
ZVERINICE 
Številka 2 • zima–pomlad 2019ISSN 2464-0123

VROČA TEMA 
"Drekologija"

KDAJ POISKATI POMOČ VETERINARJA

KAKO ZAČETI S SUROVO 
MESNO PREHRANO

ZAKAJ JE IGRA TAKO 
ZELO POMEMBNA

NAREDI SAM

in še več ...

 h Straniščna odisejada – 
vse o straniščih in iztrebkih 

 h Testirali smo za vas –  
izbira pospipa

Revija je brezplačna.

VSE O KASTRACIJI, 
STERILIZACIJI,
IMPLANTATIH 
IN OBOLENJU
NADLEDVIČNIH 
ŽLEZ



Številka 2 • zima– pomlad 2019

Revija Zverinice je glasilo Društva 
Zverinice in je brezplačna. 

Naslov uredništva
Zverinice – Društvo ljubiteljev 
dihurjev
Cesta na Brdo 85
1000 Ljubljana
www.zverinice.com

Uredništvo
Maja Čonč (glavna urednica),  
Jana Habat, Nena Miloš,  
Špela Petkovšek, Tjaša Žižek

Avtorji 
Maja Čonč, Urša Drugovič,  
Jana Habat, Aljoša Kolenc, 
Nena Miloš, Špela Petkovšek,  
Aleksandra Volkova, Tjaša Žižek 

Oblikovna zasnova 
Nena Miloš s. p.

Prelom
Maja Čonč s. p.

Jezikovni pregled
Ana Koren

Kontakt
info@zverinice.com 
ali 040 395 995

Fotografija na naslovnici
Nina Vidmar

ISSN
2464-0123 

Revija izhaja dvakrat letno 
(poletje–jesen in zima–pomlad).

Vse pravice pridržane. Kopiranje 
vsebin in njihova uporaba brez 
pisnega soglasja uredništva in 
avtorjev je prepovedana. 

PISMO IZ UREDNIŠTVA

Piše: Maja ČončZVERINICE
Zakorakali smo v leto 2019 in spodobi se, da najprej zaželim vse dobro vam in 
vašim najdražjim - kosmatim in tistim malo manj kosmatim. 

Z z veseljem vam poklanjamo novoletno darilo - novo številko revije Zve- 
rinice, ki ste jo dolgo čakali in končno tudi dočakali. Priznam(o), da je do izida 
druge številke trajalo "malce" dlje kot smo si prvotno zamislili. Razlog za to je 
tisoč in en. Kakorkoli, zdaj je pred vami in upamo, da boste ob prebiranju uži- 
vali in se predvsem česa novega naučili.

Tokrat je vsebina zelo raznolika.
Eden od namenov našega društva je tudi promocija in propagirnaje odgo- 

vorne vzreje dihurjev. Prizadevamo si, da bi se izboljšalo stanje na področju 
zdravja in dolgoživosti dihurjev v slovenskem in celotnem evropskem prosto-
ru, hkrati pa bi radi postavili temlje dobre prakse v vzreji in izkoreninili, ali 
vsaj čim bolj zmanjšali tako imenovano dvoriščno rejo. V ta namen, smo letos 
v društvu v sodelovanju z vzreditelji, bodočimi vzreditelji in zainteresiranimi 
člani pripravili Vzrejni pravilnik, ki ga tudi objavljamo. Prizadevali si bomo, da 
se nekatera določila iz omenjenga pravilnika zapišejo tudi Pravilnik o zaščiti 
hišnih živali katerega sprememba se obeta letos. 

Vroča tema tokratne številke je "drekologija". Ne-znanstvena "veda", ki jo 
(ali pa bi jo morali) vsi lastniki dihrujev dobro poznati. Nena in Tjaša pišeta o 
učenju uporabe stranišča, za vas pa sta preizkušali tudi različne vrste posipov 
in alternativnih  straniščnih podlag. 

Naš veterinar piše o tem kateri so tisti primeri, ko je potrebno z dihurjem 
nujno in to takoj, poiskati veterinarsko pomoč. 

Ker je tak čas v letu, pišemo tudi o kastraciji (in sterilizaciji) - kdaj in na 
kakšen način ter o tem kakšne so in kakšne niso alternativne možnosti. Druga 
zdravstvena tema, ki vsekakor sovpada s kastracijo, je obolenje nadledvičnih 
žlez. 

Nadaljujemo s serijo o prehrani, tokrat predstavljamo t.i. "Frankenprey" 
metodo hranjenja in predstavljamo konkrentna navodila ter vzorčni jedilnik za 
začetek hranjenja s surovo mesno hrano.

Dihurji so zelo inteligentni, zvedavi in živahni in igra ter obogatitev okolja 
sta za njihovo dobrobit zelo pomembni. Ena od priljubljenih igrač, ki jo lahko  
zelo enostavno naredite sami, so škatle za kopanje. Igrali sta se tokrat naši Špe-
la in Nena. 

Jana vam predstavlja skunka, dihurja, ki v resnici ni dihur.
Predstavljamo vam dihurje, ki so v trajni oskrbi naših članov, kolegica Petra 

iz hrvaškega društva Tvorum pa predstavlja posebnega dihurja, Ernesta.

Želim vam prijetno branje,

Maja Čonč 

VABLJENI K SODELOVANJU
Hkrati bi vse lastnike in ljubitelje dihurjev rada povabila k sodelovanju. 
Imate morda zanimivo zgodbo, super fotografijo ali kakšno vprašanje? O katerih 
temah bi radi izvedeli več? Radi bi slišali vaše predloge, kaj vam je v reviji všeč in 
kaj vam morda ni. Vabljeni ste, da se nam oglasite prek e-poštnega naslova info@
zverinice.com ali na naši Facebook strani Zverinice 
facebook.com/zverinice/



VSEBINA

Maja Čonč ima dolgoletne izkušnje z dihurji, v njeno življenje so 
prišli pred več kot petnajstimi leti. Leta 2008 je ustanovila Društvo 
Zverinice, kateremu tudi predseduje. Je študentka veterinarstva 
na Veterinarski fakulteti v Ljubljani in nutricionistike za mesojede 
živali pri ameriškem združenju za živalsko naturopatijo. Redno se 
udeležuje strokovnih srečanj v Sloveniji in v tujini, na katerih tudi 
aktivno sodeluje kot avtorica in soavtorica strokovnih prispevkov, 
predvsem o boleznih in zdravstvenem varstvu belih dihurjev. 

Jana Habat je ena od ustanoviteljev 
Društva Zverinice in je aktivna 
članica že od vsega začetka. Z dihurji 
se je srečala pred približno osmimi 
leti in od takrat si z njimi deli svoj 
dom. Po izobrazbi je doktorica 
veterinarske medicine in je na sploh 
velika ljubiteljica živali.

Nena Miloš je aktivna članica 
društva Zverinice. V njenem domu 
kraljujejo štirje dihurji, dva od teh 
je pred nekaj leti posvojila preko 
našega društva.

Špela Petkovšek je študentka 
Veterinarske fakultete v Ljubljani. 
Z dihurji se je prvič srečala, ko je 
pred šestimi leti postala lastnica 
dihurčka Štumfa, ki se mu je kasneje 
pridružila še samička Šjora. Špela je 
aktivna članica društva Zverinice in 
precej svojega prostega časa posveti 
dihurjem.

Tjaša Žižek je velika ljubiteljica 
kosmatih zverinic. Trenutno si 
dom deli s kar štirimi kosmatimi 
razgrajači. Že več kot pet let je 
aktivna članica društva, v okviru 
katerega se udeležuje vseh društvenih 
dogodkov. Pod imenom Žiži Glam 
ustvarja opremo za dihurje.
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Odgovarjata: Jana Habat in Špela Petkovšek, članici društva

 Kateri priboljški so primerni 
za dihurje? 

Kot smo že večkrat poudarili, so 
dihurji mesojede živali, zato so 
za njih najbolj primerni mesni 

priboljški. 
Ponudite mu lahko posušene 

mesne priboljške domače izdelave 
(recept najdete v prvi številki revije 
Zverinice) ali pa jih kupite v trgovini. 
Pri kupljenih priboljških morate biti 
pozorni na sestavine – najboljši so 
kar 100 % mesni sušeni izdelki – ter 
na poreklo mesa, saj lahko tisti iz 
vzhodnih držav vsebujejo škodljive 
kemikalije. 

Kot priboljšek ali dodatek k preh-
rani so primerna tudi lososova olja, 
pri katerih je potrebno paziti, da so 
iztisnjena iz celega lososa in ne samo 
iz jeter, saj slednja vsebujejo preveč 
vitamina A. 

Različne paste uporabljajte v 
zmernih količinah in le ob posebnih 
priložnostih kot so krajšanje krem-
pljev, čiščenje ušes ali v zgodnjih 
procesih socializacije, saj vsebuje-
jo precej sladkorjev, ki so za dihurje 
škodljivi. 

Kot priboljški pa vsekakor niso 
primerni koščki čokolade, salame (ki 
vsebuje preveč soli in začimb), siri 
in različni priboljški za ljudi (čipsi, 
smokiji, ipd.). 

Vse priboljške uporabljajte v 
zmernih količinah, saj to ni popolna 
hrana, ampak le dodatek kot nagrada 
ali posladek. 

 Lahko najdemo dihurja v 
naravi? 

Beli dihur (Mustela putorius 
furo) ali vretica je naš domači 
dihur, ki je bil udomačen pred 

približno 3000 leti. Najverjetneje 
izhaja iz evropskega dihurja (Mustela 
putoruis), kot možnega prednika pa 
strokovnjaki omenjajo tudi stepskega 
dihurja (Mustela eversmanii). 

Pri nas v naravi lahko vidimo ev-
ropskega dihurja, ki je po izgledu 
domačim dihurjem sicer podoben, 
v resnici pa gre za dve različni vrsti. 
Divji sorodniki naših kosmatincev se 
ljudi izogibajo in se jih bojijo, ima-
jo intenzivnejši vonj in so temnejše 

barve (smrček je značilne črne barve). 
Občasno lahko v okolici hiš na-

letimo tudi na belega dihurja, ki se 
je izgubil ali pa se ga je nekdo enos-
tavno naveličal. V takšnem prime-
ru pokličite pristojno zavetišče za 
zapuščene živali ali naše društvo in 
poskrbeli bomo, da bo za dihurčka 
primerno poskrbljeno.

Beli dihur ima izredno majhne, 
skorajda nične, možnosti preživetja 
v naravi. Pretijo mu številne nevar-
nosti, kot so druge živali, ljudje in 
avtomobili, hkrati pa v naravi zelo 
težko najdejo hrano. Naši dihurji so 

udomačeni že toliko časa, da se sami 
ne znajdejo najbolje.  V primerjavi s 
svojim divjim sorodnikom za hrano 
in vodo namreč poskrbimo lastniki, 
ko zboli, ga peljemo k veterinarju, 
in ne preti pa mu noben drug ple-
nilec. Divji dihur pa lahko zaradi 
posledic bolezni kaj hitro pogine, 
saj nima možnosti obiska pri veter-
inarju, prav tako v pa času bolezni ni 
sposoben lovljenja (tako kot nekateri 
naši domači dihurji, ki med boleznijo 
nočejo jesti in jih moramo zato pris-
ilno dohranjevati) in lahko kar hitro 
podleže bolezni. 

Najprimrnejši priboljški so tisti iz sušenega mesa. Pripravite jih lahko tudi v domači pečici.
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 Kako ugotovim ali je 
dihurček samec ali samica? 

Določanje spola je pri dihurčkih 
dokaj enostavno. Spol določi-
mo tako, da pogledamo tre-

bušček dihurja in iščemo popek, ki pa 
v resnici to ni. Če ga najdemo, imamo 
opravka s samčkom, saj je to penis. Pri 
odraslih samcih nas o spolu prepriča 
tudi mošnja s testisi.  Lahko pa po-
gledamo tudi področje zadnjične odpr-
tine in iščemo dodatno odprtino (vul-
vo), pogosto z manjšo kožno gubo. Če 
jo najdemo, imamo v rokah samičko.  

Da bi se zares prepričali o svoji 
presoji, dihurčka opazujemo pri lu-
lanju in kakanju. Samičke opravijo 
potrebo na enem mestu, pri samčkih 
pa je lužica nekoliko pred kupčkom. 

 Opazil sem, da ima moj 
dihurček na repu rjavordeče 
madeže. Je to normalno? 

Črne pikice na repu, ki jih po-
gosto spremljajo mastne 
rjavordeče naslage in izguba 

dlake, so posledica izločanja maščobe 
iz kožnih žlez. To stanje imenujemo 

“rat tail” (podganji rep) in se lahko 
pojavlja sezonsko ali kot posledica 
stresa, izguba dlake pa je omejena 
samo na rep. Plešavost ali alopecija 
se običajno prične na konici ali spod-

njem delu repa. To stanje ni zdravju 
škodljivo in ima le estetski pomen. 
Rep lahko čistimo z blagim milom 
in vodo, dlaka pa ponovno zraste ob 
naslednji menjavi kožuha. 

Nekastriran samec. 
Nekastrirani samci lahko proti koncu gonitvenega 
obdobja izgubijo dlako na repu. 

Samec, ki se ne goni (kastriran, z delujočim im-
plantatom ali nekastriran samec izven gonitvenega 
obdobja.

Samica
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NOVIČKE

POČIVALNIK & KOCKA NA STOJALU

Preprost lesen počivalnik za dihurje ali druge male živali se kot kos pohišt-
va lepo vključi v vsak prostor. Leseno stojalo se lahko razstavi, visečka pa se 
enostavno sname in opere v pralnem stroju.  Nova visečka z dodanim žepkom 
poskrbi za udobje še tako razvajene dihurske ritke.  
Počivalnik je pred kratkim dobil tudi večjega brata - no, pravzaprav sestro - 
kocko na stojalu. 
Oba sta priljubljena ne le pri dihurjih ampak tudi pri mačkah. 
Cena: počivalnik 35,00 EUR, kocka 55,00 EUR
ziziglamoprema@gmail.com, facbook/ferret.accessories

ŠVEDSKI ŠTIRINAJSTLETNICI
Sredi maja sta sestri Aura in Tindra (Marie's ferrets) praznovali kar štirinajsti 
rojstni dan in se tako pridružili ekskluzivnemu klubu "Častitiljivih". Od Ma-
rienih dihurjev sta enako starost doživeli še  njuna mama Saga in babica Svar-
ta. Aura in Tindra sta bili dve od treh mladičev (poleg Faunusa, ki je poginil 
predlani, pri dvanajstih letih), ki jih je Marie obdržala iz svojega zadnjega legla. 

POMAGATE NAM LAHKO 
TUDI Z NAKUPOM V SPLET-
NI TRGOVINI ZOOHIT.SI
Naša spletna stran, www.zverinice.
com, ima namreč z omenjeno splet-
no trgovino partnerski program. Če 
do trgovine dostopate prek oglasa 
na naši spletni strani, bo Zoohit 
Društvu Zverinice namenil 4 % 
znes-ka vašega nakupa. Vas seveda 
nakup ne stane čisto nič več, nam 
pa vsak evro pride še kako prav.
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NOVE ZVERINSKE MAJICE
Na voljo je nov model majic. Dobav- 
ljive so v moši in ženski različici, oboje 
v temno modri in temno sivi barvi.
Celoten izkupiček od prodaje majic je 
namenjen dihurjem v oskrbi našega 
društva.
Cena: 15 EUR (12 EUR za člane  
Društva Zverinice) 
Naročila: info@zverinice.com

Za vse, ki se nimate 
časa ukvarjati s 

spremembo prehrane 
svojih dihurjev.

Več informacij na:
facebook.com/majaconc
maja.conc@gmail.com
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KOLUMNA

Ko vprašanje ali pogovor nanese 
na vzrejo in mladiče, me v 
večini primerov spreleti srh. 

Na vzrejo živali – dihurjev ali kate- 
rih koli drugih živali – sama namreč 
gledam z zelo strogimi očmi. Zdi se 
mi, da je to nekaj, česar bi se morali 
lotevati šele po temeljitem razmis- 
leku, z jasnimi cilji in odgovorno. Do 
večine legel pa žal ne pride po tem 
principu.

Ljudje se za paritev svojih dihur-
jev odločijo iz različnih razlogov. 
Nekateri to (žal) počno samo zaradi 
denarja, drugi bi radi potomce svoje-
ga ljubljenega dihurja, tretji pa želijo 
doživeti 'čudež življenja'. Nihče od 
omenjenih se ne vpraša, kakšni bodo 
rezultati te paritve, kakšen bo prispe-
vek h kakovosti in zdravju popu- 
lacije dihurjev pri nas, kakšen je ge-
netski potencial staršev, kaj točno se 
bo dogajalo s potomci ipd. Tisti, ki 
se vsega skupaj lotijo premišljeno, z 
vizijo, in ki si dejansko želijo nekaj 
doprinesti k izboljšanju stanja, so žal 
v manjšini.

Sama sem mnenja, da mora biti 
odločitev za vzrejo dobro premiš- 
ljena in utemeljena. Vzreditelj mora 
imeti jasne cilje, kaj želi doseči, skr-
bno izbrati živali, ki bodo uporab- 
ljene za razplod, in biti kritičen do 
svojega dela. Pristop "naš samček 
išče samičko za skupno druženje" 
mi nekako ni blizu … Predvsem pa 
mora vzreditelj prevzeti odgovornost 
tako za svoje živali, kot za vse nji-
hove potomce. Da, prav ste prebrali, 
vse potomce, ki so posledica izbrane 
paritvene kombinacije, ne le mladiče 
iz prvega legla.

Sama sem se za načrtno vzrejo 
odločila po približno petnajstih le-
tih življenja z dihurji. Ne, nikakor ne 
pričakujem, da bo vsak vzreditelj dal 
skozi tako dolgo "vajeniško dobo" – 
mene so pač prej pritegnile druge stva- 
ri, povezane z dihurji. V tem času se 
je nabralo kar nekaj znanja – tako te-
oretičnih kot tudi praktičnih izkušenj 
– kljub vsemu se še vedno učim, če 
le imam priliko. Od ljudi, ki se lote-
vajo vzreje, pričakujem podobno. Ne 

le, da jim je povsem jasno, kakšna je 
primerna oskrba dihurja; pričaku-
jem, da vedo več kot "običajni" last-
niki. Če ne poznamo osnov, o vzreji 
ne moremo in ne smemo razmišljati, 
saj nismo dovolj kompetentni ne za 
izbiro paritvene kombinacije niti za 
podajanje celostnih informacij novim 
lastnikom. Dobro poznavanje potreb 
in značilnosti vrste je namreč osnova 
vsake odgovorne vzreje.

Naslednja stvar, ki je potrebna, 
je kritičnost. Dobro moramo poznati 
prednosti in slabosti dihurja, ki smo 
ga izbrali za vzrejo. Brez skrbi, noben 
dihur ni popoln (kar seveda ne pome-
ni, da v očeh svojega lastnika ni naj- 
lepši in najboljši) in ravno izboljšava 
napak je eden od ciljev vsake premiš- 
ljene vzreje. Potrebno je poznati linije, 
iz katerih oba bodoča starša izhajata, 
ter kako so se nekatere lastnosti pred-
nikov prenašale na potomce. Zame 
so predvsem pomembni zdravstveni 
podatki. Ne predstavljam si hujše-
ga, kot so dedno pogojene zdravst- 
vene težave pri dihurjih, ki sem jih 
"jaz" spravila na svet.

Sama sem, potem ko sem se en-
krat odločila za vzrejo, še leto dni 
čakala na primerno samico za svojega 
samca. Preden sem kombinacijo po-
trdila, sem z obema opravila preven-
tivni kardiološki pregled. Še preden je 
bilo prvo leglo skoteno – sem že raz-
mišljala kako naprej. Ves čas gledam 
dihurje, ki so mi všeč, spremljam 
paritvene kombinacije, preučujem 
rodovnike ipd. Ker so stvari, ki jih v 
svoji vzreji želim, in takšne, ki se jim 
želim izogniti v velikem loku. 

Izbira vzrejnih živali in paritvene 
kombinacije so le predpriprave. Pa 
potem? Stvar se s tem še zdaleč ne 
zaključi. Primerna oskrba matere 
pred in med brejostjo ter po kotitvi je 
ključnega pomena. Sem sodijo prim-
erna prehrana, zaščita pred parazi-
ti in preventivna cepljenja – vse to 
so namreč stvari, ki vplivajo tudi na 
zdravje mladičev. 

Ko pride do kotitve, moramo biti 
pripravljeni, da lahko gredo stvari 
tudi v napačno smer, da se lahko 

zakomplicira. Imamo na voljo veteri- 
narja, ki bo pomagal pri kotitvi, če bo 
potrebno? Kaj pa če mati pogine, os-
tane brez mleka (ja, tudi to se lahko 
zgodi)? Smo pripravljeni na hranjenje 
mladičev na dve do tri ure, vsak dan 
in vsako noč najmanj tri tedne? 

Ko že misliš, da si rešen najhujše-
ga, pa se pravi žur šele začne. Mladiči 
izredno hitro rastejo, zato potrebu-
jejo primerno hrano, ki jo pojedo v 
nepredstavljivih količinah (dva osem 
tednov stara mladiča lahko dnevno 
pojesta toliko kot štirje odrasli dihur-
ji). Poskrbeti moramo za primerno 
socializacijo malih "piranh", jih na-
vaditi na dotikanje, druge ljudi, druge 
živali, zvoke, različno hrano, osnove 
uporabe stranišča ipd. 

Ko so dovolj stari, moramo poskr-
beti za preventivo pred paraziti, cep- 
ljenje, in ker je govora o odgovorni 
vzreji, tudi za označitev z mikročipom. 

In seveda – poiskati jim moramo 
primerne lastnike. To pomeni, da 
bomo tudi v iskanje domov za svoje 
mladiče morali vložiti nekaj časa in 
energije in jih ne bomo prodali prve-
mu, ki se javi na oglas in pomaha z 
denarjem …

Če potegnem črto, vzreja ni enos-
tavna. Mora biti odgovorna, saj vklju- 
čuje živa bitja, za katera je vzreditelj 
odgovoren od dne, ko so prišla na 
svet, pa do takrat, ko ga nekoč zapus-
tijo. 

RAZMIŠLJANJE O VZREJI
Piše: Maja Čonč

Maja je leta 2016 registrirala 
prvo uradno vzrejališče belih 
dihurjev v Sloveniji.
Po mnenju veterinarske 
inšpektorice gre za zgledno 
urejeno rejo, ki ustreza slovenski 
zakonodaji in standardom s 
področja zaščite in dobrobiti 
živali. 
Gre za majhno, "hobi" rejo, 
planirani sta do največ dve 
legli letno. Vsi dihurji, ki bodo 
uporabljeni v vzrejnem programu, 
so veterinarsko pregledani, za 
večino so poznani in sledljivi tudi 
podatki o prednikih.
Več informacij na: 
www.facebook.com/AboutFerrets
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SPREHOD Z DIHURJEM

VZREJNI PRAVILNIK

VZREJA

V Slovenskem društvu ljubiteljev dihurjev - Zverinice smo v letošnjem letu skupaj z zainteresiranimi 
vzreditelji, bodočimi vzreditelji in lastniki pripravili Vzrejni pravilnik.  Njegov namen je izboljšanje kvalitete, 
predvsem zdravja in dolgoživosti, dihurjev v Sloveniji, hkrati pa želimo postaviti standarde dobre prakse 
v vzreji.

Namen pravilnika je tudi tako 
pomoč kupcem pri izbiri 
vzrediteljev, kot vzrediteljem 

pri njihovem delu in iskanju kupcev 
mladičev.

Kupci mladičev dobijo zagotovilo, 
da registrirani vzreditelji izpolnju-
jejo vsa določila Pravilnika, da ima-
jo dihurji, ki jih uporabljajo v vzreji  
opravljene zahtevane preglede, vklju- 
čujoč temeljit veterinarski pregled, da 
so mladiči primerno oskrbljeni in us-
trezno socializirani.

Registriranim vzrediteljem pa 
zagotavljamo pomoč v obliki organi- 
zacije vzrejnih pregledov, registracije 
vzrejnih živali, izdajanja rodovnikov, 
vzorec vprašalnika in kupoprodajne 
pogodbe, sodelovanja in povezovan-
ja z drugimi vzreditelji, seznanjanja 
z aktualnimi smernicami in odkritji, 
ki se tičejo vzreje, podpore pri oskrbi 
legla.

Pravilnik je zasnovan na vzrej- 
nih pravilih madžarskega združenja 
EUFeb, dopolnjen pa je s praksami 
iz nekaterih drugih evropskih držav 

(Finska, Estonija, Češka, Nizozems-
ka) ter željami in predlogi vzrediteljev 
in članov, ki so sodelovali pri njego- 
vem nastajanju.

Dotika se pogojev za namestitev 
vzrejnih dihurjev in mladičev, mini- 
malne in maksimalne starosti dihur-
jev za vzrejo in števila legel, ki jih lah-
ko ima posamezen vzrejni dihur, izbi-
re vzrejnih živali, vzrejnega pregleda, 
razlogov za izločitev dihurjev iz vzre-

je, prijave paritev in legel, kontrole 
legel in registracije vzrejnih dihurjev 
in mladičev, parjenja v sorodstvu, 
uporabe križancev v vzreji, parjenja 
z dihurji določenih barv in vzorcev, 
parjenja angora dihurjev, oskrbe in 
prodaje mladičev, neželenih legel, na-
log vzrejnega odbora društva, defini- 
cij "registriran vzreditelj", "vzred-
itelj" in "vzrejališče" in določa cenik 
storitev povezanih z vzrejo. 

Preventivni kardiološki pregled dihurja, namenjenega za vzrejo.
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1. Namestitev
Minimalni pogoji za namestitev dihurjev so enaki tistim, ki 
veljajo za zavetišča:
- Bivalni prostor za dihurje (če so dihurji v tem prostoru 

nameščeni ves čas) mora biti velik najmanj 2m x 1m x 
1m. Za vsakega dodatnega dihurja je potrebno zagotoviti 
dodatno površino površino min. 0,3 m2.

- Dihurji so lahko nameščeni v kletke, ki imajo minimalno 
površino 0,6 m2. Za vsakega dodatnega dihurja je potrebno 
zagotoviti dodatno površino dodatno površino min 0,3 m2. 
Kletke ne smejo imeti žičnatega dna, ker ta lahko povzroči 
poškodbe živali. V primeru, da so dihurji nameščeni v 
kletkah, jim je potrebno zagotoviti gibanje izven nje, 
minimalno tri ure dnevno.

- Mama z mladiči starejšimi od šestih tednov potrebuje več 
prostora. 

 V primeru legla v katerem je do 8 mladičev, se zahtevana 
minimalna talna površina poveča na 1,2 m2. 

