Aljin kotiček

Pasji strokovnjaki
Psi s svojo izjemno sposobnostjo voha pomagajo ljudem
na različnih področjih. Si že slišal za pse reševalce? Pod
ruševinami in plazovi s svojim smrčkom izvohajo ujete in
poškodovane ljudi ter nanje opozorijo človeške reševalce.
Pse lahko izšolamo tudi za iskanje pogrešanih ljudi ali živali,
izvohajo pa lahko tudi eksplozivna sredstva. Na mejnih
prehodih in letališčih pse uporabljajo za iskanje drog in
drugih prepovedanih stvari. Pomembno vlogo igrajo tudi
v medicini. Psi namreč lahko zavohajo sladkorno bolezen,
rakaste celice in nekatere druge zdravstvene težave. Vse
to počnejo z vohanjem in tako pomagajo reševati človeška
življenja.

Pomlad je tu, z njo pa vonj
po prebujajoči se naravi.
Če zapreš oči in globoko
vdihneš, z vohom lahko
veliko izveš o svoji okolici.
Se kje pripravlja hrana,
cvetijo rože, so zunaj pred
kratkim pokosili travnik?
Ljudje lahko zavohamo
marsikaj. Sposobni smo
na primer ločiti vonj
svojih bližnjih od vonja
neznancev in prepoznati
vonj svojega psa. A to
ni nič v primerjavi z
izjemno sposobnostjo
pasjega voha.
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Psi izredno dobro vohajo in svet zaznavajo drugače od nas.
Slabše na primer vidijo barve (vidijo predvsem modre in
rumene odtenke), zelo dobro pa zaznavajo gibanje. Bolje
od nas vidijo tudi v temi. Tudi njihov sluh je bolje razvit od
našega. Še posebej pa nas prekašajo
s svojo sposobnostjo voha.

Pasji smrček
Psi s svojim smrčkom
dihajo in vohajo.
Med vohanjem se
nosnice razširijo,
zrak pa potuje do
posebnih receptorjev za
zaznavanje vonja. Psi imajo
teh receptorjev mnogo več
od ljudi: med 125 in 300
milijoni, odvisno od pasme.
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Z nekaj vaje lahko prav vsak pes postane pravi pasji
strokovnjak. Svojega psa lahko na primer naučiš, da izvoha
in prinese igračo, ki si jo skril nekje v stanovanju.
V nekaterih pasjih šolah pa vaju bodo znali naučiti celo
iskati pogrešane osebe.

Ljudje pa jih imamo le pet
milijonov. To pomeni,
da psi lahko zaznajo
že zelo majhne razlike
v vonju, ki jih ljudje ne
zaznamo.
Psi lahko poleg tega vohajo
z vsako nosnico posebej in
tako ugotovijo, iz katere smeri
prihaja vonj. Lahko bi rekli, da svet
pravzaprav vidijo s smrčkom. Zavohajo lahko, kaj je okoli
njih in kje to je. Če zavohajo živa bitja, ugotovijo, za
katero žival (ali človeka) gre, kakšnega spola je, kakšno
je zdravstveno stanje te živali in kako se počuti. Še več –
zaznajo celo, kaj se je v okolici dogajalo pred več urami
ali celo pred več dnevi!

Za pse je vonj izjemnega pomena. Po vonju si bolje
zapomnijo in prepoznajo prijatelje kot po videzu.
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Psi zavohajo tudi stvari, ki jih ne vidimo. Vsako živo bitje
za seboj pušča sledi, kjerkoli se premika. Te sledi so včasih
vidne s prostim očesom – samo pomisli na vse stopinje,
ki jih lahko vidiš v snegu ali mivki. Večine sledi pa ljudje ne
vidimo, ostane le vonj. Psi lahko ta vonj zavohajo, tudi ko
mine več ur, dni ali celo tednov.

Vohljanje doma
Si kdaj opazil, da te tvoj pes vedno prevoha, ko se vrneš
iz šole? To naredi zato, ker na svojih čevljih in oblačilih
prineseš veliko zanimivih vonjav. Pes lahko zavoha, kje si
bil in s kom si se družil. Dovoli mu, da te temeljito prevoha.
Tako mu boš s svojim vonjem povedal, kaj vse se ti je
dogajalo v šoli.

Vohljanje na sprehodu
Zdaj veš, kako dobro psi vohajo in česa vsega so sposobni.
Ne pozabi na pasji smrček, ko se sprehajaš s svojim
štirinožcem. Psi z vohom spoznavajo svet okoli sebe. Zelo
pomembno je, da se na sprehodu ustaviš, ko se ustavi tvoj
pes, in mu pustiš, da temeljito prevoha in razišče svojo
okolico.

Vohanje je pomemben
del pasjega sprehoda.
Vzemi si čas in
pusti svojemu
psu, da temeljito
razišče in
prevoha svojo
okolico.
Alja Willenpart

Društvo za zaščito živali Ljubljana, www.dzzz.si

