je d,as,
Pomlad
ko ljudjepostnnemo
bolj"iioahni"in precejaeddasa
preiiaimonaprostem,
seaeda
tudia druibi saojih{tirinoinihprijateljea.

zelopoaedajo
tudidrugaZiaabitja,
Jepato tudiins,kosaojonktianost
nenazadnje
koinizajedaaci,
ki kljubsaojimajhnosti
lahkopredstaaljnjo
aelikonadlogo
zanaiepse.
unanji zajedavci in razlidne
nadleZne ZuZelke poleg
r I tega, da pijejo kri, povzrodajo boledino ali vsaj srbeZ, so nevarni
tudi zato, ker lahko prenadajo razlidne
bolezni. In ker se prav zdaj zadenja njihova glavna sezona, bomo tokrat govorili o
bolhah, klopih in uiesnih garjavcih,
nekaj prostora pa bomo namenili tudi
pikom drugih LuLelk.

Bolhe
Bolhe so ZuZelke iz reda Siphonaptera,v
katerem je ved kot dva tisod wst teh brezkrilih zajedavcev. Poleg zajedavskih uSi je
to edini rcd LuLelk, ki so se povsem specializirale na zajedavstvo. Bolhe so eden
najpomembnej Sih in najpogostejSlh zajedavcev pa ne le zaradi njihovega neposrednega vpliva na Zivali - gostitelje, pad
pa tudi zaradi bolezni, ki jih lahko prenaSajo.
V Sloveniji je opisanih nekaj ved kot
50 razlidnih wst bolh, po nekaterih podatkih pa je v naii drZavi celo ved kot 70
razlidnih vrst bolh, katerih vedina primarno zajeda na razlidnih malih sesalcih in
pticah, seveda pa je tudi nekaj vrst, ki
imajo za svoje gostitelje pse in madke.
Bolhe so torej ZuZelke z znadilnim tridelnim telesom in s tremi pari nog. Zadnji
dve nogi sta pri bolhah precej veliki, zato
se postavljajo z naravnost neverjetno dolgimi in visokimi skoki. Bolhe lahko pri
skokih preseZejo vi5ino 30 centimetrov,
kar je nenavadno veliko, de upoitevamo,
da so bolhe velike le od 2 do 8 milimetrov.
Bolhe torej nimajo kril, so rjave barve,
njihovo telo pa je stransko sploideno.
Imajo zelo razvita nekatera dutila in zelo
obdutljive tipalke, s katerimi zaznavajo
toploto, vibracije, izdihani ogljikov dioksid in spremembe v zradnem toku, kar
vse potrebujejo, da zaznajo bliZino morebitnega gostitelja. Hranijo se torej zLivalsko in s dlove5ko krvjo, je pa zanimivo,
da lahko tudi ved mesecev preLivijo brez
posebnih tei.av brez hrane.
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Razmnoievanje bolh. Razvoj bolh poteka v Stirih fazah. Njihovo Zivljenje se
zaine z razvojno obliko jajdeca, iz katerega se razvije lidinka, ki se zabubi, izbube
pa se razvije odrasla bolha.
Samica zaine ledi jajdeca dva dni po
oploditvi. Jajdecapogosto leLijo kar na Livali gostitelju, ker pa se vsa nanj ne "prilep|jo", jih vedina pade v okolje, kjer se
giblje gostitelj. BolSja samica izleLe v
enem dnevu od 30 do 50 jajdec, in sicer v
ved "serijah", v vsaki pa je od 3 do 15 jajdec. Ne leZe pa jajdec vsak dan, v vsem
Zivljenju pa jlhizleLe od 400 do 1000. Veliko bolj zgovoren je podatek, da lahko v
treh mesecih iz enega para bolh nastane
kar 20 tisod novih odraslih zajedavcev.
Pa se vrnimo k razvojnemu krogu. Po
pribliZno dveh dnevih (ta das je odvisen
predvsem od temperature zraka) se lahko
iz jajiec Le izleLejo liiinke. Te so nenasitne in se tako rekod stalno hranijo s koZnim drobirjem in z bolSjimi iztrebki. Se
tudi vedkrat levijo in se po pribliZno dveh

