Aljin kotiček

Kako pes dobi rodovnik?
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Hude zdravstvene težave pa imajo lahko tudi njeni mladički.
Napake podedujejo od staršev, lahko pa zbolijo zaradi
slabe prehrane in neprimernega življenjskega okolja. Ko
taki mladički odrastejo, včasih sploh niso podobni svoji
»pasmi«. Njihova zgodba se lahko zelo žalostno konča.
Zaradi različnih bolezni in dednih napak so pogosto bolni
ali celo poginejo.

– kaj je to?

Nakup psa mora biti dobro premišljen, živali pa nikoli ne smeš izbrati samo po videzu.
Upoštevati moraš tudi njene druge lastnosti: zdravje, značaj, vedenjske značilnosti ...
Pri tem pomembno vlogo igra rodovnik.
Na svetu obstaja nekaj sto različnih pasem psov. Ljudje smo
pasme ustvarili s točno določenim namenom: za čuvanje
hiše, za pašo ovc in krav, za pomoč pri lovu ... Zato ima
vsaka pasma svoj značilni videz ter vedenjske in druge
lastnosti. Te lastnosti so dedne – prenašajo se s staršev na
njihove mladiče. Ko izbiraš psa, zato ne glej le na njegov
videz. O pasmi se dobro pozanimaj in se prepričaj, da je res
prava zate.
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Preden ima psička lahko mladiče, mora vzreditelj z njo
opraviti poseben vzrejni pregled. Tam strokovnjaki
preverijo, ali je zdrava, ali nima kakšnih dednih bolezni
(to so bolezni, ki bi jih lahko prenesla na mladičke) ali
vedenjskih težav. Skratka, ali ima lahko zdrave mladiče.
Vzreditelj nato poišče še samca, ki ima prav tako opravljen
vzrejni pregled. Oba morata imeti rodovnik in ne smeta
biti v sorodu. Če so izpolnjeni vsi ti pogoji, bodo tudi njuni
mladički dobili rodovnike.

Pri tem ti bodo v veliko pomoč vzreditelji. To so ljudje, ki
se ukvarjajo z vzrejo psov in posamezno pasmo dobro
poznajo. Dober vzreditelj za svoje pse in njihove mladiče
lepo skrbi. Vzreja mladičev zahteva veliko časa, truda in
znanja. Ko kupiš psa pri vzreditelju, dobiš tudi potni list s
potrdili o cepljenjih in rodovnik.

Rodovnik je poseben dokument, neke vrste pasji
»rojstni list«. V njem
so navedeni podatki o
prednikih psa: o njegovem
očetu in mami, njunih
starših in tako
naprej. Rodovnik je
zagotovilo, da je
pes res predstavnik
svoje pasme tako
po videzu kot
po vedenjskih
značilnostih.

Ker vzreja psov z rodovnikom zahteva veliko časa, znanja
in denarja, je cena rodovniških psov lahko zelo visoka.
»Pasemski psi brez rodovnika« so cenejši, vendar imajo
pogosto veliko zdravstvenih težav. Stroški zdravljenja pa
so lahko zelo visoki.

Ne pozabi! Mladiček ne sme od mame pred dopolnjenim
8. tednom. Priporočljivo pa je, da gre v nov dom šele med
10. in 12. tednom starosti. Ob odhodu v nov dom mora biti
čipiran, imeti pa mora tudi svoj potni list.

Pasemski pes brez rodovnika ne obstaja!

Pes, ki nima rodovnika, je mešanec. Tudi če je na videz
popolnoma enak na primer zlatemu prinašalcu, brez
rodovnika govorimo o mešancu. Žal je na svetu še vedno
veliko ljudi, ki v živalih vidijo samo denar. S svojimi psičkami
ne opravijo vzrejnega pregleda in jih neprestano parijo,
da bi imele čim več mladičev. Taka psica je pogosto
izčrpana ali celo bolna, ne dobiva kvalitetne
hrane in zanjo ni dobro poskrbljeno.

Ko se odločiš za psa ...
Ko se doma odločate za psa, se zato najprej pogovorite,
kakšnega želite. Če se zanimate za točno določeno
pasmo, poiščite dobrega vzreditelja, kjer boste kupili psa
z rodovnikom. Če bi imeli raje mešanca, obiščite katero od
zavetišč za zapuščene živali. Tam na nove domove čaka
veliko psov, ki so se jih lastniki naveličali ali pa zanje niso
mogli več skrbeti. Nekateri so še mladički, drugi so že
odrasli psi. Prav vsak od njih je poseben in ima čisto svoj
značaj. Vsak od njih si zasluži nov dom. Prepričana sem, da
boste tam našli pravega štirinožca zase!
Alja Willenpart
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