreben je samo trenutek nepazljivosti, da jo
prestopimo.
Ko se je naši družini pridružil mali Mateo, sem
kmalu ugotovila, da bodo v naši, sedaj petčlanski,
družini potrebne določene prilagoditve in
spremembe. Mateo je začel spremljati dogajanje
okoli sebe in lahko si mislite, da sta pasji punci
bili kmalu veliko zanimivejši kot igračke. Chanel
(nemška bokserka) in Ruby (mala terierkica)
sta ga čudovito sprejeli. A vseeno je po vseh
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ŽIVLJENJE S PSOM
teh letih, ko sta bili navajeni na določen način
življenja, tudi v njuna pasja življenja prihod
otroka prinesel veliko sprememb in negotovosti.
In zlagala bi se, če bi trdila, da nisem opazila
trenutkov nelagodja. Tako pri fantičku kot pri
pasjima puncama. In zame je bil to opozorilni
alarm. Prav zagotovo si nisem želela, da bi po
nepotrebnem prišlo do slabe izkušnje. In ker
sem resnično želela, da moj otrok pravilno
vzljubi kužiki, kljub temu pa sem želela njima
še naprej omogočati lepo pasje življenje, sem
uvedla določene spremembe in pravila, ki so
pripomogla k temu, da pri nas doma trenutno
poteka vse tako, kot mora.
Nikakor ne trdim, da se morate tudi sami
držati napisanega. Absolutno pa menim, da je
treba skrbno opazovati dogajanje in obnašanje
vseh vključenih. Samo tako lahko namreč
posredujemo, preden je prepozno.

KAJ VSE SE TOREJ OBNESE PRI NAS
DOMA
Chanel in Ruby sta žal dobili prepoved
skakanja na posteljo in kavč. Kar me je sprva
zelo žalostilo, saj mi je bilo zelo lepo, ko smo se
zvečer vsi skupaj stiskali na kavču. Zakaj je torej
tako? Chanel je kljub svojim letom na trenutke
izredno igriva in vihrava. Kavč in postelja sta
bila zajeta v njene trenutke. Ne spomnim se,
kdaj se je nazadnje enostavno ulegla. S svojimi
tridesetimi kilogrami je vedno privihrala,
skakala in se nato valjala ter s tačkami in
grobimi kremplji oplazila vse prisotne. Ob
majhnem otroku si tega žal ne more več
privoščiti. Ruby je v tem primeru njeno čisto
nasprotje. Rada ima svoj mir in renči vsakič, ko
jo na kavču po nesreči dregneš. Zakaj bi torej
tvegali nesrečo?
Ker pa je Mateo silil vanju, ko sta počivali
v svojih košaricah (v dnevni sobi), smo te
premaknili v drug prostor. Sama menim, da
tudi pes potrebuje svoj mir in čisto svoj kotiček,
kamor se lahko umakne, ko ima vsega dovolj.
In verjemite – vreščanja in tekanja ima tudi
pes lahko enkrat dovolj. Moram priznati, da se
ta sprememba pri nas odlično obnese. Ko smo
skupaj, vsi uživamo, ko potrebujeta mir, se lahko
umakneta. Ko ju sedaj Mateo vidi v košaricah,
nama sam pove, da punci spita, onidve pa se
prav radi umakneta in spočijeta.
Druga stvar, ki se mi je zdela izredno
pomembna, je pravilo o božanju. Boža ju lahko
samo z rokico tam, kjer vem, da pustita – v
njunem primeru – glava in hrbet. Nikakor pa
mu s partnerjem ne pustiva, da pleza po njiju
ali da ju vleče za dlako, ušesa ali rep. Mogoče
se komu zdi kaj od predhodno naštetega ljubko,
a verjemite, to psu vsekakor ni prijetno! Morda
se vam bom na tem mestu zdela malo čudna,
ampak tako majhnemu (1,5 leta staremu) otroku
ne pustim božati drugih psov. Vsi vemo, da so
otroci lahko grobi in da ima vsak pes svoj prag
tolerance. Sama prag svojih punc poznam. Ne
poznam pa odziva drugih psov. Prav tako tudi
Chanel in Ruby ne pustim, da silita v otroške
vozičke (oh ja, ne morete verjeti, koliko ljudi
to pusti z izgovorom: »Saj ne bo nič naredil.« –
Tega enostavno ne moremo nikoli vedeti!) in v
druge otroke. Ker pa naš fantiček seveda opazi
vsakega psa, mu nočem popolnoma preprečiti
stika z njimi. Zato se ob srečanju ustaviva,
kužka ogovoriva, mu poveva, kako majhen ali
velik je, kakšne barve je in kako lep je. Seveda
pove tudi, da sta naši psički »Anika« in »Ubika«,
in jim nato pomaha v slovo.

pasja skrbnica. Mateo psički zelo rad »počeše«
(odkar to počne, moram sicer redno skrivati
svojo krtačo za lase), vsak dan pa me opomni,
da morata jesti. Seveda eno posodico odnese
on. Pri jedi ju nato pusti pri miru in ne sega z
rokico v pasjo posodo. Vsi tri pa najbolj uživajo,
ko se Mateo odloči, da je čas za piškotke. Ali pa
sprehod. Ali pa sprehod in nato piškotke. Ja,
tudi na krajši sprehod ju peljemo skupaj. Eden
od naju pelje Chanel, kako luštna sta videti dva
mala pajdaša, pa mislim, da ni treba opisovati.
Skratka; otroka zelo rada vključujem zraven, ker
menim, da se s tem uči, da je treba za živali, ki jih
imamo, skrbeti. (Vključevanje temelji izključno
na otrokovi prostovoljni bazi!)
Ker pa menim, da sem odgovorna tudi za male
obiskovalce, ki prihajajo k nam na igralne urice,
za tisti čas poskrbim, da psički umaknem.
Svoji psički poznam in vem, da je že en hiter in
glasen otrok za moji pasji starkici dovolj. Seveda
ob obojestranski naklonjenosti pustim, da se
(ob moji prisotnosti) spoznajo in po želji malo
pobožajo. Nato pa poskrbim za varno distanco
in varno igro majčkenih otrok (ni treba, da je pes
agresiven, že samo to, da v igri podre otroka na
tla, lahko pusti strah pri otroku).
Vidite? Nobenih drastični posegov ni potrebnih
za mirno, a še vedno ljubeče sobivanje vseh
družinskih članov.
Ponovno pa poudarjam, da se je opisano obneslo
v našem domu, z našimi člani. Vseeno pa vam
polagam na srce – bodisi kot staršu bodisi kot
pasjemu skrbniku – treba je opazovati tako
otroka kot psa. Opazovati, kdaj kaj je prav in kdaj
kaj narobe. In že samo s tem, da smo pozorni na
znake neprijetnosti, ki nam jih kažejo otroci in
psi, lahko posledično preprečimo nevarnosti
in obenem zagotovimo varnost in možnost, da
med seboj razvijejo veliko, čudovito prijateljstvo.

Zelo pomembno se mi zdi tudi, da otroka
vključujem v dnevne obveznosti, ki jih imam kot

www.kužek.si
www.kužek.si

www.instagram.com/kuzekjezakon
www.instagram.com/kuzekjezakon

facebook.com/revijakuzek
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NASVETI

Nina Krajnc

Triki in nasveti,
kako psu dati tableto
Vsak lastnik psa se vsaj nekajkrat v življenju znajde pred izzivom, kako
ljubljenčka prepričati v to, da bi pojedel tableto. Pa naj gre za tablete proti
notranjim zajedavcem ali klopom, za antibiotike po bolezni in za lajšanje
bolečin ali za raznorazne vitaminske dodatke v obliki tablet – malo psov

Uporabite posebne pripomočke za doziranje tablete

je takih, ki tableto pojedo kar mimogrede ob svojem obroku. Pri večini je
potrebne nekaj več iznajdljivosti, da tableto najprej spravijo v gobček in
jo nato tudi pogoltnejo. Ali tudi vi vedno znova izumljate nove načine,
kako psa prepričati v to, da bi pojedel tableto? Velikokrat se zgodi, da
pes tableto skupaj s hrano poje, nato pa jo napol prežvečeno izpljune, in
spet ste soočeni z novim krogom poskušanja, da bo pes tableto ne samo
pojedel, temveč tudi spravil do svojega želodca. Ne skrbite, niste edini, ki
se spopadate s to težavo, zato vam predstavljamo nekaj trikov in nasvetov,
s katerimi bo zaužitje tablete za psa postalo prava mala malica.

pripomoček in jo po dolgem tulcu, ki ga vstavite v gobček ter potisnete vse
do grbe pasjega jezika, dozirate čim globlje v grlo kosmatinca. Nato mu
zaprete čeljust ter ga nežno božate navzdol po grlu, s čimer spodbudite
lažje požiranje tablete.

Skrijte tableto med hrano ali v pasje žepke
To možnost uporablja veliko lastnikov psov, vendar so pri tem eni bolj,
drugi manj uspešni. Če psa hranite s konzervirano hrano, poskusite s tem,
da tableto skrijete vanjo tako, da oblikujete mesno kroglico in jo ponudite
psu. Lahko jo skrijete tudi v druge vrste hrane, a se pred tem posvetujte
s svojim veterinarjem, saj lahko določena hrana vpliva na učinkovitost
zdravila. Izogibajte se banan, saj vsebujejo veliko sladkorja, mlečni
izdelki so odsvetovani zaradi večje vsebnosti maščob, prav tako tablet ne
razbijajte v prah, saj imajo neprijeten okus, ki bo vašega ljubljenčka še bolj
odvrnil od zaužitja. Druga možnost je ta, da tableto skrijete v pasji žepek,
ki ga lahko kupite ali izdelate sami. Ključna pri tem je sestavina z močnim
vonjem ali okusom, ki jo vaš kosmatinec obožuje, v luknjo v žepu oziroma
kroglici pa skrijete tableto in jo ponudite psu. Močan okus in vonj bosta
prikrila okus tablete, vaš ljubljenček pa bo tableto pojedel, kot bi mignil.

