
Z nakupom živali ste zanjo prevzeli 
odgovornost! Upoštevajte, da:

•	 boste	za	žival	skrbeli	7-8	let,	lahko	tudi	več,
•	 razmislite,	kje	bo	žival	v	času	vaše	daljše	odsotnosti	 
	 (počitnice,	dopust,	…),
•	 boste	morali	vsak	dan	nameniti	vsaj	dve	uri	prostega	 
	 časa	samo	dihurju,
•	 bo	potrebno	v	prostorih,	kjer	bo	dihur	prosto		 
	 spuščen,	poskrbeti	za	njegovo	varnost,	
•	 boste	morali	prevzeti	odgovornost	za	nego 
	 in	zdravje	dihurja,
•	mora	biti	prehrana	dihurjev	kakovostna	 
	 in	prilagojena	njegovim	prehranskim	potrebam.
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Za	več	informacij	o	belih	dihurjih	se	lahko	obrnete	na
Zverinice	-	Društvo	ljubiteljev	dihurjev.	Nekaj	najpomemb-
nejših	informacij	in	izkušenj	lahko	najdete	na	društveni	
spletni	strani	(www.zverinice.com),	lahko	nas	kontaktirate	
prek	elektronske	pošte	(info@zverinice.com),	vabljeni	ste	
tudi,	da	se	nam	pridružite	na	spletnem	forumu,	ki	deluje	 
pod	okriljem	društva	(www.zverinice.com/forum).

Druge	spletne	povezave:
http://www.tvorovi.com
http://www.ferretcentral.org
http://www.everythingferret.com
http://ferret-fact.org
http://www.weaselwords.com
http://www.smallanimalchannel.com/ferrets-magazine
http://www.peteducation.com 
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ali je beli dihUr Primerna žival Zame?
Pred nakupom se morate vprašati, ali je dihur prava žival za vas. 
Kljub svoji ljubkosti namreč ni ravno nezahtevna domača žival. 
Pretehtati morate, ali ustreza vašemu načinu življenja in ali mu 
boste tudi čez nekaj let še vedno lahko nudili vse, kar potrebuje. 
Povprečna življenjska doba belih dihurjev je namreč 7-8 let, znani 
pa so tudi primeri, ko so beli dihurji živeli 12 let in več. 

Beli dihurji so družabne živali in potrebno se je kar veliko ukvarjati 
z njimi. Potrebujejo vsaj 3-4 ure tekanja in igranja izven kletke 
dnevno. Pravzaprav je najbolje, če imajo družbo drugega dihurja, 
saj se tako zaposlijo, tudi ko nas ni doma ali nimamo časa zanje 
(kar pa ne pomeni, da se z njimi ni potrebno ukvarjati).

nakUP
Pri nakupu pazite, da je žival, ki jo izberete, zdrava – naj bo 
živahna, imeti mora bistre oči brez izcedkov, čista ušesa, dlaka 
mora biti svetleča, ne pretrda in čista. Ravno tako naj bo čisto in 
primerno urejeno okolje, v katerem dihur živi. Če je v kletki več 
dihurjev skupaj, preglejte, ali so vse živali brez vidnih bolezenskih 
znakov, saj je veliko bolezni nalezljivih. Ob nakupu morate dobiti 
tudi potrdilo o opravljenih cepljenjih in morebitnem vstavljenem 
mikročipu.

Odsvetujemo nakup bolnih živali iz usmiljenja, saj je zdravljenje 
lahko zahtevno in drago. V primeru, da opazite bolno žival, 
opozorite prodajalca, lahko pa se obrnete tudi na pristojno službo 
(veterinarska inšpekcija, Zverinice - Društvo ljubiteljev dihurjev, 
društva za zaščito živali).

Svetujemo, da si žival pred nakupom ogledate večkrat, saj boste 
tako lažje spoznali njen karakter in navade (tudi slabe – grizenje). 
Začetnikom odsvetujemo nakup nesocializiranih živali. Odvajanje 
dihurjev od grizenja je lahko dolgotrajen, zahteven, predvsem pa 
precej boleč proces, res pa je, da je ob primernem pristopu skoraj 
vedno uspešen.

Beli	dihur
(Mustela putorius furo)



Uvod
Beli dihurji so zvedave, igrive, zelo živahne in pogosto nagajive male 
zverinice. So precej posebne živali in nikakor niso primerni domači 
ljubljenci za vsakogar.

Beli dihurji so izredno gibčni, hitri in okretni. Imajo dolgo valjasto 
telo, kratke noge, podolgovato (stožčasto) glavo, prišiljen gobec 
in majhna zaokrožena ušesa. Uvrščamo jih med zveri, natančneje 
v družino kun – tako kot evropskega dihurja, kuno belico, kuno 
zlatico, jazbeca, vidro, podlasico in druge. 