 V primeru legla v katerem je 9 mladičev ali več, se 
zahtevana minimalna talna površina poveča na 1,5 m2.

Če so dihurji nameščeni v zunanjih kletkah ali ogradah, morajo 
biti zaščiteni pred vremenskimi vplivi -  imeti morajo možnost 
umika pred mrazom, vročino, vetrom, padavinami, ...

Breja samica mora biti nameščena v prostor (ali kletko) za 
kotenje najmanj teden dni pred predvidenim datumom kotitve, 
da se privadi na novo okolje. Kletka/prostor, ki je predviden 
za mamo in leglo, mora biti v enem nivoju (ne sme imeti 
poličk, nadstropij, ...), odsvetujemo tudi uporabo visečih mrež. 
Priporočamo, da so v kletki/prostoru z mladiči mlajšimi od 4 
tednov, posode z vodo dvignjene od tal.

Dihurji morajo biti hranjeni najmanj enkrat dnevno, na razpolago 
morajo imeti svežo pitno vodo, bivalno okolje mora biti čisto, 
posode za opravljanje potrebe (oz. podloge) morajo biti redno 
čiščene oziroma menjane.

2. Izbira vzrejnih živali
- V vzreji lahko sodelujejo le zdravi dihurji, z normalno razvitim 

telesom, brez deformacij (izjema so pridobljene poškodbe), 
dednih in kroničnih bolezni, ki so opravili zahtevan 
veterinarski pregled in vzrejni pregled. 

- Slovensko društvo ljubiteljev dihurjev upošteva tudi rezultate 
vzrejnih pregledov opravljenih v tujini pod okriljem sorodnih 
organizacij (npr. SCHF - Češka, SKCHF - Slovaška, EUFeB - 
Madžarska in drugih), če lastnik dokumentaciji o opravljenem 
vzrejnem pregledu priloži tudi zahtevano zdravstveno 
dokumentacijo. 

- Vsi vzrejni dihurji morajo biti označeni z mikročipom in 
imeti potni list (kar je tudi pogoj za opravljanje vzrejnega 
pregleda). 

- Biti morajo brez očitnih genetskih napak.
- V vzreji lahko sodelujejo dihurji, ki imajo poznani najmanj 

dve (2) generaciji (starši in stari starši). 
 Dihurji, ki ne zadostujejo pravilom, pa so bili njihovi starši že 

odobreni za uporabo v vzreji se izvzamejo iz teh določil.
- Za povečanje genetskega bazena se v vzreji lahko izjemoma 

uporabljajo živali, ki ne izpolnjujejo zgornjih pogojev in 
nimajo opravljenega vzrejnega pregleda, vendar zanje 
vzreditelj presodi, da bi bili kljub vsemu koristni v vzreji (npr. 
divji dihurji in njihovi križanci - t.i. hibridi, delovni dihurji, 
dihurji iz tujine). Zaželeno je, da imajo ti dihurji opravljen 
veterinarski pregled (klinični pregled, ultrazvočni pregled, 

krvne preiskave). Namesto ocene vzrejnega pregleda se 
lahko upošteva tudi ocena z razstave, če je dihurja ocenjeval 
sodnik z opravljenim sodniškim izpitom. Za odobritev take 
paritve je potrebno pridobiti soglasje Vzrejnega odbora.

3. Minimalna in maksimalna starost dihurjev za vzrejo, 
število legel

Samice
- Samice se lahko uporabljajo za vzrejo (parijo) od 8. 

meseca starosti do vključno 5 let starosti (priporočeno do 
vključno 4 let starosti). 

- Samica mora imeti prvo leglo pred dopolnjenim 4. letom. 
- Samica ima lahko največ štiri legla v svojem življenju.
- Minimalno število dni med dvema kotitvama: 290 dni.  

Samice, ki so bile parjene pa se niso obrejile, se lahko parijo 
v naslednjem ciklusu.

 Več ali pogostejše kotitve se štejejo za preobremenjevanje 
samice.

Samci
- Samci se lahko uporabljajo za vzrejo (parijo) od 7. 

meseca starosti dalje. Zgornje omejitve starosti pri 
uporabi za vzrejo ni, potrebno pa je vedeti, da plodnost in 
kvaliteta semena po 5. letu padeta.

- Maksimalno število uspešnih paritev: 10. 
 Maksimalno število uspešnih paritev letno: 2.

Vzreditelj ima lahko letno največ štiri (4) legla (z različnimi 
samicami). Priporočeno število je do dve (2) legli letno (z 
različnimi samicami).

4. Vzrejni pregled
- Vsi dihurji, ki sodelujejo na vzrejnem pregledu, morajo 

biti označeni z mikročipom.
- Na vzrejnem pregledu lahko sodelujejo dihurji, ki so 

starejši od šestih (6) mesecev.
- Vsi samci, ki sodelujejo na vzrejnem pregledu morajo 

imeti spuščena oba testisa. Samci, ki imajo vstavljen 
delujoč hormonski implantat, kar običajno povzroči 
zmanjšanje testisov, lahko opravljajo vzrejni pregled, vendar 
mora lastnik poskrbeti za kontrolni pregled / dokazilo, da sta 
testisa primerno razvita, ko implantat preneha delovati. 

 
Preden se dihurji udeležijo vzrejnega pregleda, moraj opraviti 
temeljit veterinarski pregled, ki naj poleg kliničnega pregleda 
zajema tudi rentgenogram oz. ultrazvočno preiskavo notranjih 
organov, ultrazvočno preiskavo srca in ekokardiogram ter 
krvne priskave (krvna slika in osnovne biokemijske preiskave). 
Veterinar naj izpolni in podpiše obrazec o opravljenem 
zdravstvenem pregledu, ki ga je potrebno priložiti pri prijavi na 
vzrejni pregled.
Prenesite si obrazec Potrdilo o zdravstvenem pregledu.

Vzrejni pregled opravlja sodnik z opravljenim sodniškim izpitom.

Zverinice - Slovensko društvo ljubiteljev dihurjev (v nadaljevanju 
društvo) se zavezuje, da bo vzrejni pregled organiziralo vsaj 
enkrat letno, datum tega pa bo objavilo vsaj dva meseca pred 
načrtovano izvedbo. 
V primeru, da vzreditelj želi za vzrejo uporabiti dihurja, pa je 
zamudil redni vzrejni pregled, lahko zaprosi za izredni vzrejni 
pregled. V tem primeru krije stroške vzrejnega pregleda in 
morebitne potne stroške sodnika in še enega člana Vzrejnega 
odbora (glej cenik).

VZREJNI PRAVILNIK
ZVERINICE - SLOVENSKO DRUŠTVO LJUBITELJEV DIHURJEV
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VZREJA

Na vzrejnem pregledu dihur lahko pridobi ocene: Priporočen 
za vzrejo (Recommended for breeding), Primeren za 
vzrejo (Suitable for breeding), Pogojno primeren za vzrejo 
(Conditionally suitable for breeding), Neprimeren za vzrejo 
(Not suitable for breeding).

5. Razlogi za izločitev dihurja iz vzreje 
- Dihurji, ki ne dobijo zadostne ocene  na vzrejnem pregledu 

(ocena "Neprimeren za vzrejo").
- Dihurji z dednimi napakami npr.: monorhidi, kriptorhidi, 

napačen ugriz (v primeru 5 oz. 7 incizivov dihur dobi pogojno 
vzrejno dovoljenje, ki se mu ga podaljša, ali ne - glede na 
potomce), gluhost, slepota (če ni posledica poškodbe ali 
bolezni), zalomljen rep oz. kateri koli drugi del hrbtenice (če 
ne gre za poškodbo), dihurji s prevelikim ali premajhnim 
številom okončin in prstov (razen, če gre za poškodbo), 
prirojenimi anomalijami oči, itd. ...

- Dihurji, ki so potomci dihurjev z znanimi dednimi napakami.
- Dihurji, pri potomcih katerih se pojavljajo genetske oz dedne 

napake.
- Samice, ki ne morejo vzrediti legla (pomanjkanje mleka 

- izjema so angora samice), samice, ki so slabe matere 
(zapustijo mladiče).

- Komplikacije pri porodu, carski rez.
- Agresija.
- Kronične bolezni, alergije.

6. Prijave paritev, prijave legel, kontrola legel, registracija
- Vzreditelj mora prijaviti vse paritve, tudi če te niso uspešne. 

Svetujemo tudi prijavo paritev z vazektomiranimi samci. 
V prijavi paritve morajo biti navedeni podatki o vzreditelju 
(lastniku samice) datum paritve, podatki o samici (ime 
samice, registracijska številka), podatki o samcu (ime 
samca, registracijska številka). 

- Vzreditelj mora prijaviti leglo najkasneje do dopolnjenega 
4. tedna mladičev. V prijavi morajo biti biti navedeni podatki 
o vzreditelju (lastniku samice), podatki o samici (ime 
samice, registracijska številka samice,), podatki o samcu 
(ime samca, registracijska številka samca oziroma številka 
mikročipa), podatki o leglu (datum kotitve, število skotenih 
mladičev, število živo skotenih mladičev in število morebitnih 
mrtvo skotenih mladičev). 

- Vzreditelj mora omogočiti dvema članoma Vzrejnega odbora 
pregled legla v starosti mladičev med 4,5. in 7. tednom. 
Člana ob pregledu legla preverita število preživelih mladičev, 
njihove spole, barve, vzorce, dolžino dlake, morebitne 
prirojene anomalije, kondicijo in razvitost.

- Pred prodajo je vzreditelj društvu dolžan sporočiti še imena, 
številke mikročipov in številke potnih listov mladičev. Društvo 
pa se zaveže, da bo najkasneje v dveh tednih od pridobitve 
podatkov vzreditelju izdalo rodovnike mladičev. 

- Društvo vodi register vzrejnih dihurjev, paritev in legel, 
organizira vzrejne preglede in kontrole legel. 

7. Parjenje v sorodstvu (inbreeding) in linijsko parjenje 
(line breeding)

Linijsko parjenje ni dovoljeno prej kot v četrti generaciji  
(2x ponovitev istega prednika od 16ih v četrti generaciji). 
Za legla pri katerih vzreditelj želi uporabiti parjenje v sorodstvu 
(sorodstvo prej kot v četrti generaciji) mora pridobiti soglasje 
Vzrejnega odbora. 
Pri linijskem parjenju oz. parjenju v sorodstvu je še bolj 
pomembno, da se izbirajo linije oz. posamezni dihurji, ki 
so izjemni predstavniki - tako fizično, kot v smislu zdravja, 
dolgoživosti in z odličnimi potomci.

8. Uporaba križancev (hibridov) v vzreji
V vzreji je dovoljena uporaba križancev (hibridov) z evropskim 

dihurjem (Mustela putorius), vendar se je potrebno takih paritev 
lotevati s previdnostjo in upoštevati zakone s področja zaščite 
živali - uporabljajo se lahko le osebki, ki živijo v ujetništvu, 
prepovedan je odlov z namenom vzreje (razen, če ima vzreditelj 
za to dovoljenje ustreznega Ministrstva oz. druge državne 
inštitucije). 
Za vzrejo hibridov se zahteva, da ima vzreditelj vsaj 
enoletne izkušnje s sobivanjem s hibridi najmanj take 
"stopnje" kot so predvideni mladiči. Npr.: če ima vzreditelj 
izkušnje s 50 % križanci, lahko načrtuje leglo z največ takim 
odstotkom in ne višjim.
Za nadaljno vzrejo iz legel hibridov naj bodo uporabljeni tisti, ki 
so odličnega zdravja, imajo odlične telesne karakteristike in so 
vedenjsko najbolj naklonjeni človeški družbi.
Pri prodaji križancev, še posebno tistih z višjim % divjega 
dihurja, je potrebna velika previdnost, saj so to živali, ki 
zahtevajo poseben pristop, nekatere tudi posebno življenjsko 
okolje in nikakor niso primerne za vsakogar. 

9. Barve
Znano je, da so nekatere barvne variacije oziroma vzorci 
povezani z določenimi zdravstvenimi težavami (defekti 
nevralnega grebena in s tem povezana gluhost, slabše 
delovanje imunskega sistema, podvrženost določenim vrstam 
rakavih obolenj, ...).
Vzorci oz. barvne variacije pri katerih prihaja do teh težav 
so predvsem tiste z belo obarvanostjo glave - t.i. "DEW" 
(dark eyed white - beli s temnimi očmi), "badger" (bela črta, 
ki poteka po sredini glave), "panda/pinto" (bela glava in 
vrat).
Prepovedano je parjenje teh barvnih variacij v kateri koli 
medsebojni kombinaciji.
V primeru, da se dihur take obarvanosti uporabi za vzrejo, mora 
imeti opravljen BAER test (brainstem auditory evoked respose), 
da se zagotovi, da popolnoma sliši na obe ušesi. BAER test je 
edina metoda, ki se uporablja pri živalih za preverjanje sluha - 
"domače" metode kot so ropotanje in uporaba različnih zvokov 
niso zadostni za ugotavljanje kvalitete sluha.
BAER test je priporočljiv tudi za vse albino dihurje in zelo svetlo 
obarvane "silver" dihurje.

10. Angora dihurji
Večina angora samic nima zadostne količine mleka, da bi 
prehranila mladiče, zato je pri vzreji angora dihurjev potrebna 
previdnost. 
Če se v paritveni kombinaciji uporabi angora samico, mora 
vzreditelj zagotoviti najmanj dve samici, ki bosta imeli 
leglo v istem času in bosta lahko pomagali pri hranjenju 
mladičev. Nikakor pa ni dovoljeno ubijanje oziroma 
odstranjevanje mladičev nadomestnih mam, ki jih vzreditelj 
uporabi za vzrejo angora mladičev. 
Pri vzreji angora dihurjev je potrebno izbirati take predstavnike, 
ki imajo čim manj deformiran in čim bolj simetričen smrček in 
nimajo težav pri dihanju. 

11. Mladiči
Razen izjemoma (veterinarski razlogi), mama ostane z mladiči 
v leglu do najmanj dopolnjenega 7. tedna starosti. 
Mladičev ni dovoljeno odvzeti iz legla pred dopolnjenim  
8. tednom starosti (56 dni), oziroma preden ne dosežejo 
teže 400 g (če te teže ne dosežejo do dopolnjenega 8. tedna). 
Priporočena starost mladičev ob odhodu iz legla je 9-12 tednov.

Mladiči morajo biti ob odhodu iz legla označeni z mikročipom, 
imeti morajo Evropski potni list za hišne živali (biti zavedeni 
v CRPSi), biti veterinarsko pregledani, zdravi, vsaj enkrat 
cepljeni proti pasji kugi in preventivno tretirani proti 
parazitom in biti registrirani v Slovenski register dihurjev. 
Priporočamo tudi koprološko preiskavo blata. 
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Vzreditelji ne smejo prodajati mladičev trgovinam in 
masovnim rejcem. 

V primeru pogina mladiča, starejšega od treh tednov, je 
obvezna raztelesba, oziroma ugotivitev vzroka pogina (razen v 
primeru, da gre za nesrečo z znanim vzrokom).

12. Neželena / nenačrtovana legla 
Vzreditelj mora narediti vse, da do nenačrtovanih legel ne 
pride - npr. fizična ločitev intaktnih samcev in samic, za katere 
ne želi, da se sparijo v obdobju gonitve, kastracija (z uporabo 
hormonskih implantatov ali kirurška) samcev oz. samic, ki niso 
namenjeni vzreji, ....
V primeru neželenega oziroma nenačrtovanega legla veljajo 
vsa zgoraj omenjena pravila glede bivalnih pogojev, oskrbe, 
namestitve, prodaje / oddaje mame, celotnega legla in 
posameznih mladičev, .... 

13. Vzrejni odbor
Naloge Vzrejnega odbora so:
- Vodi vzrejo v skladu z vzrejnim pravilnikom.
- Vodi evidenco vzrejno pregledanih dihurjev, paritev in legel.
- Organizira vzrejne preglede.
- Daje priporočila za vzrejo.
- Skrbi za izobraževanje sodnikov, sodniških pripravnikov in 

vzrediteljev.
- Lahko poostri pogoje za vzrejo z obveznimi zdravstvenimi ali 

genetskimi testi, če se pojavijo dihurji z določenimi genetsko 
pogojenimi boleznimi (obolenji) in anomalijami, ki negativno 
vplivajo na dobrobit dihurjev.

- Preverja zadovoljivost pogojev za vzrejo (pregled legla) - 
pravilna oskrba legla, stik mladičev z ljudmi, beleženje 

- Vzrejni odbor je na razpolago vzrediteljem in članom za 
vsa vprašanja  v zvezi z vzrejo in sicer na ozemlju celotne 
države.

- Vzrejni pregledi, srečanja vzrediteljev, klubska srečanja, 
predavanja in informacije spadajo k osnovam svetovanja.

- Člani Vzrejnega odbora so lahko le člani Društva Zverinice.

14. Registrirani vzreditelji, vzreditelj, vzrejališče
Registrirani vzreditelji so vzreditelji, ki izpolnijo ter podpišejo 
obrazec za registracijo s katerim se strinjajo, da bodo 
upoštevali Vzrejni pravilnik in njegova določila ter delovali v 
dobrobit dihurjev in ki jih odobri Vzrejni odbor. Lahko so, ali 
ne, člani Društva Zverinice. V primeru članstva v društvu, so 
vzreditelji upravičeni do nekaterih ugodnosti.
Društvo vsem registriranim vzrediteljem zagotavlja objavo 
najave paritve in legla na spletni strani Društva Zverinice, na 
FB strani Društva Zverinice in priporočanje s strani društva. 
Člani Društva Zverinice so upravičeni še do brezplačne oglasne 
pasice na društveni spletni strani.
Društvo registriranim vzrediteljem nudi vzorec vprašalnika za 
nove kupce in vzorec prodajne pogodbe.
Vzreditelji, ki kršijo določila Vzrejnega pravilnika, se izbrišejo s 
seznama registriranih vzrediteljev.
Med registrirane vzreditelje se ne morejo vpisati vzreditelji, ki 
blatijo delo Društva Zverinice.

Vzreditelj je lastnik samice, ki se uporabi za vzrejo. Vzreditelj 
je tudi oseba, ki - z dovoljenjem lastnika (npr. v primeru, da je 
samica v solastništvu) - uporabi vzrejnega dihurja za paritev. 
Od registriranih vzrediteljev pričakujemo upoštevanje nasvetov, 
priporočil in opozoril Vzrejnega odbora in upoštevanje 
zakonodaje (Zakon o zaščiti živali, Pravilnik o zaščiti hišnih 
živali .
Vzreditelj naj zbira tudi informacije glede ocen zunanjosti, 
razstav, se udeležuje predavanj in študira literaturo o dihurjih, 
da bi na ta način pripomogel k boljši kvaliteti vzreje.

Vzrejališče oziroma vzrejno ime, je last posameznega 
vzreditelja, ne glede na to ali je član Društva Zverinice ali ne. 
V praksi služi za boljšo identifikacijo dihurjev, in se uporablja 
kot "priimek"za vse mladiče vzrejene s strani posameznega 
vzreditelja.
Ime vzrejališča si izbere vsak vzreditelj sam, mora biti v skladu 
s slovensko zakonodajo in ne sme biti v nasprotju z moralnimi 
načeli. 

15. Cenik
ČLANI DRUŠTVA 
ZVERINICE

OSTALI

Članarina  (za 
tekoče leto*)

20 EUR / leto -

Vzrejni pregled 6 EUR 10 EUR

Izredni vzrejni 
pregled

6 EUR + 
kilometrina**

6 EUR + 
kilometrina

Pregled legla 5 EUR + 
kilometrina

10 EUR + 
kilometrina

Dodatni pregled 
legla

5 EUR + 
kilometrina

10 EUR + 
kilometrina

Registracija 
dihurja (el. register 
in elektronsko 
potrdilo o 
registraciji)

brezplačno brezplačno

Registracija 
legla (el. register 
in elektronsko 
potrdilo o 
registraciji)

brezplačno brezplačno

Izdaja rodovnika stroški tiskanja, 
plastifikacije in 
pošiljanja (1 EUR / 
rodovnik + stroški 
poštnine)

stroški tiskanja, 
plastifikacije in 
pošiljanja (1 EUR / 
rodovnik + stroški 
poštnine)

* Članu, ki se včlani v zadnji četrtini leta, članarina velja tudi za prihodnje 
koledarsko leto 
** Kilometrina (po trenutno veljavni ceni v RS; na dan 14.11.2018 0,37 EUR/
km) se izplača tistemu članu Vzrejnega odbora, ki opravi prevoz do vzreditelja / 
mesta izrednega VP, ... 

Ker pravilnik šele stopa v veljavo, bomo sproti reševali 
morebitne zaplete in težave.  
Vso dokumentacijo za registracijo vzrediteljev, dihurjev 
in legla bomo v kratkem objavili na spletni strani društva 
www.zverinice.com
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Ernestova zgodba
Besedilo: Petra Logožar, društvo Tvorum

Le par poznovečernih sporočil na Facebooku je spremenilo nekaj življenj – na bolje. 

Občutek imam, da je Ernest v mojem življenju prisoten od nekdaj, a nista minili niti dve leti, odkar je prišel 
vanj. Natančneje, odkar sva ga z Aleksandrom, mojim partnerjem v življenju (in zločinu), pripeljala vanj.

V začetku aprila 2015 so mi 
prostovoljke Tvoruma iz 
Pule sporočile, da je v oskr-

bi lokalnega društva za zaščito živali 
dihur in da so se jim člani omenjene- 
ga društva javili z vprašanji o preh-
rani dihurjev. Zaradi pomanjkanja 
primernejše namestitve so ga na-
mestili kar v kletko v trgovini za male 
živali. Skozi pogovor so naše prosto-
voljke ugotovile, da je govora o prav 
posebnem dihurju – Ernest je imel 
poškodovano hrbtenico. Zahvaljujoč 
dobremu sodelovanju z veterinarko 
iz ambulante kjer so zanj skrbeli, se 
je lokalno društvo naposled le odloči-
lo, da ga predajo v oskrbo Tvoruma. 
Obstaja razlog, da se društvo imenuje 
Tvorum – ukvarjamo se le z dihurji, 
in to počnemo najbolje na Hrvaškem 
(dihurju se po hrvaško reče tvor, 
Tvorum pa je sestavljanka besed tvor 

in forum). Brez veliko razmišljanja – 
kot običajno, ko gre za reševanje di-
hurja v stiski –, sva se usedla v avto 
in odpeljala v Crikvenico, kamor sta 
naša člana, Haidi in Damir iz Pule, 
pripeljala Ernesta. 

Bila je ljubezen na prvi pogled, na 
prvi smrad in na prvo plazenje. Ni 
bil kastriran in smrdel je do Lune in 
najverjetneje še dlje ... Hrbtenico je 
imel poškodovano v ledvenem delu, 
tako da je za hojo lahko uporabljal le 
prednji nogici. Z njima se je hitro in 
zanesljivo premikal naprej, zadnji del 
pa je le vlekel za sabo. 

Ni imel kontrole nad izločanjem – 
urin je tekel iz njega, enako je bilo z 
opravljanjem velike potrebe. Tako se 
je zgodilo, da se je pokakal kjer koli, 
kjer je v tistem trenutku pač že bil 
– med spanjem v viseči mreži, med 
igro na tleh, ali ko sem ga crkljala v 

naročju. Kmalu sem se naučila med 
crkljanjem nositi predpasnik, saj mi 
skoraj zmanjkalo majic in hlač. 

Poleg tega je imel velike odrgnine 
na glavi, bradi in na obeh bokih. To 
je kazalo na scenarij, da je bil zaprt v 
kletki, iz katere je nekako uspel 
pobegniti, pri tem pa si je, ob rinjenju 
skozi rešetke, poškodoval hrbet. 

Skoraj neznatni premiki zadnjih 
nog so nam dali upanje, da se bo 
stanje s pomočjo fizioterapije toliko 
popravilo, da jih bo lahko vsaj delno 
uporabljal. 

Po kratkem posvetu je padla od-
ločitev (če sem iskrena, se ni bilo po-
trebno odločati o ničemer, saj sva se 
tako odločila takoj, ko sva ga videla), 
da ostane pri nama, v trajni oskr-
bi društva. V naslednjih dneh smo 
opravili podroben sistematski pre-
gled – razen poškodovane hrbtenice, 
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inkontinence in nezmožnosti hoje, je 
bil Ernest popolnoma zdrav enoleten 
dihur s parom moških draguljev, ki 
bi mu jih zavidali mnogi dvakrat večji 
samci. Teh obeskov smo ga, v skladu 
z dobro prakso našega društva, rešili 
precej hitro. Od kastracije si je opo-
mogel povsem enako kot vsak drug, 
zdrav dihur – hitro in brez kompli- 
kacij. 

Že drugi dan po prihodu v naš 
dom smo začeli s fizioterapijo. Vsak 
dan, zjutraj in zvečer, je imel Ernest 
na urniku poleg igre in druženja z 
mačkoma Enochom in Sokkin tudi 
program vaj, sestavljen prav zanj. Vo-
zil je navidezno kolo, iztezal nožice, 
žgečkala sva ga po podplatih, z nožni-
mi prsti se je oklepal najinih prstov 
in vsak dan je bolj in bolj napredoval. 
Atrofirane mišice zadnjih nog so se 
okrepile. Večmesečna fizioterapija 
v moji režiji in izvedbi in srčna po-
moč ostalih dihurjev in mačk sta se 
obrestovali do te mere, da je Ernest 
sam pričel pravilno postavljati zad- 
nji del telesa, se vedno bolj opirati na 
zadnje tace, včasih, če je divja igra 
z dihurskimi prijatelji to zahtevala, 
celo divje teči. 

Moral je pokuriti tudi vse kalorije, 

ki jih je dobil s slastno hrano, na kate-
ro smo ga takoj začeli navajati – že od 
prvega dne v novem domu Ernest jé 
uravnoteženo surovo mesno prehra-
no. Po mojem skromnem mnenju in 
globokem prepričanju je taka preh-
rana, ki je vrsti primerna, prav tako 
eden od pomembnih dejavnikov, ki 
so pripomogli k okrevanju. 

Kmalu po tem, ko se nam je prid-
ružil, sta ga "posvojila" tudi samička 
Ferret Hill Ayasha in naš drugi inva-
lid (ki to ni), brezuhi dihurček Huritt. 
Sprejela ga tudi Zina, ki je prišla 
nekaj mesecev za njim, letos poleti 
pa se jim je pridružila še Ferret Hill 
Canadea – krajše Rhea, Ayashina 
mlajša sestra. Ernest je tip, ki se zal-
jubi na prvi pogled, in v katerega se 
je nemogoče ne zaljubiti takoj. Enos-
tavno, tak je. 