Odprite mu gobček
Če trik s skrivanjem tablete v hrano pri vašem psu ne deluje, obstaja
posebna tehnika dajanja tablet psom v gobček, ki jo uporabljajo tudi
veterinarji. Na prvi pogled sicer precej neprijetna tehnika je lahko
izjemno učinkovita, ko jo usvojite. Ključno je, da svojega najzvestejšega
prijatelja nežno primete za gobček, mu ga razprete s potegom spodnje
čeljusti navzdol in tableto položite na jezik čim globlje v grlo. Nato gobček
hitro zaprete in pri tem pazite na svoje prste, z masiranjem grla pa psa
spodbudite, da pogoltne tableto. Pozorno opazujte psa, če bo tableto
resnično pogoltnil, saj vas lahko sicer pretenta, da je tableto pogoltnil, nato
pa jo izpljune takoj, ko pogledate stran. A ne skrbite, vaja dela mojstra in z
nekaj potrpežljivosti vam bo zagotovo uspelo.
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Pripomočki za doziranje tablete so najboljša rešitev pri psih, kjer obstaja
večje tveganje za nenameren, a nevaren ugriz in če nobeden od zgornjih
dveh trikov ne zaleže. Delujejo tako, da tableto namestite v injekciji podoben

Jemanje tablete spremenite v igro
Za čim manj stresa pri dajanju tablete vašemu psu lahko celoten postopek
z malo iznajdljivosti spremenite v igro – to najlažje storite tako, da enega od
priboljškov napolnite s tableto, ostale pa pustite takšne, kot so, ter svojega
psa skozi igro pripravite do tega, da jih bo pojedel. Lahko mu jih mečete v
zrak, da jih bo lovil, jih skrijete po sobi in ga usmerjate, da jih bo našel, ali
uporabite kateri drug način, za katerega veste, da bo pritegnil pozornost
vašega ljubljenčka. Ta trik deluje predvsem pri mladičkih in mlajših psih
z veliko energije in radovednosti – s tem jih boste zamotili in niti sami se
ne bodo zavedeli, kdaj so pojedli tableto, vam pa bo prihranjeno mučenje,
kako jih pripraviti do tega.
To so le nekateri od številnih trikov, ki vam bodo olajšali dajanje tablete
psu. Ko bo vaš ljubljenček tableto pojedel, ga ne pozabite nagraditi s
priboljškom, s sprehodom ali igro, saj bo tako ta sicer neprijeten postopek
povezal z nečim pozitivnim in v prihodnje boste imeli vse manj težav
z doziranjem tablet. Če se kljub vsemu še zmeraj soočate s težavami,
za pomoč poprosite veterinarja, ki vam bo demonstriral najlažji način,
kako psa pripraviti do tega, da bo pojedel tableto. Z nekaj vaje vam bo
nedvomno uspelo, zato le pogumno poskrbite za zdravje in blaginjo
svojega štirinožnega prijatelja.

Viri:
https://www.akc.org/expert-advice/health/how-to-give-a-dog-a-pill/
https://battlepetsonline.com/how-safely-give-your-dog-medication-83391
https://www.petmd.com/dog/care/how-give-dog-pill-using-foods-are-safe
https://www.vets-now.com/pet-care-advice/how-do-i-give-my-dog-a-pill/ https://www.quickanddirtytips.com/pets/dog-care/how-to-give-your-dog-pills?page=2 –
https://freshpet.com/blog/tricks-to-give-dog-medication/
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BIK

DVOJČKA

Nov jesenski urnik tvojih
dvonožcev, ki vključuje
vse preveč obveznosti in
konjičkov izven doma,
medtem ko se ti dolgočasiš
med štirimi stenami, ti ne
bo preveč všeč, zato boš za
dovolj pozornosti poskrbel
z nagajivostmi. Večkrat boš
okaran, pa tudi osamljen.

Ko bodo dnevi vse krajši, se
ne tebi ne tvojim lastnikom
ne bo dalo preveč sprehajati.
Kaj šele v dežju, mrazu in
snegu! Tvoja kondicija bo v
prihodnjih mesecih malce
pešala, tolažil pa se boš s
slastnimi priboljški, kar
zna biti neprijazno za tvoje
zdravje.

Tvoja dvojna pasja narava
te bo včasih spodbujala k
poslušnosti, drugič spet
nagovarjala h kršenju pravil
in povelj. Nekaj slabe volje
sicer bo v zraku, a tudi kakšen
priboljšek več na sprehodu,
da te usmeri v želeno vedenje,
se obeta. Poskušaj raje
sodelovati.

RAK

LEV

DEVICA

Tvoji ljubljeni dvonožci bodo
to jesen kar preveč zaposleni
s svojim življenjem, na
dom jih lahko priklene le
kakšna viroza ali karantena,
za kar boš, presenetljivo,
precej hvaležen. Samotno
poležavanje doma ti namreč
ne bo preveč dišalo. Raje imaš
družbo.

Tisti simpatičen pasji
mladič, ki se je spomladi
pridružil v vaši soseski, bo
zdaj skušal narediti odločne
korake naprej v svojem
hierarhičnem položaju.
Puberteta gor ali dol, s tabo ni
šale, zato boš večkrat pokazal
zobe in s tem presenetil
marsikoga. Se ve, kdo je šef!

S pasjo srečo v očeh boš
opazoval, kako se tvoji
dvonožci lotevajo priprave
različnih omamno dišečih jedi
in peke priboljškov ter kako
lovijo zadnje tople popoldneve
za piknike na prostem. To
namreč pomeni, da bo veliko
dobrega tudi zate, mali
gurman!

TEHTNICA

ŠKORPIJON

STRELEC

Vlečenje na povodcu,
zaganjanje v poštarja,
kazanje zob sosedovim
psom ali pozorno opazovanje
gospodarja, uboganje ukazov in
spoštovanje hišnih pravil – le
kaj ti bo v prihajajočih mesecih
prineslo več zabave, užitka in
zadovoljstva? Ja, imel boš kaj
za tehtati!

Mački v vaši soseski bodo v
prihajajočih mesecih prav
izzivali tvojo potrpežljivost
in krog pasjih zaveznikov,
s katerimi boste preganjali
skupne sovražnike, se bo zato
hitro večal. A previdno, ko tečeš
za plenom čez cesto, ti nimaš
devetih življenj!

V pasjo šolo?! Ja, kaže, da bo prav
tja zavil tvoj vodja krdela, in prav
nič ti ne bo dišalo, da bi šel za njim!
No, igral bi se že s pasjimi prijatelji,
da bi pa dvajsetkrat ponovil »sedi«,
»prostor« in »sem«, pa ti ni preveč
po godu. Razen, če bo iz žepa dišalo
po posebni salami.

KOZOROG

VODNAR

RIBI

Prihajajoče mesece boš živel
kot pravi gurman, saj bodo
tvoji domači v pasjo skledo
radi natrosili dobrote, ki
bodo ostale od človeškega
kosila. Prebavne težave so
zato precej verjetne, zato ne
pretiravaj in dovoli, da kakšna
stvar konča tudi v smeteh.

Tvoja neustrašna narava,
zazrta v številne priložnosti doma in izven štirih sten te
bo vabila, da preizkusiš svojo
(pre)drznost, (ne)poslušnost
in iznajdljivost. Saj nisi sam
kriv, da lunine mene in
položaj planetov tako vplivajo
na tvoje vedenje!

Kakšna smola: tvoji dvonožci
so slišali, da eterična olja
delujejo antiseptično, zato
bodo v boju pred zimskimi
virozami in tistim čudnim
novim virusom naravnost
pretiravali z močnimi
vonjavami, kar tvojemu
občutljivemu nosu ne bo prav
nič dišalo.

21. marec–20. april

22. junij–22. julij

23. september–22. oktober

21. december–20. januar
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21. april–20. maj

23. julij–22. avgust
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21. maj–21. junij

23. avgust–22. september

22. november–20. december

19. februar–20. marec

Deja Drobne

Kaj nam
pasje blato pove
o zdravju psa
Lahko se vam zdi fuj, ogabno, smrdljivo in
res grozno, ampak barva, oblika, količina in
pogostnost odvajanja blata vam lahko o zdravju
vašega kužka povedo res veliko. Lahko vam
povedo, kaj je kužek jedel in celo, ali trpi za katero
od bolezni. Laboratorijski pregled pasjega blata
pri veterinarju je že dolgo preverjena praksa pri
diagnosticiranju raznih bolezni.
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Vsak kužek je edinstven, zato ne moremo
popolnoma natančno določiti, kakšen je
normalen, zdrav kakec vašega psa. Kar je za ene
normalno, je lahko za druge težava. Pomembno
je, da dobro poznate svojega kužka in veste,
kaj je zanj običajno in kaj ne. Tako boste lažje
prepoznali kakršnekoli spremembe v njegovem
blatu.

Če ste pred kratkim svojemu kužku zamenjali
prehrano, je običajno, da v prvih dneh opazite
spremembo blata. Če se po dveh tednih to
ne stabilizira in vrne v prvotno stanje, mu
poizkusite zmanjšati količino zaužite hrane.
Če se stanje ne izboljša, se posvetujte s svojim
veterinarjem. Ta predstavlja najhitrejšo pot do
zdrave prihodnosti vašega psa.

ZDRAVJE
BARVA, OBLIKA IN VELIKOST
PASJEGA BLATA
Zdravo pasje blato je običajno čokoladno rjave
barve. Če se vaš kuža prehranjuje s hrano, ki
je umetno obarvana, se lahko zgodi, da je tudi
blato vašega kužka obarvano.
Po teksturi je zdravo blato kompaktno, vlažno in
ga je lahko pobrati. Ko ga poberete, obdrži obliko,
vseeno pa je njegov občutek nekoliko čvrst
in mehak obenem. Normalno, zdravo blato je
valjaste oblike. Če so izločki vašega psa majhni,
v obliki kroglic, je to lahko znak dehidracije.
Velikost blata vašega psa je odvisna od velikosti
kužka. Na splošno bi naj pes proizvedel
približno toliko blata, kot je velikost njegove
porcije hrane.

blažila morebitne zdravstvene težave vašega
psa. Najbolje je, da mu v tem primeru ponudite
kuhan riž s kuhanim piščancem, če tega
prenaša. Pomembna je tudi oskrba z vodo,
saj pes, ki ima diarejo, izgubi veliko telesne
tekočine. Če se diareja v dveh dneh ne ustavi
ali se poslabša, obvezno obiščite veterinarja.
Ta lahko določi vzroke prebavnih težav in
vam svetuje, kako ukrepati. Obenem vam
lahko predpiše probiotični dodatek. Probiotiki
vsebujejo koristne bakterije, ki v črevesju
vašega kužka ponovno vzpostavijo ravnovesje.

KAJ POMENIJO RAZLIČNE BARVE
PASJEGA BLATA
Belo, kredasto blato

Ključna stvar, na katero morate biti pozorni, ko
gre za velikost blata vašega ljubljenca, so opazne
spremembe. Če torej vaš ljubljenec naenkrat
kaka več kot običajno, lahko to pomeni, da se

Predvsem pri psih, ki se prehranjujejo s surovo
hrano, se lahko zgodi, da se blato obarva belo.
Bela barva blata lahko nakazuje na to, da je v
prehrani psa preveč kalcija ali kosti. Če psu
zamenjate hrano in je njegovo blato po dveh
obrokih še vedno bele barve, se obrnite na
izbranega veterinarja.

hrana ne prebavi v celoti in pes iz nje ne dobi
dovolj hranil.

Črno blato

Nekateri kužki kakajo enkrat ali dvakrat
na dan, spet drugi večkrat. To je odvisno od
posameznega kužka in njegovih potreb, pa tudi
prehranskih navad. Pomembno je, da ostaja
frekvenca odvajanja blata vedno enaka. Če
opazite, da vaš kuža kak dan ne odvaja blata ali
da odvaja blato več kot običajno, je to običajno
znak prebavnih težav.

