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Kako do novega psa?
Pogosto se pri izbiri psa odločamo za modne pasme. Bodisi za velike bernardince, živahne in
razmeroma zahtevne dalmatince, prikupne, a precej glasne, malce trmaste in bojevite terierje
ali pa za prikupne mešančke neznanega porekla, ki so se skotili kdove kje, ali pa smo si ga
omislili v zavetišču ...

Kakorkoli že, zavedati se moramo, da bo mladiček prišel v našo družino za deset in več let, da ne bo
le igrača, ampak naš novi družinski član. Treba se bo z njim ukvarjati, vzel nam bo precej časa. Na
prihod novega družinskega člana se mora primerno pripraviti vsa družina!
1. Preden se odločite za hišno žival se dobro prepričajte ali imate primerne pogoje in dosti
časa zanjo, da se izognete nepričakovanim zapletom in problemom, ki vam jih žival lahko
povzroči. Vsaka pasma ima svoje vedenjske oziroma psihične značilnosti, zato moramo pred
nakupom psa dobro premisliti:
•
•
•
•
•

kakšnega psa si zares želimo,
kakšnega si lahko privoščimo (veliki psi pojedo tudi 20-krat več hrane kot majhni,
potrebujejo več prostora ...),
koliko časa si lahko vzamemo zanj,
kako veliko stanovanje imamo in
kakšnega smo glede na svoje znanje o psih sposobni obvladati.

2. Ko se odločite za novega ljubljenca, imate vedno možnost vzeti tistega z ulice, ki vam bo
izkazoval hvaležnost bolj kot si lahko predstavljate. Če želite razveseliti družino in sebe, je
najlepše, če greste po ljubljenčka v zavetišče. Tako boste razveselili tudi njega in mu rešili
ali vsaj polepšali življenje. Brezdomnih živali je veliko. Tako majhnih kot velikih, in ni dvoma,
da v zavetišču ne bi našli ljubljenca, kakršnega si želite. Živali iz zavetišč so veterinarsko
pregledane, razglistene, cepljene, kastrirane, mikročipirane in imajo vso potrebno
dokumentacijo. Priporočamo, da pred odločitvijo obiščete spletne strani zavetišč in društev za
zaščito živali.
3. Psa (rodovniškega ali nerodovniškega) si omislite pri vzreditelju in nikoli pri trgovcu z živalmi.
Izberite priznanega in resnega vzreditelja. Zahtevajte dokumente (Potni list za hišne živali,
rodovnik) s potrdili o veterinarski oskrbi (cepljenja, razglistenje). Pri rodovniških psih mikročip
nadomešča tudi tetovirno številko.
4. Običajno boste mladiča prevzeli pri starosti 8 - 9 tednov. Bodite pozorni na morebitne znake
bolezni (izcedek iz oči, neješčnost, bruhanje, driska, kašelj, težave pri gibanju, popkova kila,
bolhe ...). Tudi mešančki naj bi bili pri starosti 2 mesecev vsaj dvakrat razglisteni in enkrat
cepljeni proti kužnim boleznim. Pri nakupu mladičev nikoli ne veste ali je mladič res zdrav in v
dobri kondiciji. Najbolje se je z njim oglasiti pri svojem veterinarju, ki ga po pregledal in vam
svetoval kako naprej.

Več koristnih napotkov o vsem kar zadeva pasjega mladiča lahko poiščete v priročnikih Življenje s
psom (J. Vidic, 2009) in Pes, nov družinski član (J. Vidic, 2012), ki sta dosegljiva tudi v naši
veterinarski ambulanti.
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