Njegov enkraten karakter je 
močno vplival na okrevanje po ope- 
raciji, ki jo je moral prestati pozno po-
leti 2015. Zaradi zastajanja urina, je 
imel ponavljajoča vnetja mehurja in 
prepucija, zato so mu v Ambulanti za 
ptice, male sesalce in plazilce na Ve- 
terinarski fakulteti v Ljubljani morali 
delno amputirati penis. Poseg, ki je 
verjetno nočna mora vsakega moške-

ga, je Ernestu zagotovo rešil življen-
je. Poleg tega pa so centimetri tako ali 
tako precenjeni ... 

Okrevanje je trajalo več tednov, 
a si je opomogel. Še vedno sicer ne 
more urinirati sam, zato mu moram 
najmanj dvakrat dnevno izprazniti 
mehur. Sliši se grozno, a smo se na to 
proceduro že vsi navadili. Vsakokrat 
mi med tem, ko mu praznim mehur, 
liže uho – ne vem, ali se mi na ta 
način zahvaljuje, ali pa imam zares 
umazana ušesa ... 

Ernestovo veselje, entuziazem, 
toplina in radost, s katerimi spreje-
ma vse, kar mu je življenje namenilo, 
in pozitiva, ki jo namenja vsem okrog 
sebe, so mu prislužili vzdevek Vesel-
jko – kot v pesmi skupine The Beat 
Fleet, ki pripoveduje o … no, o tem, 
kar so Ernestu skrajšali. 

Dihurji so najboljši primer, da sta 
od vsega v življenju najpomembnejši 
volja in vztrajnost. Vse prepreke pade-
jo pred to močno kombinacijo. Zato 
sem že vsaj stokrat rekla, da nisem jaz 
Ernestov terapevt, on je moj. 

***
Glede na zgodo, ki nam jo je ser-

viralo lokalno društvo, je bil dihur 
najden v škatli z vrečkami blizu neke 
zgradbe v Puli. Po dolgih, dolgih 
mesecih druženja z Ernestom in kon-
takta z njegovo bivšo lastnico, smo 
ugotovili, da je zgodba popolnoma 
drugačna. Med tem ko se je njego-
va lastnica selila v novo stanovanje, 
je bil v varstvu pri nekem dekletu. V 
času varstva se je poškodoval, ko je 
poskušal pobegniti iz kletke. Punca 
ni imela denarja za zdravljenje, zato 
ga je prepustila društvu. Nikoli mi 
ni bilo jasno in mi tudi nikdar ne bo, 
zakaj obstajajo posamezniki in društ-
va, ki si o živalih, za katere skrbijo, 
izmišljujejo zgodbice, ki jih naredijo 
še bolj uboge, kot v resnici so. Kot 
da vsa nesreča, skozi katero so šle, ni 
bila dovolj ... 

*** 
Danes, leto in pol po tem odkar 

je prišel k nama, je Ernest vesel dve 
leti in pol star dihur, ki sam pleza na 
posteljo in kavč (in po ostalem po- 
hištvu, ki mu je pri "roki'", spi v 
visečkah, v katere zleze sam, in 
včasih teče hitreje od ostalih, zdravih 
dihurjev. Na svoj poseben, smešen, 
ernestovski način. Najpomembne-
jša lekcija, ki bi se je od njega mo- 
ral naučiti vsakdo, je brez strahu in s 
srečo v očeh ... samo naprej. 

Razgibavanje nogic.
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Aljoša Kolenc dela kot veterinar 13 let in je zaposlen 
na Veterini Dobro-Grosuplje. Je eden od veterinarjev, 
ki oskrbuje varovance društva Zverinice. Tudi  njegovo 
zasebno življenje je povezano z dihurji, saj si dom deli s kar 
nekaj kosmatinci. 

KDAJ POISKATI POMOČ 
VETERINARJA?

Avtor: Aljoša Kolenc, dr. vet. med. 
Foto: Maja Čonč in arhiv Klinike za ptice, male sesalce in plazilce, VF

Lastniki dihurjev se ob pojavu bolezenskih znakov pogosto sprašujejo kaj storiti. Je potreben obisk pri 
veterinarju, ali se bo stanje samo izboljšalo? V nekaterih primerih, kadar je potek bolezni zelo blag, se 
stanje res lahko obrne na boljše, večinoma pa žal ni tako. Bolezen običajno zahteva obravnavo ustrezno 
usposobljenega veterinarja, ki ima izkušnje z dihurji. Ta lahko oceni kako resno je stanje, ugotovi vzrok 
zdravstvenih težav in predpiše ustrezno zdravljenje.

V primerih zelo resnih 
bolezenskih stanj ni le nuj- 
no poiskati veterinarske po-

moči, ampak je to potrebno storiti ne 
glede na dan ali uro. Govorimo o tako 
imenovanih veterinarskih urgencah. 
To so tista bolezenska stanja, pri 
katerih je življenje živali neposred-
no ogroženo. Sem prištevamo hude 
poškodbe, oteženo dihanje, izgubo 
zavesti, zastrupitve, epileptične na-
pade in druge nevrološke motnje, 
močno in dolgotrajno bruhanje ali 
drisko, nezmožnost uriniranja in iz-
trebljanja ipd.

 BRUHANJE 

Bruhanje je običajno znak obolenj 
prebavil želodca, črevesja, jeter, 
trebušne slinavke, lahko pa je tudi 
znak bolezni ledvic, zastrupitev, 
nevroloških ali hormonskih obolenj 
(inzulinom). Dihur lahko bruha tudi, 
če se prenaje ali če zaužije prevelike 
kose hrane. Če je bruhanje inten-
zivnejše ali traja dlje kot nekaj ur, 
je potreben obisk pri veterinarju, da 
ugotovi vzrok in žival ustrezno zdra-
vi.

Zelo intenzivno bruhanje s priza-
detim splošnim stanjem živali pa 
predstavlja urgenco. Najpogostejši 
vzroki so tujki v prebavilih, inzuli-
nom, infekcije in zastrupitve.

Pri poškodbah zob, še posebno, če je izpostavljena 
zobna pulpa, je potrebno čimprej obiskati specialis-
ta stomatologa.

Izpostavljena 
zobna pulpa

vajo nujno obravnavo specialista 
stomatologa.

 OTEŽENO IZTREBLJANJE, 
ZAPRTOST 

Če se dihur pri iztrebljanju napenja in 
kaže bolečino, blata pa ni ali ga je zelo 
malo, je potreben takojšen obisk pri 
veterinarju. Vzroki so lahko različni, 
od obstrukcije (zamašitve) črevesa 
zaradi tujka ali tumorja do vnetja ali 
tumorjev paranalnih vrečk.

 NEJEŠČNOST IN IZGUBA 
TELESNE TEŽE

Neješčnost in izguba telesne teže sta 
lahko posledica obolenj različnih or-

 DRISKA 

Podobno kot bruhanje tudi driska 
spremlja obolenja prebavil. Vzrok so 
lahko kužne bolezni (koronavirus, 
bakterije), zajedavske bolezni, tumor-
ji v prebavilih, IBD, tujki v prebavilih 
ipd. Podobno kot pri bruhanju velja, 
da je pri intenzivnejši in dolgotrajni 
(več kot 24 ur) driski, potrebna po-
drobnejša veterinarska obravnava, 
velikokrat tudi podporna tekočinska 
terapija. 

Zelo intenzivna krvava driska s 
prizadetim splošnim stanjem živali 
pa predstavlja urgenco, ob kateri je 
potrebno nujno in takoj obiskati ve- 
terinarja. Vzroki so podobni kot pri 
intenzivnem bruhanju.

 ZADAH IZ UST, BOLEZNI 
ZOB, POŠKODBE ZOB 

Zadah iz ust pri dihurjih je posledica 
nastajanja zobnih oblog in zobnega 
kamna, ki ga po navadi spremlja-
ta vnetje dlesni in parodontoza. Pri 
dolgotrajnem in močnem zadahu je 
potreben pregled pri veterinarju, da 
oceni zdravje zob in ustne votline. 
Velikokrat je za oceno napredovanja 
bolezni zob in obzobnih tkiv potrebno 
rentgensko slikanje zob in glave. Vse 
poškodbe zob, ki so jim dihurji močno 
podvrženi (npr. zaradi grizenja rešetk 
kletke, zaradi padcev,ipd.), pa zahte-
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ganskih sistemov (bolezni prebavil, 
dihal, endokrinega sistema, ledvic, in-
fekcije, limfom ipd.). Za ugotavljanje 
vzroka je treba poleg kliničnega pre-
gleda opraviti tudi krvne preiskave, 
pregled z ultrazvokom, rentgenom, 
lahko pa tudi nekatere druge us-
merjene preiskave, kot so biopsije in 
določanje koncentracije hormonov v 
krvi.

 KAŠLJANJE, KIHANJE, 
OTEŽENO DIHANJE 

Kašljanje in oteženo dihanje sta lahko 
posledica bolezni zgornjih ali spod- 
njih dihal, bolezni srca in ožilja, 
bolezni prsne votline ali sistemskih 
obolenj. Kihanje pa je posledica 
bolezni nosne votline in zgornjih di-
hal. Če kašljanje in kihanje traja dlje 
časa in je intenzivno, je potreben 
obisk pri veterinarju. Poleg osnovne-
ga pregleda je običajno potrebno še 
rentgensko slikanje prsnega koša in 
ultrazvočna preiskava srca. 

V primerih, ko je prizadeto tudi 
splošno stanje živali (neješčnost, 
slabša odzivnost), je nujen takojšen 
pregled pri veterinarju. Enako velja 
tudi pri oteženem dihanju, saj je žival 
v življenjski nevarnosti.

 POVEČANO PITJE IN 
URINIRANJE

Povečano pitje ali uriniranje (poliuri-
ja/polidipsija) je lahko prvi znak obo-
lenja ledvic ali hormonskih bolezni. 
Čeprav ni prisotnih drugih kliničnih 
znakov, je obisk veterinarja v tem pri-
meru zelo priporočljiv, saj je ledvična 
obolenja precej lažje zdraviti v zgod-
nji fazi kot kasneje, ko je prizadet že 
večji del ledvic.

 NEZMOŽNOST 
URINIRANJA, OTEŽENO 
URINIRANJE, SPREMENJEN 
URIN 

Spremembe v barvi in vonju urina 
(rdeč, krvav, smrdeč urin) ter spre-
membe v načinu uriniranja (oteženo, 
boleče uriniranje) so običajno poka-
zatelj bolezni sečil. Vzrokov je več – 
lahko gre za vnetje, tumorje na seči-
lih, sečne kamne, povečano prostato, 
poškodbo penisa ipd. Veterinar bo s 

pregledom urina ter z ultrazvočnim in 
rentgenskim pregledom sečil določil 
vzrok in ustrezno terapijo.

Popolna nezmožnost uriniranja pa 
je urgenca, pri kateri z obiskom vete- 
rinarja ne smemo odlašati. Zastajanje 
urina namreč lahko povzroči okva-
ro ledvic ali hude presnovne motnje 
(uremijo).

 SPREMEMBE NA KOŽI, 
IZPADANJE DLAKE

Spremembe na koži in dlaki so lahko 
posledica vnetij, alergijskih reakcij, 
kožnih parazitov, kožnih tumorjev 
ali pa hormonskih obolenj (zlasti po-
gosto je obolenje nadledvičnih žlez). 
Majhne spremembe lahko nastanejo 
tudi pri grobi igri med dihurji, vendar 
te v nekaj dneh izginejo. Če so spre-
membe na koži obsežnejše ali trajajo 
dlje, je treba ugotoviti vzrok in žival 
ustrezno zdraviti. 

Poudariti je treba tudi to, da se 
lahko nekatere kožne bolezni, zlasti to 
velja za glivična obolenja, prenašajo z 
dihurjev na ljudi in obratno.

 SPREMEMBE NA OČEH, 
POŠKODBE OČI

Očesni izcedek, otekle veke, zapr-
to oko so lahko posledica vnetij ali 
poškodb oči. Ker dlje časa trajajoče 
spremembe lahko povzročijo nepo-
pravljive okvare na očesu, priporoča-
mo, da veterinarja obiščete čim prej. 

Poškodbe oči (udarci, praske, 
izpad zrkla) pa so urgentna stanja, 
ki zahtevajo takojšnjo veterinarsko 
obravnavo.

 IZGUBA ZAVESTI

Izguba zavesti je lahko posledica 
prenizkega nivoja krvnega sladkorja, 
anafilaktične reakcije, vročinskega 
udara, obolenj kardiovaskularnega 
sistema in še marsičesa. Gre za ur-
gentno stanje, pri katerem je življenje 
živali ogroženo, zato je potrebno takoj 
poiskati pomoč veterinarja. Ta bo ži- 
vali nudil prvo pomoč in odredil na-
daljnje preiskave in zdravljenje.

 ZASTRUPITVE
Dihurji so zelo zvedavi in stikajo 

vsepovsod, zato lahko pogosto pridejo 
v stik s strupenimi snovmi, ki ogrozijo 
njihovo zdravje. Do zastrupitev lahko 
pride z zdravili, čistili, pesticidi, insek- 
ticidi, rodenticidi, ostalimi kemikali-
jami in s strupenimi rastlinami. Ob 
zastrupitvi je potrebno takoj poiskati 
pomoč veterinarja. Če je mogoče, pri-
nesite s seboj tudi etiketo snovi, ki jo 
je dihur zaužil, saj se tako najhitreje 
ugotovi, za kakšno zastrupitev gre in 
kako ravnati naprej. 

Samci dihurjev imajo v penisu kost v obliki črke J. Ker je penis zaradi nje oblikovan kot kaveljček, se pogos-
to zgodi, da se z njim zataknejo ob rob kletke, za rešetko, ... Take poškodbe so lahko zelo hude in če do njih 
pride, je potrebno vedno takoj poiskati veterinarsko pomoč.  

Dihurjem sami nikoli ne dajajte 
zdravil, ki se uporabljajo v humani 
medicini, zlasti ne protibolečinskih 
zdravil, saj so zanje lahko smrtno 
nevarna.
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Straniščna odisejada

Lastniki dihurjev se velikokrat šalimo na račun tega, da nenehno preverjamo "smrdeče potičke" svojih 
kosmatincev – lahko bi celo rekli, da smo pravi strokovnjaki na področju "drekologije". Šalo na stran, v 
resnici je zelo pomembno, da sledimo, kaj se dogaja v dihurskem stranišču. Proces prebave pri dihurjih 
poteka zelo hitro, potrebo opravljajo na nekaj ur in v veliko primerih so ravno iztrebki tisti, ki nas opozorijo 
na zdravstvene težave.

NAVAJANJE

Na začetku te zgodbe se pre-
maknimo na dan, ko je dihur 
postal del naše družine. Ena 

od stvari, ki si jo lastniki želimo, je, da 
dihur – tako v kletki kot izven nje – 
potrebo opravlja v svojem stranišču. 
Da, prav ste prebrali, dihurja lahko 
priučimo uporabe plastične posode 
s higienskim posipom. In kako to 
dosežemo? Gremo lepo po vrsti.

Tako kot pri vsakem učenju, gre 

predvsem za princip večje trme in vz-
trajnosti. 

Kar se tiče "tehničnih" stvari pa 
morate poskrbeti za ustrezno velikost, 
obliko in število stranišč, jih ustrezno 
razporediti in izbrati primeren posip. 
Potrebovali boste več posod: eno za 
kletko, ostale pa za prostore, v ka- 
terih se dihur prosto giblje. V kletki, 
zaradi omejenega prostora, navajanje 
po večini ni težavno. Stranišče enos-
tavno postavimo v kot, kamor potre-
bo opravlja. Težavo predstavljajo več-

ji prostori, v katerih je dihur spuščen. 
Morda je najbolje, da mu pustite, da 
sam izbere prostor, ki mu najbolj us-
treza, nato pa tja postavite posodo s 
posipom. Naj vam namignemo, da 
dihurji za opravljanje potrebe najraje 
izberejo kot.

Avtorici: Nena Miloš in Tjaša Žižek Foto: Nena Miloš

Vse o straniščih in iztrebkih

Pravilo je en prostor – eno stranišče. 
Če pa je prostor, v katerem je dihur 
spuščen, velik, bomo potrebovali več 
kot eno.
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1 Servirni pladenj je prav tako odlična 
alternativa, saj ima nizek rob in je 
zadosti velik. Najprimernejši so taki 

z gumirano ali teksturirano površino, ki 
preprečujeta drsenje med opravljanjem 
potrebe. Slaba stran je nekoliko težje 
čiščenje, saj se grudice zalepijo na dno.
Če izberete pladenj z ročaji, lahko luknje 
preprosto zakrijete z izolirnim trakom, ki 
ga po potrebi zamenjate.

Trgovine ponujajo veliko izbiro 
različno oblikovanih stranišč. Večina 
za dihurje ni primernih – ali so pre-
majhna ali pa oblika ni prava – zato 
dihur potrebo raje opravi kje drugje, 
ne glede na to, koliko se bomo trudili.

Standardna mačja stranišča imajo 
previsok prednji rob, na zaprta mač-
ja stranišča pa kar pozabite. Najpri- 
mernejša so taka, ki imajo znižano 
sprednjo stranico, ki omogoča lažji 
vstop, in višjo zadnjo stranico, ki pre-

preči, da se dihur postavi preveč na- 
zaj in iztrebi izven stranišča. Tovrst-
na stranišča so lahko trikotne ali pra-
vokotne oblike.

Kotne različice so namenjene 
postavitvi v kotih prostora ali klet-
ke in imajo na zadnji strani zatiče za 
lažjo pritrditev na kletko. Pri sled- 
njem si lahko pomagamo tudi z žico 
ali vrvjo. Njihova slabost je seveda 
velikost, primerna so za manjše sa- 
mice, mladiče in druge manjše živali, 
kot so kunci ali morski prašički. Več-
ji odrasli dihurji se vanje ne morejo 
udobno namestiti, to pa jih odvrne 
od uporabe. Zato priporočamo, 
da raje izberete večje, pravokotno 
stranišče, ki pa žal ni na voljo v vseh 
trgovinah. 

Večje kotno stranišče (levo) je primerno predvsem za kunce. Sivo stranišče ima za dihurja previsok sprednji 
rob. Kvadratno stranišče spredaj je ustreznejše, vendar ima za nekatere dihurja še  vedno previsok prednji 
rob, primerno je za manjše dihurje. Temno modro kotno stranišče je primerno za manjše dihurje, saj se 
večji dihurji težko namestijo vanj.

Standardna mačja stranišča imajo previsok rob. 

Zaprtih mačjih stranišč večina dihurjev ne bo 
uporabljala.

Najprimernejša so kvadratna ali pravokotna 
stranišča, ki imajo znižano prednjo stranico.

2 Plastično škatlo za shranjevanje 
lahko z nekaj domišljije 
spremenite v stranišče. Prednjo 

stranico preoblikujte, tako da bo imel 
dihur enostaven vstop v stranišče, ostale 
pa naj ostanejo višje za zaščito okolice. 
Pazite le, da robovi ne bodo ostri. Lahko 
jih pobrusite z brusnim papirjem ali 
oblepite z izolirnim trakom. 

Če ne najdete primerne velikosti stranišča, ga lahko izdelate tudi sami.
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Večje stranišče ko izberemo, manj- 
ša je možnost, da pri iztrebljanju 
zgrešijo cilj, obenem pa imajo več 
manevrskega prostora, da zaobidejo 
"potičke", ki jih še nismo uspeli od-
straniti. Dihurji so namreč po naravi 
izredno čiste živali in potrebe ne bodo 
opravljali nekje, kjer morajo čez "min-
sko polje". Ker zaradi hitre prebave 
iztrebljajo pogosto, je treba stranišče 
čistiti vsaj dvakrat dnevno; če imate 
dihurjev več, pa morda celo pogoste-
je. Pri menjavi posipa stranišče pov-
sem spraznite, operite z detergentom 
ali alkoholnim kisom, na koncu pa ga 
še temeljito razkužite. Redno čiščenje 
ni pomembno zgolj zaradi navajanja 
na red, temveč tudi s higienskega in 
zdravstvenega vidika – tako za nas 
kot zanje.

Po menjavi posipa se lahko zgodi, 
da bo dihur stranišče jemal kot novo 
igračo in veselo "kopal" po njem. Če 
se to zgodi, preverite, ali ste morda v 
posodo nasuli preveč peska. Nekate- 
rim dihurjem je namreč bolj všeč, če 
je v njej čim manj peska. Priporoča-
mo, da pri čiščenju stranišča v posodi 
pustite iztrebek ali dva, morda celo v 
urin namočeno brisačko, da dihurju 
sporočite, čemu služi posip.

TOREJ, ZA POSODO IN 
HIGIENSKI POSIP SMO 
POSKRBELI, KAJ PA ZDAJ? 

Na začetku je potrebno dihurja opa-
zovati. Če vidite, da se pripravlja na 
opravljanje potrebe, da mu ne bo 
uspelo priti do stranišča ali da se bo 
podelal poleg, ga morate sami posta- 
viti v stranišče, ga na koncu pohvaliti 
in nagraditi. Pazite le, da vas kosmati-
nec ne bo pričel izkoriščati in se pret-
varjati, da pridno uporablja stranišče. 

Lahko se pripeti, da dihur nena- 
doma izbere novo mesto, kjer opravlja 
potrebo. V tem primeru je najbolje, da 
stranišče prestavite tja. Če pa mu sluča-
jno uide kje drugje, je treba tisto mesto 
dobro očistiti – najbolje z razredčenim 
alkoholnim kisom, ki nevtralizira vonj 
urina. Lahko si pomagate tudi tako, da 
na neželeno mesto postavite posodo s 
hrano, ležišče, igralno cev ipd., s čim-
er mu jasno sporočite, da ta prostor ni 
namenjen opravljanju potrebe.

ZAKAJ SE DIHUR ODLOČI, 
DA NE BO VEČ UPORABLJAL 
STRANIŠČA?

Torej, na konju ste. Uspelo vam je 
prepričati dihurja, da opravlja potre-

bo na ustreznem mestu. Kar naenkrat 
pa vas pričaka presenečenje v obliki 
mokre potičke na povsem drugem 
mestu. In za povrh se to zgodi večkrat.

Kje tiči težava?

 NEPRIMERNA POSODA
Kot smo omenili že na začetku, sta 
velikost in oblika stranišča pomemb- 
na. Če ste dihurja uspešno navadi-
li na določeno stranišče, nato pa ste 
– zaradi dotrajanosti ali iz drugih 
razlogov – kupili novo, drugačno, se 
lahko zgodi, da ne bo navdušen nad 
novo pridobitvijo in boste morali pro-
ces navajanja na stranišče ponoviti.

 (PRE)UMAZANO ALI (PRE)
ČISTO STRANIŠČE 
Dihurji so občutljivi ne le na preveč 
umazano stranišče, ampak tudi na 
pretirano čistega. Lahko se zgodi, 
da po čiščenju in menjavi umazane-
ga posipa vaš kosmatinec stranišče 
zamenja za igralnico, potrebo pa 
prične opravljati na povsem drugem 
mestu. Svetujemo vam, da v svež po-
sip postavite kakšen "vzorček" iztreb-
ka ali grudico urina.

 MENJAVA VRSTE 
HIGIENSKEGA POSIPA
Nevšečnosti si lahko nakopljete tudi 
z zamenjavo vrste posipa. Tako kot 
pri menjavi posode za stranišče se 
lahko tudi tukaj zgodi, da dihur no-
vosti ne bo sprejel. Razlogov za to je 
več – lahko jih moti vonj, lahko je 
posip za njihove blazinice pregrob, 
lahko ga smatrajo za novo igračo ali 
kaj podobnega. Razen kadar morate 
posip zamenjati iz zdravstvenih ra-
zlogov, vam priporočamo, da menja-
vo opravite postopoma. Staremu po-
sipu počasi dodajate novega, dokler 
na koncu nimate v stranišču le nove-
ga. Tako se bo vaš dihur lažje navadil 
na novost.

 SPREMEMBA OKOLJA
Eden od možnih vzrokov, da dihur 
preneha uporabljati stranišče, je 
lahko tudi menjava bivalnega okolja 
zaradi selitve, varstva ali kaj podob-
nega. Zlasti občutljivi so dihurji, ki so 
spuščeni in ne bivajo v kletki. Ti nam-
reč ves prostor, ki jim je namenjen, 
jemljejo za svoj teritorij. Ob selitvi 
morajo zato nov prostor označiti in 
ponovno ga boste morali naučiti, kje 
naj opravlja potrebo.

Če ste bili z dihurjem dlje časa 

Okolico stranišča lahko dodatno 
zaščitite s pleničnimi podlogami ali 
kakšnim drugim vpojnim materialom 
(npr. časopisni papir, brisačke ipd.). 
Naši kosmatinci imajo namreč 
navado, da si po opravljanju radi 
obrišejo zadnjico, lahko pa se tudi 
zgodi, da po nesreči ciljajo predaleč 
ali previsoko. Vpojne podloge so 
dobra rešitev tudi, če so dihurji 
spuščeni in nas dlje časa ni doma. 
Če stranišče ne bo čisto po njegovih 
merilih, bo najverjetneje potrebo raje 
opravil na podlogi kot kje drugje v 
stanovanju.

Če dihur ne sledi vašim navodilom, 
ga nikar pretepajte, grizite in ne  
vtikajte mu smrčka v iztrebek. S takim 
ravnanjem ga lahko poškodujete, 
hkrati pa na tak način škodite 
medsebojnemu odnosu in krhate 
dihurjevo zaupanje. 

Da je vztrajnost je lepa čednost, velja 
tudi pri navajanju dihurja na stranišče. 
Nekateri takoj razumejo, kaj želimo 
od njih, drugi pa potrebujejo dlje časa. 

Dodatna zaščita okolice s pomočjo pleničnih 
podlog. 

Nekateri dihurji stranišča uporabljajo tudi kot 
igralnico, spalnico ali celo jedilnico ...
V takem primeru je najbolje, da jim za izbrano 
uporabo namenite še eno, enako, a novo, stranišče.

VROČA TEMA - "DREKOLOGIJA"
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odsotni od doma, vas lahko kosmati-
nec po vrnitvi preseneti in potrebuje 
nekaj dni, da se ponovno navadi na 
"stara" mesta. 

 OBZADNJIČNI MEŠIČKI
Vzrok za spremembo je lahko tudi 
vnetje obzadnjičnih mešičkov, ki jih 
poznamo tudi pod imenom paranalne 
žleze ali vrečke. Gre za parne žleze, 
ki se nahajajo na obeh straneh zad-
njične odprtine. V njih se shranjuje 
izloček, s katerim dihur označuje svoj 
teritorij in se brani pred vsiljivci. Če 
je iztrebek primerne konsistence, se 
ti mešički praznijo ob iztrebljanju. 
Če se pa pri tem pojavijo težave, se 
izvodila zamašijo, žleze se napolnijo 
z izločkom, nabreknejo, lahko pa se 
tudi vnamejo. To pa dihurje moti in 
boli. 