KAJ POMENIJO RAZLIČNE OBLIKE
PASJEGA BLATA
Če je vaš kuža zaprt ali dehidriran, bo njegov
kakec zelo suh, ločen v majhne bobke in trd.
Običajno je za izločanje takega blata potrebno
tudi več napora, včasih je v blatu prisotna
sveža kri. Lahko se vaš kuža ob tem počuti
neprijetno in ne želi izločati. Zelo pomembno
je, da vedno in povsod poskrbite za dobro
hidracijo vašega psa.
Če ima vaš kuža diarejo, se lahko ta kaže v več
oblikah. Diareja je lahko tudi blato, ki je pretirano
mastno, vlažno, a ima še zmeraj obliko. Ko blato
poberete, razpade in je na otip zelo mehko.
Diareja se kaže tudi v tem, da blato psa ni
nikakršne oblike, ampak je delno tekoče in
se oblikuje v kup. Najhujša oblika diareje pa
nastopi takrat, ko ima kuža popolnoma tekoče
blato.
Ob kakršnikoli diareji kužku nudite hrano,
ki ga ne bo takoj pognala na blato, ampak bo

www.kužek.si

Črno obarvano blato psa je po navadi pokazatelj,
da je v želodcu ali tankem črevesju kužka prišlo
do krvavitev. Pri črno obarvanem blatu psa
nemudoma odpeljite k veterinarju.

Zeleno blato
Če pri psu opazite zeleno blato, je ta lahko
posledica tega, da je pojedel preveč trave ali da
je hrana vašega kužka obarvana z zeleno barvo,
lahko pa je razlog tudi resnejši. Zeleno blato
povzroči tudi zastrupitev z vabo za glodavce in
zajedavce, včasih pa je tudi pokazatelj težav z
žolčem. Ob ponavljajočem se zelenem blatu ali
kadar sumite na zastrupitev, obvezno obiščite
veterinarja.

Rumeno blato
Tudi rumena barva blata lahko kaže na
več različnih zdravstvenih težav vašega
psa. Pogosto se rumeno blato pojavlja ob
netolerancah na določeno hrano. Lahko pa bi to
pomenilo tudi, da je hrana prehitro potovala iz
tankega v debelo črevo.

da ima kuža gliste ali druge notranje zajedavce.
Gliste so videti kot majhne luske belega riža
ali kot daljši tanki trakci. Najnevarnejša je
glistavost pri mladičkih, pri odraslih psih pa
praviloma nima resnejših posledic in je gliste
relativno preprosto odstraniti z ustreznimi
antiparazitiki. Potreben pa bo obisk veterinarja.

Sivo, mastno blato
Če je pasje blato videti sivo, mastno in debelo, je
to lahko posledica napačne prebave. Ta barva
je pogosto tudi pokazatelj prenizke absorpcije
hranil iz hrane. Sivo blato lahko nakazuje, da
trebušna slinavka ne deluje tako, kot bi morala.

Roza, vijolično blato
Če pri svojem kužku opazite rožnato ali
vijoličasto blato, lahko to vzbuja skrb. Lahko
je namreč znak gastroenteritisa, ki je lahko
življenjsko nevaren, zato je pomembno, da to
stanje pravočasno zdravimo.

Oranžno blato
Podobno kot blato rumene barve je lahko
oranžno blato znak, da se je hrana prehitro
premikala po prebavilih. Oranžno blato opazimo
predvsem pri psih, ki imajo diarejo, lahko pa je
tudi znak težav z jetri ali žolčem.
Ker so psi resnično človekovi najboljši prijatelji,
je pomembno, da razumemo, kako skrbeti zanje.
Psi ne morejo komunicirati kot ljudje, zato
moramo odgovorni skrbniki prepoznati, kaj
naši kužki potrebujejo in želijo.
Glavna stvar, ki jo moramo upoštevati, da
bodo prebavila naših kužkov zdrava, je, da
dajemo prednost hrani, ki ugodno vpliva na
pasja prebavila. Na dobro prebavo ugodno
vplivata tudi redna dejavnost in okolje brez
stresa. Obenem pa je zelo pomembno, da dobro
poznamo svojega kužka in opazujemo njegovo
vedenje in vsakodnevne dejavnosti, tudi
iztrebljanje. Le tako lahko vedno vemo, kako v
določeni situaciji reagirati in kako poskrbeti za
njegovo udobje in zdravje.

Rjavo blato z rdečimi črtami
Rjavo blato z rdečimi črtami je pogosto znak
krvavitev vzdolž črevesja. Do tega lahko pride
tudi zaradi okužbe analnih žlez, poškodbe
danke, vnetega črevesa ali tumorjev. Ob
takem blatu pozorno spremljajte še morebitne
druge simptome in se čim prej posvetujte z
veterinarjem.

Rjavo blato z belimi lisami
Rjavo blato z belimi lisami po navadi nakazuje,

www.instagram.com/kuzekjezakon
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Jerneja Pirnat

Nagobčnik ni
noben bav bav
Nagobčnik večina ljudi povezuje z agresivnimi, napadalnimi psi ali pa ga
vidi kot skorajda mučilno napravo za psa. Stigma, ki se drži nagobčnika, psa
takoj poveže z agresivnim vedenjem, zaradi česar lastnike pogosto skrbi, kaj
si bo o njihovem psu, ki nosi nagobčnik, mislila okolica. Ob primerni izbiri
nagobčnika in pravilni uporabi pa nam lahko ta pri vzgoji psa prinese veliko
koristi.

KDAJ JE TREBA PSU NADETI NAGOBČNIK
V nekaterih situacijah mora pes obvezno nositi nagobčnik, v drugih pa je to
le smiselno ali koristno. Pri uporabi javnega prevoza je uporaba nagobčnika
obvezna. Tudi če se nam zdi, da je naš pes vedno prijazen in ni sposoben
nikomur ničesar narediti, vedno lahko pride do nepredvidene situacije,
hkrati pa moramo pomisliti tudi na druge ljudi, ki se morda psov bojijo in so
v istem prevoznem sredstvu kot mi.
Uporaba je prav tako pogosto smiselna pri pasjem frizerju ali veterinarju. Pri
pasjem frizerju se lahko zgodi, da psu kakšen prijem ne bo godil ali pa ga bo
frizer motil, zato lahko z uporabo mehkega nagobčnika vnaprej poskrbimo
za varnost. Prav tako je pes lahko nepredvidljiv pri veterinarju, še zlasti, če
ga kaj boli, ali v urgentnih primerih, ko pride do hudih poškodb in se hoče
pes zavarovati pred dotikom, tudi z ugrizom.
V nakupovalnih središčih, kjer so psi dovoljeni, v mestnih jedrih oziroma
povsod, kjer je možnost velike gneče, glasnih in nepredvidljivih zvokov,
kjer pes nima možnosti za umik in svojega prostora, se prav tako lahko psu
nadene nagobčnik.

PRAVILNA IZBIRA NAGOBČNIKA
Najprej moramo poskrbeti, da izberemo nagobčnik, ki ustreza našim željam
in namenu uporabe. Lahko izbiramo med mehkimi tekstilnimi nagobčniki,
ki so zelo priročni, na primer, kadar imamo psa v javnem prevoznem
sredstvu, v veliki gneči ljudi, pri pasjem frizerju, veterinarju in podobno.
Usnjeni ali silikonski nagobčniki pa so primerni tudi za daljše nošenje,
saj ima pes malo več prostora okoli gobčka. Nagobčniki, ki so primerni za
daljše nošenje, psu omogočajo, da z njimi celo je in pije, zato kljub morda
na videz neprijetnemu izgledu za psa ne predstavljajo ničesar strašnega.
Za kratkogobčne pasme je oblika nagobčnika prilagojena, navadno
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ima nastavljiv pašček na vratu in na čelu, da se bolje prilega pasji glavi.
Priporočamo, da se izogibate kovinskih nagobčnikov, ki se znajo poleti
pretirano segreti, pozimi pa pretirano ohladiti, kar je lahko precej neudobno
in celo škodljivo za psa. Preden se odločite za nakup, morate vedeti, da je
nujno izbrati nagobčnik, ki se prilega gobčku, omogoča neovirano dihanje,
pitje vode ali hranjenje. Nagobčnik torej vedno kupujte skupaj s psom, da ga
lahko poskusite in preverite, če mu ustreza.

PRIVAJANJE NA NAGOBČNIK
Psa se na nošenje nagobčnika navaja počasi. Ne moremo mu ga kar
natakniti na smrček in pričakovati, da se pes ne bo prestrašil in povezal
nagobčnika s slabo izkušnjo. Najprej mu damo nagobčnik samo za povohati,
zraven lahko dobi tudi nagrado. Ko mu prvič nataknemo nagobčnik, ga
hitro tudi snamemo in ponovno izdatno nagradimo psa, tako da ustvarimo
pozitivno asociacijo na izkušnjo. Čas nošenja daljšamo postopoma glede
na to, koliko psa moti in kakšni so njegovi odzivi. Sčasoma, ko je pes vajen
nagobčnika na gobcu, lahko nagobčnik tudi zapnemo in psa peljemo na
kratek sprehod ali ga vpeljemo v igro. Pes mora nagobčnik vedno povezovati
z nečim pozitivnim, kar terja nekaj časa in volje, a se obrestuje. Privajanje na
nagobčnik bi praviloma moralo biti del vzgoje vsakega mladiča, saj nikoli ne
vemo, kako nam bo to pozneje v življenju psa prišlo prav. Če bo pes pozneje
iz katerega koli razloga potreboval nagobčnik, bo precej lažje, če ga je v
pozitivni luči spoznal že kot mladič.

UPORABA NAGOBČNIKA PRI PRESTRAŠENIH PSIH
Nagobčnik, kot že omenjeno, ni samo za agresivne in napadalne pse. Ker
se ljudje podzavestno izogibamo psov, ki nosijo nagobčnike, nam lahko
to kot pasjim skrbnikom koristi, če imamo prestrašenega psa. S tem, da
mu nadenemo nagobčnik, zagotovimo, da se mu bodo izogibali odrasli
in otroci, pa tudi drugi sprehajalci psov ne bodo vozili svojih zraven psa z
nagobčnikom. S tem lahko prestrašenemu psu precej olajšamo sprehode in
preprečimo nezaželeno približevanje, ogovarjanje in božanje psa.
Hkrati pa je smiselna uporaba nagobčnika pri prestrašenem psu tudi,
kadar psa peljemo med več ljudi ali drugih psov, npr. pri veterinarju, pasjem
frizerju, javnih prevozih ali negi doma. Preventivno poskrbimo za varnost
vseh, saj imajo prestrašeni psi lahko nepredvidljive reakcije.

VZGOJA

PREPREČEVANJE POBIRANJA STVARI S TAL
Nagobčnik je lahko dobra (in edina učinkovita) rešitev tudi, če je pes nagnjen
k temu, da pobira in poje vse, kar najde na tleh. Dokler ga ne naučimo, da
mora pustiti stvari na tleh, nam je lahko nagobčnik v pomoč, da nas ne
skrbi, da bi pes pojedel kaj strupenega. Še zlasti je to smiselno, če živimo
na območju, kjer nepridipravi nastavljajo strupene vabe za pse ali kjer po
tleh leži veliko smeti. V takih primerih z uporabo nagobčnika poskrbimo za
pasjo varnost, vsaj dokler psa ne odvadimo pobiranja in zaužitja vsega, kar
najde na tleh.