Kljub temu, da govorimo o belem dihurju, niso vse živali bele barve. 
Najpogosteje so podobni divjemu evropskemu dihurju. Podlanka 
je rumenkasta, krovne dlake pa so temno rjave. Značilna je obrazna 
maska, belina okrog gobca in po robovih uhljev. Poznamo tudi 
druge barve in vzorce kot so bela, srebrno siva, rdečkasto rjava, t.i. 
panda vzorec, … Pogost pojav pri belih dihurjih je albinizem. Dlaka 
takih živali je belkasto rumena, oči pa so rdeče. 
 
Zgodovina
Beli dihur je udomačena vrsta, ki najverjetneje izhaja iz evropskega 
dihurja (Mustela putorius), kot druge možne prednike pa znanstevni-
ki omenjajo še stepskega dihurja (Mustela eversmanii) in ameriškega 
črnonogega dihurja (Mustela nigripes). Predvidevajo, da je človek 
dihurja udomačil pred približno 3000 leti. Prvi pisni viri, ki zagotovo 
govorijo o belem dihurju, so gledališke igre, delo grškega kome-
diografa Aristofana, ki so nastale okrog leta 450 pr. n. št. 

Najverjetneje so jih udomačili za lov na male glodavce in kunce, 
kasneje pa so jih gojili za potrebe krznarske industrije in za biomed-
icinske raziskave. Vedno bolj pa se uveljavljajo kot hišni ljubljenčki v 
pravem pomenu besede. 

vonj
Dihurji imajo, tako kot vse ostale živalske vrste, svoj značilen telesni 
vonj, ki je veliko izrazitejši pri nekastriranih živalih, predvsem v 
obdobju gonitve. Telesni vonj in njegova intenzivnost, sta odvisna 
od prehrane, higienskih razmer v katerih dihur živi in pogostosti 
kopanja. Omilimo ga lahko z rednim menjavanjem “posteljnine”, 
rednim čiščenjem kletke in ne prepogostim kopanjem. Veliko vlogo 
pri vonju ima tudi prehrana. Živali, hranjene z nekakovostno hrano, 
imajo močnejši vonj. Predvsem smrdijo njihovi iztrebki, ki jih je 
tudi znatno več, saj hrane zaradi neprimerne sestave ne prebavijo 
dobro. Pri izbiri hrane tudi pazimo, da ne vsebuje (preveč) rib, saj te 
povzročajo izrazitejši vonj iztrebkov. 

Dihurji imajo ob analni odprtini smradne žleze, iz katerih lahko 
spustijo “dihurski izpuh”.  Navadno se to zgodi med pretepom ali 
kadar se žival zelo ustraši, v obdobju gonitve, v manjši meri pa lahko 
tudi od ugodja, ob božanju. Odstranjevanje smradnih žlez, razen 
iz zdravstvenih razlogov, je v Sloveniji z Zakonom o zaščiti živali, 
prepovedano.

nastanitev
Kletka za enega dihurja naj bo velika vsaj 80 x 60 x 60 cm, seveda s 
predpostavko, da dihurček dovolj časa preživi tudi zunaj kletke. Kletka 
je lahko manjša le, če jo žival uporablja izključno za spanje. Najbolje je, 
če jim lahko namesto kletke namenimo za bivanje in igranje kar sobo. 
Prostori, kjer so dihurji prosto spuščeni, morajo biti v ta namen posebej 
prirejeni in zaščiteni, oz. moramo imeti živali ves čas pod nadzorom. 
Dihurji so namreč izredno zvedavi in slej ko prej jih bodo zamikale stvari, 
ki jih ne bi smele. Okretnost in inteligenca pa sta jim pri tem le v pomoč. 

Dihurji so lahko nastanjeni tudi v zunanjih kletkah, ki pa morajo biti 
primerno zaščitene pred vremenskimi vplivi (dež, sneg, veter, vročina) in 
drugimi živalmi.

drUge živali in otroci
Beli dihurji se lahko (ni pa nujno!) dobro razumejo z drugimi domačimi 
živalmi, kot so psi in mačke, pri čemer pa je veliko odvisno od pasme 
in značaja psa ali mačke (npr. lovski psi, kot so terierji, bodo dihurje 
verjetno videli kot plen). Še posebej pri prvem srečanju je potreben na-
dzor nad obema živalma in veliko previdnosti. Če ena od živali postane 
agresivna, srečanje prekinemo. Živali nikoli – tudi kasneje – ne puščamo 
skupaj brez nadzora. Ptiči, kunci, mali glodavci in plazilci niso primerna 
družba za dihurja, saj se bo tako druženje najverjetneje za drugo žival 
končalo tragično. 