Pomembno je, da pri opravljanju 

potrebe dihurja opazujete in na vsake 
toliko preverite, če so mešički zade-
beljeni (polne žleze lahko otipamo ob 
zadnjični odprtini, na otip so podobni 
zrnu graha). Če tega še niste počeli, 
prosite katerega od izkušenih last-
nikov dihurjev ali veterinarja, da vam 
pokaže, kako se to naredi. 

Dihur, ki ima vnete ali zamašene 
obzadnjične mešičke, težko iztreblja, 
iztrebki so lahko zelo majhni in im-
ajo izrazitejši vonj. Zaradi bolečin se 
lahko dihur prične drugače obnaša-
ti. Postane bolj razdražljiv, nemiren, 
slabo spi, občasno grize in z zadnjico 
drsa po tleh, s čemer blaži draženje. 
Če sumite, da ima vaš dihur težave s 
praznjenjem žlez, se nemudoma od-
pravite k veterinarju. Vnete žleze se 
lahko predrejo in povzročijo hude 
zdravstvene težave, zaradi katerih 
lahko dihur celo pogine. 

POVEJ MI, KAKŠEN IZTREBEK 
IMAŠ, IN POVEM TI, KAKO SI

To drži kot pribito. Iztrebke svojega di-
hurja skrbno opazujte, saj vam veliko 
povedo o njegovem zdravju. Za lažjo 
usmeritev smo vam pripravili pregled-
nico s primeri najznačilnejših iztreb- 
kov. Videz in količina iztrebkov seveda 
niso odvisni zgolj od zdravja dihurja, 
temveč tudi od prehrane. Normalen iz-
trebek dihurja, ki jé pretežno ali strik-
tno surovo hrano je videti bistveno 
drugačen od tistega, ki se hrani zgolj 
z briketi. Naj vam preglednica služi le 
kot smernica. Če sumite, da je z vašim 
dihurjem nekaj narobe, je najbolje, da 
se čim prej odpravite do veterinarja. 
Dihurji namreč zelo dobro prikrivajo 
svoja bolezenska stanja, in ko opazimo 
znake slabega počutja, je lahko včasih 
žal celo prepozno. 

ZELENKASTI 
IZTREBKI

Zelo nespecifičen znak - pomeni, da hrana prehitro potuje skozi prebavila. 
Običajna rjava barva iztrebka je posledica procesa razpada rdečih krvničk. 
Rjavo barvo iztrebku da barvilo sterekobilin, končni produkt razpada 
hemoglobina, ki ga najdemo v rdečih krvničkah. Predhodnik sterekobilina 
je biliverdin, ki je zelene barve. Če hrana potuje hitreje kot je to normalno, 
pigment nikoli ne pride do končne stopnje razkroja in od tod zelena barva.  
Vzrokov za prehiter prehod iztrebka skozi črevesje je veliko, od najbolj 
nedolžnih kot je prehitra menjava hrane, do različnih virusnih ali bakterijskih 
okužb in celo nekaterih onkolških obolenj.

ČRNI IZTREBKI Nakazuje na krvavitev v želodcu in je običajno povezana z želodčnimi 
razjedami. Črna barva je posledica prebave krvi, ki se dogaja le v želodcu.
Pri dihurjih, ki so hranjeni s surovo hrano, je iztrebek lahko obarvan črno 
tudi zaradi velike količine krvi v hrani (nekateri organi kot so vranica, jetra, 
večje količine srca, zelo prekrvavljena mišičnina).

KRVAVI IZTREBKI Vidna kri v iztrebku je običajno posledica manjših krvavitev iz debelega 
črevesja ali danke.  
Krvava driska ali močna krvavitev iz rektuma je posledica šoka ali močnih 
krvavitev v prebavilih. Kot si lahko zamislite, je velika količina krvi, ki prihaja 
iz zadnjice, zelo slab znak.

IZTREBEK,  
KI JE VIDETI KOT 
PROSO

Je običajno znak slabše prebavljenosti in slabše absorbcije hranil. Tako 
kot zelenkast iztrebek je tudi to nespecifičen klinični znak, spremlja lahko 
vsako obolenje, ki prizadane tanko črevo (virusnega, parazitarnega, 
bakterijskega ali drugega vzroka). Zrnca, ki spominjajo na proso, so v 
resnici neprebavljena maščoba in škrob.

TANKI, MAJHNI 
IZTREBKI ALI 
IZTREBKI V 
KATERIH SO 
TUJKI

Običajno posledica delne zapore črevesja zaradi tujka v prebavilih ali polnih 
analnih mešičkov.

SLUZASTI 
IZTREBKI

Sluz v iztrebkih nakazuje na vnetje črevesja, ki je lahko različnega izvora.
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VROČA TEMA: "DREKOLOGIJA"

Med poplavo različnih posipov, ki so na voljo, je težko izbrati pravega. Izbiramo lahko med glinenimi peski, 
biorazgradljivimi posipi, posipi iz silikatnega gela ipd. Čeprav se morda ne zdi, je pomembno, da si pri 
odločitvi vzamemo čas. Dihurji potrebo opravljajo drugače kot mačke in so pri izbiri pravega peska precej 
zahtevni. Svojih "potičk" ne zakopavajo, posip ovohavajo in vanj brišejo ritke. Paziti moramo, da je izbran 
posip zanje varen, da je dovolj vpojen in da ne smrdi. 
Da bo izbira lažja, smo raziskali trg, testirali in ocenili različne posipe. Kriteriji pri ocenjevanju so bili: 
cena, vpijanje tekočine, nevtralizacija vonjav, raznašanje po prostoru in zadovoljstvo naših kosmatincev.

IZBIRA POSIPA 
Avtorica: Nena Miloš in Tjaša Žižek Foto: Nena Miloš, arhiv Zverinice

TESTIRAMO
ZA VAS
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Navadni in sprijemljivi glineni 
peski so cenovno zelo dostop-
ni in jih lahko kupimo v sko-

raj vseh samopostrežnih trgovinah. 
Razlika med njimi je, da se sprijem-
ljivi glineni peski ob stiku s tekočino 
sprimejo v kepo, podobno cementu. 
To pa ni najboljša lastnost, kadar 
pride pesek v stik z vlažnim smrč- 

kom ali z očmi. Majhni delci gline se 
pogosto lepijo na šape in dihurji jih 
raznašajo okoli stranišča. Glina kožo 
tudi izsuši. Zaradi močnega prašen-
ja niso prijazni do dihal. Že sami po 
sebi imajo nekoliko neprijeten vonj, 
vonja po urinu pa nikakor ne prikri-
jejo. Čiščenje je oteženo in poraba 
velika. 

(neodišavljen glinen posip z dodatkom 
aktivnega olja)
+ Ne smrdi in dobro vpija vonjave.
+ Poraba ni velika. 
– Raznašanje iz posode je zmerno, 

zaradi fine granulacije pa lahko 
uniči tla, če hodimo po njem.

– Kepe, ki nastanejo ob stiku s 
tekočino, se 'potopijo' v preostali 
pesek in jih je zato treba malo 
iskati. Problem nastane, če je 
tekočine več, saj se prilepi na dno 
posode, kar zelo oteži čiščenje.

+ Cena in dostopnost.
– Se zelo praši in ima neprijeten vonj.
– Ne absorbira vonja po urinu, zato je 

potrebno pogostejše čiščenje.
– Poraba je velika.
– Izsuši kožo na tačkah in zadnjici.

EVER CLEAN HOFER POSIP ZA MAČKE

(antibakterijski, odišavljen, fina gran-
ulacija iz belega bentonita, 250 % 
vpojnost)
+ Se lepo grudi, zaradi česar je 

poraba zmerna.
+ Ne smrdi in ima prijeten vonj 

tudi pri ne prav rednem čiščenju. 
Uporabo parfumov se pri živalih 
odsvetuje, vendar je v tem primeru 
vonj parfuma skoraj nezaznaven in 
ni moteč.

– Zaradi fine granulacije se zelo 
raznaša naokoli, kar lahko uničuje 
tla okrog stranišča. To je zelo 
neugodno, če imamo po tleh parket 
ali laminat. Če so tla vlažna ali če 
pesek zaide v kot ali špranjo, se 
strdi in ga je izredno težko očistiti.

– Pri dolgotrajni uporabi dihurjem 
izsuši kožo na tačkah in lahko draži 
zadnjico.

BIOSAND SUPER 
AGGLOMERANTE BIANCA

ocena: ZADOSTNO ocena: PRAV DOBRO ocena: NEZADOSTNO 

GLINENI POSIPI
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(sprijemljiv pesek izdelan iz čistih 
rastlinskih vlaken jelke in smreke, 
biorazgradljiv, do 700 % vpojnost) 
+ Se zelo lepo grudi in enostavno 

čisti.
+ Odlično vpija vonj in vlago, zaradi 

česar ni potrebno pogosto čiščenje 
(pri enem do dveh dihurjih je dovolj 
enkrat dnevno). 

+ Izredna absorpcija vonja.
+ Posip je dalj časa obstojen in 

posledično je možno isti posip 
uporabljati daljše časovno obdobje. 

+ Lahko ga odvržemo na kompost 
ali v straniščno školjko, saj se 
popolnoma razgradi.

+ Prijazen je do dihurskih tačk in 
ritke. 

– V nekaterih pakiranjih je veliko 
prahu.

– Leseni delci zaidejo med dihursko 
posteljnino in posledično v pralni 
stroj.

(peleti forest, 80 % bukev, 20 % 
smreka) 
+ Dobro absorbirajo vonj. (Tukaj 

morda Aninan opomba - jaz se 
strinjam, da ob rednem, vsaj 1x 
ciscenju dnevno, ker drugac ful 
smrdijo, ko se napijejo)

+ Cenovno zelo ugodni.
+ Manj se raznašajo naokoli.
+ Prijazni do dihurjev.
+ Lahko se jih odvrže na kompost.
– Pogostejše čiščenje (vsaj dvakrat 

dnevno).
– Ko se peleti zmočijo, razpadejo, 

zato jih je potrebno pri čiščenju 
presajati.

+ Izredno vpojen in skoraj brez vonja.
+ Zelo majhna poraba pri enem 

dihurju. 
+ Skoraj se ne praši.
– Ker kristali vpijejo urin, ta ostaja v 

stranišču in čez čas začne smrdeti. 
– Pri večjemu številu živali ga je 

potrebno menjati pogosteje.
– Sintetična sestava posipa lahko 

draži dihala, prebavila, kožo in 
sluznice.

CAT'S BEST ÖKOPLUS LESENI PELETI – KURILNI 

PROFESSIONAL PETS 
SILICA MAČJI POSIP

ocena: ODLIČNO 

ocena: PRAV DOBRO 

ocena: DOBRO

KRISTALNI POSIPI

Med lastniki dihurjev ni prav veliko 
uporabnikov kristalnih oz. silikat-
nih posipov. Ti so sestavljeni iz sin-
tetičnih silikonskih mas v obliki per-
lic, kosmičev ali zrn. Glavna sestavina 
je le drugačna oblika silicijevega diok-
sida (silika gel), ki smo ga bolj vajeni 
v obliki majhnih vrečk, ki so dodane 
pakiranjem suhih prigrizkov. Lahko 
so mešani z bentonitom ali glino. 

Silika gel je znan po tem, da lahko 
draži dihala in prebavni trakt, med-
tem ko silikatni prah lahko draži oči 
in kožo. Ti posipi so zelo lahki, zato se 
lepijo na tačke in raznašajo naokoli, 
dihurji pa se z njimi igrajo pogoste-
je kot z ostalimi posipi. Cenovno so 
med dražjimi. Dobijo se v različnih 
barvah, kar mogoče pritegne kakšne-
ga kupca, pa vendar barva ni poka-
zatelj kvalitete. Obstojnost je boljša 
kot pri klasičnih in so izredno vpojni. 
Vsa tekočina, ki pride v stik z njimi, 
se takoj vpije in nato izhlapi. Čistimo 
jih tako, da ven pobiramo le rahlo 
izsušene iztrebke. Prah je še zmeraj 
prisoten, vendar ga je veliko manj kot 
pri glinenih posipih. 

BIORAZGRADLJIVI POSIPI

Biorazgradljivi posipi so med lastniki 
dihurjev najbolj priljubljeni in najbolj 
pohvaljeni. Narejeni so iz lesenih 
oblancev, recikliranega papirja, ko-
ruze, slame, lupin arašidov in drugih 
razgradljivih materialov. Zaradi na- 
ravne sestave so prijazni tako do ži- 
vali kot tudi do okolja. So enostavnej- 
ši za čiščenje, lahko se jih odlaga 
v kompost, nekatere pa tudi kar v 
straniščno školjko. So zelo vpojni in 
odlično absorbirajo vonjave. 

Tovrstni posipi so na voljo v ne-
sprijemljivi ali sprijemljivi obliki. 
Tako kot običajni glineni se tudi ti 

prašijo, vendar bistveno manj in se 
zaradi večje teže manj raznašajo, 
hkrati pa ne uničujejo tal. 

Cenovno niso najugodnejši, ven-
dar namesto peletov, ki so na voljo 
v trgovinah za živali, lahko izberemo 
tudi lesene kurilne pelete. Pri izbiri 
teh moramo paziti, da ne kupujemo 
peletov izdelanih iz le iz iglavcev. Ti 
so najboljši za kurjavo, pri stiku z 
vlago pa razpadejo na čisto drobno 
žagovino, ki se nato zelo raznaša na-
okrog. Peleti z mešano sestavo (80 % 
bukev in 20 % les iglavcev) pa so bolj 
odporni in lepše vpijajo (včasih kosi 
ostanejo celi in se samo napijejo kot 
tampon).

VROČA TEMA: "DREKOLOGIJA"

IZBOR 

UREDNIŠTVA
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DRUGE ALTERNATIVE 

Druge možnosti med katerimi še 
lahko izbiramo so plenične podloge, 
časopisni papir, papirnate brisačke 
in drugo. Vendar te ne morejo na-

domestiti primernega posipa. Upo-
rablja se jih bolj kot pripomoček za 
pred stranišče (da si dihur na njih 
obriše zadnjico) ali kot podloga za 
transportni boks, kamor stranišča 
ne moremo namestiti. Lahko jih tudi 
sicer razporedimo po prostoru, kjer 
je dihur spuščen (namesto dodatnih 
stranišč), vendar je takšna uporaba 
zelo potratna. 

Papirnate brisačke in časopis- 
ni papir se popolnoma prepojijo z 
urinom, pa čeprav se še tako trudimo 
z dodatnimi sloji. Povrhu tega moker 
časopisni papir na tleh pušča madeže 
črnila. Od vsega naštetega so najbolj 
uporabne plenične podloge, ki imajo 
plastificirano dno, skozi katerega te-
kočina ne prodre. 

(vpojna podloga, lekarna)* 
+ Različne možnosti uporabe (v 

transportnem boksu, kot podloga 
pred straniščem, nadomestno 
stranišče, podloga v kletki ipd.).

+ Po potrebi se jih lahko razreže na 
manjše kose, na voljo pa so tudi v 
različnih velikostih.

+ Zelo vpojne in ne prepuščajo 
tekočine.

+ Ne smrdijo.
+ Enostavne za čiščenje.
+ Cena. 
– Ne nadomestijo posipa.
– Velika poraba.
– Obremenitev okolja. 

ABRI SOFT BASIC 

ocena: ODLIČNO

+ Cena.
+ Recikliramo star časopis.
– Tekočina prodre skozenj in ga 

prepoji.
– Ko je moker, razpade in pušča 

madeže črnila.
– Ne ostane na mestu in ga dihurji 

razvlečejo naokoli.
– Čiščenje mokrega časopisnega 

papirja je precej umazano opravilo. 

ČASOPISNI PAPIR, 
REKLAMNI LETAKI

ocena: NEZADOSTNO

*Zakaj smo izbrali ravno Abri Soft? Razmerje med 
ceno, kvaliteto in količino podlog je najboljše med 
pleničnimi podlogami, ki so dobavljive na našem 
trgu. 

Plenične podloge pa niso le odličen pripomoček v času navajanja ali kot dodatno stranišče, zelo dobro nam 
služijo, če imamo doma bolno žival.   Fo
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ZDRAVJE

Najverjetneje ste že zasledili 
trditev, da samica belega di-
hurja med gonitvijo lahko po-

gine. In to drži. Samičke, ki niso na-
menjene za vzrejo, je iz zdravstvenih 
razlogov treba kastrirati. Pri posegu 
mora veterinar poleg jajčnikov od-
straniti tudi jajcevode in maternico 
(ovariohisterektomija). 

Samice dihurjev imajo inducirano 
ovulacijo, kar pomeni, da do spros-
titve dozorelega jajčeca v jajcevod 
pride šele pri mehaničnem vzdražen-
ju med paritvijo. Samice, ki se ne 
parijo ali niso kako drugače stimuli-
rane k ovulaciji (npr. z zdravili), lah-
ko preidejo v trajno gonitev, ki lahko 
traja tudi več mesecev. V tem obdobju 
je telo samice izpostavljeno visoki ko-
ličini estrogenih hormonov. Pri večini 
samic, ki preidejo v trajno gonitev, se 
pojavijo klinični znaki, ki so povezani 
s toksičnim delovanjem omenjenih 
hormonov na kostni mozeg. Lahko 
pride do močne slabokrvnosti, osla-
belosti imunskega sistema, krvavitev 
v podkožju. In kot rečeno – če pra-
vočasno ne ukrepamo, lahko samička 
zaradi posledic gonitve tudi pogine. 

Zdravstvene težave, ki so posledi-
ca delovanja visoke koncentracije es-
trogenov, se lahko začno pojavljati že 
po nekaj tednih od začetka gonitve, v 
mesecu dni je okvara kostnega mozga 
lahko že nepovratna. 

Med gonitvijo vulva tudi močno 
oteče, izloča se voden izcedek, to pa 
predstavlja idealne pogoje za vstop in 
razmnožitev mikroorganizmov, zato 
se v tem času tudi poveča možnost za 
pojav vnetij rodil in sečil.

Že v prejšnji številki smo v delu revije, ki je bil posvečen novemu družinskemu članu, pisali tudi o kastraciji 
dihurjev ter o tem, kakšne so prednosti tega posega. 
Gonitveni ciklus belih dihurjev je povezan z dolžino dneva oz. številom ur v dnevu, ko je dihur izpostavljen 
naravni ali umetni svetlobi. Starost pri spolnem dozorevanju dihurjev ne igra tako velike vloge kot pri 
nekaterih drugih vrstah živali, zato se starost ob prvi gonitvi lahko močno razlikuje (3–9 mesecev).

KASTRACIJA (IN STERILIZACIJA)
Avtorica: Maja Čonč Foto: Maja Čonč, arhiv Klinike za ptice, male sesalce in plazilce

Za samičke, ki niso namenjene vzreji, 
je torej kastracija iz zdravstvenih 
razlogov nujna! Pri tem posegu mora 
veterinar pri samici dihurja odstraniti 
jajčnika, jajcevoda in maternico, saj 
samo odstranitev jajčnikov, kot je 
to praksa pri psicah in mačkah, ne 
zadostuje. Vulva med gonitvijo močno oteče, v nekaj dneh se lahko poveča na velikost grahovega zrna ali lešnika.

Proti koncu koledarskega leta vonj samcev postaja vedno bolj izrazit. Testisa se večata in sta vedno bolj 
opazna. Opazimo lahko označevanje teritorija (markiranje) - "vlečejo" se čez vse nekoliko od tal dvignjene 
predmete in jih označujejo s kapljicami urina.
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Pri nekastriranih samcih do zdrav- 
stvenih težav sicer ne prihaja, zato 
kastracija ni nujna, vendar pa z njo 
močno omilimo vonj in značilno ob-
našanje samcev med gonitvijo. Tudi ti 
se namreč gonijo več mesecev skupaj, 
in v tem obdobju njihov telesni vonj 
postane zelo izrazit. Pričnejo marki-
rati, večina postane tudi agresivnejša 
do drugih dihurjev in ostalih živali, 
nekateri pa tudi do lastnikov. Vonj 
nekastriranih samcev je tako inten-
ziven, da se ga, če živijo v stanovanju, 
navzamejo vsi predmeti (pa tudi mi), 
ki so v istem prostoru kot oni. 

KDAJ JE PRAVI ČAS ZA 
KASTRACIJO?

S kastracijo je priporočljivo počakati 
čim dlje. Če je le mogoče, naj poseg 
ne bi bil opravljen prej kot pri dopol-
njenih devetih mesecih starosti, še 
raje kasneje. Do tega obdobja se dihur 
namreč tako fizično kot mentalno raz-
vija, spolni hormoni pa pri tem igrajo 
pomembno vlogo. Dihurji, pri kat-
erih je kastracija opravljena prej, so 
običajno manjši, imajo manj razvito 
muskulaturo, opazne so tudi razlike v 
vedenju. Poleg tega (pre)zgodnja kas-
tracija pomembno vpliva na razvoj 
obolenj nadledvične žleze.

KAKO VEMO KDAJ SE DIHUR 
ZAČNE GONITI?

Samčkom se, če niso kriptorhidi, obe 
modi v mošnjo spustita že v prvih 
tednih po kotitvi. Tipamo ju lahko 
kot dve majhni bunkici v področju 
med anusom in penisom. Ko dihur 
postaja starejši, zaznamo, da njegov 
telesni vonj postaja intenzivnejši, 
testisa postajata večja in vedno bolj 
opazna. Proti koncu koledarskega 
leta ali v začetku novega se večina 
samcev prične goniti. Vonj postane 
zares izrazit, pričnejo z markiranjem  
– opazimo lahko, da se "vlečejo" čez 
vse nekoliko dvignjene predmete in 
jih označujejo s kapljicami urina. Če 
imamo več dihurjev ali še kakšno dru-
go žival, lahko opazimo agresivnejše 
vedenje, pri nekaterih pa je izrazito 
tudi nezgrešljivo spolno vedenje. Ve-
liko si jih za "partnerja" izbere plišas-
to igračo, svoje priljubljeno ležišče ali 
pa kar lastnika ... 

Tudi vonj samic je sčasoma vse 
intenzivnejši, vendar manj močan 
kot vonj samcev. Samice z gonitvijo 
prično nekoliko kasneje kot samci – 
večina se prične goniti februarja ali 
kasneje. Vseeno pa je priporočljivo, 
da intimne dele samičk, zaradi vseh 
težav, ki jih gonitev lahko povzroči, 
pričnemo opazovati že prej, proti 
koncu koledarskega leta. Vulva pri 
samicah med gonitvijo močno oteče 
(to je normalen pojav). Že v nekaj 
dneh se lahko poveča na velikost gra-
hovega zrna ali še bolj, tako da tega 
res ne moremo zgrešiti. Med gonitvi-
jo se nekoliko spremeni tudi veden-
je samičk – nekatere postanejo bolj 
sitne, druge se "ponujajo" vsem živa- 
lim ali ljudem, ki jim pridejo blizu. 

KAJ PA, ČE SE SAMIČKA 
ZAČNE GONITI?

Veliko lastnikov se na nas obrača z 
vprašanjem kaj storiti, če jih samič-
ka z gonitvijo prehiti. Če se to zgodi, 
ni potrebno zagnati panike in na vrat 
na nos hiteti k veterinarju isti hip, 
ko ugotovite, da je vulva otečena. 
Naslednji dan pokličite veterinarja, 
dogovorite se za termin za prekinitev 
gonitve s hormonsko terapijo in v 
dveh do treh tednih, ko znaki gonitve 
izginejo (spolovilo se zmanjša na 
običajno velikost), se dogovorite za 
kastracijo. Pri enkratni do dvakratni 
uporabi hormonskih preparatov v ta 
namen stranskih učinkov praktično 
ni, oz. so izjemno redki. Kirurški 
poseg med gonitvijo, razen izjemo-
ma, se odsvetuje in večina veterinar-
jev ga ne izvaja – v času gonitve so 
rodila namreč močno prekrvavljena 
in poseg v takem stanju je veliko bolj 
nevaren kot običajno. 

Samica, ki je bila zdravljena s 
hormonskimi zdravili, po aplikaciji 
ovulira in postane namišljeno breja. 
V tem času lahko opazimo nekatere 
vedenjske spremembe – večina do 
lastnikov postane izredno ljubeča, 
ves čas hodijo za nami, uživajo v 
crkljanju in nas ljubkujejo in liže-
jo. Po kastraciji se vedenje za nekaj 
časa spet lahko spremeni, tokrat v 
bolj neprijetno smer. Sledi namreč 
obdobje, ko ima samica namišljene 
mladiče, lahko celo "posvoji" kakšno 
igračko, drugega dihurja ali lastni-
ka. V tem času do ostalih živali ali 
članov gospodinjstva lahko postane 
napadalna. K sreči, ko se nivo hor-
monov spusti na običajen nivo, tudi 
to mine. 

KASTRACIJA ali STERILIZACIJA? 
V slovenskem prostoru večina veterinarjev uporablja izraz sterilizacija za kirurški 
poseg na živalih ženskega spola in kastracija za poseg na živalih moškega spola, 
vendar je raba termina sterilizacija ni najprimernejša. Pri sterilizaciji gre namreč 
za prekinitev jajcevodov oz. semenovodov, pri kastraciji pa za odstranitev (oz. 
uničenje spolnih žlez)*. Pri ženskih živalih se, prav tako kot pri moških, v praksi 
izvaja kastracija – odstranijo se jajčniki (in maternica), oz. testisi. Raba napačnega 
izraza izhaja iz časov, ko se je dejansko izvajala sterilizacija – podvezovanje oz. 
prerezovanje jajcevodov. Hormonski cikli pri živalih (ali človeku) po takem posegu 
še vedno potekajo, in tudi vse spremembe vezane nanje (markiranje, zunanji 
spolni znaki, samice "dišijo" samcem, …). Ravno zaradi hormonskih ciklusov in 
torej še vedno prisotnega izločanja estrogenih hormonov, sterilizacija za samice 
belih dihurjev ni primerna. 

*Slovenski medicinski slovar

Opazimo lahko tudi rumenkasto obarvanje kožuha, 
ki je bolj izrazito pri svetlo obarvanih živalih (dihur 
na spodnji sliki je albin). 
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ZDRAVJE

KAKO IZBRATI VETERINARJA, 
KI BO POSEG OPRAVIL?