PREVZGOJA
Kadar pes kaže znake agresije do drugih ljudi ali psov in ga želimo s pomočjo
pozitivne socializacije prevzgojiti, za dodatno varnost pri spoznavanju, igri
in socializaciji poskrbimo z uporabo nagobčnika. Tega pa seveda nikoli
ne delamo brez nadzora in vodstva strokovnjaka za vzgojo psov in pasje
vedenje.

zakonu je psa dovoljeno prevažati na javnih prevoznih sredstvih le, če nosi
nagobčnik.

KDAJ NAGOBČNIKA NE UPORABLJAMO
Da pa bo nagobčnik služil svojemu namenu, ga psu ne natikamo za namen
kaznovanja ali vedno ob istih situacijah, saj bo pes povezal določene
dražljaje iz okolja z nagobčnikom. Če vemo, da ima pes določeno reakcijo,
npr. na določenega psa, in vemo, da je v njegovi bližini reaktiven, mu ne
nataknemo nagobčnika in ga peljemo v bližino tega psa, ampak se srečanju
s takim psom raje izognemo. Nagobčnik služi le kot pripomoček, s samim
vedenjem psa pa se moramo aktivno in odgovorno ukvarjati. Nagobčnik
ni nadomestek za vzgojo psa in ni čudežna rešitev za vse pasje vedenjske
težave. Z nepravilno uporabo lahko psu povzročimo več škode kot koristi.
Kadar ne vemo, ali nagobčnik uporabljamo pravilno, se posvetujemo s
strokovnjaki, ki se ukvarjajo s pasjim vedenjem.

ZAKONSKA ODLOČBA
Po zakonu je lastnik psa dolžan skrbeti, da se pes ne giblje brez nadzora in
da ne ogroža ljudi in živali. Popadljivi psi morajo nositi nagobčnik, prav tako
to velja za pse, ki jim to odredi pristojna veterinarska inšpekcija. Tudi po
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Imate vprašanje za veterinarja? Za njegov brezplačen nasvet
nam pošljite vprašanje na urednistvo@kuzek.si.
Rubrika ni namenjena urgentnim primerom. Pri nujnih in akutnih stanjih se obrnite
na svojega veterinarja. Odgovori na izbrana vprašanja, poslana po e-pošti, bodo
objavljeni v naslednji številki revije Kužek.

VETERINAR
ODGOVARJA
Na vaša vprašanja odgovarja: dr. Emil Senčar, Veterinarska bolnica Ptuj.

Pozdravljeni,
imamo devet tednov starega francoskega
buldoga in imam vprašanje glede glist. Pred

Pozdravljeni,
moja psička, mešanka med maltežanom in
bišonom, ima težave z ritko – vsaj enkrat na

zaplete, je treba psa pravočasno odpeljati k
veterinarju, da mu ročno izprazni vrečke. Zaradi
vsega omenjenega ravnate povsem pravilno,

štirinajstimi dnevi je dobil tableto proti
notranjim zajedavcem, danes je dobil drugo.
Zanima me, ali je možno, da ima gliste. Včeraj
sem slučajno v njegovem drekcu opazila bele
pikice, vendar se niso premikale. Danes nisem
več prepričana, kaj naj bi to bilo ... Sem ter tja
poliže zunaj tla, poje kakšen golobji iztrebek
in pojedel je par verjetno gnilih sliv. Slive je
izločil z blatom, to sem opazila, zato sem pa
sedaj bolj pozorna na njegov drekec in opazila
te bele pikice.
Hvala za odgovor.
Alenka

mesec morava na čiščenje analnih vrečk. Kaj
bi lahko bilo krivo za to?
Lep pozdrav
Zdenka

da mesečno peljete svojo psičko k veterinarju
na praznjenje vrečk. Samo polnjenje vrečk je
odvisno od mnogoterih faktorjev, prehrane,
alergije, genetsko prevelikih vrečk, vnetnih
procesov, konsistence blata in še bi lahko
našteval. Če postanejo težave prehude in
prepogoste, je rešitev operativna odstranitev
perianalnih vrečk. Vse težave, povezane z
njimi, na tak način izginejo.

Pozdravljena, ga. Alenka,
bele pikice, za katere navajate, da ste jih videli
v blatu kužka, so vsekakor lahko zajedavci,
lahko pa je kužek tudi kaj takega polizal,
pojedel. Če je dobil v razmiku štirinajstih dni
tabletko zoper parazite, ste ravnali v redu in
po pravilih stroke glede zatiranja notranjih
zajedavcev. Če se bodo pikice pojavljale v blatu
kužka še nadalje, svetujem, da se dogovorite z
veterinarjem, da pošlje blato vašega kužka v
parazitološki laboratorij. V laboratoriju bodo
vsekakor ugotovili morebitno invadiranost
vašega kužka s paraziti, vrsto parazitov in tudi
predlagali ustrezno zdravilo za odpravo teh.
Pravilno je, da ste skrbni in opazujete blato,
saj je invadiranost psa s paraziti neprijetna in
neugodna za vašega psa, mu jemlje odpornost
in slabi njegov imunski sistem. To še posebej
velja za mladičke.
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Pozdravljena ga. Zdenka,
vzrokov za težave s perianalnimi vrečkami je
ogromno. Praznjenje vrečk po navadi poteka
tako, da kompakten feces pri svoji poti skozi
ampulo recti in analni sfinkter mehansko
pritisne na perianalni vrečki in izprazni
njihovo vsebino. V izjemnih primerih, ko
je kužek ali močno prestrašen ali močno
razburjen, lahko tudi hote izprazni omenjeni
vrečki, kar lastniki zaznajo kot močan, rezek
neprijeten vonj. Problem nastane, kadar
se pojavi oteženo praznjenje perianalnih
vrečk in začne vsebina v njih zastajati. V
tem primeru se vrečki povečujeta in začneta
povzročati sprva nelagodje pri psu, pozneje
tudi bolečino. Zaradi zastajanja vsebine pride
pogosto do vnetja in bakterijske infekcije
vrečk. Najpogosteje izoliramo bakterijo e coli
in klostridium perfrigens in še mnoge druge, ki
povzročijo tako imenovan sacculitis perianalis,
vnetni proces, ki pogosto vodi v predrtje vrečk
in tvorbo perianalne fistule. Lastniki psa lepega
dne presenečeni opazijo izcedek krvavo-gnojne
vsebine pod repom zraven analne odprtine pri
svojem psu, splošno stanje psa je pogosto zelo
prizadeto, saj dobi visoko temperaturo in trpi
tudi močne bolečine. Stanje je alarmantno in
terja nemudoma pomoč veterinarja, saj lahko
pride do sepse in smrti živali. Tudi srbenje kože
in posledično praskanje živali ter vnetje ušes
so povezani s polnimi perianalnimi vrečkami.
Da preprečimo omenjene boleče in nevarne

Spoštovani,
moja psička Kelly je stara 10 let. Leta 2019 je
zbolela za diabetesom, dva meseca pozneje je
popolnoma izgubila vid. Leča je popolnoma
odstopila, zato operacija ne pride več v poštev.
Dvakrat dnevno mora prejemati kapljice
Yellox 0,9. Prav tako prejema osem enot
inzulina Lantus Solostar dvakrat na dan. Pred
slabim mesecem je začela šepati na levo zadnjo
tačko in ni želela na sprehod. Pri pregledu
veterinar ni opazil nobenih posebnosti. Od
obiska pri veterinarju je minilo pet dni, ko
ni več želela na sprehod, pri hoji jo je rahlo
zanašalo, začela se je vrteti v krogih, glavo je
pričela nagibati v desno, na levi strani ličnice,
znotraj gobčka, ji hrane ni uspelo odstraniti
z jezikom, ustnico ji rahlo vleče navznoter.
Iz uhljev, ki so veliki, sicer pokončni, a jih
prekriva dolga dlaka, ji je prihajal neprijeten
vonj. Dan pozneje me je le s težavo slišala.
Pri pregledu so ugotovili vnetje srednjega
ušesa na levem ušesku in vnetje zunanjega
na desnem. Pet dni je jemala Prednicortone 5
mg, eno tableto na dvanajst ur, ter Enroxil 50
mg, 1 tableto na 24 ur ter tudi Mitex dermalno

VPRAŠAJTE VETERINARJA
resonanco. O vrsti preiskave se odloči nevrolog
glede na nevrološko sliko in rezultat pregleda.
Tako da se vsekakor pravilno odločate o
diagnostiki bolezenskega stanja, najprej
vsekakor pri izkušenem nevrologu, ki vas bo
napotil na nadaljnje preiskave.

suspenzijo enkrat dnevno. Stanje sluha se je
sicer vidno izboljšalo, vrtenje v krogu pa je
le še v stanovanju, kadar se zmede oziroma
vznemiri. Že od dneva oslepitve pa do danes
pa ni osvojila veščine orientacije v smislu, da
vse obrne na drugo stran. Ko na vratih zazvoni
zvonec, steče proti balkonu; če pa jo pokličem
z balkona, steče proti vratom. To me sicer ni
motilo, saj je bila drugače v redu. Skrbi pa me,
ker se zelo malo giblje. S težavo jo pripravim,
da greva na stranišče. Noče dalje kot le kratek
sprehod po dvorišču, pa še takrat vedno sili
na desno stran, glavo pa rahlo drži navzdol in
desno. Prav tako veliko spi. Apetit ima odličen.
Moje vprašanje je naslednje: Ali je možno, da
jo je zadela rahla možganska kap, in ali se
pravilno odločam, da bi jo peljala v Ljubljano
na magnetno resonanco?
Natalija