tednih zabubljo, razvojni krog pa se po
tednu dni zakljudi. Buba je zavita v
kokon, na katerega se hitro oprime droben prah. V stanovanju je najved kokonov v preprogah in razlidnih razpokah,
kjer dakajo na ugodno priloZnost ... Ko
odrasla bolha, ki je v kokonu, zaduti vibracije, izdihani ogljikov dioksid ali (telesno) toploto, kar naznanja bliZino gostiteljske Zivali, hitro izskodi iz zaiiitnega
kokona in se spravi na Zrtev. V ugodnih
razmerah ves razvojni krog od jajdeca do
odrasle bolhe traja pribliZno mesec dni.
Omenimo pa naj, da lahko buba v neugodnih razmerah (denimo zaradi mraza)
ostane v kokonu v mirujodem stanju,
tako da se razvojni krog podaljia tudi do
enega leta. To pa je pomembno dejstvo,
ki ga moramo upoStevati, ko se lotimo
odpravljanja bolh.
Znaki bolhavosti. Na nekaterih psih
so lahko bolSji ugrizi precej nezaznavni,
na drugih pa lahko povzrodajo bolj ali

manj blago draL,enje, pri nekaterih pa
bolSji ugrizi povzrodajo hud srbeZ in na
koZi se zato pojavljajo pordela mesta ali
celo razjede, Lival pa zadne izgubljati
dlako. Opisane hujSe znake in poikodbe
koZe ponavadi povzroda alergidna reakcija na bolSjo slino - alerglski dermatitis.Y
zares hudih primerih bolhavosti lahko
pride celo do anemije - slabokrvnosti gostitelja, demur pa so bolj podvrZeni zelo
bolhavi mladiti in majhni psidki.
In kako skrbnik najlaLe ugotovi, da
ima njegov pes bolhe? Bolh namred tudi
z raziesavanjem dlake le teZko najdemo,
saj zelo hitro zbeZijo pred svetlobo. Zato
moramo poiskati dokaze o niihovi navzocnosti,njihove iztrebke,namrei. BolSje
iztrebke lahko najdemo kot drobne drne
grudice na koZi, 5e najlaZe na spodnji
strani trebuha in na dimljah, kjer ni
dlake. Da pa jih bomo lodili od drobcev
zemlje, jih poloZimo na kos mokre vate
ali na vlaZen, bel papirnat robdek in s prstom malo podrgnemo. Ce so raztopljene
grudice v resnici bolSji iztrebki, se raztopijo v rdedo barvo, saj vsebujejo prebavIjeno kri. Drobci zemlje pa se na mokri
vati ne raztopijo in se obarvajo drugaie.
Seveda pavzorce iztrebkov in bolhe iSdemo tam, kjer jih je najved, se pravi na kriZu in v okolici zadnjih nog Zivali.
Bolhe kot prenaSalke bolezni. Bolhe so
se v dloveiki zgodovini izkazale kot prenaialke hudih nalezljivih bolezni, kakr5na je kuga. Zdaj pa so bolhe za pse in
madke najbolj nevarne zato, ker so vmesni gostitelj za pasje trakulje, ki se z njih
prenesejo na pse kot konine gostitelje.
Odrasle oblike pasje trakulje, Dipylidium caninum Zivijo prisesane v tankem
drevesju psov in madk, skupaj z iztrebki
pa se izlodajo tudi njihova jajieca. Bol5je
lidinke zauLljejo jajdeca trakulj in v njihovem telesu se razvije vmesna oblika trakulje. Ko pes ali madka zauLljeta okuZeno bolho (med negovanjem koZuha, grizljanjem srbedih mest ...), se v njihovih
prebavilih iz bolhe izlodi razvojna oblika
trakulje, iz nje pa zraste odrasla trakulja.
Pasja trakulja se torej ne more prenaSati neposredno iz enega psa na drugega
ali iz ene maike na drugo. Zatega nevarnega notranjega zajedavca je nujno, da
del svojega razvojnega kroga preZivi v
bolhi. Zato veterinarji ob odpravljanju
bolhavosti hkrati priporoiamo tudi odpravo notranjih zajedavcev.
Odpravljanje bolh. UspeSno odpravlj anje in prepredevanjebolhavosti je proces,
ki ga sestavlja ved korakov. Odrasli zajedavci sicer preZivijo precejSendel dasana