Izbira veterinarja je vsekakor zelo 
pomembna, saj marsikateri veterinar 
o dihurjih ne ve dovolj oziroma z nji-
mi nima dovolj izkušenj. Cene pose-
ga se med posameznimi klinikami in 
ambulantami v Sloveniji lahko pre-
cej razlikujejo, vendar naj cena ne 
bo prvo vodilo za izbiro veterinarja. 
Žal se je v praksi že (pre)večkrat iz-
kazalo, da se nekaj privarčevanih ev-
rov kaj hitro lahko spreobrne v hude 
zaplete. Pri izbiri veterinarja naj bo 
najpomembnejši faktor izkušenost 
veterinarja in število dihurjev med 
njegovimi pacienti.

Veterinar naj vam opiše, kako 
poseg poteka in kaj bo naredil. Dobro 
je, da se že prej pozanimate, kakšno 
vrsto anestezije uporablja (plinska je 
boljša od injekcijske). Če vam v ambu-
lanti ali kliniki, kamor naj bi dihurja 
peljali na poseg, naročijo, da naj zad-
nji obrok dobi večer pred posegom, je 
to eden od znakov za preplah in raz- 
log za izbiro drugega veterinarja.

Ob odpustu iz ambulante mora 
biti dihur popolnoma buden in prise-
ben. Priporočljivo je, da dihur že v 
ambulanti dobi vsaj en obrok hrane. 
Ob odpustu morate dobiti tudi na-
vodila glede omejitve gibanja in zdra-
vila za nekaj dni (vsaj protibolečinska 
zdravila). Priporočljivo je, da prvih 
nekaj dni po posegu namesto posipa v 
stranišču uporabite papir ali plenične 
podloge. 

RES NI DRUGE MOŽNOSTI 
KOT OPERATIVNI POSEG?

Obstaja nekaj alternativnih možnosti 
in nekaj takih, ki to v resnici niso. 

Najbolj poznana alternativa kiru-
rški kastraciji je vstavitev hormonske-

ga implantata s podaljšanim delovan-
jem (Suprelorin). Ta preko hipofize 
vpliva na zmanjšano izločanje spolnih 
hormonov, s čimer dosežemo začasno 
kemično sterilizacijo. Implantat, ki 
se ga uporablja, deluje med 6 in 36 
mesecev (pri večini dihurjev eno leto). 
Ko preneha delovati, je dihurju treba 
vstaviti novega. Kdaj preneha delova-
ti, ugotovimo na podlagi sekundar- 
nih spolnih znakov, spremenjenega 
vedenja ali z merjenjem koncentraci-
je spolnih hormonov v krvi – in NE 
na podlagi tega, ali lahko vsadek pod 
kožo zatipamo. Tako kot pri klasični 
kirurški kastraciji morajo biti dihurji 
ob vstavitvi implantata dovolj stari, 
samci morajo imeti spuščeni obe 
modi. 

Metodo se lahko uporabi pri obeh 
spolih.

Kot smo opisali že zgoraj, lahko 
pri samicah (pri samcih to ne deluje) 
gonitev prekinemo tudi z določenimi 
hormonskimi preparati (hCG, buse- 
relin). Njihova redna uporaba ob vsa-
ki gonitvi – se pravi, več let zapored 
– zaradi morebitnih stranskih učin- 
kov, kot sta neobčutljivost na zdravilo 
ali preobčutljivostna reakcija, ni pri-
poročljiva. 

Nekateri rejci, predvsem v tujini, 
za prekinitev gonitve samice pari-
jo z vazektomiranimi samci.  Tak 
samec samico zaskoči in s tem pov-
zroči njeno ovulacijo, ne more je pa 
oploditi. Metoda je nekoliko rizična, 

Smradnih žlez veterinar NE SME 
odstraniti. Odstranjevanje je 
prepovedano z Zakonom o zaščiti 
živali, razen v primeru, ko za to 
obstaja utemeljen zdravstveni razlog 
kot so npr. kronično vnetje, pogosta 
obstipacija, tumor ipd. Vsekakor pa 
se tega posega ne izvaja ob kastraciji. 

Opozorilo: 
Približno dva tedna po posegu lahko lastniki dihurjev, ki niso bele barve, na 
obritem področju opazijo obsežno "modrico". Vsi "prizadeti" dihurji so normalno 
ješči, normalno igrivi in področje ni boleče. Naj vas potolažimo – ne gre za 
nepredvideno pozno komplikacijo, saj modrica v resnici ni modrica, ampak temna 
dlaka, ki proseva skozi kožo. V dnevu ali dveh bo področje postalo tudi vidno 
kosmato.

Pri vseh anesteziranih živalih mora veterinar 
nadzoovati življenjske funkcije  kot so 
delovanje srca, periferni pulz, telesna tempe- 
ratura, krvni tlak, količina CO2 v izdihanem 
zraku nasičenost tkiv s kisikom ... Dihurji 
se med anestezijo lahko hitro podhladijo in 
razvijejo hude zaplete, ki se lahko končajo s 
poginom živali, zato je med posegom potreb-
no vzdrževati telesno temperaturo z ogrevan-
jem živali. Preko venskega katetra dihur med 
posegom prejema tekočinsko terapijo. 

Ob odpustu mora biti dihur popolnoma 
buden. Dobiti morate navodila glede omejitve 
gibanja in protibolečinska zdravila za nekaj 
dni.
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SLOVARČEK IZRAZOV
ANEMIJA: slabokrvnost. Bolezen, 
pri kateri je zmanjšano število 
rdečih krvničk ali krvnega barvila 
hemoglobina. Zaradi posledično 
okrnjene sposobnosti krvi za prenos 
kisika po telesu, tkiva ne dobivajo 
dovolj kisika.  

APLASTIČNA ANEMIJA: vrsta 
anemije zaradi motene tvorbe 
eritrocitov in drugih celic v kostnem 
mozgu.

OVULACIJA: sprostitev zrelega 
jajčeca iz jajčnika v jajcevod, kjer je 
na voljo za oploditev.

HIPOFIZA: možganski privesek. 
'Vrhovna' žleza z notranjim 
izločanjem, ki z izločanjem različnih 
hormonov uravnava delovanje 
drugih, njej podrejenih žlez z 
notranjim izločanjem. Izloča rastni 
hormon, kortikotropin (deluje 
na skorjo nadledvične žleze), 
tirotropin (stimulira ščitnico), folikle 
stimulirajoči hormon (jajčniki), 
luteinizirajoči hormon (jajčniki), 
prolaktin (mlečna žleza), melanocite 
stimulirajoči hormon, endorfine.

NADLEDVIČNI ŽLEZI: adrenalki, 
nadledvičnici, suprarenalni žlezi, 
nadobistnici. Parni žlezi z notranjim 
izločanjem, ki ležita ob ledvicah. 
Sestavljeni sta iz dveh plasti, 
skorje in sredice. Skorja izloča 
mineralokortikoide, hormone, ki 
uravnavajo koncentracijo mineralov 
v krvi, glukokortikoide in spolne 
hormone, sredica pa izloča adrenalin 
in noradrenalin.

ESTROGENI: primarni ženski 
spolni hormoni, ki jih sintetizirajo 
jajčniki, med brejostjo (nosečnostjo) 
posteljica, v manjši količini tudi 
maternica, nadledvične žleze 
in druga tkiva. Koncentracija 
estrogenov v krvi se spreminja 
tekom spolnega cikla in je najvišja 
pred ovulacijo. 

IMPLANTAT: vsadek; v tem primeru 
je govora o hormonskem vsadku s 
podaljšanim delovanjem, ki se ga, 
podobno kot mikročip, vstavi dihurju 
pod kožo. 

DESLORELIN: učinkovina v 
hormonskem implantatu.

SUPRELORIN: komercialno ime 
hormonskega implantata.

KIRURŠKA KASTRACIJA

KEMIČNA STERILIZACIJA S 
HORMONSKIM VSADKOM 
(IMPLANTATOM)

• enkraten poseg
• manjši skupni strošek
• preventiva trajne gonitve 

in njenih posledic za celo 
življenje samice

• zmanjša intenzivnost vonja 
dihurja

• dokončna – ko je poseg 
opravljen, ni možnosti za 
spočetje mladičev. 

• manj invaziven poseg
• manjši enkraten strošek 

(vsaj pri samici)
• zmanjša pojavnost 

obolenj nadledvičnih žlez
• zmanjša intenzivnost vonja 

dihurja
• preventiva trajne gonitve in 

njenih posledic dokler traja 
delovanje implantata

• močno poveča verjetnost 
za obolenje nadledvičnih 
žlez* (za zdravljenje bo 
dihur potreboval hormonski 
vsadek)

• invazivnejši poseg
• splošna anestezija in 

možnosti komplikacij 
povezanih z njo (redko)

• možnost pooperativnih 
komplikacij (zelo redko)

• višji skupni strošek 
(večina dihurjev v življenju 
potrebuje več kot en 
implantat)

• čas delovanja se razlikuje 
od dihurja do dihurja, 
če nismo pozorni in 
spregledamo znake gonitve, 
lahko pride do parjenja ali 
trajne gonitve

• po vstavitvi implantata se 
lahko pojavijo prehodni 
znaki gonitve 

• občasno jih je v Sloveniji 
težko dobiti

• reakcija na vsadek ali 
alergija na sintetične 
hormone (zelo redko)

+ +

− −

* Shoemaker NJ, Schuurmans M, Moorman H, 
Lumeij JT. Correlation between age at neutering 
and age at onset of hyperadrenocorticism in 
ferret. JAVMA 2000; 216(2): 195-7.

Se nadaljuje na strani 29 

saj lahko sčasoma pride do obnove 
semenovoda in samec lahko spet pos-
tane ploden. Ker si rejci takšne samce 
med seboj tudi posojajo, lahko pride 
tudi do prenosa različnih bolezni. 

Vazektomiran samec kot hišni 
ljubljenček ni preveč primeren, ima 
namreč vse lastnosti nekastriranega 
samca – "odlikujejo" ga intenziven 
vonj, markiranje in agresivno veden-
je, le ploden ni. 

Zadnja možnost, ki vsaj za sam-
ice to v resnici ni, je "počakajmo, da 
mine". Če ste pazljivo brali, ste zasle-
dili, da smo pri znakih trajne gonitve 
zapisali, da se pojavijo pri večini sa- 
mic. Ne pri čisto vseh. Nekatere se, 
tudi brez zaskoka samca, prenehajo 

goniti. Tudi če se je vaši samici to že 
kdaj zgodilo, ne računajte na to, da se 
bo ponovno. Že pri naslednji gonitvi 
lahko pride do hudih zdravstvenih 
težav, in kaj lahko se zgodi, da bo ta 
samica ena od tistih, ki jih moramo 
vsako leto reševati (žal ne vedno us-
pešno) s transfuzijo krvi in dolgotraj- 
nim zdravljenjem.

Za vse tiste, ki ste se med bran-
jem izgubili, smo pripravili kratek 
povzetek dveh najbolj uporabljanih 
in najbolj priporočljivih metod kas-
tracije, ki se ju lahko poslužujemo pri 
obeh spolih. Ostale naštete možnos-
ti so bolj zasilne rešitve oziroma 
takšne, katerih uporabo raje prepus-
tite izkušenim lastnikom. 
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ZDRAVJE

KDO ALI KAJ SPLOH SO 
NADLEDVIČNE ŽLEZE?

Nadledvični žlezi ali adrenalki 
sta majhni parni endokrini 
žlezi, ki ležita ob ledvicah. 

V telesu opravljata več pomemb-
nih nalog. S hormoni, ki jih izločata, 
uravnavata koncentracijo mineralov 
v krvi in presnovo glukoze, nadzoru-
jeta odziv telesa na stres in pomemb- 
no vplivata na imunski sistem. Med 
drugimi nalogami, ki jih opravljata, je 
tudi izločanje nekaterih spolnih hor-
monov.  

KAJ GRE NAROBE? KAKŠNE 
ZNAKE OPAZIMO PRI SVOJEM 
DIHURJU?

Pri bolezni nadledvične žleze prične 
tkivo skorje v eni ali obeh žlezah ne-
normalno rasti in izločati več steroid-
nih hormonov, kot je to normalno. To 
povzroči podobne klinične znake tis-
tim, ki jih v obdobju gonitve opazimo 
pri nekastriranih dihurjih. Mednje 
sodijo spolno obnašanje kastriranih 
samcev in samic: agresivnejše veden-
je in izrazitejši vonj, povečana vulva 
pri samicah in povečana prostata 
pri samcih, simetrična izguba oziro-
ma redčenje dlake, srbečica, atrofija 
mišic ipd. 

Redčenje ali izguba dlake je običaj- 
no simptom, ki ga lastniki najprej 
opazijo. Najpogosteje dihur začne 
izgubljati dlako na korenu repa, lahko 
pa tudi v obliki simetričnih vzorcev 
na bokih in drugod po trupu. Lastniki 

lahko pri nekaterih dihurjih opazijo, 
da je dlaka razredčena, brezdlačnih 
področij pa ni opaziti. Dlaka je pon-
avadi krhka in tanka. Na golih mestih 
je lahko vidno prizadeta tudi koža – 
lahko je pordela, luskasta, stanjšana 
in običajno srbi. 

Izguba in redčenje dlake sta naj- 
opaznejši v času spomladanske in 

jesenske menjave dlake. Bolni dihur-
ji "odvržejo" zimsko dlako, poletni 
kožuh pa jim ne zraste. Jeseni se ne 
pripravijo na zimo – vanjo zakora-
kajo v poletni različici, lahko še celo 
izgubijo nekaj dlake in podganji rep 
se nikakor noče obrasti. 

ZAKAJ DO TEGA PRIDE? 

Natančni vzroki za razvoj bolezni nad- 
ledvične žleze niso povsem pojasn-
jeni, oziroma jih je več. Strokovnjaki 
navajajo, da so (lahko) krivi:

Bolezen nadledvične žleze – zasledili boste tudi pogovorni izraz "adrenal" (iz ang. adrenal gland disease in 
strok. hipereadrenokorticizem) – je pogosto obolenje pri belih dihurjih. Pojavlja se predvsem pri kastriranih 
starejših dihurjih in dihurjih srednjih let obeh spolov, redko pa tudi pri mlajših in nekastriranih dihurjih.

NA POMOČ, 
MOJ DIHUR POSTAJA PLEŠAST! 

Avtorica: Maja Čonč Foto: Maja Čonč, arhiv Klinike za ptice, male sesalce in plazilce, Nena Miloš

Bolezen nadledvične žleze

Naj poudarimo, da pri bolezni nadledvične žleze ne gre le za vidne vplive na 
kakovost in količino dlake, ampak za resno sistemsko obolenje, ki zahteva ustrezno 
veterinarsko obravnavo in zdravljenje. Če bolezni ne zdravimo, lahko spolni 
hormoni, ki jih izloča prizadeta nadledvična žleza, povzročijo hude okvare kostnega 
mozga in celo ogrozijo življenje obolelega dihurja.  
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- genetika (bolezen je zelo razširjena 
v ZDA, kjer večina dihurjev izha-
ja od enega komercialnega rejca, 
Marshall Farms; nekatere vrste 
tumorjev imajo dokazano genetski 
vzrok),

- način življenja (dihurji, ki živijo 
zunaj in niso izpostavljeni umetni 
osvetlitvi, zbolijo redkeje),

- zgodnja kastracija (večina di-
hurjev, ki so – predvsem v ZDA – 
naprodaj v trgovinah, je kastriranih 
pri starosti nekaj tednov),

- kirurška kastracija (prekinjena 

je negativna povratna zveza med 
spolnimi žlezami, hipotalamusom 
in hipofizo, zato hipofiza še vedno 
izloča hormona FSH in LH, ki stim-
ulirata spolne celice v skorji nadled-
vične žleze, kar pripelje do njihove 
hiperplazije),

- maligni tumor (vzrok neznan).  

KAKO LAHKO PREPREČIM, DA 
MOJ DIHUR ZBOLI?

Spolni cikel je pri dihurjih močno 

povezan z dolžino dneva oziroma 
noči. Natančneje, s številom svetlih 
in številom temnih ur v dnevu. Ko se 
dan prične daljšati in je število svet-
lih ur v dnevu vsaj osem, to stimula-
tivno vpliva na izločanje hormonov 
in dihurjev spolni cikel. Dihurji, ki 
z nami živijo v stanovanjih in hišah, 
so izpostavljeni umetni osvetlitvi 
vsakokrat, ko zvečer prižgemo luč. Če 
imamo dihurje notri, je priporočljivo, 
da njihovo kletko postavimo v pros-
tor, ki zvečer ni najbolj obiskan, in 
jim na ta način omogočimo čim bolj 
naravno osvetlitev. Nekoliko si lahko 
pomagamo tudi s prekrivanjem (dela) 
kletke.  

Druga stvar, na katero lastniki 
lahko vplivamo, je starost ob kastraci-
ji. Zelo pomembno je, da se za poseg 
ne odločimo prezgodaj. Priporočljivo 
je, da so dihurji ob posegu stari vsaj 
devet mesecev, lahko tudi več. Pri tem 
je seveda izrednega pomena, da pri 
samicah preprečimo trajno gonitev 
(glej prejšnji članek).

SLOVARČEK IZRAZOV
OVARIOHISTEREKTOMIJA: kirurški 
poseg, pri katerem se odstranijo 
ženski razmnoževalni organi – 
jajčniki, jajcevoda in maternica.

VAZEKTOMIJA:  kirurški poseg, pri 
katerem se podveže ali odstrani del 
semenovoda. Tak samec ima še 
vedno vse lastnosti nekastriranega 
samca, le ploden ni. 

KRIPTORHID: samec, ki nima 
spuščenih obeh mod. Lahko je eno 
ali dvostranski – to pomeni, da je v 
trebušni votlini zaostalo eno modo ali 
obe. Ob kotitvi so moda pri samcih 
v trebušni votlini. Ko se žival razvija, 
se počasi spuščajo v skrotum. 
Pri sesalcih se sperma ne razvija 
pravilno pri visokih temperaturah, 
kakršne so v telesu, zato se morajo 
moda spustiti v skrotum, kjer je 
okolje hladnejše. Zaostali testisi v 
trebušni votlini povečajo možnost 
za razvoj nekaterih rakavih obolenj, 
zato je nespuščena moda potrebno 
odstraniti. Poseg je zahtevnejši od 
kastracije neprizadetega samca, saj 
je zaostalo modo potrebno najti in 
odstraniti iz trebušne votline. 
Kriptorhidi niso primerni za vzrejo, 
saj gre za genetsko okvaro, ki se 
deduje.

  Nadaljevanje s strani 27

Odličen animiran prikaz z angleškimi podnapisi kako izločanje hormonov deluje 
najdete na: https://www.youtube.com/watch?v=WmAddEd0IAg

Hipofiza in 
hipotalamus

Hipofiza in hipotalamus sproščata hormone, 
ki vplivajo na produkcijo spolnih hormonov v 
adrenalkah ter v testisih pri samcih in jajčnikih 
pri samicah. Ko je koncentracija spolnih hor-
monov dovolj visoka, to s t.i. negativno povratno 
zvezo "sporočijo" hipofizno-hipotalamusni osi. Ko 
koncentracija spolnih hormonov pade, hipofiza in 
hipotalamus to zaznata in zopet pričneta izločati 
hormone. Delujeta podobno kot termostat, le 
da namesto temperature, zaznavata nivo spolnih 
hormonov.

Pri kastriranih dihurjih hipofizno-hipotalamusna 
os še vedno deluje. Produkcija spolnih hormo- 
nov pa je bistveno nižja, saj dihur nima glavnih 
organov za produkcijo le-teh, zato ne pride do "stop 
signala". Zdrave adrenalke sicer normalno izločajo 
tudi spolne hormone, a v bistveno nižjih koncen-
tracijah kot spolne žleze. V primeru kastracije pa 
skušajo kompenzirati manjko, do katerega je prišlo 
zaradi kirurške odstranitve. Nenehna prekomerna 
stimulacija vsakega organa pa v njem povzroči 
strukturne spremembe. 

Nadledvični 
žlezi

Testisa  
(oz. jajčnika)

INTAKTEN = NEKASTRIRAN DIHUR KASTRIRAN DIHUR
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ZDRAVJE

Stvar, o kateri velja razmisliti, je 
tudi metoda kastracije. Po mnen-
ju strokovnjakov kirurška kastraci-
ja pomembno vpliva na pojavnost 
bolezni nadledvične žleze, zato velja 
razmisliti o alternativi z vstavitvijo 
hormonskega implantata. Rejci in 
lastniki dihurjev, ki to metodo uporab- 
ljajo že več let, poročajo o spodbud-
nih rezultatih. Seveda tudi ta metoda 
ni povsem brez nevarnosti in slabosti, 
so pa stranski učinki precej redki. Več 
o tem lahko preberete v predhodnem 
članku. 

KAKŠNE SO MOŽNOSTI 
ZDRAVLJENJA?

Veterinar bo diagnozo potrdil (ali 
ovrgel) s temeljitim pregledom, ki 
bo vključeval preiskave krvi, ultra- 
zvok trebušne votline in po potrebi 
tudi rentgensko slikanje. V nekaterih 
primerih se bo morda odločil tudi za 
merjenje koncentracije spolnih hor-
monov v krvi. Velikokrat se veterinar 
za zdravljenje odloči že na podlagi  
kliničnih znakov; ostale diagnos-
tične metode so mu le v pomoč pri 

izključevanju ostalih obolenj ter za 
ugotavljanje razširjenosti bolezni in 
njenih posledic. 

Najpogostejša in v večini primerov 
najučinkovitejša terapija je vstavitev 
hormonskega implantata (Suprelo- 
rin®). Ta sprošča sintetične hor-
mone, ki preprečijo oziroma zmanj- 
šajo izločanje hormonov, ki pov- 
zročajo simptome. Že v nekaj tednih 
po vstavitvi implantata pri večini di-
hurjev opazimo izboljšanje kliničnih 
znakov. Srbečica, otečenost vulve in 
spolno vedenje se lahko izboljšajo že v 

Bolezen nadledvičnih žlez ni edini vzrok, zaradi katerega dihur lahko izgublja dlako. 
• Hormonsko pogojena izguba dlake se pojavlja sezonsko, ob spomladanski in jesenski menjavi dlake, in je izrazitejša pri 

nekastriranih dihurjih. Večina dihurjev sicer dlake ne menja tako intenzivno, da bi se pojavila gola mesta, a se lahko zgodi tudi 
to. Predvsem pri intaktnih samicah se včasih pojavijo zares zanimivi vzorci izgube dlake, nekaterim ostanejo le šopi dlake na 
glavi, tacah in repu.

• Drugi možni vzrok za izgubo dlake so zunanji paraziti, kot so bolhe, ušesne garje ali kožni garjavci (Demodex sp., Sarcoptes 
scabiei). 

 Ušesne garje so pri belih dihurjih zelo pogoste. Ob zelo močni okužbi se paraziti iz ušesnega kanala lahko razselijo tudi na 
področje glave in povzročijo praskanje in izgubo dlake, predvsem okrog ušes. Diagnosticiramo jih z mikroskopskim pregledom 
ušesnega brisa.

 Garje, ki se zajedajo v kožo in dlačne mešičke, so pri dihurjih zelo redke. Praskanje in grizenje, ki sta posledica močne 
srbečice, pa tudi sami paraziti, povzročijo izpadanje dlake in tudi poškodbe kože. Značilna mesta, kjer obolela žival izgublja 
dlako, so okolica oči, vrat, ramena in boki. Veterinar potrdi okužbo z mikroskopskim pregledom kožnega ostružka. 

 Bolh se dihur običajno naleze od okuženih psov in mačk ali na sprehodu. Ugrizi bolh močno srbijo, zato se dihur praska 
in grize, predvsem na korenu repa, spodnjem delu hrbta, po vratu in ramenih. Bolhe so vidne s prostim očesom – majhne, 
podolgovate, s strani sploščene žuželke, ki se hitro premikajo med dlako ali skačejo. Na koži lahko najdemo tudi njihove 
iztrebke, ki po videzu spominjajo na makova zrna. 

• Tudi zamašene ali vnete analne vrečke so lahko razlog za praskanje, grizenje in izgubo dlake, predvsem na korenu repa, 
spodnjem delu hrbta, na bokih in stegnih. Polno žlezo lahko zatipamo kot grahovo zrno ob analni odprtini.

• Za glivičnimi in bakterijskimi okužbami kože obolevajo vse domače živali in dihurji niso izjeme. Glivični povzročitelji, s katerimi 
se srečujemo največkrat, so iz rodov Microsporum in Trichophyton.  Pri dihurjih, predvsem starejših, ki imajo tudi druge 
zdravstvene težave in oslabel imunski sistem, se lahko razrastejo kvasovke, ki so v majhnem številu sicer normalen del 
mikroflore.  Bakterijske okužbe so redke, med povzročitelji prevladujejo stafilokoki in bakterije iz rodu Pseudomonas. Vse 
omenjene okužbe diagnosticiramo z mikrobiološkimi preiskavami kožnih brisov oziroma gojiščnimi preiskavami dlake.

• Eden možnih vzrokov za izpadanje in slabo kakovost dlake je lahko tudi neprimerna prehrana. Prehrana, ki ne vsebuje 
dovolj maščob in beljakovin, lahko povzroči krhke in tanke dlake, brezdlačna področja ali popolno izgubo dlake. Podobne 
klinične znake lashko povzroči tudi pomanjkanje nekaterih ključnih vitaminov in mineralov. To je očitno pri uporabi neustrezne 
briketirane hrane, predvsem veganskih ali vegetarijanskih različic.

V začetni fazi so spremembe komaj opazne. 
Zaznamo jih lahko kot redkejšo dlako na tacah in 
na repu. 

V napredovani fazi dihur prične močneje izgubljati 
dlako, običajno se alopecija prične na bazi repa in 
se simetrično širi po obeh straneh hrbta proti glavi.

Pojavi se lahko tudi spolno vedenje, kot je običajno 
pri nekastriranih dihurjih (označevanje teritorija, 
naskakovanje drugih dihurjev ali igrač, agresija, ...)
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Podganji rep (ang. rat tail) 
»Opazil sem, da ima moj dihurček 
na repu rjavordeče madeže. Je to 
normalno?« 
Črne pikice na repu, ki jih pogosto 
spremljajo mastne rjavordeče 
naslage in izguba dlake, so 
posledica izločanja maščobe iz 
kožnih žlez. To stanje imenujemo 
podganji rep (ang. rat tail) in se lahko 
pojavlja sezonsko ali kot posledica 
stresa, izguba dlake pa je omejena 
samo na rep. Plešavost ali alopecija 
se običajno prične na konici ali 
spodnjem delu repa. To stanje ni 
zdravju škodljivo in ima le estetske 
posledice. Rep lahko čistimo z 
blagim milom in vodo, dlaka pa 
ponovno zraste ob naslednji menjavi 
kožuha. (JH)

dveh tednih; da ponovno zraste dlaka, 
pa traja nekoliko dlje. Strokovnjaki 
opozarjajo, da implantat ne deluje na 
zmanjšanje tumorja pri vseh obolelih 
dihurjih – pri teh lahko (nekateri) 
klinični znaki ostanejo prisotni tudi 
po vstavitvi. Zaradi narave bolezni 
je nemogoče vedeti vnaprej, ali bo 
vsadek pomagal ali ne in koliko časa 
bo  deloval.  