Pozdravljeni!
Imamo 12 let staro mešanko med aljaškim
malamutom in nemškim ovčarjem. Do sedaj
kakšnih posebnih zdravstvenih težav ni
imela, res pa je, da ni več tako živahna, kot
je bila nekoč. Zadnje dni pa so se začele
pojavljati težave, in sicer se psički začnejo
tresti noge in pade, če stoji pri miru (predvsem
kadar jé), opazi se tudi nekoliko opotekanja
oziroma pomanjkanja moči pri hoji, a ko gre
na sprehod, še vedno tudi teče in skoči na
višino (pasjo uto) ter lepo nežno skoči nazaj na
tla. Ko stoji, pa moči v nogah ni. Je to morda
pogojeno tudi s starostjo, obrabo kolkov,
morda kakšen stisnjen živec? Vem, da brez
pregleda diagnoze ni mogoče postaviti, bi pa
prosila za kakšen uporaben nasvet, kaj lahko
sami storimo, da olajšano težave psički. Sama
ne pokaže, da bi jo kar koli bolelo, tudi, če jo
stisnem in otipam okončine, nič ne trzne, kot
to po navadi stori, če jo kaj boli. Apetit ima
normalen, je ješča in opravlja vse fiziološke
potrebe brez težav.
Najlepše se vam zahvaljujem za nasvet in vas
lepo pozdravljam.
Irena
Pozdravljena, ga. Irena,
težave, kot jih opisujete pri svoji psički,
so relativno pogoste pri psih v poznem
življenjskem obdobju. Vzrokov za omenjeno
stanje je lahko več. Zdravstvene težave s

hrbtenico in kolki so najpogostejši razlog, da
pride do motenj v prevodnosti živčnih vlaken
in posledično do slabše uporabe predvsem
zadnjih ekstremitet, padanja, zanašanja
zadnjega dela živali, hitrega usedanja
živali, tudi drgetanja in tresenja mišic ipd.
Problematika stisnjenega živca, verjetno
mislite na hrbtenico oziroma pritiska na
hrbtenjačo, ki jo omenjate v svojem pisanju, je
manj verjeten vzrok težavam pri vaši psički, saj
tovrstno problematiko najpogosteje spremlja
manj ali bolj izrazita bolečina, ki je ne navajate.
Različne degenerativne bolezni lokomotornega
sistema so lahko vzrok omenjenim težavam. Za
njihovo diagnosticiranje je treba narediti vsaj
preiskavo RTG oziroma CT ali MR. Izključiti
bi bilo treba tudi bolezenska stanja, ki vodijo
v izčrpanost živali in posledično oslabelost, ki
lahko tudi vodi v nezmožnost stanja na mestu.
Sami se lahko prepričate in poskušate izločiti
bolečino kot potencialen vzrok tresenju tačk
pri vaši psički in usedanju oziroma padanju –
in to tako, da ji ponudite protibolečinske tablete
za pse in videli boste, če se bo simptomatika
tresenja in padanja po uporabi tablet
zmanjšala. Poudarjam, protibolečinske tablete
za pse, ki jih dobite pri veterinarju, nikakor ne
smete uporabiti tablet za ljudi, ki lahko izzovejo
močno bruhanje pri psički.
Svetujem vam, da kljub temu, da psička uživa
hrano in opravlja fiziološke potrebe, obiščete
veterinarja in opravite diagnostiko: RTG kolkov
in hrbtenice ter hematološko in biokemično
preiskavo krvi s testi na klopne bolezni.
Omenjena diagnostika je vsekakor v njenem
starostnem obdobju priporočljiva, že zaradi
preventivnega vpogleda v njeno zdravstveno
stanje.

Gospa Natalija, res ste podrobno in pedantno
opisali stanje vaše psičke z vso terapijo
in celotno klinično sliko zdravstvene
problematike, ki jo pesti. Glede na zaporedja
dogodkov zdravstvenih težav, ki so se začele
s šepanjem na zadnjo levo tačko, zanašanjem
psičke, vrtenjem v krogu, je povsem jasno, da
gre pri vaši psički za nevrološko motnjo, kar
pomeni motnjo, ki nastaja nekje v živčnem
tkivu, to pomeni v možganih oziroma
hrbtenjači. Malo verjetno je, da bi bila težava
v srednjem ušesu, ki sicer lahko vpliva tudi
na orientacijo in gibanje živali, zanašanje,
držanje glave postrani in ostalo. Sladkorna
bolezen najverjetneje nima vpliva in ni vzrok
omenjenim nevrološkim težavam. Vsekakor
vam svetujem obisk pri veterinarskem
nevrologu, ki bo psičko pregledal z
nevrološkega stališča in vas najverjetneje
napotil na CT diagnostiko ali magnetno
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Kako skrbeti za
zdravje pasjih zob
in ustne votline
Nina Krajnc

Vsak skrben lastnik psa se zaveda pomena
raznolike in uravnotežene pasje prehrane,
rednega gibanja, skrbi za higieno in brezhibno
zdravstveno stanje svojega kosmatinca.
Rezultat tega je srečen, zadovoljen, igriv
in zdrav pes, ki ga zvesto spremlja na poti
življenja in s katerim lahko brezskrbno
preživlja proste urice. Toda ali ste vi kot lastnik
psa prepričani, da stoodstotno poskrbite za
blagostanje svojega psa? Raziskave namreč
kažejo, da več kot polovica skrbnikov pozablja
na redno skrb za pasje zobe in ustno nego.
Neustrezna skrb lahko privede do resnejših
zapletov, česar pa si gotovo ne želite. Pasja
ustna higiena je namreč enako pomembna
kot človeška in obstaja mnogo različnih
načinov, kako poskrbeti za zdrave in močne
zobe vašega psa ter se s tem izogniti slabemu
zadahu, paradontalni bolezni, izgubi zob in
drugim, z zobmi povezanim zdravstvenim
težavam pri vašem psu.

Pomemben dejavnik je ustrezna
prehrana
Prehrana, ki jo izberete za svojega pasjega
prijatelja, ima velik vpliv na splošno dobro
počutje psa, nezanemarljivo vlogo pa igra
tudi pri zdravju pasjih zob in ustne votline.
Določene vrste hrane, med katero sodi
predvsem mehkejša hrana, kot so konzerve,
predstavljajo veliko večjo verjetnost, da se bodo
delci hrane zalepili na pasje zobe in povzročili
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nastanek zobnega kamna, a tudi suha hrana
ni povsem nedolžna in žvečenje trdih briketov
nikakor ni nadomestilo za ščetkanje pasjih
zob. Vendar pa obstajajo določeni tipi hrane,
ki je bolj priporočljiva za pse, če se želimo
izogniti nabiranju zobnih oblog, ki povzročajo
vnetja dlesni in v naslednjih stopnjah tudi
paradontalno bolezen. Med to hrano med
drugim sodijo surovo meso in surove mesnate
kosti, kot priboljške pa lahko psu ponudite tudi
kose surovega korenja ali rezine jabolk, ki bodo
med žvečenjem z zob odstranili morebitne
sveže obloge.

Priboljški pomagajo odstranjevati
zobne obloge
Psi obožujejo priboljške, ki so lahko tudi
učinkovito sredstvo za izboljšanje zdravja
zob vašega pasjega mladička ali odraslega
psa. Nekateri priboljški so narejeni posebej
za izboljšanje higiene ustne votline in za
odstranjevanje zobnih oblog, poleg tega pa
pripomorejo še k bolj svežemu dahu. Na voljo
so v številnih oblikah, velikostih in okusih,
zato boste zagotovo našli take, ki jih bo vaš pes
pojedel, kot bi mignil. Podobno delujejo tudi
pasje žvečilke, saj žvečenje nasploh koristi
zdravju zob vašega psa, poleg tega pa žvečljivi
priboljški, kot so kravja ušesa, posušeni trakovi
piščančjega mesa ali surove kosti, vsebujejo
posebne encime, ki blagodejno vplivajo na
oralno zdravje psa. Seveda priboljškov psom

ne smete privoščiti prepogosto, saj vsebujejo
kar precej kalorij, zato razmislite še o drugih
načinih, kako vzdrževati zdravo ustno higieno
vašega psa.

Igrače za žvečenje so dober
nadomestek priboljškov
Medtem ko so dentalni priboljški primerni le
kot občasna nagrada za vašega psa, so igrače
za žvečenje odličen pripomoček, ki bo vašemu
psu pomagal skrbeti za zdravje zob in ustne
votline ter odstraniti vsaj del zobnih oblog,
predvsem na zadnjih zobeh, kjer psi največ
žvečijo. Izbirate lahko med različnimi igračami
iz gume ali najlona ter jih psu ponudite po
obrokih, da skozi igro odstrani ostanke hrane z
zob, vendar pa si zapomnite, da nobena igrača
ne more nadomestiti rednega ščetkanja, ki je
najučinkovitejše v boju proti zobnim oblogam.

Ščetkanje pasjih zob je najuspešnejši
način vzdrževanja ustne higiene
Naj se sliši še tako neverjetno, a tudi
pasji kosmatinci potrebujejo ščetkanje za
ohranjanje zdravih zob in dlesni. Obstaja malo
morje pripomočkov, s katerimi lahko opravite
to nalogo, ključno pa je, da psa na ščetkanje
zob začnete navajati že kot mladička. Če ste za
to prepozni, obstaja veliko drugih alternativ,
kako psu očistiti zobe, a morate biti pri tem
dosledni, saj bodo le tako vidni tudi rezultati.

SKRB ZA ZDRAVJE

Ni sicer nujno, da to počnete čisto vsak dan, a
pogosteje, kot se boste lotili ščetkanja, čistejši
bodo zobje vašega psa.
Uporabite lahko navadno mehkejšo zobno
ščetko za ljudi ali pa posebej oblikovano za pse,
nikar pa ne uporabljajte zobne paste za ljudi,
saj vsebuje sestavine, ki so psom škodljive,
lahko celo strupene. Obstaja mnogo zobnih
past, narejenih posebej za pse, največkrat s
prijetnim okusom piščanca ali arašidovega
masla, kar vsaj nekoliko olajša ščetkanje zob.
Če z navadno zobno ščetko niste najspretnejši,
lahko uporabite tudi tako, ki se natakne
na prst. Če se vaš pes na vsak način upira
ščetkanju zob, lahko namesto tega uporabite
čistilne robčke za zobe in z njimi obrišete
površino zob, še ena možnost pa so dentalna
razpršila, ki jih poškropite po zobeh ter s tem
psu pomagate tudi do boljšega zadaha.

Ščetkanje zob doma
Za ščetkanje zob uporabite zgoraj navedene
pripomočke – sčasoma boste ugotovili, kaj
vašemu psu najbolj ustreza. Pred ščetkanjem
sedite za glavo psa, pokleknite oziroma
se namestite tako, da se pes ne bo počutil
ogroženega. Pokažite mu zobno ščetko,
pustite, da okusi zobno pasto, in začnite z
rahlimi pritiski na dlesni in zobe. Ko se bo
pes navadil na občutek ščetkanja, nežno in
počasi s krožnimi gibi oščetkajte vse njegove
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zobe in pri tem ne pritiskajte preveč. Začnite s
sprednjimi zobmi; ko se bo pes ob tem občutku
počutil sproščeno, nadaljujte še globlje do
zadnjih, ki lahko predstavljajo nekoliko večji
izziv za ščetkanje. Bodite vztrajni, saj obstaja
verjetnost, da se bo pes na začetku ščetkanju
precej upiral. Po koncu psa vedno nagradite
s pohvalo, s čimer ga boste naučili, da je
ščetkanje pozitivna izkušnja, in sčasoma bo
opravilo postalo popolnoma rutinsko.