Zivali, vedino jajdec, lidink in bub pa najdemo v okolju, kjer se giblje gostitelj, se
pravi na leZiSdu, v preprogah, na oblazinjenem pohi5fi,.u, v travi, razpokah ... Na
grobo lahko ocenimo, da na vsako bolho,
ki jo vidimo, pride 5e na stotine razvojnih
oblik bolh v naSem domu, na dvoriSdu ...
Zato za uspeien program reievanja teZav
z bolhami ni dovolj le odpravljanje teh zajedavcev na Livali, ampak se jih moramo
lotiti tudi v okolju. Nujni deli uspeinega
odpravljanja bolh so:
O odpravljanje bolh v hiSi,
O odpravljanje bolh v zunanjem okolju,
O odpravljanje bolh na Zivali in
O boj zoper razvojne oblike bolh.

na oboje. Izbira primernega pripravka
mora temeljiti na:
O stopnji bolhavosti,
O vrsti, pasmi in zdravstvenemu stanju
hiSne Zivali,
O odvisna je od okolja, v katerem Livi Lrval,
O od navzodnosti drugih hiSnih Livali v
gospodinjstvu in
O od morebitnih specifidnih dejavnikov
v druZini (dojendki, astmatiki, ...).
Bolhavost je vsekakor velika teZava, ki
jo lahko odpravimo le z doslednostjo in
natandnim upoStevanjem programa unidevanja bolh, kar pa lahko v hujdih primerih traia ved tednov.
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Ce so se bolhe in njihove razvojne oblike raziirile po vsej hi5i, lahko postopek
odpravljanja traja ved tednov le tako
lahko namrei bolhavost uspe5no in povsem odpravimo.
Udinkovine pripravkov za zatiranje
bolh so pri razlidnih proizvajalcih ruzliine. Nekateri pripravki unidujejo le odrasle oblike bolh, drugi delujejo na ranrojne oblike zajedavca, nekateri pa delujejo

Odpravljanje bolh v hi5i. Odpravljanje
bolh v stanovanju oziroma v hi5i najprej
zahteva mehanitno odstranjevanje vseh
razvojnih oblik bolh, nato pa uniievanje
preostalih odraslih bolh in njihovih razvojnih oblik.
Za mehanidno odstranjevanje bolh
lahko uporabimo kar dovolj modan sesalnik za prah. Temeljito moramo posesati
vse stanovanjske povr5ine, posebno po-
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zornost pa namenimo kotom, tlem pod
pohiStvom, preprogam, Spranjam in leZiSiu Zivali. Zavedati se moramo, da
lahko s sesanjem odstranimo najved polovico vseh jajiec, zato moramo med odpravljanjem zajedavcevvsak dan sesati v
vseh "prometnejiih" prostorih, drugje pa
sesamoenkrat na teden. Po vsakem sesanju wedko za prah trdno zavijemo v plastidno wedko in jo zawi,emo. Nikakor pa
tega ukrepa ne smemo "nadomestiti" z
dodajanjem insekticidov v sesalnikovo
vreiko, ded da bodo razvojne oblike tako
zagotovo poginile. Ob sesanju se potem

ie in pesjak. Bolhe se najraje zadrLujejo
na vlaZnih, toplih in temnih mestih, kjer
je tudi veliko organskega drobirja. Zato
ne pozabimo na bolj skrite kotidke, kot je
prostor pod pasjo uto ipd.
Tudi tu najprej oiistimo vse povriine,
odstranimo ves organski drobir, pokosimo travo, skratka odstranimo vse, da
bolhe iimbolj "zrnotimo" in jih kar najbolj izpostavimo delovanju pripravkov za
njihovo zatiranje. Nujno pa je, da uporabimo pripravek, ki je prljazen do okolja.
Ravnajmo pa seveda v skladu z navodili
na embalaZi.