Poleg hormonskega vsadka obsta-
ja še možnost kirurškega zdravljenja, 
s katerim se odstrani prizadeta nad- 
ledvična žleza. Takšno zdravljenje je 
seveda bolj invazivno in postopek bolj 
tvegan, je pa v nekaterih primerih nuj- 
no. 

Poleg implantata Suprelorin® ob-
staja še možnost zdravljenja z neka- 
terimi drugimi hormonskimi prepa-
rati, ki pa so manj učinkoviti, na dolgi 
rok je zdravljenje dražje in zahtevajo 
večkratno aplikacijo.  

Katera je najprimernejša metoda 
zdravljenja za vašega dihurja, kakšno 
in kako pogosto spremljanje bolezni 
bo potrebno, se bo odločil vaš vete- 
rinar, ko bo opravil vse potrebne pre-
iskave. 

Na voljo je še nekaj izvodov našega 
pisanega Zverinskega koledarja! 

Če ga še nimate, si čimprej zagotovite svojega (in za starše, 
babico, sosede in prijatelje, ...). 
Izkupiček od prodaje bo seveda namenjen za dihurje, ki 
potrebujejo pomoč oz. naše osveščevalne projekte.
Na fotografijah nastopajo slovenskih dihurski modeli in nekaj 
tujih. Potrudili smo se, da je modelov čim več in da so čimbolj 
raznoliki (če smo prav šteli nastopa 42 različnih dihurjev).

Format odprtega koledarja ( = ko koledar visi): 29,7 x 42 cm. 
Koledar je vezan s spiralo. 
Cena: za člane Društva Zverinice in avtorje poslanih fotografij 
je 7,5 EUR, za ostale pa 9 EUR. 

Naročila: narocila@zverinice.com
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"FRANKENPREY" - hranjenje po 
modelu celega plena

V prvi številki smo načeli tudi temo o prehrani. Pisala sem o tem, da je vrsti primerna prehrana eden 
ključnih dejavnikov za zdravje, dobro počutje in tudi dolgoživost dihurja.   
V tem prispevku se bomo osredotočili na dihurjem najprimernejšo vrsto prehrane – surovo mesno prehrano. 
Natančneje bomo "obdelali" hranjenje po modelu celega plena, oz. t.i. frankenprey metodo hranjenja. 

Hranjenje po modelu celega 
plena ali "frankenprey mo- 
del" je poimenovanje za način 

hranjenja, ki oponaša prehrano divjih 
mesojedov. Od hranjenja s celim ple-
nom se razlikuje v tem, da tu hrani-
mo s kosi, ki jih lahko kupimo v vsaki 
trgovini ali mesnici, kar je za večino 
lastnikov veliko bolj sprejemljivo kot 
hranjenje z mišmi, podganami in 
drugim manjšim plenom. Ker so ži- 
vali, ki so namenjene prehrani ljudi, 
večinoma večje od tega kar dihur v 
naravi lahko upleni, jedilnik sestavi-
mo tako, kot da bi plen pred zaužit-
jem razkosali. 

Taka prehrana mora poleg mesa 
(v nadaljevanju mišičnine) vsebovati 
tudi kosti, vezna tkiva kot so kite in 

hrustanec ter notranje organe. Le na 
tak način namreč lahko zagotovimo, 
da je prehrana uravnotežena. Samo 
piščančja prsi ali mleto goveje meso 
pač niso primerni za kaj več, kot 
občasen priboljšek.

AMPAK - SUROVA PREHRANA 
JE NEVARNA!

Veliko je lastnikov, ki se takšnega 
načina hranjenja izogibajo, celo bo-
jijo. 

Nekaj najpogostejših razlogov, ki 
jih navajajo lastniki, ki se izogibajo 
hranjenju s surovo mesno prehrano:
- Ker je tak način hranjenja zaradi 

bakterij nevaren tako za žival, kot 

lastnika. 
- Ker so kosti - še posebej piščančje 

- smrtno nevarne in se bo dihur z 
njimi zadušil. 

- Ker je tak način hranjenja hudo 
zapleten.

- Ker bo dihur zaradi hranjenja s su-
rovim mesom postal krvoločen. 

- V briketih je vse kar dihur potrebuje 
in so idealen obrok.

Nič od tega zares ne drži, vsaj ne, če se 
držimo določenih priporočil. 

Res je, bakterije so prisotne v su-
rovem mesu. Vendar pa je prebavni 
trakt mesojedih živali temu prilago-
jen (nizek želodčni pH, hiter tranzicij- 
ski čas, ...). Če upoštevamo higienske 
standarde - čiščenje površin in pribo-

Avtorji: Maja Čonč, http://www.holisticferretforum.com

Kako začeti s hranjenem s surovo hrano
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ra s katerim režemo meso, umivanje 
rok po rokovanju s surovim mesom, 
redno čiščenje posod in površin za 
hranjenje, da pospravimo hrano, ki jo 
dihur ne poje, preden se ta pokvari - 
ni rizik pri hranjenja s surovo hrano 
nič večji kot pri hranjenju z briketi. 
Ki ravno tako niso sterilni in so lah-
ko, tako kot vsaka druga hrana, vzrok 
okužb in zastrupitev. Če le količkaj 
spremljate "prehransko sceno", tudi 
veste, da so skoraj vsako leto pri- 
sotne afere in odpoklici briketirane in 
konzervirane hrane zaradi okužb in 
kontaminiranih surovin. 

Kosti so obvezen del hranjenja s 
surovo hrano, so vir kalcija in drugih 
mineralov in naravna ščetka za zobe. 
Vendar vsaka kost res ni primerna. 

Prvo pravilo, ki ga moramo upoš- 
tevati je, da v prehrano vključimo iz-
ključno surove kosti. Toplotno obdel-
ane (kuhane, pečene) nimajo v preh-
rani živali kaj iskati. S segrevanjem se 
namreč spremeni struktura in kosti 
postanejo krhke in lomljive. 

Drugo pravilo je, da izbiramo 
"kondiciji" jedca primerne kosti. Di-
hur, ki se šele uvaja v surovo preh-
rano, nima dovolj močnih žvekalnih 
mišic, zato so zanj primerne drobnej- 

še in mehkejše kosti (npr. piščančja, 
prepeličja in kunčja rebra ter konice 
piščančjih kril). Dihurji, ki že dlje časa 
uživajo surovo hrano, imajo močnejši 
ugriz in lahko brez težav "obdelajo" 
tudi kosti nog perutnine in kuncev. 
Kosti velikih živali kot so prašiči, go- 
vedo, konji, ... so za dihurje pretrde in 
prevelike, zato se jim izogibamo. 

Tretje pravilo - kosti nikoli ne 
smejo biti gole, vedno morajo biti ob-
dane z dovolj mišičnega mesa. 

Pri hranjenju s surovo hrano 
je potrebno slediti nekaterim 
pravilom in upoštevati pravil-
na razmerja. Vendar za pripravo 
uravnoteženih obrokov ne potrebu-
jete znanstvenega doktorata. Konec 
koncev, tudi hrano zase in svojo 
družino zmorete pripraviti sami. V 
nadaljevanju smo pripravili vzorčen 
jedilnik, ki ga lahko prilagodite poseb- 
nostim vašega dihurja in ponudbi v 
trgovinah, oziroma svojim zalogam 
mesa. 

Živali (ne samo dihurji, ampak 
tudi psi in mačke) zaradi hranjen-
ja s surovo hrano niso prav nič bolj 
agresivne ali krvoločni kot tiste, ki so 
hranjenje z briketirano hrano. 

Briketi so sestavljeni tako, da 
vsebujejo vse vitamine, minerale in 
druga hranila v primernih razmer-
jih. Žal vsebujejo tudi sestavine, ki v 
prehrani striktnih mesojedov nimajo 
kaj iskati. Še tako kvalitetni briketi 
vsebujejo največ 85-90 % sestavin 
živalskega izvora in vsaj 10-15% ses-
tavin rastlinskega izvora. V naravni 
prehrani divjih dihurjev je snovi rast- 
linskega izvora največ do pet od- 
stotkov (podatki variirajo glede na 
raziskovano populacijo). Razlika se 
sliši zanemarljivo majhna, a v praksi 
se pokaže, da tudi dihurji hranjeni z 
visoko kakovostnimi briketi obole- 
vajo za inzulinomom. Obolenja je pri 
dihurjih hranjenih z ustrezno surovo 
hrano ali celim plenom manj. Dihurji, 
ki že imajo diagnosticiran inzulinom 
in so hranjeni s surovo hrano, laž-

Vendar - če se pravil o sestavi 
obrokov pri hranjenju s surovo 
hrano iz kakršnega koli razloga ne 
držite, je taka prehrana hitro lahko 
neuravnotežena in kot taka zdravju 
škodljiva. Če si ne želite ali ne zmorete 
vzeti časa, za pripravo ustreznih 
obrokov, je bolje, da svojega dihurja 
hranite s kvalitetnimi briketi - na tak 
način boste naredili manj škode ...

Hranjenje po modelu celega plena ali "frankenprey 
model" je poimenovanje za način hranjenja, ki 
oponaša prehrano divjih mesojedov. Od hranjenja 
s celim plenom se razlikuje v tem, da tu hranimo s 
kosi, ki jih lahko kupimo v vsaki trgovini ali mesnici, 
kar je za večino lastnikov veliko bolj sprejemljivo kot 
hranjenje z mišmi, podganami in drugim manjšim 
plenom. Ker so živali, ki so namenjene prehrani lju-
di, večinoma večje od tega kar dihur v naravi lahko 
upleni, jedilnik sestavimo tako, kot da bi plen pred 
zaužitjem razkosali. 

V jedilnik lahko vključimo vse dele živali, tudi kožuh 
in perje (delujeta kot "vlaknine" in sta naravna čistil-
ca za črevesje), maščobo, kri, ... Pri živalih večjih od 
miši, lahko odstranite črevesje, saj ga dihurji ne bodo 
pojedli. Vsekakor pa to naredite - ne glede na veli- 
kost živali - če boste mesne "smoothieje" pripravljali 
iz celega plena, saj bo sicer vsebina črevesja mešanico 
naredila neužitno (in smrdljivo).
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je vzdržujejo primeren nivo krvnega 
sladkorja kot tisti hranjeni z briketi in 
običajno potrebujejo nižje odmerke 
zdravil. 

MOJ DIHUR NE MARA MESA!

Res je, marsikateri dihur je, kot temu 
rada rečem, zaprisežen briketar in ko 
mu ponudite meso, od gnusa skoraj 
omedli. Ali pa se enostavno obrne 
stran, saj mesa ne zaznava kot hrano. 
Vendar to ni nič nenavadnega, dihur-
ji svoje preference do hrane namreč 
razvijajo do četrtega oziroma šestega 
meseca starosti. Če jim do tega ob- 
dobja nekaj ni bilo ponujeno, tega 
ne zaznavajo kot hrano in jih je tega 
treba naučiti. Tudi zato je izrednega 
pomena, da so že pri vzreditelju hran-
jeni s čim bolj raznoliko, vrsti primer-
no, hrano.

Dobra novica je, da je tudi starej- 
še dihurje - nekatere z veliko, druge 
z manj truda - mogoče navaditi na 
surovo hrano. Ker je inzulinom obo-
lenje, ki se pojavlja v srednjih letih 
oziroma pri starejših dihurjih, je tudi 
zanje prehod na surovo hrano nadvse 
primeren in običajno celo del pred-
pisane terapije. 

KAKO TOREJ ZAČETI?

Za lastnike dihurjev mlajših od pol 
leta je proces običajno precej enos-
taven. Dihurju ponudite surovo hra-
no, pri čemer sledite objavljenemu 
jedilniku. 

Več dela bodo pri prehodu imeli 
lastniki odraslih in starejših dihur-
jev. Seveda lahko tudi vi svojemu ko-
smatincu najprej enostavno ponudite 
košček mesa (piščančje meso je običa-
jno sprejeto najbolje) in vidite kako 
se odzove. Če bo nad ponujeno hrano 
vihal nos, začnite s tako imenovanim 
"mesnim smoothijem" oziroma mesno 

juhico. Morda boste na začetku morali 
dihurja hraniti vi - po brizgi, s prsta, 
tako da mu malce hrane namažete na 
smrček in se bo prisiljen polizati in 
zelo verjetno je, da bo v prvih obrokih 
več hrane končalo na vas kot v dihur-
ju. Naj vam to ne vzame volje. Najbrž 
že dobro veste, da so dihurji trmoglavi 
in le še z več trme jih lahko prepričate 
v tisto kar želite vi. 

Dokler dihur ne je povsem sa-
mostojno, naj ima še vedno na vol-
jo briketirano hrano, ki je je vajen, 
umaknite jo le dobri dve uri preden 
mu ponudite surov obrok, če bo sit, 
namreč ne bo jedel. Dihurjev niko-
li (!) ne stradamo, rek "bo že jedel, 
če bo lačen" pri njih ne velja. Ko ste 

Oprema, ki jo boste potrebovali: deska za rezanje - priporočam plastično, ki jo lahko perete tudi v pomival- 
nem stroju, oster nož, kuhinjska sekirica, kuhinjska vaga, kostna moka, dober mikser oziroma blender. 
Meni že več kot pet let odlično služi nutribullet, ki "pogoltne" tudi večje kosti kot so stegenske in bedrne 
kosti piščancev, kuncev, če jih predhodno razbijem s kuhinjsko sekirico. Mlel je pravzaprav že vse kar vam 
pade na pamet, vključno s celim - mrtvim, seveda - plenom (v tem primeru morate plenu prej odstraniti 
prebavila). P. S. Dihurji imajo svoj lonček in svoj nož. ;)

Priprave na rezanje in pakiranje.

Šestletna Gucci in sedemletna Leia sta bili "v 
prejšnjem življenju" zapriseženi briketarki. Takoj 
po sprejemu sem začela z uvajanjem surove hrane. 
Prvi dan sta po brizgi pojedli vsaka po malce manj 
kot 10 ml mesnega smoothieja, vsaj dvakrat toliko 
ga je bilo na meni. Tretji dan je Gucci že sama jedla 
iz posodice, Leia je potrebovala malce dlje. Po treh 
mesecih sta obe jedli cel plen in se briketov že nekaj 
časa niti dotakniti nista hoteli več.
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prepričani, da dihur sam poje dovolj, 
lahko brikete umaknete.

Pomembno je tudi, da se zavedate, 
da je stopnja "smoothiejev" le pre-
hodna stopnja in da je, ko dihur je sa-
mostojno, potrebno navajanje tudi na 
grizenje koščkov. Mleta hrana nam-
reč povzroča povečano nabiranje zob-
nih oblog, poleg tega je dihurji običaj- 
no pojedo precej več kot bi pojedli 
hrane v trdi obliki. Povsem enako kot 
pri ljudeh - ni težko spiti smoothieja v 
katerem je zmletih več kosov sadja in 
zelenjave, precej težje pa je to količi-
no hrane pojesti v izvorni obliki. 

Smoothijem začnite počasi doda-
jati majhne koščke mesa, najbolje na- 

rezanih na tanke trakce, ki jih sčaso- 
ma povečujete. Vzporedno s spremin- 
janjem strukture hrane boste morali 

uvajati tudi druge vrste mesa. Recept 
za smoothie vsebuje le perutninsko 
meso (ker ga večina dihurjev najlažje 

Dokler dihur ne je kosti, lahko kot nadomestek 
uporabljate kostno moko (bolje, ker poleg kalcija 
vsebuje tudi druge minerale, ki so v kosteh) ali 
posušene in zmlete jajčne lupine - lupine operete, 
posušite in zdrobite v možnarju, blenderju ali 
mlinčku za kavo. 
Pozor, oboje je le začasna rešitev! Kosti zdrobite s kuhinjsko sekirico. Kos mesa na sliki je sesekljano piščančje bedro.

Predlagamo, da si za pripravo obrokov splanirate en dan v tednu (ali mesecu) in takrat pripravite večjo količino. Porcije odmerite, označite in zamrznite. V začetni 
fazi, ko se dihur na surovo hrano šele navaja in je smoothije, so za shranjevanje pripravne vrečke ali posodice za led. Kasneje, ko shranjujete kose mesa, pa se bolje 
obnesejo vrečke ali plastične posodice. Pripravljene pakete lahko označite glede na vsebino ali po dnevih.
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MESNI SMOOTHIE
Recept za uravnotežen mesni smoothie, ki je odličen za začetek uvajanja surove 
prehrane ali v primeru, ko dihur zboli in ga je potrebno dohranjevati.
● 225 g piščančjega mesa
● 25-50 g piščančjih ali puranjih srčkov
● 25 g jetrc
● 1/2 žlice jajčnih lupin ali kostne moke (dozirajte po navodilih).

POZOR! recept je sicer uravnotežen, vendar je to le prehodna stopnja, na dolgi 
rok dihur potrebuje bolj raznovrstno prehrano. Priporočamo, da začnete z eno 
vrsto mesa, večina dihurjev najlaže sprejme perutninsko ali kunčje meso.
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Za vsak obrok izberite živila iz ustrezno obarvane skupine.
Vrstni red obrokov se lahko menja, število posameznih skupin naj v primeru menjave vrstnega reda ostane enako.
 

PON TOR SRE ČET PET SOB NED

meso s kostmi meso s kostmi meso s kostmi meso s kostmi meso s kostmi meso s kostmi meso s kostmi

meso s kostmi 
(ali meso)*

meso 
(mišičnina) srce meso s kostmi 

(ali meso)*
½ srce + ¼ jetra 
+ ¼ drugi organi

meso 
(mišičnina)

½ jetra + ½ 
drugi organi

* ta dva obroka sta lahko eno ali drugo, ravnajte se po konsistenci iztrebka (če je iztrebek zelo trd, svetel in "kredast", naj bo ta obrok mesni. Za mlade dihurje, do 
osem mesecev in breje ter doječe samice, mora biti ta obrok obvezno "meso s kostmi", saj so njihove potrebe po kalciju močno povečane.

PRIMER JEDILNIKA
povzeto po Holistic Ferret Forum  
spletna stran: http://holisticferretforum.com,  
spletni forum: http://holisticferret60.proboards.com,  
FB skupina: https://www.facebook.com/groups/158560084258398

MESO S KOSTMI (7-9 obrokov / teden)
Kosti, ki so pokrite z mesom - primeri: piščančji hrbet, vrat (piščanec, puran), krilca, bedra, ... 
Namesto tega lahko v fazi, ko se dihur šele navaja na grizenje večjih kosov mesa, ponudite  meso po katerem se posuje 1/4 
čajne žličke posušenih in zmletih jajčnih lupin ali kostna moka (količina je napisana na embalaži).
Katere kosti lahko jedo? piščanec - vse; prepelica - vse; kunec - vse (stegnenica in lobanja sta precej trdi, zato ju je dobro 
streti, oziroma glavo presekati na polovico); puran - vrat, rebra, končni delu peruti; raca - vrat, rebra, končni delu peruti; jagnje - 
mehkejši deli reber; žabe - vse

MESO - MIŠIČNINA (2-4 obrokov / teden) 
Vse vrste mesa brez kosti. 
Ne izbirajte le lepih, pustih kosov mesa kot so npr. fileji. Naj vsebuje tudi kožo (perutnina) in maščobo - za prehrano zdravih, 
normalno rejenih dihurjev se ne odstranjuje ničesar. 

SRCE (min 1 1/2 obrok / teden) 
Srce je v resnici mišičnina, ki pa ima zelo visoko vsebnost 
aminokisline tavrin, ki je nujno potrebna v prehrani 
dihurjev (in mačk). 
Srce lahko nadomestite tudi z govejim jezikom. V tedenskem 
meniju mora biti najmanj en obrok in pol, ki vsebuje srce - 
lahko pa namesto mesnega obroka dobi srce.

ORGANI (1 1/2 obrok / teden)
Od tega polovica jeter in polovica drugih organov (ledvica, 
priželjc, možgani, vranica, testisi, ...

Piščančji mlinčki (želodčki), pljuča, želodec sodijo v skupino  
mesa / mišičnine. Pljuča naj bodo na meniju bolj poredko, saj 
nimajo visoke hranilne vrednosti.
Beljeni vampi kakršni se uporabljajo za prehrano ljudi so prav tako 
revni s hranili. Zeleni, neočiščeni goveji vampi so odličen vir pro- in 
prebiotičnih bakterij, vendar jih večina dihurjev ne mara.  
Imajo tudi izrazito močan vonj ...

Veliko dihurjev 
zavrača določene 
ali vse organe. 
Tudi odraslim 
dihurjem, ki 
sicer že jedo 
meso v večjih 
kosih, lahko 
organe ponudite 
v obliki mesnega 
smoothieja. 
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sprejme), da bo prehrana uravnoteže-
na, pa mora vsebovati najmanj tri raz- 
lične vrste mesa.

KAKO NAJ GA NAUČIM JESTI 
KOSTI?

Od vseh "stopenj" je dihurja najtežje 
naučiti grizenja kosti. Vendar pa so 
kosti nujno potrebne v njihovi preh-
rani, kalcijevi nadomestki niso dovolj 
za uravnoteženo prehrano. 

Pomembno je, da dihur, preden mu 
ponudite kosti, dobi "žvekalno kondici-
jo". Mišice, ki jih uporablja za žvečenje 
se morajo utrditi, saj je grizenje brike-
tov s tega vidika precej bolj enostavno 
- dihur brikete le razgrize na koščke in 
jih pogoltne. Mišice utrdi z žvečenjem 
vse večjih kosov mesa - s trakcev pos- 
topoma preidite na "koščke za golaž", 
za krepitev mišic so odlični tudi trši 
kosi mesa kot so perutninski mišični 
želodčki - mlinčki. 

Ko pričenjate z uvajanjem kosti v 
prehrano, začnite z bolj drobnimi, za 
začetnike so najprimernejša piščanč-
ja rebra in rebra manjših kuncev, pre-
peličje kosti ter končni deli piščančjih 
perutnic. Da bo hranjenje še lažje, 
lahko kosti nekoliko potolčete s ku-
hinjsko sekirico. Enako velja tudi kas-
neje, ko uvajate večje kosti. 

Pomembno je, da so kosti obdane 
z mesom - nikar jih "ne lupite" in da 
niso kuhane ali pečene.

KOLIKO HRANE NAJ MU DAM?

Potrebe se glede na starost, spol, ak-
tivnost, reprodukcijski status, vrsto 
namestitve, letni čas in druge faktorje 
seveda razlikujejo. 

Pri odraslih dihurjih je splošno 
vodilo, da začnemo s približno dese-
timi odstotki telesne mase. Dihur, ki 
tehta 1 kg, tako dnevno poje približno 
100 g surove hrane. Kot rečeno, de-
janska količina se lahko glede na prej 
naštete faktorje razlikuje in vodilo naj 

vam bo predvsem vaš dihur in more-
bitno izgubljanje oziroma prekomer-
no pridobivanje teže. Če hrana ostaja, 
količino nekoliko zmanjšamo, če di-
hur poje vse, količino lahko nekoliko 
povečamo. 

Mladiči lahko količinsko pojedo 
celo več kot odrasli dihurji. Ponudi-
mo jim toliko hrane, kot je želijo. Naj- 
lažje je, da priložen jedilnik razdelite 
na štiri obroke dnevno (vsak obrok 
pomnožite z dva). Pri odraščajočih 
živalih je kalcij izrednega pomena in 
pri njih je še toliko bolj pomembno, 
das zaužijejo dovolj kosti. 

Tudi breje samice in samice z 
mladiči potrebujejo veliko večje ko-
ličine hrane, vendar odsvetujemo, da 
jim prehrano v tem času menjate. Če 
so vajene briketov poskrbite le, da so 
briketi čim bolj kvalitetni. 

KAKO POGOSTO HRANIMO

Odrasle, zdrave dihurje hranimo en-
krat do dvakrat dnevno. Za razliko od 
dihurjev, ki so hranjeni z briketi, di-
hurji hranjeni s surovo mesno hrano 
laže in dlje časa vzdržujejo primeren 
nivo krvnega sladkorja, zato ni treba, 
da imajo hrana ves čas na voljo.

Mladiči starejši od štirih mesecev, 
breje, doječe samice, dihurji z inzu-
linomom potrebujejo najmanj štiri 
obroke dnevno, lahko imajo hrano 
na voljo tudi ves čas. Slednje velja za 

mladiče do starosti štiri mesece. 
Pogostost hranjenja je dobro pri-

lagoditi tudi glede na temperature v 
okolju v katerem dihur biva. Poleti je 
bolje, da jim ponudimo dva obroka 
- zjutraj manjšega, zvečer, ko ni več 
muh, pa večjega, ki ga imajo na voljo 
celo noč. 

Če se vam hranjenje s surovo hrano kljub vsemu zdi preveč komplicirano, imate še vedno na voljo nekaj možnosti. 
● Lahko se priključite brezplačnemu mentorskemu programu, ki ga izvajajo na Holistic Ferret Forumu v katerem nudijo pomoč 

vsem, ki pri takšni prehrani še nimajo dovolj izkušenj.
● Druga možnost je, da dihurja vpišete v "Raw boot camp" oziroma se priključite enemu od programov za surovo hranjenje, ki 

jih izvajam avtorica članka.
● Tretja možnost je hranjenje s pripravljeno surovo hrano, ki pa ima to slabo lastnost, da je v mleti obliki - posledično je večina 

dihurjev poje preveč in dihurju, ki je hranjen na tak način, boste morali čistiti zobe. 

KOLIKO ČASA HRANA 
LAHKO STOJI?
Mesni smoothie: 6-8 ur 
Mleto meso: 8-12 h
Kosi mesa: 24 ur, manjši 10 ur 
Kosi meso s kostmi: 12-24 ur 
Cel plen: do 48 ure, zavisi pa od 
velikosti plena, zunanje temperature 
in tega aplen "odpremo" ali 
ponudimo celega

KATERE VRSTE MESA 
DIHURJI LAHKO JEDO?
Pomembno je, da so v tedenskem 
jedilniku zastopane najmanj tri 
različne vrste mesa (tri različne 
živalske vrste). Vsaj ena vrsta mesa 
mora biti rdeče meso.
Jedo lahko skoraj vse vrste mesa 
- piščančje meso, meso kokoši, 
petelinov, puranov, prepelic, rac, 
gosi, kuncev, konj, govedino, 
divjačine (ne divjega prašiča, 
medveda ali divjih mesojedih živali), 
svinjino, ribe, miši, podgane, hrčke, 
deguje, morske prašičke, ...