Kdaj je potreben obisk veterinarja
Če pri psu opazite pogosta krvavenja dlesni,
če se je na njegovih zobeh nabralo že toliko
zobnih oblog oziroma zobnega kamna, da ga
sami s ščetkanjem ne morete odstraniti, ali če
se iz njegovih ust že dalj časa širi slab zadah,
je to znak, da bo potreben obisk veterinarja,
ki bo opravil profesionalno čiščenje zob
vašega psa. Čeprav boste morali za poseg
odšteti določeno vsoto denarja, je to najboljši
način, kako ohranite zdravje vašega psa in
preprečite nastanek paradontalne in drugih
bolezni. Čiščenje pasjih zob pri veterinarju
poteka v ambulanti, pod narkozo, da je za
psa neboleče, saj lahko veterinar le tako
natančno oceni stanje zob in ustne votline
ter na podlagi tega ustrezno ukrepa. Medtem
ko domače ščetkanje odstrani le vidne zobne
obloge, profesionalno čiščenje omogoča
odstranjevanje tudi zobnega kamna in oblog,
ki so že zašle pod dlesen. Veterinar po koncu
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postopka zobe spolira in zgladi njihovo
površino, da se obloge težje primejo nanje,
ter po potrebi predlaga morebitno nadaljnje
zdravljenje. Le celovito odstranjen zobni
kamen bo preprečil ponavljanje težav z zobmi
pri vašem pasjem ljubljenčku.
Najboljši način za vzdrževanje ustne higiene
vašega psa je čim pogostejše ščetkanje zob.
Ob tem lahko za higieno poskrbite tudi z
dodatnimi pripomočki in ustrezno prehrano,
ki v manjši meri prispeva k nabiranju zobnih
oblog. Ob pojavu kakršnih koli težav je
priporočljiv obisk veterinarja, sicer pa lahko
sami preventivno veliko pripomorete k temu,
da bodo pasji zobje in dlesni v brezhibnem
stanju, vaš pasji ljubljenček pa vam bo
vsakodnevno postregel z zadovoljnim in
zdravim nasmeškom.
Viri
https://www.akc.org/expert-advice/health/keep-dog-teeth-clean/
https://petcentral.chewy.com/basic-dental-care-tips-for-dogs/
https://www.pasjastacuna.si/blog/6-prebrisanih-nacinov-kako-sibo-tvoj-kuza-z-veseljem-umival-zobe/
https://www.dogster.com/lifestyle/dog-dental-care-brush-teeth
https://www.thehonestkitchen.com/blog/7-tips-for-keeping-yourdogs-teeth-sparkling-and-healthy/
https://iheartdogs.com/10-ways-to-clean-your-dogs-teeth-thatwont-make-them-hate-you/
https://www.bluecross.org.uk/pet-advice/dog-dental-care
https://drphillipsanimalhospital.com/2020/01/20/how-best-toclean-your-dogs-teeth/
https://www.zoohit.si/magazin/psi/zdravje-in-nega-psa/zobnikamen-pri-psih
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Se vam kdaj zgodi, da se s psom sprehajate eno uro, morda celo dve, potem pa pridete domov in
pes je še vedno poln energije? Vas kuža na sprehodu vleče, skuša uveljaviti svojo voljo, pobira
smeti s tal ali nepretrgoma išče družbo drugih psov? Morda bo zvenelo nenavadno,
a verjetno svojega ljubljenčka ne sprehajate pravilno. V nadaljevanju preberite nekaj nasvetov
za boljši sprehod, v katerem bosta uživala oba, predvsem pa bo tako za vas kot za psa bistveno
produktivnejši.
Na prvi pogled se ne zdi nič bolj preprostega od sprehoda s psom – kako bi lahko to počeli narobe?
Pa vendar veliko lastnikov svoje pse sprehaja na načine, ki niso koristni niti za psa niti zanje in ki
jim obenem povzročajo obilo frustracij in slabe volje.

Kako pa vi sprehajate
svojega psa?
Maja Kalaš

SVOJO POZORNOST POSVETITE PSU
Skrb vzbujajoče je, da na sprehodu dan za
dnem srečujem lastnike, ki med sprehajanjem
psa govorijo po telefonu, se pogovarjajo s
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sosprehajalcem ali s hitrim korakom za sabo
na povodcu vlečejo psa, ki se nima priložnosti
niti polulati v miru. Po drugi strani pa tudi
sprehajalci, ki psa peljejo na sprehod brez
povodca in ga pri tem niti ne opazujejo (ker

spet buljijo v telefon ali se jim enostavno
preveč mudi), svojim ljubljenčkom ne delajo
prav nobene usluge. Sprehod bi moral biti
namenjen ukvarjanju s psom. Če pes nima vaše
popolne pozornosti, je v najboljšem primeru to

NASVETI
neproduktiven sprehod, v najslabšem primeru
pa se lahko sprevrže celo v nevarnega. V
trenutku vaše nepozornosti lahko pes poje kaj
strupenega ali se zaplete v konflikt z drugim
psom.

ČAS IZKORISTITE PRODUKTIVNO!
Glavni namen sprehoda je, da se v tem času
aktivno posvetimo psu, razvijamo njegove
talente, zadovoljujemo njegove naravne
nagone in mu zagotavljamo nujno psihofizično
stimulacijo. S tem pa skozi sprehod krepimo
tudi svojo vez z njim. Si lahko mislite? Na
dnevni ravni vam ni treba v ukvarjanje s psom
vlagati več ur, če vam to ni v posebno veselje,
dovolj je že, da mu tistih nekaj minut, ko ste z
njim na sprehodu, nudite svojo brezpogojno
pozornost. Zato pustite motilce pozornosti, kot je
telefon, doma in se s prijateljico raje dogovorite
za klepet ob kavi kot med sprehodom. Raje kot
čas za pasji zmenek s še enim ali več psi naj
bo to vajin čas. Čas, ko se aktivno ukvarjate s
svojim psom.
Ni treba, da kakovosten sprehod s psom traja dve
uri, niti eno uro. Optimalna dolžina sprehoda,
če je ta produktiven, je dvajset minut do pol
ure. V tem času mora imeti pes čas, da opravi
svoje biološke potrebe, preostanek sprehoda pa
naj bo namenjen zadovoljevanju drugih potreb.
Psi v svojih življenjih nujno potrebujejo fizično
in mentalno stimulacijo in sprehod je idealna
priložnost, da jim zagotovimo oboje. Seveda
pa tega ne bomo dosegli tako, da ga pripnemo
na povodec in peljemo vsakokrat po isti trasi,
pri čemer mu ne pustimo niti vohljati niti se
zdivjati. Po drugi strani pa sprehod tudi ne
služi svojemu namenu, če psa vsakokrat zgolj
odpeljemo na bližnji travnik, kjer ga spustimo v
igro z drugimi psi. To je lahko tudi zelo nevarno
in vodi v nepredvidene situacije.

KAKO NAJ POTEKA SPREHOD
Sprehod naj bo namenjen aktivnemu
preživljanju časa s psom; ko se z njim
pogovarjamo, utrjujemo ukaze, ki jih pes že
pozna, in se učimo novih; čas za igro in čas
za prosto tekanje. To seveda še zdaleč ne
pomeni, da imamo psa ves čas spuščenega –
za to, da psa odpnemo s povodca, se odločimo
zgolj, ko ima pes zanesljiv odpoklic, v varnem
okolju (na primer na prostranem travniku)
in kadar v bližini ni drugih psov ali divjadi.
Povodec je na vseh javnih površinah, kjer
obstaja verjetnost, da bomo srečali druge ljudi
ali pse, zakonsko obvezen. Tudi če je vaš pes
neskončno prijazen, to ne pomeni, da drugih
psov in lastnikov njegova svoboda ne more
motiti – veliko psov ne mara, da se jim na hitro
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približa drug, odvezan pes, in zato ni pošteno,
da jim vsiljujemo družbo svojega (pa čeprav
prijaznega) psa. Zato pri srečevanju s tujimi psi
svojega psa vedno pripnemo na povodec. Če
pes nima zanesljivega odpoklica ali pa ima zelo
močan nagon, tudi v varnem okolju uporabimo
dolg sledni povodec, ki nam omogoča, da psa
tudi pri večji razdalji varno ustavimo.

pes na sprehodih sploh ne zmeni za druge pse
ali ljudi – njegov fokus je izključno na lastniku,
saj je ta vir glavnih dražljajev za psa. In to je
izredno koristno tako pri utrjevanju odpoklica
in učenju ukazov kot pri splošni komunikaciji
s psom.

Psa ne spuščamo zato, da se zdivja, kakor se
mu zljubi, ampak zato, da mu omogočimo
sproščeno igro. Igra na prostem je zelo
pomemben psihofizični stimulans in verjetno
le malo dejavnosti psa tako zelo utrudi kot
prinašanje žogice, lovljenje frizbija ali borbena
igra vlečenja. Na sprehodu je dobro imeti s
seboj več različnih igrač (gumijaste žoge,
obroči, vrvi ipd.), da lahko odkrijete, katera
psa najbolj motivira za igro. Igra je eden izmed
izredno močnih povezovalnih faktorjev, s
katerimi gradimo navezavo psa.

Obvezna oprema na vsakem sprehodu naj
bo povodec – osebno sem pristaš kratkega
povodca (pa naj bo ta usnjen, iz blaga, iz pletene
vrvi ali katerega drugega materiala), fleksi
priporočam le izjemoma, kadar psu kratek
povodec nikakor ne ustreza. Na splošno pa
imamo s kratkim povodcem več kontrole nad
psom, potrebne so manjše korekcije in je manj
moteč za okolico kot fleksi, ki se zapleta okoli
predmetov, psov in ljudi, lahko prav neprijetno
poreže, obenem pa lastniku ne nudi prave
kontrole nad psom ter hkrati psa uči vlečenja
na povodcu.

NIKAR VEDNO PO ISTI POTI!

OBVEZNA OPREMA

Poleg povodca (in slednega povodca, če ga
Ko izbiramo traso za sprehod, je dobro, da
vsakokrat uberemo nekoliko drugačno pot
ali vsaj smer hoje. V nasprotnem primeru
se pes hitro naveliča iste poti in istih vonjav
ter že točno ve, kako bo potekal sprehod. V
takih primerih po navadi opazimo vedenja,
kot so ustavljanje pred koncem sprehoda in
vlečenje v nasprotno smer. Če smeri hoje in
sprehajalne poti nekoliko razgibamo, pa psu v
vsakodnevno rutino vnesemo nekaj dinamike;
s tem stimuliramo njegove nagone in čute, še
posebej, če enkrat izberemo gozdno pot, drugič
travnik, tretjič pa morda sprehod po urbanem
okolju.
Izmenjujemo tudi dejavnosti, ki jih s psom
izvajamo – enkrat gremo s psom na aktiven
sprehod, na katerem ponavljamo ukaze, ki
jih pes že pozna, ali usvajamo nove, drugič ga
peljemo na travnik, kjer mu mečemo žogico,
tretjič mu skrivamo igrače in ga spodbujamo
k iskanju itd. Možnosti za aktivne sprehode
je nešteto in zlahka jih vključimo v svoj
vsakdan, ne da bi nam vzeli bistveno več časa
kot dolgočasen sprehod po naselju. Učinek na
mentalno zadovoljstvo psa pa je neprimerljiv.
Še posebej se take sprehode priporoča, ko
ima pes visok nivo energije, ki jo lahko
usmerja v destruktivna vedenja, kadar pes
veliko časa preživi sam doma ali kadar psu
ne moremo redno omogočiti fizičnih izzivov,
kot so kinološki športi, zahtevnejši pohodi
in podobno. Brez dvoma pa aktiven sprehod
koristi slehernemu psu.

potrebujemo) so obvezni deli opreme tudi
kakovostna ovratnica ali oprsnica, vrečke za
pasje iztrebke (za psom pospravimo ne glede
na to, ali se podela v naselju ali na travniku!),
kužkove najljubše igrače in kakšen priboljšek
– tisto, kar psa najbolj motivira in kar nam
zagotavlja njegovo pozornost.
Sprehod s psom naj bo torej več kot zgolj krog
okrog naselja. To je vaša priložnost, da še bolj
utrdite svoj odnos s psom, da mu zagotovite
pozornost, ki jo potrebuje, in to združite z
zadovoljevanjem najosnovnejših potreb in
nagonov – za raziskovanje, delo, lov – na
zdrav, koristen in varen način. Poskusite –
spremenite svojo sprehajalno rutino vsaj za en
teden in opazujte, kako zadovoljen bo ob tem
vaš pes.

