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NEDELJSKE NOVICE

Njihov odločni, nepopustljivi značaj in močan
lovski nagon je treba razumeti, ceniti in se
naučiti pravilno usmerjati njihovo vedenje.

Dva dni
o zaščiti živali
Društvo za zaščito živali Ljubljana
vabi na izobraževanje Zaščita in
dobrobit živali, ki bo 6. in 7. aprila
(več na www.dzzz.si). Primerno je
zlasti za tiste, ki bi tudi sami radi
postali prostovoljci društva. Članice
društva in veterinarji bodo med drugim predstavili poslanstvo društev,
zavetišč in inšpekcije ter zavoda
Skupina veterinarjev sterilizira potepuhe, predavali bodo o zakonodaji,
domačih in divjih živalih, problematiki uličnih mačk in psov ter rejnih
živali, odločitvi za nakup ali posvojitev, prostovoljstvu in trajnostnem
pristopu k zaščiti živali.

Aprila še več
razstav
Čeprav smo letos že imeli nekaj
kinoloških razstav, se njihova prava
sezona šele začenja. Naslednjo nedeljo (7. april) Kinološko društvo Barje
tako organizira Državno razstavo
psov CAC Barje, ki bo na Hipodromu
Vrbljene pri Igu trajala do 17. ure. Prijavljenih je približno 350 razstavnih
psov oziroma kar 120 pasem iz vse
Slovenije in tudi iz tujine. Tudi na
tokratni prireditvi bo mogoče videti
nekaj redkih pasem, med drugim
srednjega perujskega golega psa.

Spretni

in trdoživi

Terierji so odlični v
številnih kinoloških
disciplinah, zaradi
hitrosti in spretnosti so
popularni recimo pri fly
ballu ali agilitiju. FOTO:
GULIVER/GETTY IMAGES

Ko se odločimo
za terierja,
podpišemo, da
naše življenje
od tega
trenutka naprej
nikoli več ne bo
dolgočasno
PIŠE:
METODA MIKUŽ*

Bi me posvojili?

M

nogi terierji so precej nizke rasti, toda to človeka
ne sme uspavati, saj so kos
vsakemu večjemu psu, če
se zgodi nasilna izmenjava mnenj.
So skupina psov, ki so jih generacije
dolgo vzrejali za lov na živali, ki si za
svoje zatočišče izbirajo rove, terra po
latinsko seveda pomeni zemlja. Od
tod nizka plečna višina, primerna
za lov v tesnem prostoru, mišičaste
noge, krepke čeljusti, močni zobje,
dlaka, s katere umazanije sama
odpade.

Srčni lovci

Kot vedno razlogi segajo v
zgodovino, ko so ljudje začeli vzrejati
te male srčne lovce, da so jim med
lovom pomagali žival zbezati iz rova.
Brez obotavljanja se zapodijo pod
zemljo; z nasprotnikom, ki se brani
v ozkem, nizkem prostoru, so se

takoj pripravljeni spopasti. In morajo
preživeti, saj se noben plen ne vda
brez boja. To svojo borbenost nosijo
v sebi in na to morajo biti lastniki
pripravljeni. Njegovi odzivi so hitri.
V družbi si sami izbirajo pasje prijatelje in težko bo psu, ki bi se do njih
obnašal napadalno.

Niso za vsakogar

Ta nepopustljiv značaj in pripravljenost na lov je treba poznati
ter pravilno usmerjati, saj nismo vsi
lovci. A se da: terierji so odlični v številnih kinoloških disciplinah, zaradi
hitrosti in spretnosti so popularni
recimo pri fly ballu ali agilitiju.
V rokah izkušenega lovca pride
na plan njihova tradicionalna, podedovana sposobnost poskrbeti, da
človek na koncu lova domov prinese
plen. Lovec dobrega terierja ne bi
zamenjal za nič na svetu, lastnik, ki
to pasmo pozna, pa bo lahko dolga
leta užival v družbi bistrega, malega
veseljaka, ki mu bo vsak dan po malem pil kri s svojimi vragolijami.

Bulterierji

Za zdrav mačji parček (sterilizirana,
kastriran) iščemo skupen dom.
Telefon: 068-621-465.
Več oglasov si lahko ogledate
v četrtkovih Slovenskih novicah.

Njihove značilnosti so
cenili tudi reševalci
med drugo svetovno
vojno v Londonu, ko je
fox terier po bombnih
napadih pomagal iskati
ljudi v razvalinah. FOTO:
DAILYMAIL

Staffordshirski bulterier in
ameriški staffordshirski bulterier v
sebi ne nosita le krvi eksplozivnih
terierjev, ampak tudi telesno in
umsko moč mastifov. Če so se v teh
kombinacijah morda nekoliko umirile hitre terierske kretnje, je energija
ostala skrita in pride z vso silo na
plan, ko žival presodi, da je prišel
čas za ukrepanje. Edina škoda je, da
psi, ki so v resnici mirnega značaja
in ljubeči družinski člani, večkrat
pridejo v roke ljudi, ki te lastnosti
nekompromisnega borca zlorabijo.
*Metoda Mikuž je svetovalka za
vedenje družnih živali in inštruktorica v šoli Švrk, telefon: 041-734-995.

Pasme v
skupini FCI 3
Mednarodna kinološka organizacija (FCI) terierje uvršča v pasemsko skupino FCI 3: airedalski
terier, border terier, bulterier,
miniaturni bulterier, cairn terier
– gomilar, foksterier – resasti, fox
terier – gladkodlaki, irski mehkodlaki pšenični terier, irski terier,
jack russell terier, lakeland terier,
manchesterski terier, nemški lovski terier, parson russell terier,
staffordshirski bulterier, ameriški
staffordski bulterier, yorkshirski
terier, zahodnovišavski beli terier, brazilski terier, valižanski
terier, irski glen of imaal terier,
kerijski modri terier, češki terier,
dandie dinmont terier, norfolk terier, norwiški terier, škotski terier, sealyhamski terier, skye terier,
japonski terier, avstralski svilnati
terier, angleški toy terier (črno/
čreslovinast).

Generacije dolgo so
jih vzrejali za lov na
živali, ki si za svoje
zatočišče izbirajo rove.