Klopi
Klopi so precej pogosti zajedavci na
koZi Zivali in tudi ljudi. Niso LuL,elke,pai
pa sodijo med pajkovce. Za klope je znaiilno, da imajo njihove razvojne oblike tri
pare no& odrasleoblike pa 5tiri. Po okolici
Iezejo,leteti pa ne morejo, saj nimajo kril.
Imajo pa zelo dobro razvita iutila, ki odliino zaznajo vonj, toploto in vlago, zato
lahko klopi hitro najdejo gostitelja. Ponavadi zlezejo na travo, praprot ali vejice in
ko zaznajo bliZino gostitelja, se nanj spustijo ali pa splezajo nanj. Prehranjujejo s
krvjo in so sila spretni pri vtikanju svojega
ustnega aparata v koZo Zivali ali ljudi in
nato z njim sesajogostiteljevokri. Tudi vse
klopove razvojne oblike, razen seveda jajiec, za svoj razvoj potrebujejo kri.
Razvojni krog klopov. Klopi imajo v
razvojnem krogu tri razlidne oblike, in
sicer jajieca, liiinke in nimfe, iz katerih
se razvijejo odrasle Zivali. Tudi litinke in
nimfe zajedajo manjie Zivali, seveda pa
so povsem zadovoljne, ie naletijo na psa,
maiko ali na iloveka. Je pa razvojni krog
klopov dokaj dolg in lahko traja tudi tri
Ieta. Ti zajedavcilahko zelo dolgo preZivijo tudi brez gostitelja, tedaj mirujejo in
takajo na priloZnost. Ko se razvijejo do
svoje odrasle oblike, se samiek (ta ne
sesa krvi) in samica sparita; samiek s
tem tudi konda svojo vlogo, samica pa izIeZeokoli tri tisoi jajdec.
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namred v okolico sproidajo strupene
snovi.
Mehaniino diiienje dopolnimo z uporabo sredstev za unidevanje odraslih bolh
in za zaustavljanje razvoja razvojnih
oblik. O vrsti sredstva se vsekakor posvetujmo z veterinarjem ali drugim strokovnjakom.
Vsekakor je zelo koristno, da tudi leZiSie Zivali vsak teden operemo in skupaj
z okolico popr5imo s sredstvom za unidevanje bolh. Ker na IeZiSie razprSeno
sredstvo prihaja v neposreden stik z Zivaljo, uporabimo primerno sredstvo.Ne pozabimo tudi na diSdenjeavtomobila, prenosnih kletk, garaZe in vseh prostorov,
kjer se giblje Zival.
Odpravljanje bolh v zunanjem okolju.
V zunanjem okolju je najvet bolh in njihovih razvojnih oblik tam, kjer se Zival
zadrLuje in giblje. To sta ponavadi dvori5-

Odpravljanje bolh na psu. Za odpravljanje bolh na psu je na voljo veliko razlidnih pripravkov. Od takih, ki jih v obliki
kapljic nanesemo na koZo enkrat na
mesec/ do razlidnih priil, praSkov tablet,
injekcij in Samponov.Vsekakor moramo
upoitevati dejstvo, da bomo tudi po uporabi teh pripravkov 5e nekaj iasa na psu
videli Zive bolhe, saj morajo bolhe priti v
neposreden stik s pripravkom. Sicer pa
so lahko bolhe, ki jih vidimo, priSle iz
okolja. Razvojne oblike bolh so namrei
precej trdovratne in kar pogosto se zgodi,
da preZivijo vse poskuse uniievanja.
Prepredevanjebolhavosti. NajboljSe je
seveda prepredevanje pojava bolhavosti.
Redna uporaba doloienih sredstev za
prepreievanje bolhavosti na Zivalih je
vsekakor priporoiljiva. Prav tako dobra
higiena doma, okolice, pasjega leZi5ta in
pesjaka.

Klopi kot prenaialci bolezni. Klopi so
v veterinarski medicini zelo pomembni
predvsem kot prenasalcirazlicnih bolezni. Najpomembnejie pri nas so borelioza, babezioza in erlihioza. Zato moramo
skrbniki Livali poznati opozorilne znake
teh precej nevarnih bolezni in pravotasno ukrepati.
Odstranjevanje klopov. Na koZo prisesanegaklopa najlaZe in najbolj uiinkovito odstranimo s posebno pinceto, ki je izdelana prav v ta namen. Pincete so namred posebej oblikovane, tako da omogodajo odstranjevanje klopov, ne da bi stisnile klopovo telo. To pa je pomembno
zaIo, ker ne Zelimo vsebine klopa "iztisniti" v koZo svoje Zivali in tako vnesti
Skodljive organizme naravnost v njen
krvni obtok.
Pravilno odstranjevanje klopov je naieloma zelo preprosto. Klopa s pinceto
primemo tik nad koZ,o,za glavo torej. Nikakor pa klopa ne smemo prljeti le za
telo. Ne izpulimo ga na silo, pad pa ga
ivrsto in enakomerno potegnemo iz
koZe. Klopa med puljenjem ne vrtimo.
Uporaba razlidnih "ljudskih" metod,