Lastniki, ki s svojimi psi prakticirajo tovrstne
aktivne sprehode, pogosto opazijo, da se njihov
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Življenje s
prestrašenim
psom
Jerneja Pirnat

Vse več ljudi se zadnje čase odloča za posvojitev
kužka. Na spletu vidimo ogromno pozitivnih
izkušenj in hvaležnih kužkov ob posvojitvi, kar
nam lahko ustvari malce napačno predstavo.
Zavedati se moramo, da ima vsak kužek svoj
značaj, svojo preteklost in neko zgodbo, ki mu
je do trenutka, ko se mi odločimo za posvojitev,
že izoblikovala značaj in pripisala določene
lastnosti. Tako se lahko zgodi, da je naš novi
štirinožni ljubljenček izjemno prestrašen.
Boji se človeške bližine in dotika, prav tako
se lahko boji drugih živali, glasnih zvokov,
predmetov – vse to je povezano s preteklimi
izkušnjami. Prestrašenost in plahost lahko
kaže le v umikanju in skrivanju, lahko pa tudi
v obrambnem vedenju – kuža kaže zobe, renči
ali laja. Razumeti moramo, da pes poskuša
zavarovati sebe ne glede na to, da sami vemo,
da imamo dobre namene. Včasih prestrašenost
mine hitro, ko se pes navadi na novo okolje in
nove ljudi, lahko pa kljub trudu lastnika traja
dlje. Kaj narediti v takem primeru in kako
ustvariti čim boljše pogoje za kužka in lastnika,
da lahko čim bolje sobivata?

VSAK PES IMA SVOJO PRETEKLOST
Vrnimo se k dejstvu, da ima vsak pes svojo
zgodbo. Posebej kadar ne vemo, kaj točno se je
v življenju kužka dogajalo, katere stvari so ga
prestrašile, kaj se mu je tako vtisnilo v spomin
in izzvalo strah, je pomembno predvsem, da ta
strah pri psu sprejmemo. Nekateri menijo, da
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sploh ni potrebno, da je pes sam izpostavljen
travmatičnemu dogodku – dovolj je že, da
je bila psica med brejostjo v strahu in čutila
anksioznost, ki se lahko prenese na mladička.
Torej moramo se zavedati, da pes ni sam kriv
za ta strah, temveč je ta njegov obrambni
mehanizem pred svetom, ki ga je do tedaj
poznal.

Ko psa pripeljemo domov, je pomembno to, da
ve, da od lastnika dobiva tako hrano kot vodo –
torej, da to niso stvari, za katere se mora boriti
ali jih skrivati pred drugimi. Nekateri lastniki
prakticirajo hranjenje iz roke, da tako pes
poveže lastnika z neko pozitivno stvarjo. Prav
tako takšnemu psu ne jemljemo in ne umikamo
hrane, dokler ni zaključil s hranjenjem.

PRIPRAVE PRED POSVOJITVIJO

PASJI OBRAMBNI MEHANIZEM

Zavedati se moramo, da je prevzgoja psa lahko
zelo dolgotrajen proces. V prvi vrsti torej pes
od lastnika potrebuje potrpežljivost, vztrajnost,
občutek sprejetosti in predvsem varnosti. Pred
posvojitvijo moramo dobro premisliti, ali smo
sposobni in pripravljeni v psa vlagati toliko
časa in energije, če bo potrebna prevzgoja.
Nemalokrat se zgodi, da ljudje takšne pse, ki se
ne ujemajo z njihovimi pričakovanji, vrnejo nazaj
ali jih oddajo naprej, kar že tako negotovemu psu
povzroči še resnejše posledice in travme.

Psi zaradi strahu razvijejo različne obrambne
mehanizme. Če se bojijo ljudi ali drugih psov,
pa vidijo, da z umikom ne dosežejo želenega, se
lahko odzovejo z laježem. Ko pes enkrat ugotovi,
da to deluje, lahko postane precej moteče, če
laja na vsakega mimoidočega. Poskrbimo,
da ima pes tudi na sprehodu možnost umika,
oziroma se umaknemo mi. Ob mimoidočih psu
ponudimo nekaj, kar ima rad, na primer kakšno
igračo ali hrano, priboljšek. Ne želimo priti do
točke, ko pes ugotovi, da tudi lajež ne zaleže več,
in se zateče k ugrizu.

Če smo v mislih pripravljeni na vse, tudi na
dolgotrajen proces socializacije in prevzgoje, pa
je smiselno, da že pred posvojitvijo naredimo
nekaj fizičnih priprav. Psu v svojem domu
pripravimo prostor, kamor se lahko umakne
»na varno« in ve, da ima tam mir. Vsak pes, še
posebej pa prestrašen, se noče ves čas božati ali
biti v bližini človeka, dokler ni ob tem povsem
sproščen – lastnik naj spoštuje ta čas in omogoči,
da se pes lahko umakne in si v miru odpočije.

Pomembno je tudi, kako odreagiramo na taka
neželena vedenja. Ob neželenih reakcijah psa
ne smemo na grobo utišati, ker nam bo to
prineslo ravno nasprotni učinek. Namesto tega
poskušajmo ustvarjati pozitivne asociacije in
omogočimo nagrado, ko si to zasluži.
Ob ukvarjanju s prestrašenim psom pa naj
lastnik vloži nekaj dela tudi vase. Psi imajo bolj

ŽIVLJENJE S PSOM
pomoč profesionalnih vaditeljev psov. Skladno
s pojavom večjega posvajanja psov se je tudi
povečala potreba po strokovni pomoči pasjih
trenerjev, ki se na take primere spoznajo in vam
znajo pomagati.
Pogosto pa se vam lahko samo zdi, kot da
ne napredujete. Če se ozrete na začetek, pa
je razlika lahko zelo očitna. Vsak majhen
trenutek, ko se zavemo, da je pes premagal
strah ali nam bolj zaupa, išče bližino lastnika,
nima več takega strahu, je vreden zlata in daje
upanje za to, da bo lahko nekoč situacija še
veliko bolj pod nadzorom. Če že noben pes ni
popoln, pa je odnos med kužkom in lastnikom,
ki temelji na medsebojnem zaupanju in ljubezni,
nekaj, kar je neprecenljivo. Čeprav je marsikdaj
treba vložiti res veliko energije in truda, ne
smemo pozabiti, zakaj smo se sploh odločili za
posvojitev – nekemu kužku omogočiti boljše in
lepše življenje. In na koncu pes enako stori tudi
za nas.

izostrene čute, kar se tiče ljudi. Če pes začuti, da
se lastnik ustraši, ali čuti neko napetost, se bo to
odražalo na obnašanju psa, zato je pomembno,
da ostajamo mirni, a odločni. Lastnik se mora
poučiti tudi o signalih, ki jih pes oddaja, ko mu
je neprijetno, da lahko pravilno in pravočasno
odreagira ter tako prepreči neljube pripetljaje.

KAKO PREPOZNATI STRAH PRI PSU
Najverjetneje vsi najprej pomislimo na
najočitnejše, torej umikanje, lajež, lahko tudi
renčanje, kazanje zob ali v končni fazi poskus
ugriza. Pred vsemi temi znaki pa so tudi veliko
subtilnejši. Najpogosteje opazimo napeto in
togo telo, zehanje, umikanje pogleda, potisnjen
rep med noge, pes lahko tudi izbulji oči, ima
uhlje pomaknjene nazaj ali pa začne glasno
sopsti. Če lastnik prepozna te znake, lahko prej
in efektivneje ukrepa. Lastnik naj bo pozoren,
kaj sproži tako obnašanje – so to odrasli, otroci,
palice, avtomobili in druga glasna prevozna
sredstva, se pes ustraši psov, glasnih in
nenadnih zvokov? Glede na to lahko lastnik že
vnaprej predvideva, ali se bo pes ustrašil ali ne,
in v pravem trenutku psu preusmeri pozornost
z igro ali nagrado in tako pri njem spodbudi
pozitivno asociacijo na stvar, ki bi ga sicer
navadno prestrašila.
Če se počutite, kot da ne napredujete, niste
uspešni ali se vam zdi, da se situacija s strahom
ne izboljšuje, naj vas ne bo strah prositi za
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Si ne
zaslužim
doma,
ker sem
pasme bull?
Muffin
Med psi, ki iščejo dom, je veliko takih, ki zaradi
takšnih ali drugačnih razlogov težje dobijo dom.
»Najlažje posvojljivi« so manjši, mladi, zdravi psi
brez hujših vedenjskih težav. Druga pesem so pa
prestrašeni, starejši, invalidni psi. Med drugim
so težje posvojljivi tudi psi v tipu bull.
Med terierje tipa bull štejemo pasme, kot so
ameriški pit bull terier, ameriški staffordshirski
terier, bull terier, staffordshirski bullterier in
manj znana ameriški bully in gull terrier, ter
vse mešance z omenjenimi pasmami. Za laike
je večina teh psov »pitbul«. Glavni problem je,
da ljudje že samo besedo povezujejo z nečim
negativnim. Kadar človek reče, da ima doma
pitbula, si ogromno ljudi avtomatsko predstavlja
nekakšno krvoločno zver.
Slabo luč na te pse mečejo tudi mediji, ki
senzacionalizirajo vsak ugriz oziroma poškodbo,
ki jo povzročijo bull pasme. Seveda je vsakemu
mediju v interesu imeti branost in ugriz čivave
za bralce/gledalce pač ni tako zanimiv, kakor
je denimo ugriz pitbula. A se ravno s takimi
prispevki tem pasmam dela ogromna krivica.
Zavedati se je treba, da prav vsak kuža lahko
ugrizne v določenih situacijah in da to ni
pogojeno z vrsto psa.
Nalijmo si čistega vina; bull pasme so zahtevnejše
od marsikatere druge. Absolutno niso primerne
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za vsakogar, ravno tako kakor vsak pes. Imajo
močen plenski nagon, kar pomeni, da radi
preganjajo manjše živali, in potrebujejo veliko
igre. Lahko so trmasti in z njimi je treba biti
dosleden. Dnevno potrebujejo ogromno fizične
in mentalne zaposlitve. Če imajo višek energije,
se to lahko kaže v raznih neželenih vedenjih,
kot so npr. uničevanje pohištva, kopanje lukenj
itd. Poleg tega pa so psi tudi fizično močni in
vlečenje na povodcu je pogosta težava.
Veliko se govori o tem, da je pri bull pasmah
ključnega pomena zgodnja socializacija, kar
pomeni, da psa že od mladiča navajamo na
druge ljudi, pse, mestni vrvež ... In res je, zgodnja
socializacija pripomore ogromno. A hkrati ravno
to prepričanje dela krivico odraslim bullom,
ki potrebujejo dom. S psom, ki ima travme,
je vsekakor treba nekoliko več delati; dobiti
moramo njegovo zaupanje, močno priporočljivo
pa je tudi, da se šolamo pri kinologu, ki ima
ustrezno znanje (niso vsi enako usposobljeni
za delo s takšnimi kužki). Ni pa nič nemogoče;
prav vsak pes je lahko z delom, potrpežljivostjo
in ljubeznijo odličen življenjski sopotnik.
Ogromno bull pasem se ne razume z drugimi
psi, seveda pa to ni pogoj. Tudi če kosmatinec ni
najbolj navdušen nad drugo pasjo družbo, se ob
ustrezni vzgoji to niti ne opazi. Psa lahko naučite,
da druge štirinožce na sprehodih preprosto