Vse vrste divjačine in sveže ulovljenih rib morajo biti pred hranjenjem zamrznjene 
vsaj tri tedne. 
Pri svinjskem mesu je potrebno biti pozoren na izvor. Hrvaška, Madžarska, vzhodno 
evropske države niso proste bolezni Aujeszkega in zato svinjine, ki izvira iz teh 
drža,v ni varno hraniti. Slovenija je prosta, zato meso prašičev, ki so vzrejeni v 
Sloveniji, lahko hranite. Mesa divjih prašičev NE uporabljajte za prehrano domačih 
živali. 

Lastniki, ki šele začenjajo s hranjenjem s surovo hrano se včasih ustrašijo, ko v 
stranišču njadejo nenavadne iztrebke. Ti lahko pri dihurju, ki uživa surovo prehrano 
močno variirajo tako po barvi, obliki kot konsistenci. Po organih in po jajcu je 
iztrebek mehkejši - lahko skoraj tekoč in čudne barve. Po srcu in organih je lahko 
zelo temen, temno rdeč do skoraj črn. Po hranjenju z bolj mastnimi kosi mesa je 
sivo zelen. Če hranimo s celim plenom, lahko v iztrebku najdemo dlako ali perje.
Če je v hrani preveč kosti, iztrebek postane trd in drobljiv, ko se posuši, je svetlejši.



 38

SPREHOD Z DIHURJEM

ZIMA, ZIMA BELA

Prišla je najhladnejši del leta – teta Zima. Dihurji so jeseni pridelali kar nekaj dodatnih gramov in mehke 
zimske kožuhe. Večina jih zelo uživa v zimskih aktivnostih, ki jih prinaša sveže zapadli sneg. Pravo veselje 
jih je opazovati, kako se med seboj lovijo in kopljejo luknje in rove po zasneženem travniku. Zimski meseci 
pa zanje niso le zabavni, temveč so lahko tudi nevarni, saj so majhni in imajo razmeroma veliko telesno 
površino, zato se njihovo telo lahko hitro ohladi.

NOTRANJI DIHURJI

Dihurje, ki bivajo v toplem ob-
jemu naših domov in niso 
vajeni nizkih temperatur, je 

potrebno pred mrazom zaščititi. Čas, 
ki ga lahko preživi zunaj pri nizkih 
temperaturah, je odvisen od starosti 
in zdravja dihurja ter vremenskih raz-
mer. Na lep in sončen dan brez vetra 
je povsem varno, če je dihur zunaj 10 
do 15 minut. Pomembno je, da je ves 
čas v gibanju. Vendar naj bo to zgolj 
časovni okvir in ne pravilo. Dihurji 
so namreč kot majhni otroci, ki med 

igro pozabijo na mraz in, za razliko 
od nas, nimajo občutka, kdaj je čas za 
umik na toplo. Zato je pomembno, da 
opazujemo njihovo vedenje in sami 
presodimo. 

Kdaj je potrebno dihurja umakniti 
na toplo:
- prekomerno drhtenje (tresenje je 

lahko tudi znak razburjenosti ali 
strahu);

- dihur se preneha igrati in razisk-
ovati ter samo postopa na istem 
mestu ali stoji pred vrati;

- nepremično stoji;
- želi vam po nogi splezati v naročje;
- stoji pred vami in z dvignjenimi 

sprednjimi tačkami moleduje, da 
ga dvignete.

Če opazite katerega od teh zna-
kov, prenehajte z igro in se odpravite 
na toplo. V primeru da zaradi kopan-
ja po snegu, postane dihurjev kožuh 

Avtorji: Maja Čonč, Nena Miloš in Tjaša Žižek Foto: Maja Čonč, Klavdija Petrič

V hladnejših mesecih, ko temper-
ature padejo krepko pod ničlo, 
je varnejša alternativa igranju na 
prostem posoda, napolnjena s 
snegom, ki jo postavite v notranji 
prostor.
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vlažen ali se mu na blazinicah prične-
ta nabirati sneg ali led, ga nemudoma 
dvignite v naročje in ga zavijte toplo 
oblačilo. Odpravite se v ogrevan pros-
tor in ga dobro osušite.

Tako kot ljudje in ostale živali lah-
ko tudi dihurji dobijo ozebline, če so 
predolgo izpostavljeni mrazu. Začetni 
znaki ozeblin so pordelost kože pri 
ušesih, repu, smrčku ali med blazini-
cami, nato sledita bledost kože in otrp- 
lost. Pomembno je, da dihurja dobro 
osušimo, ga postopoma ogrejemo, 
prizadeta mesta lahko masiramo, da 
pospešimo prekrvavitev. Če se dihur 
tudi na toplem ne preneha tresti, je 
hladen ali celo neodziven, pa pokličite 
veterinarja.

ZUNANJI DIHURJI

Pri dihurjih, ki so nastanjeni v iz- 
ključno zunanjih ogradah ali kletkah, 
je podlanka gostejša, kot pri dihur-
jih, ki bivajo v notranjih prostorih. 
Na mraz se privajajo postopoma, kar 
pomeni, da je njihov kožuh bolje pri-
lagojen nizkim temperaturam. Kljub 
temu pa jim moramo zagotoviti pri- 
merno zaščito pred vremenskimi 
vplivi kot so mraz, veter, dež, sneg, 
poleti pa tudi pred vročino. Kletka 
naj bo postavljena v zavetje, na suho 
in neprepišno mesto. Mrežo kletke 
ali zunanje ograde lahko dodatno 
zaščitimo s ponjavo.  Ko so tempera- 
ture pod ničlo, je zelo pomembno, 
da imajo dihurji za spanje na voljo 
izoliran prostor. To je lahko manjši 
lesen zaboj ali pa posebej postav- 
ljen izoliran objekt. Posteljnino je v 
zimskih mesecih potrebno menjava-
ti pogosteje, prav tako tudi vodo, da 
ne zmrzne. V primeru hudega mraza 
naj imajo vseeno tudi možnost, da se 
umaknejo na varno, v notranje pros-
tore hiše ali stanovanja. 

Ne glede na to, ali so naši dihurji 
notranji ali zunanji, jim lahko priča- 
ramo nepozaben in varen zimski 
čas. 

SEZONA GRIPE
S hladnejšimi dnevi se začenja tudi sezona pohoda različnih virusov, ki pov-
zročajo obolenja dihal. Med virusnimi okužbami, ki so v hladnejšem obdobju 
leta pogostejše, velja lastnike belih dihurjev še posebej opozoriti na viruse 
influence, ki pri ljudeh povzročajo gripo. Zakaj jih posebej izpostavljamo? 
Ker virusi influence (tipa A in B) lahko okužijo tudi dihurje. Vedeti moramo 
tudi to, da se bolezen na dihurje običajno prenese z bolnih lastnikov, pre-
skok pa je mogoč tudi v obratno smer, torej z bolnega dihurja na lastnika. 
Seveda pa se okužba širi tudi med dihurji.

Najpogostejši klinični znaki, ki se v večini primerov pojavijo približno  
48 ur po okužbi, so podobni kot pri ljudeh – povišana telesna temperatura 
(40 °C in več), izcedek iz smrčka in oči, kihanje, kašljanje, utrujenost, slabša 
ješčnost. Bolezen je praviloma blaga in preide brez večjih zapletov, bolj 
občutljivi pa so mladiči ter starejše in že bolne živali. Oboleli dihurji v večini 
primerov okrevajo v sedmih do desetih dneh od pojava prvih kliničnih 
znakov, v nekaterih primerih pa lahko pride do zapletov v obliki sekundarne 
bakterijske okužbe (običajno pljučnice) – kar skušamo preprečiti s preven-
tivno antibiotično terapijo. V času bolezni je treba poskrbeti, da žival užije 
dovolj tekočine in lahko prebavljive hrane.

Lastnikom svetujemo, da v času prehladnih in gripoznih obolenj dihurje 
osamijo od bolnih ljudi, z njimi ne hodijo na razstave, različna "dihurska" 
druženja in v okolja, kjer je koncentracija ljudi visoka in je zato možnost 
okužbe večja.

Če zbolite sami ali kateri od vaših družinskih članov, dihurja osamite, 
stik z njim pa omejite na le najnujnejše stvari. Pri tem svetujemo uporabo 
zaščitne maske in rokavic (pazite na prste, saj je večina dihurjev nagnjena  
h grizenju gumijastih predmetov), pred kontaktom in po njem pa si razkužite 
roke. Omenjeni zaščitni ukrepi dokazano in preizkušeno pomagajo pri 
preprečevanju širjenja okužbe z lastnikov na dihurje. Poleg tega poskrbimo, 
da dihurjem preprečimo stik s predmeti kot so npr. posoda in robčki, ki jih 
uporablja obolela oseba. 

Če dihur zboli, ga osamite, glede zdravljenja pa se obrnite na svojega 
lečečega veterinarja ali na Kliniko za ptice, male sesalce in plazilce Vete- 
rinarske fakultete (telefon 01 4779 251), v nobenem primeru pa živali ne 
"zdravite" sami. Priporočamo tudi, da v obdobju pogostih okužb z virusom 
gripe dihurje predhodno naročate na preglede v ambulantah.

Dihurjem moramo preprečiti stik z zdravili, ki jih ljudje uporabljamo pri 
lajšanju težav zaradi gripe, saj so lahko, če jih dihurji zaužijejo, zanje 
nevarna.

Če je vaš dihur notranji in ga želite 
prestaviti v zunanje bivališče, je 
pomembno, da to naredite posto-
poma. Najbolje je, da se za ta ko-
rak odločite v toplejših mesecih.



IGRA IN IGRAČE
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Igranje, obogatitev, stimulacija ... 
ZAKAJ JE TO POTREBNO?

Avtorji: Tjaša Žižek, Nena Miloš, Špela Petkovšek Foto: Nena Miloš

Dihurji so izjemno inteligentne, živahne in zvedave živali, ki v svojem okolju neprestano potrebujejo 
spodbudo. Kot skrbnik dihurja se morate zavedati, da se je z njimi potrebno veliko ukvarjati in pri tem 
upoštevajte njihove potrebe. Potrebno jim je omogočiti, da pri raziskovanju in preučevanju okolice uporabijo 
svoje naravne čute. Če imajo v vsakdanu premalo stimulacije, postanejo kar hitro zdolgočaseni. Morda 
mislite, da je povsem normalno, če dihur dnevno prespi 20 ur, vendar je to znak, da so mu postale dnevne 
aktivnosti in okolje monotoni. To velja tako za dihurje, ki bivajo v kletki, kot za tiste, ki so prosto spuščeni. 
Če si za igro in druženje z dihurjem na dan vzamete premalo časa in ne poskrbite za nobeno novost in 
zanimivost, bodo pri njem prisotni občutki dolgočasja in osamljenosti.
Dihurji so namreč izredno pametni kosmatinci, ki si vse vtisnejo v spomin. Predstavljate si, kako bi bilo 
vam, če bi cele dneve bivali v eni sobi, kjer bi bilo od prvega dne vse enako. Tako kot mi, tudi oni ne marajo 
rutin, saj so fizično in čustveno občutljivi na dražljaje iz okolja. Naša odgovornost je, da jim izboljšamo 
kakovost življenja, saj s tem zmanjšamo stres in vplivamo tudi na njihovo zdravje. Obenem se pri igri 
zbližamo ter ustvarimo močno medsebojno vez.

Kaj lahko torej storite za dob- 
robit vašega prijatelja, da se 
ob tem tudi oba zabavata? 

Pripravili smo vam nekaj predlogov, 
marsikaj pa si lahko izmislite tudi 
sami, saj svojega dihurja najbolje 
poznate.

HRANA

S priboljški se lahko igrate skrival-
nice. Majhne koščke mu skrijte v raz- 
lične kotičke ali med predmete. Ker 
imajo radi izzive, jih lahko z iskanjem 
zaposlite, preden greste od doma. Z 
vztrajnostjo in rednim ponavljanjem 
pa jih lahko s pomočjo priboljškov 
naučite tudi nekaj trikov. Presenečeni 
boste, kako dobro jih lahko obvladajo. 

OPREMA IN PROSTOR

Okolje mu popestrite z raznimi 
tunelčki, hiškami, visečimi mrežami, 
škatlami, ležišči ipd., da bo dihur-
jev prostor postal mali pustolovski 
park. Pogosto menjajte predmete in 
njihovo pozicijo, lahko jih celo kom-
binirate, npr. na konec tunela pritr 
dite škatlo; če imate daljši tunel, ga 
različno zavozlajte. 

Rednega čiščenje bivalnega pros-
tora in opreme (posteljnina, viseče 
mreže, ipd.) ne priporočamo zgolj s 
higienskega vidika, temveč tudi zato, 
ker dihurja svež vonj dodatno stimuli-

ra (bodite pazljivi pri uporabi pralnih 
sredstev – mehčalcu se raje izognite). 
Posebej so navdušeni, ko jih spustite 
v prostor s sveže opranimi stvarmi. 
Za dodatno stimulacijo ob čiščenju 
zberite vse dihurjeve skrite igrače in 
jih postavite na različne konce sobe 
ali na kup, da bo imel delo s posprav-
ljanjem. 

DRUŽENJE Z VRSTNIKI IN 
SKUPNA ZABAVA

Dihurji so družabna bitja in najbolj- 
ša družba zanje, poleg vas, je njegov 
vrstnik, zlasti, kadar vas ni doma. 
Če dihur sameva in mu želite pope-
striti vsakdanjik, razmislite tudi o tej 
možnosti. Seveda to ne pomeni, da 
lahko potem kar pozabite nanj, saj 
obožuje tudi vašo družbo – tako med 
igro kot v času crkljanja. 

Raziskovanje zunanjega sveta je 
zanje izvrstna stimulacija, zato se 
le pogumno odpravite na potep na 
bližnji travnik, v gozd ali po mestu. 
V tem primeru sta obvezna oprema 
dovolj tesna oprsnica in povodec ter 
cepljenje proti pasji kugi. Če živite v 
hiši in imate dovolj prostora na vrtu, 
lahko zanj zgradite ogrado, ki mora 
biti varna pred pobegom. Kljub temu 
ga imejte venomer na očeh. 

V vsakem letnem času lahko iz-
koristimo, kar nam ponuja narava. 
Navdušeni so nad šušljanjem jesen-

skega listja ali nad novo zapadlim 
snegom. Nekateri izjemno uživajo v 
kobacanju in izdelavi rovov v snegu 
ali zemlji. Z darovi narave mu lahko 
napolnite tudi večjo posodo in igro 
preselite v notranje prostore. Pozno 
pomladi in poleti, ko so dnevi že do-
volj topli, toda ne prevroči, se lahko 
igrate z vodo. Če imate več dihurjev, 
se bodo lovili in tekmovali, kdo bo 
prvi pridirjal pod vodne kapljice. 

Novega okolja dihurju seveda ne 
predstavlja zgolj zunanji svet. Vsak-
danjik boste obogatili tudi tako, da 
mu boste občasno dovolili vstop tudi 
v prostore, kamor sicer ne sme.

Pozor! Žogice na fotografiji niso primerne za vse 
dihurje. Pri tistih, ki radi grizejo gumijaste pred-
mete, raje izberite druge, varnejše igrače. Za ostale 
pa velja enako kot za vse igrače - redno jih prever-
jajte in če opazite, da so poškodovane, jih zavrzite.
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IGRE IN IGRAČE 

Najprej je potrebno izbrati primerne 
igrače, ki so za dihurja varne in upoš- 
tevajo njegov značaj, saj nimajo vsi 
dihurji radi enakih igrač. Tudi igrače 
moramo redno čistiti in jih po potrebi 
zamenjati. Menjava igrač je namreč 
izredno pomebna tudi za stimulacijo, 
saj se dihurji enih in istih igrač na-
veličajo. To pa ne pomeni, da mu mo-
ramo ves čas kupovati nove in zapra- 
viti gore denarja. Obstoječe igrače, ki 
niso več zanimive, očistimo in jih za 
nekaj časa skrijemo, namesto njih pa 
ponudimo tiste, ki smo jih predhod-
no umaknili. Morda se bo s kakšno 
sam igral, večinoma pa jih bo pos-
pravil nekam v kot in nanje pozabil. 
Poskrbite, da ima na voljo raznoliko 
izbiro igrač. To pa še ne pomeni, da se 
bo igral sam –še vedno bo potreboval 
vašo pozornost in aktivno vpletenost 
v igro. 

Namesto igrač se lahko poslužite 
tudi stvari, ki jih imate doma, ali pa 
jih sami izdelate. Običajna brisača 
ponuja veliko možnosti za igro, ena 
od teh je "vlakec", kjer dihurji skoči-
jo na brisačo, vi pa jih vozite naokoli 
po sobi. Vedno priljubljene so vrečke, 
vendar jim zaradi varnosti odstrizite 
držala. Med igro z vrečko imejte di-
hurja vedno pod nadzorom, saj ob-
staja možnost zadušitve. Za dodat-
no popestritev lahko v večjo posodo 
nasujete žogice ali pa zemljo, po ka- 
teri bo z navdušenjem kopal in vanjo 
vtikal smrček. 

Vrečke so med dihurji na listi najbolj priljubljenih 
"igrač". Zaradi varnosti pa jim odrežite držala in 
med igro z njimi imejte dihurja pod nadzorom.

Namesto kupljenih igrač lahko za igro uporabite tudi doma narejene igrače ali uporabite predmete za 
vsakdanjo uporabo.  
"Vlakec" na brisači je priljubljena zabava. 

Pripravite lahko tudi bazenček (plitva posoda, napolnjena z vodo) in vanj položite igračke ali kocke ledu, ki 
jih bo vestno vlekel iz vode in sproti pospravljal.
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Avtorica: Špela Petkovšek Foto: Nena Miloš in Maja Čonč

NAREDI SAM

ŠKATLE ZA KOPANJE

KAKO NAREDITI ŠKATLO ZA 
KOPANJE? 

Za škatlo lahko uporabimo večjo 
plastično posodo ali škatlo za 
shranjevanje, ki jo lahko dobi-

mo že skoraj v vsaki trgovini. Škatla 
mora biti dovolj globoka, da bo vsebi-
na ostala notri. Lahko jo tudi pokri-
jemo, a v tem primeru mora ime- 
ti odprtine za dovod svežega zraka.

Dihurju moramo omogočiti vstop 
v škatlo, kar naredimo tako, da v 
škatlo na primerni višini izrežemo 
luknjo. Vanjo lahko speljemo tudi 
tunel ali pa naredimo posebne stop- 
ničke, ki vodijo v notranjost. Paziti 
moramo na robove škatle in izrezane 
odprtine - ti ne smejo biti preostri, 

da se dihur ne bi poškodoval (še 
posebej je to nevarno pri samcih, ki 
imajo spolni ud na trebuhu). Upora-
bimo lahko tudi običajno kartonsko 
škatlo, vendar se ta hitro uniči ali 
premoči, če za polnilo uporabimo 
bolj vlažen material. 

V škatlo lahko nasujemo: 
- riž (surov), ki ne sme biti instant 

(ta se lahko se v želodcu dihurja 
napihne in povzroči zaprtje); 

- makarone (surove), ki naj ne bodo 
preveliki; 

- zemljo - paziti moramo, da ne vse-
buje gnojil, če jo poberemo na do-
mačem vrtu, pa moramo paziti, da 
ni iztrebkov živali;

- pozimi lahko uporabimo sneg, ki 

je seveda za enkratno uporabo, saj 
se hitro stali;

- jeseni lahko uporabimo odpadlo 
listje - pazimo, da med listjem ni 
živalic;

- odpaden pisarniški papir iz uni- 
čevalnika dokumentov, lahko pa 
uporabimo tudi časopisni papir, 
ki ga narežemo na trakce. Pri tem 
si lahko pomagamo s strojčkom za 
delanje rezancev ali pa s strojčkom 
za rezanje papirja. Lahko pa papir  
tudi zmečkamo v žogice;

- plastične žogice za otroke ali ping-
pong žogice;

- voda - vanjo dodamo žogice in ig-
rače;

- na trakce lahko narežemo tudi 
blago ipd.

Zakaj kopanje? 
Predniki belih dihurjev, evropski dihurji (Mustela putorius), živijo v rovih, ki si jih izkopljejo sami. In naši 
domači ljubljenčki so ta nagon po kopanju podedovali — kar ste kot lastnik dihurja najbrž že opazili, saj 
nobena lončnica v njihovem dosegu ne ostane ne-okopana, radi pa tudi praskajo in kopljejo po preprogah 
ali po posodi z vodo. To vedenje je za njih tako nagonsko, da ga zelo težko preprečimo. Da zadovoljimo to 
potrebo po kopanju, jim lahko naredimo prav posebno škatlo za kopanje, v angleščini imenovano "digging 
box". S tem jim zagotovimo varno kopanje, pa še zabavno jih je gledati, kako skačejo in se premetavajo po 
škatli. Dihur je med kopanjem miselno in fizično stimuliran, to pa je tudi eden od načinov, kako jih zaposliti 
in se z njimi igrati. Z ureditvijo primernih mest, kjer lahko izživijo svoje nagone po kopanju, zmanjšamo 
neželeno vedenje, kot je npr. praskanje preproge in podobno. 
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Izberemo primerno 
veliko in dovolj globoko 
škatlo (slika 1) .

V primerni višini 
izrežemo luknjo, da 
dihurju omogočimo 
vstop. Pazimo, da robovi 
izrezane odprtine niso 
preostri. (slika 2)

Nasujemo izbrani mate-
rial. (slika 3)

Izogibamo se polnilom, ki bi jih 
lahko dihur pojedel in bi povzročili 
zaprtje ali kakšne druge neprijetnos-
ti. Primer neprimernega polnila so 
polnilni penasti kosmiči, ki se upo-
rabljajo za zaščito stvari v paketih 
(ang. "package peanuts"). Večina teh 
kosmičev je narejenih iz poliuretana 
ali druge umetne mase in lahko ob 

zaužitju povzročijo zaprtje. Obstaja 
tudi različica iz koruznega škroba - ti 
niso tako nevarni, če jih dihur slučaj- 
no zaužije. 

Ko je škatla narejena, jo postavi-
mo na primerno mesto - nekam, 
kjer okolico zlahka obrišemo, saj bo 
po vsej verjetnosti vsebina letela na-
okoli. Tako kot pri vseh igračah, je 

priporočljivo, da škatlo vsake toliko 
za nekaj časa umaknemo. Ko jo čez 
teden ali dva spet ponudimo v upora-
bo, se dihurjem zdi, da so dobili pov-
sem novo igračo. Priporočljivo je tudi, 
da vsebino menjamo, saj se sčasoma 
umaže, lahko pa jo dihur zamenja za 
stranišče. Z novo vsebino škatla pos-
tane tudi "povsem nova" igrača. 

1 2

3

Škatlo lahko napolnimo z različnimi materiali. Priporočljivo je, da vsebino menjamo, saj se sčasoma umaže. Z novo vsebino škatla postane tudi "povsem nova" igrača.
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PORTRET VRSTE

V prvi številki smo vam pred-
stavili veliko podlasico, 
tokrat pa se bomo posveti-

li precej večjim zverinicam, ki jih v 
splošnem imenujemo kar z besedo 
skunk. Ker mnogi nepoznavalci ob 
besedi dihur pogosto pomislijo prav 
na skunka, upamo, da bo po branju 
prispevka vsem jasno, kako različni 
sta si pravzaprav ti dve zverinici. 

Skunk je splošno ime za pred-
stavnike več vrst zveri, za katere je 
značilna izrazita črno-bela obarva-
nost kožuha in dobro razvite smradne 
žleze. Skunke so včasih uvrščali v 
družino kun, danes pa predstavlja-
jo samostojno družino s trinajstimi 
različnimi vrstami, ki so razvrščene 
v štiri rodove. Praktično vse vrste 
skunkov živijo v Ameriki (pretežno 
v severni Ameriki), razen azijskih 
smrdljivih jazbecev, ki jih šele od ne-
davnega uvrščajo med skunke. Pri 
nas jih v naravi ne najdemo. 

Za skunke je značilen širok in rela-
tivno sploščen trup, dolg gobec, krat-
ke mišičaste okončine z dolgimi in 
močnimi kremplji na sprednjih tacah 
ter izredno košat rep. V dolžino telo 
skunkov meri od 40 do 70 cm, teža pa  
(odvisno od vrste) sega od 0,5 kg pa 
vse do 8 kg. Najznačilnejša karakter-
istika skunkov je njihova obarvanost 
kožuha. Osnovna barva je črna ali 
rjava z očitnimi kontrastnimi vzorci 
bele dlake na hrbtu, obraznem delu 
in repu, največkrat v obliki proge, ki 
poteka od glave do repa, pri nekat-
erih vrstah pa tudi v obliki belih pik. 
Največkrat je kožuh črno-bele barve, 
redkeje pa rjav ali siv, izjemoma tudi 
kremne barve. Značilna obarvanost je 
prisotna že od rojstva dalje. 

Druga, vsem znana, značil-
nost skunkov, zaradi katere jih tudi 
zamenjujejo z belim dihurjem, je 
njihova sposobnost izločanja močne-
ga, izredno smrdljivega vonja. Vsi 
skunki imajo dobro razvite smradne 

žleze, ki proizvajajo izločke za obram-
bo pred plenilci. Čeprav so smradne 
žleze podobne tistim pri dihurjih, so 
pri skunkih precej bolj razvite. Dve 
žlezi, po ena na vsaki strani anusa, 
proizvajata mešanico žveplenih kemi-
kalij, ki ima izrazito neprijeten vonj, 
ki ga opisujejo kot mešanico vonja 
gnilih jajc, česna in zažgane gume. 
Pomemben podatek je tudi ta, da im-
ajo skunki ob smradnih žlezah močno 
razvite mišice, ki jim omogočajo, da z 
veliko natančnostjo razpršijo izloček 
tudi do pet metrov daleč, česar naši 
dihurčki seveda niso sposobni. Skun-
ki so zloglasni prav zaradi njihovega 

Skunk (Mephitidae) 
Avtorica: Jana Habat Foto: Yasmin Nováková

V Sloveniji je sicer dovoljeno imeti skunka, vendar je potrebno izpolnjevati z zakonom določene bivalne 
pogoje. Odstranitev smradnih žlez brez zdravstvenega razloga se šteje za mučenje živali. 
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Razširjenost skunkov (v naravi) po svetu.
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smrdljivega izločka, ki pa ni samo ne-
prijeten, temveč lahko povzroči tudi 
draženje sluznic in celo začasno sle-
poto. Na srečo so skunki zelo varčni 
z uporabo smrdljivega orožja in se ga 
poslužijo samo v izjemnih primerih. 