kot je nanaSanja olja ali alkohola na
klopa, i.ganje z vLigalico in podobno ni
uiinkovita, saj klop ne bo odpadel. S tovrstnim draZenjem klopa povzrodimo le
to, da bo klop v telo gostitelja s svojo slino
izlotil 5e vei povzroditeljev bolezni. Prav
tako ni priporotljivo klopa puliti z nohti.
V temu primeru pridemo v stik s povzroiitelji bolezni in se lahko okuZimo. Se
manj smemo izvledenega klopa stiskati s
prsti. Ko klopa uspe5no odstranimo, ga
usmrtimo v posodici z alkoholom. Ce bi
ga odplaknili v strani5ini Skoljki, ga seveda ne bi uniiili. Mesto u#iza moramo

Prepreievanje. Zajedanje klopov najbolj udinkovito prepreiimo, te s svojo Zivaljo ne hodimo po obmodjih, kjer Zivijo
ti krvosesi. Dejstvo pa je, da vsaka Zival,
ki je na prostem, lahko dobi klopa, celo v
parku v mestnem sredi5iu. Zato je najboIje, da po vsakem sprehodu pregledamo
sebe in Zival ter odstranimo morebitnega
neZelenegagosta.
V zadnjih nekaj letih za pse in madke
precej pogosto uporabljamo pripravke, ki
umorijo klopa Ze pri prvem ugrizu, torej
5e preden se prisesa. Ti pripravki so najvedkrat v obliki kapljic, ki jih nanesemo

prenosa bolezni s klopa na psa, saj mora
biti v vedini primerov klop za prenos kuZnega materiala prisesan pribliZno 48 ur
ali vei.
Kako pa se sami zaSiitimo pred klopi?
Idealno je, da se na vrhu sezone klopov
ne sprehajamo tam, kjer je veliko klopov.
Povsem razumljivo, da to za ljubitelje narave ni kdove kako sprejemljivo . Zato raje
uporabimo dodatne ukrepe, kot so pokrivala in dolga obladila. Rob hlad zatladimo
v Skornje ali tevlje, rob majice pa zahlaie. Ce nosimo svetla oblaiila, bomo na
njih prej opazlli klopa. Y gozdu in na travniku hodimo po sredini poti in se izogibamo grmovju in travi. Vsekakor pa je koristna tudi uporaba kakega kakovostnega
repelenta, ki odganja klope. Ko se vrnemo s sprehoda, se preobledemo, obleko
pa operemo pri visoki temperaturi. Seveda se ne pozabimo temeljito pregledati,
ali nimamo morebiti kje na koZi klopa.

garie
Uiesne

V u5esni kanal maik in psov ter seved a 5 e b o l j n j i h o v i h m l a d i c e vs e l a h k o n a seli ved razliinih vrst garjavcev.Najvedjo
teZavo pa predstavlja garjavec vrste Ofodectescynotis.Za zdravljenje sicer ni pomembna natandna doloditev vrste garjavca, zato tudi ponavadi govorimo kar o
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razkuLiti, vsekakor pa si po posegu ne pozabimo temeljito umiti rok.
Nii ni nenavadnega, da 5e nekaj dni
na mestu ugriza ostane manjia oteklina
in rdedina. V nekaterih primerih na
mestu ugriza klopa za vedno ostane
mesto brez dlake. DraZenje koZe in oteklina se ponavadi pojavita zaradi delovanja klopove sline in najvedkrat ne zato,
ker bi v koZi ostala klopova glava. Ce
klopa pravilno odstranjujemo, glava le
poredko ostane v koZi.