Veronika Sivka

ignorira. Tako se lahko izognete kaki težavi, a
morate vzeti v zakup, da se tak kuža mogoče
nikoli ne bo spuščen igral v skupini več drugih
psov. Velja pa za te pse tudi prepričanje, da so
agresivni do ljudi, kar nikakor ni res. Agresija do
ljudi zanje ni značilna in veliko lastnikov lahko
zatrdi, da so to odlični družinski psi, ki se dobro
razumejo tudi z otroki.
Situacija glede bull pasem se sicer izboljšuje;
vse več ljudi opazi njihovo zlato dušo, zato
so tudi vse bolj priljubljeni. Kot dokaz naj samo
omenimo, da cene ameriških stafforshirskih
terierjev od slovenskih vzrediteljev (s
povprečnim
rodovnikom)
dosegajo
tudi
2000 evrov in več. Društva, ki rešujejo bull
pasme, imajo veliko več podpore kakor
marsikatero drugo društvo. Je pa ta priljubljenost
pasme dvorezni meč; po eni strani je odlično,
da ljudje začenjajo spoznavati resnico, po drugi
strani pa se pogosto zgodi, da si takega psa
omislijo ljudje, ki preprosto nimajo dovolj znanja.
Seveda je na začetku lastništvo kužka zabavno
in luštno, ko je psiček še mlad in razigran. V
prvem letu je vse odlično, dokler se s kužkom
dovolj igrate in ga učite z veliko pozitivne
motivacije. Težave se navadno pojavijo med
prvim in tretjim letom, ko pes začne odraščati.
Vmes nastopi tudi puberteta, ko pes še dodatno
preizkuša svojega lastnika. V tej starosti se
po navadi začenjajo pojavljati prej omenjene

POSVAJANJE PSOV
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nevšečnosti in takrat mnogo lastnikov ugotovi,
da je tak pes zanje prevelik zalogaj. Tako se
pogosto zgodi, da bullčki ostanejo brez doma.
To pa na žalost ne velja le za bulle. Se še
spomnite, ko je pred leti bil aktualen film
»101 dalmatinec«? Takrat se je zgodilo podobno
– ljudje so se zaradi filma zaljubili v dalmatince
in si jih omislili, ne da bi se pozanimali o njihovih
potrebah. Ko so psi odrasli, pa so ugotovili, da jih
ne obvladujejo, in tako je na stotine dalmatincev
pristalo v zavetiščih. In žal se to dogaja z veliko
pasmami, trenutno tudi z bulli. Veliko jih ostane
na cesti, ne zato, ker bi bili krivi psi, ampak ker
se ljudje pač ne pozanimajo, kakšne so potrebe
te pasme. Ogromno žalostnih zgodb najdemo po
celi Evropi.
Drugi problem so pasje borbe, ki so prav tako žal
še zmeraj zelo razširjene. Bulli so fizično močni
psi, so zelo mišičasti, imajo veliko kondicije in
močan ugriz. Ker se pogosto zgodi, da že sami
po sebi niso pretirani ljubitelji drugih psov,
jih je precej enostavno naučiti, da se borijo z
drugimi psi. A to še zdaleč ne pomeni, da v tem
uživajo – pasje borbe so pravi pekel za vsakega
štirinožca! In ti psi so zelo pogosto zanemarjeni,
tepeni, hirani ... Ljudje, ki na tak način brutalno
izkoriščajo pse, imajo v glavi samo eno: zaslužek.
Če se pes poškoduje, postara ali če enostavno
v borbah ni dober, ni nič neobičajnega, da je
odvržen in prepuščen sam sebi. Nekaterim
borbenim psom se nasmehne sreča, da njihovega
lastnika zasačijo pri početju in mu odvzamejo
pse. V tem primeru dobijo priložnost, da zaživijo
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drugače, a so psi, rešeni iz borb, še toliko težje
posvojljivi. Večkrat se zgodi, da imajo taki psi
veliko travm in potrebujejo še bolj ljubečega,
potrpežljivega in hkrati doslednega človeka.
Zaradi vsega, kar so doživeli, imajo lahko razne
vedenjske težave, ki pa seveda niso nerešljive.
Problematike zapuščenih bullov se zavedajo
tudi pri društvu AniMa – Animals Matter. Tudi
pri njih veliko takih psov čaka na svojo srečo.
Eden takih je kuža po imenu Muffin, ki je bil lani
najden zapuščen na ulici. O njem se ne ve veliko,
a zagotovo ni imel najlepšega življenja, saj je bil
najden v izredno slabem fizičnem stanju. Danes
je fizično že popolnoma okreval, a ima določene
psihične posledice, na katerih bo treba delati z
novim lastnikom. Zaradi njegove preteklosti
mu je danes izredno težko najti primeren dom.
Ker se ne razume z drugimi psi, je iskanje doma
zanj še toliko težje, prav tako, dokler išče dom, ne
more biti nameščen v hiši, kjer bi lahko bil prosto
spuščen z ostalimi psi. Zato biva v zunanjem
boksu, ki pa zanj še zdaleč ni idealen. Muffin
je precej občutljiv na mraz in je že lani s težavo
preživel zimo. Prostovoljke so zaskrbljene, kaj bo
s kužkom letos, in si resnično želijo, da bi še pred
zimo končno našel svoj večni dom. Vsi držimo
pesti, da se bo temu simpatičnemu kosmatincu
le nasmehnila sreča in bo našel človeka, ki bo
razumel njegove potrebe in mu nudil najboljši
dom, kar ga lahko dobi.

dosledni, potrpežljivi, vztrajni in imate v svojem
srcu veliko ljubezni, je tak kuža lahko odličen
življenjski sopotnik. Velika večina lastnikov
takih psov pravi, da si sploh nikoli ne želi več
imeti druge pasme. Njihov značaj je izjemen; so
pravi dobrovoljčki, vedno pripravljeni na nove
dogodivščine, predvsem pa so družabni in bodo
najsrečnejši, če bodo z vami preživeli čim več
časa. Če razmišljate o posvojitvi kosmatinca,
dajte priložnost tudi bullom. Verjemite, niso
nevarni – edina nevarnost pri njih je, da vam
ukradejo srce.

Kot že omenjeno, bull pasme niso primerne
za vsakega človeka, a to še ne pomeni, da
so neprimerne za vsakogar. Če ste aktivni,
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Zavetišče za zapuščene živali Ljubljana
Tel.: + 386 1 256 02 79
E-pošta: info@zavetisce-ljubljana.si

V slovenskih zavetiščih na nov dom čaka veliko psov, ki hrepenijo po novi priložnosti. Čeprav jim
življenje ni prizaneslo, niso izgubili iskrice v očeh in upanja, da jih nekega dne čaka kavč, ki bo
samo njihov. Predvsem pa, da na svetu obstaja pravi človek, ki jih ne bo nikoli zapustil. Morda pa se
prostor za katerega izmed njih najde prav v vašem domu …
Kužki, ki jih predstavljamo tokrat, čakajo na vas v Zavetišču za zapuščene živali Ljubljana.

HUGO

NIPI

FELIKS

starost: 15. 7. 2017
spol: samec
velikost: majhen
karakter: nežen, crkljiv, malce plašen

starost: 1. 4. 2013
spol: samec
velikost: srednje velik
karakter: vesel, crkljiv, včasih malce nezaupljiv

starost: 5. 7. 2020
spol: samec
velikost: srednje velik
karakter: živahen, igriv, pogumen
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IŠČEJO NOV DOM

PASCO

BOBI

RON

SHARKI

starost: 12. 10. 2008

starost: 15. 2. 2019

spol: samec
velikost: velik
karakter: prijazen, umirjen in obožuje crkljanje

spol: samec
velikost: majhen
karakter: živahen, vesel, prijazen, učljiv, zadržan do tujcev

MAY

BRUNO

starost: 15. 5. 2017
spol: samec
velikost: velik
karakter: crkljiv, ljubeč, igriv, previden do tujcev

starost: 1. 1. 2015
spol: samec
velikost: velik
karakter: vesel, učljiv, prijazen do ljudi
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starost: 20. 12. 2018
spol: samec
velikost: majhen
karakter: razigran, vesel in včasih nagajiv, nezaupljiv do tujcev

starost: 1. 1. 2020
spol: samec
velikost: srednje velik
karakter: živahen, prijazen, igriv

facebook.com/revijakuzek
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NAGRADNA KRIŽANKA

Aktualne nagrade:

V tokratni nagradni križanki podarjamo 3 darilne bone za storitve v pasjih salonih Lucy in KR’TAČKO:
1. nagrada: bon za nakup kozmetike INFINITY professional pet care by Nina v vrednosti 40 €.
2. nagrada: bon za popust v vrednosti 30 € na kompletno nego psa v pasjem salonu Kr’tačko.
3. nagrada: bon za negovalno olje za dlako GogiPet Silk care v vrednosti 20 €.

Navodila za sodelovanje v nagradnem žrebu: Veljajo le v celoti rešene križanke, križanke, ki jih do konca izdaje te številke pošljete prek navadne pošte, na naslov
MB Media, Marjan Brečko, s. p., Prežihova 5, 3310 Žalec, ali fotografije v celoti rešene križanke, poslane po e-pošti na urednistvo@kuzek.si, s pripisom nagradna
križanka. Rešeni križanki priložite svoje osebne podatke (ime, priimek, naslov, e-pošta ali telefon ter davčna številka).
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#DO 8 MESECEV ZAŠČITE
Zdravilo Foresto nudi neprekinjeno zaščito pred klopi
in bolhami v obdobju 8 mesecev

Pred uporabo preberite navodilo za uporabo.

(imidacloprid, ﬂumetrin)
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O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z
veterinarjem ali s farmacevtom.

Bayer Animal Health is now part of
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