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Tako po videzu kot po vedenju kaže
značilnosti nemškega in belgijskega
ovčarja. Foto Luka Mohar
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Dober
vpliv živali

V petek so v avli Doma
starejših občanov Radenci odprli razstavo
fotografij Sinergije.
Štefi P. Borko, dr. veterinarske medicine in
navdušena fotografinja, je v objektiv ujela
trenutke, ki dokazujejo,
kako prisotnost živali
pozitivno vpliva tudi na
počutje stanovalcev
doma. Triintrideset
odličnih fotografij,
na katerih v glavnih
vlogah nastopa 36 stanovalcev, 12 psov, štiri
muce in celo ribica, si
bo mogoče ogledati še
ves prihodnji mesec.

Prevzgoja je mogoča

Čiščenje zob

Več ko je napak pri vzgoji, hujše so posledice in težja je prevzgoja
Mateja Florjančič
To je zgodba o triletnem mešancu Diegu. Star le nekaj tednov je bil s sestradano mamico ter bratci in sestricami
najden v gozdu. Najditelji o
tem niso obvestili nikogar,
ampak so za leglo poskrbeli
sami. Mladičke so od mame
ločili prezgodaj, pri približno
sedmih tednih. Diego je pristal pri družini, ki se je njegove vzgoje in socializacije
lotila povsem narobe.

prve napake

»Po prezgodnji ločitvi od
mame, kar pri psih pušča
nepopravljive posledice, je
postal igrača za otroka. Skoraj zagotovo ni imel dovolj
miru in osebnega prostora,«
je povedala Petra Mohar iz
Društva za zaščito živali Ljubljana, kjer je kuža trenutno
v oskrbi. Mladički so res družabni in igrivi, a potrebujejo
mir, red in primerno zatočišče, kamor se lahko umaknejo, ko si želijo počitka.

Če jim to ni zagotovljeno, se
prej ali slej odzovejo, kot se
je odzval Diego: pokazal je
zobe in družina se je odločila, da mora drugam. V slabih
dveh letih je tako zamenjal
šest domov.

Še več napak

Naslednji lastniki so z njim
obiskovali pasjo šolo, a ta Diegu ni koristila. Prej nasprotno. »Prezgodnja ločitev od
mame, vsiljevanje stikov, napačni in zanj boleči prijemi,
preobremenjevanje mladička
ter pomanjkanje socialnih
stikov s psi so pustili kvarne posledice, skrbniki pa so
dobili popolnoma napačna
navodila, kako se nanje odzvati. Za vsak poskus stika z
drugimi psi je bil kaznovan,
zaprt je bil v kletko in tako še
bolj izoliran, zaradi nemirnega vedenja so ga fizično izčrpavali, kar je vodilo v stres in
z njim povezane zdravstvene
ter vedenjske težave,« žalostno zgodbo nadaljuje Moharjeva.

Ključni so prvi koraki
Prevzgoja živali je veliko zahtevnejša
kot vzgoja. Nasveti strokovnjakov so
zato ne samo dobrodošli, ampak tudi
potrebni. Preden se odločijo za žival,
naj zato vsi bodoči lastniki res dobro
razmislijo o pogojih, okolju in svojih
zmožnostih. Odločitev naj bo tehtna.
Nepravilno ravnanje s psom v njegovi
zgodnji starosti pri njem pušča hude
posledice.
Težaven pes ob sebi potrebuje
razumevajočega in mirnega človeka.
Foto Luka Mohar

posledice

Kuža je zaradi vseh napak pri
vzgoji in socializaciji odrastel
v ubogljivega, a prestrašenega in nezaupljivega psa, prav
strah pa je vir vseh njegovih
težav. V okolju, ki ga ne pozna, je živčen, varuje igrače,
hrano, strah ga je ljudi in ima
težave pri srečevanju psov.
Zaradi fizičnega kaznovanja
v mladosti se je naučil, da je
nasilje sprejemljiva pot za doseganje ciljev. Trenutno se uči
veščin, ki naj bi jih usvojil v
zgodnji mladosti: lepega in
mirnega pristopa do psov in
ljudi, kar pa zaradi slabih izkušenj ni lahka naloga.

Nepravilno
ravnanje s
psom v njegovi
zgodnji starosti
na njem pušča
hude posledice.

Doslednost in razumevanje

Kljub temu lepo napreduje.
Prvi korak prevzgoje je vedno iskanje vzrokov za določeno vedenje, sledi njihovo
odpravljanje. Pomembno je,
da se lastniki težavnega psa
zavedajo njegovih težav in razumejo, da bo njihovo odpravljanje zahtevno. Ključno je,
da z njim najprej vzpostavijo
pristno vez in mu omogočijo

Kuža nikoli ne sme postati
igrača. Foto Shutterstock

Če je mladiček deležen
pravilne vzgoje, bo odrasel
v prijetnega psa.

začetku lahko vrnejo nekatera že odpravljena vedenja. V
tem obdobju je obvezno slediti navodilom strokovnjaka,
brez katerega velikokrat ne
bo šlo. Takšna žival potrebuje
razumevajočega in mirnega
človeka, ki je pripravljen na
prilagajanje in ima voljo za
odpravo vedenjskih težav.

Foto Shutterstock

spoznavanje novega okolja.
Predvsem na začetku je potrebnega veliko prilagajanja
in odrekanja. Upoštevati morajo, da je menjava doma za
takega psa zelo stresna in se v

Ne samo pri ljudeh, čiščenje zob je pomembno
tudi pri živalih, a kljub
temu se s tem ne ukvarja
prav veliko lastnikov. Res
je, da je pri mačkah to
opravilo kar zahtevno, pri
psih pa je lažje. Seveda je
pomembno, da začnemo
zgodaj, že pri starosti
dveh mesecev. Ustrezno
ščetko in posebno zobno
pasto kupimo v specializirani trgovini za hišne
živali. Z rednim čiščenjem
oblog zmanjšamo možnost za razvoj bolezni
obzobnih tkiv.

išče dom

Če se je Diegova zgodba začela žalostno, naj se srečno
konča. Diego išče nov dom ob
nekom, ki mu bo znal ponuditi vse, kar potrebuje. Njegova
prevzgoja je mogoča. »Pri tem
veliko vlogo igra predvsem
pripravljenost skrbnika. Delo
z vedenjsko zahtevnim psom
je lahko dolgotrajno. Zato je
ključnega pomena, da se bodoči posvojitelj zaveda vseh
težav in da pred posvojitvijo
dobro razmisli, ali mu njegov
življenjski slog dopušča delo
s takim psom. A kakor velja
vedno in povsod, kjer je volja, tam je pot,« v upanju na
srečen razplet pravi Moharjeva. Dodaja, da bo v Diegovem
primeru pomoč strokovnjaka
nujna ter da bodo bodočemu
posvojitelju v društvu (info@
dzzz.si, tel. 041-751-722) zagotovili vso podporo.

Bi me
posvojili?
Sterilizirane mucke
in kastrirani mucki
čakajo na odgovorne
posvojitelje.
Telefon: 051-314-102.
●

Več oglasov si
lahko ogledate
v jutrišnjih
Slovenskih
novicah.