na vrat Livali, pa tudi v obliki prbil, praSkov, Samponov in ovratnic.
Tudi za klope velja, da jihpripravki, ki
jih nanaiamo na Lival, usmrtijo 5ele, ko
pride klop v stik z aktivno sestavino.
Zato ni nid nenavadnega,de vidimo lesti
klopa po psu ali celo tik poleg insekticidne ovratnice. Klop mora namred najprej
zagristi v koZo psa, da pride v stik z uiinkovino ... Kakovostna ovratnica nroti klopom mora klopa usmrtiti v najvei 24-ih
urah. To pa modno zmanj5a nevarnost

uiesnih garjavcih. Imenu navkljub pa
lahko ti garjavci Zivijo tudi drugje na
koZi.
Prenos garjavosti. Nadeloma Stejemo
udesno garjavost za prenosljivo bolezen.
Zlahka se prenese z matere na mladide.
Pa tudi med Zivalmi v istem gospodinjstvu se zelo hitro prenese tako na pse in
maike, kot tudi na druge hiSne Zivali.
Ljudem pa ponavadi ti garjavci niso nevarni.
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Znaki uSesnegarjavosti. Najbolj znaiilen znak je praskanje okoli uies in otresanje z glavo. Intenzivnost praskanja in
otresanja glave nara5ia s stopnjo invazije
zajedavcev. V liujSih primerih opazimo
tudi krvavenje iz zunanjega sluhovoda,
strjena kri pa spominja na grobo mleto
kavo. Okolica sluhovoda in uho sta prek r i t a z r j a v i m io b l o g a m i .
Uiesna garjavostje zlasti pri matkah
dokaj pogosta nadloga. Potrebno pa je
zdravljenje, saj lahko v nasprotnem primeru pride do predrtja bobniia in trajne
izgube sluha.
Zdravljenje je ponavadi dokaj uiinkovito in lahko traja od dva do Stiri tedne.
Pripravki zoper garjavce so lahko v obliki
kapljic, ki jih dajemo v uho, lahko pa ve-
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buh, zelo pogostipa so tudi na obrazu,na
glavi in celo v ustih. Piki in ugrizi povzroiajo lokalno vnetno reakcijo in boleiino,
ki pa se ponavadi poleZe v kaki uri.
Mnogo pikov pa lahko predstavljaresno
tei.avo,saj lahko Zival pade v anafilaktiini Sok. Zanj je znaiilno piskajoie dihanje, oslabelost,tudi nezavest,bledicavidnih sluznic, Sibak in hiter srini utrip.
Opisano stanje lahko spremljajo 5e hladne okontine, tresenje, bruhanje, driska
i n c e l ok o l a p s .
Za pike cebel je znaiilno, da Zeloostane v koZi,Zelapa se 5evedno drZi strupni
meiiiek. Zato 2ela ne odstraniuimo s
prsti ali pinceto, saj_stem v koZo iztisnemo 5e ved strupa. Zelo zato postrgamo,
denimo, kar s kreditno kartico ali s iem
oodobnim.
Z n a k i h u j i e r e a k c i j en . r p i k e z u ) e l k s o
otekline po obrazu, predvsem na vekah,
uhljih in ustnicah.Ce je Zival dobila pik v
terinar uporabi tudi zdravilo, ki ga daje z smrdekali v usta, moramo biti pozorni na
injekcijo ali v obliki koZnih kapljic. Ce otekline,ki bi ji oteZiledihanje.
ima ena hiSnaZivalgarjavce,je treba preUkrepati je treba takoj. Morebitncr
gledati vse Zivaliv gospodinjstvu.
Zelomoramo iimprej odstraniti. Srbe2na
mestu pika lahko zmanjiamo z razliintmi pripravki, lahko pa uporabimo tudi
gosto meianico sode bikarbone in vode.
Od pomladi do jeseni pa lahko teZave Otekanje in boleiino na mestu pika
povzroiajo tudi piki drugih ZuZelk, kot zmanjiamo s hiadnimi obkladki. V
so iebele, ose, srieni ali mravlje. Znaki dvomu se vsekakor posvetujmo z veteripikov teh ZuZelk(razenboleiina, seveda) n a r i e m .
se ponavadi pokaZejo pribliZno dvajset
minut po piku. Priporoiljivo je, da Zival
Poskrbimo
za priietnetoplednevenaiih
po piku opazujemo od 12 do 24 w, sa1
iivali in naredimo
nekaipreprostih
korapred
lahko blagi znaki hitro napredujejov prekov,s katerimiiih bomozavarovali
nadleinimi
cej resno stanje.
koinimizajedavci.
Takobodo
Piki ZuZelk se ponavadi pojavljajo na
naSisprehodiv naravivelikoprijetnejSi.
mestih, ki so manj odlakana, kot je tre-

PikiZuZelk