Dihurje kot ljubljenčke odsvetujemo družinam z majhnimi otroki. Igra 
med dihurji je precej groba – z veliko grizenja – vendar po zaslugi trše 
kože ne pušča posledic. Takšna igra z majhnim otrokom pa je lahko za 
slednjega boleča in neprijetna.

Prehrana
Dihurji so striktni mesojedi. Njihova prehrana mora vsebovati veliko 
beljakovin in maščob živalskega izvora ter malo vlaknin, saj teh zaradi 
specifike prebavnega trakta ne prebavljajo dobro. Hranimo jih lahko 
z visokokakovostno briketirano hrano (posebno hrano za dihurje ali 
mačjo hrano), kakovostno konzervirano mačjo hrano, lahko jim kuhamo 
ali jih hranimo s surovo hrano. Pasja hrana za dihurje ni primerna, saj 
premalo kalorična, vsebuje premalo maščob in beljakovin ter ne vsebuje 
nujno potrebne aminokisline tavrin. 

Zaradi kratkega prebavnega trakta proces prebave pri dihurjih 
poteka hitro (3-4 ure). Hrana in voda morata biti živalim na razpo-
lago ves čas, upoštevajmo le, da mora biti hrana sveža. 
Izogibamo se vsem produktom, ki vsebujejo sladkor, umetne 
konzervanse, umetna barvila in preveč vlaknin.

Zdravje
Za samičke, ki niso namenjene vzreji, je sterilizacija (ovariohis-
terektomija) iz zdravstvenih razlogov nujna! Samičke dihurjev 
imajo namreč podaljšano obdobje gonitve in njihov gonitveni 
ciklus lahko traja več mesecev - dokler jih samec ne oplodi. Zaradi 
dolgotrajnega izločanja spolnih hormonov v primeru podaljšane 
gonitve lahko pride do hude slabokrvnosti, pogosto pa se pojavi 
tudi gnojno vnetje maternice - piometra. 

Kastracija samčkov iz zdravstvenih razlogov ni potrebna, se jo pa 
priporoča, saj se s tem izognemo markiranju in agresivnosti. 
S kastracijo zmanjšamo možnost nanstanka nekaterih tumorjev, 
po posegu pa se tudi močno ublaži vonj živali, ki je, predvsem 
pri gonečih samcih, izredno močan - celo tako, da se ga navzame 
stanovanje, prostori, kjer žival spi, in celo naše obleke. 

Priporočeno je cepljenje proti pasji kugi, saj okužba z virusom 
pasje kuge pomeni sto odstotno smrtnost. V Sloveniji dihurje 
cepimo s cepivom za pse, vendar s polovično  dozo. 
Če želimo z živalico prečkati mejo, pa so obvezni tudi cepljenje 
proti steklini, mikročip in evropski potni list za hišne živali.

Če dihur zboli, ga nikoli ne zdravimo sami, predvsem v nobenem 
primeru (razen, če tako predpiše veterinar)  ne dajemo zdravil, ki 
so namenjene za humano uporabo!

nega
Nega dihurjev ni zahtevna. Njihovega kožuha ni potrebno nego-
vati, razen v obdobju menjave dlake (spomladi in jeseni). Takrat 
je priporočljivo, da dihurje enkrat dnevno počešemo z gumijasto 
krtačo, da odstranimo odmrlo podlanko. Dihurjev ne smemo 
pogosto kopati. Nekajkrat letno (2-3-krat) oz. po potrebi povsem 
zadošča. S prepogostim umivanjem namreč s kože spermo 
maščobo, preagresivni šamponi pa jo sušijo. Za močan in nepri-
jeten vonj je ponavadi potrebno vzrok poiskati drugje (gonitveni 
ciklus, neprimerna prehrana, umazana posteljnina, ...). 

Predolgi, nenegovani kremplji so lahko za dihurje nevarni in 
boleči. Dolgi kremplji otežujejo hojo in lahko povzročijo trajne 
deformacije stopal. Ker njihove konice postanejo krhke, se 
razcepljen del zlahka kam zatakne in poškoduje cel krempelj ali 
celo prst, zato je redno krajšanje nujno.  Potrebno je tudi redno 
čiščenje ušes, ki pa je za večino dihurjev nadležno opravilo. Če 
se živalca praska, drgne po ušesih, stresa z glavo, ali imajo njena 
ušesa neprijeten vonj, je to precej zanesljiv znak, da je okužena z 
ušesnimi garjami. Potreben je obisk pri veterinarju.