Skunki so aktivni ponoči ali ob 
mraku in so običajno samotarji. 
Dneve preživijo v brlogih, ki jih iz-
kopljejo z močnimi kremplji ali pa 
v priložnostnih vdolbinah oziroma 
luknjah. So vsejedi, njihova raznolika 
prehrana pa je v veliki meri odvisna 
od letnega časa in razpoložljivih virov 
hrane. Na njihovem jedilniku se zna-
jdejo insekti, mali glodavci, plazilci, 
dvoživke in ptice, pa tudi jagodičev-
je, koreninice, listje, gobe in oreščki. 
Redkeje se lotijo plenjenja mrhovine 
in ostankov plena drugih živali. V 
urbanih območjih si postrežejo tudi 

s človeškimi odpadki ali pa mačjo in 
pasjo hrano. Zanimivost, ki jo velja 
omeniti, je tudi ta, da se na njihovem 
jedilniku pogosto znajdejo čebele. 
Gosta dlaka jih ščiti pred piki čebel, 
zato so zelo uspešni pri ropanju če-
beljih panjev in lahko v nekaj dneh 
uničijo celoten panj, kar predstavlja 
veliko škodo. 

Skunki zime ne prespijo, torej ne 
hibernirajo, so pa takrat manj ak-
tivni in se skromno prehranjujejo. 
V zimskih brlogih, ki jih uporabijo 
večkrat zapored, običajno prezimuje 
en samec in več samic. 

Zaradi svojega načina življenja 
imajo odličen voh in sluh, vid pa je 
slabo razvit, zaradi česar so pogosta 
žrtev srečanj z avtomobili. 

Skunki se običajno parijo zgodaj 

spomladi in so poligamni, kar pome-
ni, da se samec pari z več različnimi 
samicami. Dolžina brejosti je odvisna 
od vrste in se zelo razlikuje. Samica 
pred kotitvijo izkoplje brlog, kamor 
skoti do deset mladičev. Mladiči se 
skotijo povsem nebogljeni, slepi, glu-
hi in poraščeni s puhasto dlako. Mati 
odstavi mladiče pri približno dveh 
mesecih starosti, čeprav običajno os-
tanejo v njeni bližini do prvega leta 
starosti, ko se prvič parijo. 

Umrljivost skunkov v naravi je 
zelo velika zaradi bolezni in plenilcev, 
in v prvem letu starosti pogine kar 
med 50 in 70 % živali. Povprečna živ-
ljenjska doba v naravi je pet do šest 
let, v ujetništvu pa lahko doživijo tudi 
deset let. 

Zadrževanje udomačenih skunk-
ov kot hišnih ljubljenčkov je dovol-
jeno v Angliji, vendar pa niso preveč 
priljubljeni, ker je z zakonom pre-
povedano odstranjevanje smradnih 
žlez. Nasprotno je ta poseg dovoljen v 
nekaterih državah ZDA, zato so skun-
ki kot ljubljenčki tam bolj pogosti. 
Tako kot pri belem dihurju, je tudi pri 
udomačenih skunkih prisotna težava 
zaradi pomanjkanja genetske razno-
likosti pri razmnoževanju, zato se 
pojavljajo mnoge zdravstvene težave. 
V Sloveniji je sicer dovoljeno imeti 
skunka, vendar je potrebno izpolnje-
vati z zakonom določene bivalne po-
goje in – tako kot v ZDA – se odstran-
itev smradnih žlez brez zdravstvenega 
razloga šteje za mučenje živali. 

Po prebranem ste zagotovo 
spoznali, da skunk in beli dihur nima-
ta dosti skupnega in da slavni Pepe 
LePew ni bližnji sorodnik zverinic, ki 
tekajo po naših domovih. 
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Skunk je splošno ime za predstavnike več 
vrst zveri iz družine Mephitidae, za katere 
je značilna črno-bela obarvanost kožuha in 
dobro razvite smradne žleze. 



DRUŠTVENI KOTIČEK
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DRUŠTVO ZVERINICE 
10. ROJSTNI DAN

Avtorica: Maja Čonč

Dvanajsti december je bil prav 
poseben dan za Društvo Zve- 
rinice. Praznovali smo že de-

seti rojstni dan! In ponosni smo, da 
smo v tem času naredili kar precej ...

Tako ali drugače smo poskrbeli 
za kar sto enega dihurja (Oli na sli-
ki je bil naš prvi uradni "začasnik"), 
verjetno celo še  kakšnega več, pa 
je ušel statistiki, in nekaj drugih ži- 
vali. Urejamo informativno spletno 
stran o dihurjih, sodelujemo z mediji, 
spreminjamo zakonodajo, izobražu-
jemo veterinarje, lastnike in drugo 
zainteresirano javnost, družimo se, 
organizirali smo dve mednarodni 
razstavi dihurjev v Sloveniji, spisali 
vzrejni pravilnik in še in še. Da dela-
mo prav, pove tudi dejstvo, da imamo 
od leta 2012 status društva, ki na po-
dročju zaščite živali deluje v javnem 
interesu.

Po mnenju nekaterih sicer (včasih) 
pretiravamo in smo sitni – ampak naj 
bo jasno, da vedno in zgolj le v dobro 
dihurjev.

IN KAKO SE JE VSE SKUPAJ 
ZAČELO?
Svojega prvega dihurja sem seveda 
videla v živalskem vrtu. Kot veliko lju-
di sem tudi sama kar nekaj časa živela 
v prepričanju, da sta skunk in dihur 
ena in ista smrdljiva zadeva. To, da je 
eden ameriškega in drugi evropskega 
porekla, se mi je sicer sanjalo, za kaj 
več pa je že zmanjkalo zanimanja. Če 
bi mi takrat kdo omenil, da so dihurji 

domače živali, bi me verjetno od kro-
hota pobralo.

Razsvetljenje, če se temu tako 
reče, sem doživela pred (davnimi) 
leti, ko sem k veterinarju peljala svojo 
belo miš. Poleg mene je bil namreč v 
čakalnici še neki "stric" z nenavadno 
ljubko zverino. Ni bila ne mačka, ne 
vidra, ampak nekaj vmes … Ob omem-
bi besede dihur mi sicer ni bilo nič 
jasno, saj se je žival pred mano močno 
razlikovala od tistega kar naj bi v moji 
glavi bil dihur. K sreči je imel gospod 

dovolj razumevanja za mojo firbčnost 
in mi razložil, da ni vse tako kot se zdi 
in da vsem ljudskim vražam in rekom 
le ne gre verjeti, kar sem seveda vzela 
na znanje.

Čez čas, tega je že več kot petnajst 
let, je prišla ideja o živali, ljubki, kos- 
mati, taki, ki ni ne pes in ne mačka, 
ki ni velika in ne premajhna in, poj-
ma nimam kako, mi je iz podzavesti 
skočil tisti dihur. Po spletu čudnih 
okoliščin sem prišla do kontaktne šte-
vilke za leglo dihurjev.
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VSAK LAHKO POMAGA – namenitev 0,5 % dohodnine

Tudi z donacijo dela dohodnine lahko pomagate dihurjem v naši oskrbi in čisto nič vas ne stane!

Vsi zavezanci za dohodnino lahko še 
do 31. decembra oddate zahtevo za 
namenitev dela dohodnine za tekoče 
leto. Po zakonu o dohodnini namreč 
lahko do 0,5 % odmerjene dohodnine 
namenite za financiranje splošno-ko-
ristnih namenov. 

Z veseljem sporočamo, da je društ-
vo Zverinice uvrščeno na seznam up-
ravičencev do donacij iz naslova do-
hodnine. Od leta 2012 imamo namreč  
status društva, ki deluje v javnem 
interesu na področju zaščite živali. 
Del dohodnine, ki ga namenite v do-
brodelne namene na noben način ne 
vpliva na višino preplačane dohod-
nine, ki vam jo država vrne. Če svoje 
pravice do donacije v dobrodelne na-
mene ne izkoristite, to pomeni le, da 
jo "država spravi v žep".

Donacije, ki nam jih boste name-
nili, bodo porabljene v skladu s sta- 
tutom društva, med drugim tudi za 
pomoč zapuščenim, brezdomnim in 

ostalim dihurjem, ki potrebujejo našo 
pomoč. Veliko energije in sredstev 
vlagamo tudi v izobraževanje last-
nikov, bodočih lastnikov in strokovne 
veterinarske javnosti o potrebah, 
pravilni negi in oskrbi belih dihur-
jev. S pomočjo finančnih sredstev, 
zbranih z donacijami iz naslova do-
hodnine, bomo še lažje uresničevali 
svoje poslanstvo.

Seznam vseh upravičencev do 
donacij za leto 2016 je bil objavljen 
v Uradnem listu, najdete ga tudi na 
spletni strani Finančne uprave RS.

Obrazec za zahtevo je dostopen 
na vseh davčnih uradih in izpostav-
ah, lahko pa ga izpolnite in natisnete 
tudi z naše spletne strani (desna ko- 
lona) www.zverinice.com. Pod-
pisano zahtevo je potrebno osebno 
ali po pošti oddati na pristojni davčni 
urad. Zavezanci, ki imate digitalno 
potrdilo, lahko zahtevo oddate elek-
tronsko, preko portala eDavki. 

Naj poudarimo, da del dohodnine, ki ga namenite v dobrodelne namene, 
nikakor in na noben način ne vpliva na višino preplačane dohodnine, 
ki vam jo država vrne. Če svoje pravice do donacije v dobrodelne namene 
ne izkoristite, to pomeni le, da jo "država spravi v žep".

Kupila sem kletko (jasno, veliko 
premajhno) in razglasila, da bom ku-
pila dihurja. Doma so bili nad idejo 
o dihurju precej manj navdušeni kot 
jaz, padle so tudi grožnje o selitvi in 
niti razlaga, da ni vse, kot se zdi, ni 
preveč pomagala. Kljub zanašanju 
na zdravo pamet (mojo seveda), sem 
čez par dni postala ponosna lastnica 
dihurčice Minke, Zinke, … no, živalce 
z nekim podobno trapastim imenom. 
Zelo hitro je postala Tirza, še hitreje 
pa je dobila lepo domače ime – Kuna.

Zverinica je bila nekaj najbolj za-
bavnega in smešnega, kar se mi je 

kdaj zgodilo, in od takrat naprej sem 
z dihurčki dobesedno začarana. No, 
priznam, poleg začaranosti je živalca 
seveda prinesla tudi cel kup odgovor-
nosti, prilagajanja in predvsem veliko 
učenja, saj sem vse skupaj izpeljala 
točno tako, kot se tega ne počne.

V tistem času je bilo verodostojne 
informacije o belih dihurjih v Slove- 
niji nemogoče dobiti, zato sem ne-
kaj časa slepo verjela temu, kar mi je 
povedala rejka, od katere sem kupila 
Kuno. Ko sem ugotovila, da se zve- 
rinici po angleško reče ferret, pa mi 
je stric Google odkril popolnoma nov 

svet – informacij je bilo toliko, da se 
mi je skorajda zmešalo.

Ker so beli dihurji tudi v Sloveniji 
postajali vse bolj pogosti ljubljenčki, 
sem se odločila, da svoje znanje in iz-
kušnje delim z ostalimi. Vedela sem, 
da se na lastnih napakah ni prijet-
no učiti. Tako so v letu 2005 nastale 
Zverinice, prva slovenska spletna 
stran o belih dihurjih. 

Naprej pa zgodbo že poznate – lju-
biteljev dihurjev je bilo vedno več in 
odločili smo se, da združimo znanje 
in energijo, tako je leta 2008 nastalo 
naše društvo. 



DRUŠTVENI KOTIČEK
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DIHURJI V NAŠI OSKRBI

FILIP IN ZALA

Pred dobrim letom je k nama prišel 
prisrčen trileten dihurski parček, ki je 
živel nekje na Koroškem. Ob prihodu 
se jima je zelo poznalo, da sta večino 
življenja preživela v kletki. Kregala sta 
se za hrano in spuščala pline veselja, 
ko sta bila spuščena po stanovanju. 

Najprej sva jima ponudila začasni 
dom, ki je kasneje prerasel v stalnega. 
Kakšnih posebnih zdravstvenih težav 
ob prihodu nista imela.

Filipa muči očesna mrena, ki jo 
redno spremljamo. Zala pa je imela 
težave s socializacijo, saj ni bila vaje-
na rokovanja, in je od strahu grizla. 
Vendar ni trajalo dolgo, da se je na-
vadila na naju in nama začela zaupati. 

V lanskem letu so Filipa začele 
pestiti različne težave - zaradi pos-
leidc mrene je bilo potrebno odstrniti 
prizadeto oko, kasneje pa je zbolel še 
za inzulinomom. Do letošnje jeseni 
smo nekako krmarili med vse po-
gostejšimi težavami, vendar pa žal 
tako ne gre za vedno in konec jeseni 
smo ga žal morali uspavati. 

Ponuditi dom in lepo življenje 
takšnemu parčku, je bila čast in vesel-
je. Ne zapuščajte svojih živali. Preden 
se odločite zanjo, dobro premislite, če 
ji lahko nudite dom za vedno. 

DRUŠTVENI KOTIČEK

GUCCI FILIP Jr. IN BUBI

Gucci je zaradi selitve bivšega lastni-
ka v tujino prišla v našo oskrbo, sku-
paj s priajteljico Leio.  

Leia je bila sedemletna “blond-
inka” s kupom zdravstvenih težav, 
Gucci pa je bila takrat stara šest let. 
Pri Lei so bile že pred prihodom k nam  
ugotovljene spremembe na vrani- 
ci, ki bi lahko bile rakave, bila je tudi 
precej shujšana, slabokrvna, utrujena 
in izgubljala je dlako. S spremembo 
prehrane (na izključno mesno hrano 
z dodatkom vitaminov) smo stanje 
nekoliko popravili. Vendar se je po 
slabem letu njeno zdravstveno staje 
tako poslabšalo, da smo se morali od 
nje posloviti.

Gucci je imela že ob prihodu nekaj 
težav s prilagajanjem na novo okolje 
in potrebovala je kar nekaj časa, da 
se je popolnoma sprostila, mi začela 
zaupati in se igrati z menoj. Po Leini 
smrti je zapadla v hudo depresijo in 
potrebno je bilo precej vztrajnosti in 
celo asistirano dohranjevanje, da sem 
jo "prepričala", da je ostala živa.

Lansko leto, konec maja, smo jih 
diagnosticirali limfom. Po temeljitem 
razmisleku smo se odločili za kiru-
rško odstranitev povečane podkolen-
ske bezgavke, potem pa še za kemote- 
rapijo. Slednjo je odlično prenesla - 
brez vsakršnih stranskih učinkov - in 
se nanjo odlično odzvala. Bolezen je 
sicer neozdravljiva, vendar pa zaen- 
krat miruje. Leto in sedem mesecev je 
veliko več kot smo si upali pričakova-
ti po njaboljšem možnem scenariju. 
Zaenkrat se gospa kljub svojim letom 
- skoraj devet let - precej dobro poču-
ti. Upamo, da tako ostane še čim dlje 
časa. 

Filip in Pupa sta dihurski parček, za 
katera smo sprva iskali skupni dom. 
Ker pa zanju ni bilo zanimanja - še 
tistih nekaj interesentov, ki se je za-
nimalo zanju, je v resnici zanimal le 
(sam) Filip - smo se po skoraj letu 
neuspešnega iskanja doma zanju, 
skupaj z njuno skrbnico, odločili, da 
njun začasni dom postane stalni. 

Ob prihodu nervozna in boječa di-
hurčka sta se že v nekaj dneh sprosti-
la. Sta komunikativna dihurja, ki jima 
je včasih potrebno postaviti meje. 

Predstavljamo dihurje, za katere skrbijo člani društva, Društvo pa krije stroške njihove 
veterinarske oskrbe. To so dihurji, ki jim ne iščemo doma, tam kjer so, bodo ostali do konca življenja. 
Večina od njih je bila že ob prihodu starejših in večina tudi z zdravstvenimi težavami.
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SAMI ANTONIO FIFI

Sami je bila v našo oskrbo predana po 
lanskih novoletnih praznikih. Takrat 
pet letna samička, je zamenjala že 
troje lastnike, pa se z nikomer ni zares 
ujela ... Zaradi njene zgodovine men-
javanja domov smo se takoj odločili, 
da je bilo dovolj in eden od izkušenih 
članov društva se je odločil, da ji dom 
ponudi za stalno. 

Tako kot vsi ostali dihurji, ki jih 
sprejmemo v oskrbo, je bila deležna 
temeljitega veterinarskega pregle-
da, takoj je dobila tudi horonski im-
plantat, saj je bilo že po njeni slabi 
odlakanosti videti, da ima obolenje 
nadledvičnih žlez. 

Sami drugih dihurjev ne mara pre-
več, je dominatna dihurska gospa, ki 
se najbolje počuti v družbi ljudi. Svoje  
lastnike z lahkoto vrti okrog kremp- 
ljev, kar se ji je tudi začelo poznati 
na postavi. Vendar tudi zaskrbljenim 
"babicam" društvo stoji ob strani in 
skupaj smo naredili bojni plan kako 
malo razvajenko navaditi na prim-
erno mesno hrano, ki jo mora (kata- 
strofa, če vprašate Sami) zgrizti sama. 
Po nekaj tednih striktne diete in pre-
povedi uporabe blenderja, kljub vese-
lemu decembru uspešno izgublja na 
teži. 

Antonia smo v oskrbo dobili v začetku 
marca. Po navedbah prejšnje lastnice 
naj bi bil star dobre dve leti, vendar 
ocenjujemo, da je starejši, star tri do 
štiri leta. Ni bil kastriran, nikoli ni bil 
cepljen, ni bil čipiran, verjetno prej 
nikoli ni bil pri veterinarju,  skupaj z 
njim smo dobili tudi ušesne garje. Bil 
je daleč od zavidljivega stanja, krem-
plji na prednjih tacah so bili nazad- 
nje postriženi, pred davnimi časi - če 
sploh kdaj. Bili so tako zelo predolgi, 
da si je vse, razen treh, polomil do 
živega. V ne najboljšem stanju so tudi 
zobje, ima kar precej zobnega kamna 
in vsaj enega od podočnikov bo potreb- 
no odstraniti. 

Kljub temu, da je bilo z njegovo 
oskrbo kar nekaj stroškov in truda, 
smo veseli, da se je njegova prejšnja 
lastnica odločila in ga predala v našo 
oskrbo. Bi pa na tem mestu vse, ki za 
svoje dihurje iz kakršnega koli razlo-
ga ne zmorete poskrbeti, prosili, da 
nas kontaktirate in poskušali vam 
bomo pomagati. 

Po vstavitvi hormonskega implan-
tata se je izkazalo, da ima inzulinom 
(tumor na trebušni slinavki), ki smo 
ga operirali. Po posegu je prišlo, da 
sicer redkega zapleta, vnetja trebušne 
slinavke. Okrevanje je tako trajalo 
precej dlje kot smo pričakovali, a je 
bila odločitev za poseg kljub zapletom 
pravilna. 

Tonči, kot je njegov ljubkovalni 
vzdevek, živi pri ljubečem paru, druž-
bo pa mu dela še en dihurček, Buh. 

Fifi je naša bivša varovanka. V oskrbo 
smo jo sprejeli skupaj z Doktorjem, 
njenim dolgoletnim cimrom.  Dom 
sta zamenjala zaradi bolezni v družini 
in spremenjenih družinskih razmer. 

Žal se je izkazalo, da ima petlet-
ni parček kopico zdravstvenih težav. 
Doktor je imel spremembe na vekah 
obeh očes, ki se niso odzvale na te- 
rapijo, s katero je začela že bivša last-
nica, poleg tega pa še precej velik 
mastocitom, veliko kroglasto sprem-
mebo na penisu, ultrazvočni pregled 
je pokazal tudi spremembe na vseh 
trebušnih bezgavkah in imel je težave 
pri dihanju. Zaradi slabih izvidov in 
še slabše prognoze smo se morali od-
ločiti za uspavanje. 

Fifi pa so se po skoraj natanko 
enem letu po operaciji, ponovili klini-
čni znaki inzulinoma. Z ustrezno tera- 
pijo in spremembo prehrane je nivo 
krvnega sladkorja zdaj pod kontrolo, 
po novem letu pa jo čaka ponovna ope- 
racija. 
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Pikolinki Viki in Rea sta, preden 
sta postali moji, do tedaj kar 
trikrat zamenjali dom, kar je 

na njiju pustilo močan pečat nezau-
panja. Navkljub prisluženemu ljub- 
kovalnemu nazivu "Grizoldi" in njuni 
starosti (Viki: tri leta, Rea: tri leta in 
pol), je bila to ljubezen na prvo krajo 
balerinke in skrivanja v moji torbici. 
Takrat sem se zaobljubila, da ju bom 
spremenila v super ljubeči carici, in 
moram priznati, da na to, kar je sledi-
lo, res nisem bila pripravljena. 

Že prvi dan sta "poštekali" klet-
ko, našli milijon poti ven in seveda, 
modus operandi "celo stanovanje je 

moje" se je vklopil! In to ni bilo ved-
no prijetno, velikokrat ravno obratno. 
Nista mi zaupali, ko sem ju skušala 
dvigniti, in zelo močno sta reagirali 
na kakršnokoli mojo čustveno spre-
membo. Sovražili sta alkohol in co-
pate s šumečimi podplati. Takoj, ko 
je bilo kaj od omenjenega prisotno, je 
sledil močan prežvekovalno-maš- 
čevalni ugriz nezaupanja, pa čeprav je 
bila še sekundo nazaj v igri pasta. 

Kot nekdo, ki je bil "frišen" last-
nik belega dihurja, sem obupano 
poskušala (večinoma Rei) dokazati, 
da sem jaz gospodar v hiši: prijem 
za gubo, povaljati na hrbet, zapreti v 
transporter za 15 minut in podobne 

metode … Vse, kar sem s tem dosegla, 
je bila le še večja agresija z njene stra-
ni in čedalje večje razočaranje, užal-
jenost, obupanost in nemoč z moje. Še 
dobro, da je na obisk pridirjala Zve- 
rinjaška platinasta konjenica v obliki 
Maje in Petre, ki mi je pomagala do 
občutka lastne varnosti (mimogrede, 
stokrat hvala za tisti obisk!). Prvi ko-
rak na poti k zaupanju je bil narejen.

Drugo večje presenečenje je sledi-
lo kmalu po tem obisku. Namreč, ker 
sem se naučila ubraniti pred "napadi" 
in se po treh mesecih doma končno 
počutila varno, kaznovanja več nisem 
prakticirala. Namesto tega sem ju 
začela, kadar je bilo stanje napeto, ne-
hote ignorirati. Ko se zdaj spomnim, 
kakšna drastična sprememba na bolje 
se je takrat zgodila, mi postane ne- 
verjetno lepo pri srčku. Prav magično 
je bilo, ko sem se zavedela, da me po-
grešata in si želita druženja z menoj. 
Le kdo bi si mislil, da je ignoriranje 
zanju pomenilo največjo kazen in da 
sem jaz njuna najljubša igrača. Poča-
si, a stabilno smo napredovali in sl-
edili so neverjetni občutki in veselje 
ob odkrivanju, katera v čem uživa. 
Rea ima rada masažo spodnje strani 
zadnje tačke in pospravljanje ogrom-
nega, le njenega, plišastega ježa. Viki 
je zares rada jedla, prav oboževala je 
jesti z roke, si delati zaloge za nevarne 
dni ter kot sraka kradla vse svetleče 
stvari, kot so šminke, laki ... Jaz pa 
sem bila nadvse navdušena, ko sem ju 
lahko med spanjem premaknila k sebi 
v naročje, nežno zbudila z božanjem 
po trebuščku, in ko sta mi, ne da bi 
se me ustrašili, začeli deliti poljubčke.

Zadnje in tudi največje prese- 
nečenje me je doletelo, ko je Viki 
zbolela in mi za vedno zaspala v 
naročju. Še zdaj mi tečejo solze, ko se 
spomnim, kako zelo jo pogrešam. A 
vendar me je presenetilo, da je moja 
ljubezen do nje tako zelo močna, da 
jo je bilo ravno tako težko spustiti na-
prej, kot je bilo hkrati to zelo lahko 
sprejeti. 

Hvala Viki in Rea, da sta bili z 
mano in bili moji carici. 

Viki & Rea: Od Grizoldic 
     do Lupčkalnih caric

Avtorica: Aleksandra Volkova Foto: arhiv Aleksandre Volkove

DRUŠTVENI KOTIČEK - SPET DOMA / V SPOMIN
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Družili sta se: Špela Petkovšek in Maja Čonč Foto: Damian Kuhar, arhiv Zverinice

“X × 6 NOG V ARBORETUMU”

Začetek aprila smo zopet, tokrat že tretjič, organizirali sprehod z dihurji “X × 6 nog v Arboretumu”. Vsakokrat več nas 
je, če smo prav šteli (niso vsi udeleženci strumno stali v postroju, ko smo se preštevali), se je sprehoda tokrat udeležilo 
15 dihurjev in 20 dvonožnih spremljevalcev, skupaj torej (vsaj) 100 nog! Kot je običaj pri takih dogodkih, smo nedeljsko 
popoldne popestrili še marsikateremu drugemu obiskovalcu Arboretuma, nekateri so sploh prvič imeli priliko videti 
dihurja. 

FESTIVAL ZA LJUBITELJE ŽIVALI V DOMŽALAH

V Domžalah sta Žurnal24in Kinološka zveza Slovenije 10. junija organizirala Festival za ljubitelje živali. Na dogodku je 
tudi tokrat sodelovalo tudi naše društvo in obiskovalcem predstavilo malo bolj eksotične zveri od psov, ki so bili prisotni 
v večini. Vreme je bilo lepo in sončno, imeli smo lokacijo v senci dreves, kjer nam in našim dihurjem ni bilo prevroče. 
Nekoliko več smole smo imeli letos s prostorsko vmestitvijo na dogodku, locirani smo bili namreč poleg glavnega vhoda 
na razstavni prostor in ob ogradah z dihurji se je trlo ljudi. Žal smo bili nad nekaterimi obiskovalci pošteno razočarani, 
saj so kljub opozorilom, označevalnim trakovom, napisom in prošnjam članov skoraj zlezli v ograde z dihurji, vanje vti-
kali roke in k ogradam vodili pse. 

DOGODKI IN ODMEVI
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SPREHOD Z DIHURJEMDOGODKI IN ODMEVI

BIOEXO
Že tradicionalno se je Društvo Zverinice predstavilo na obeh razstavh eksotičnih živali Bioexo, ki sta letos potekali po-
tekala zadnja vikenda v aprilu in oktobru. Kot običajno smo imeli igralnico za dihurje. 
Naša stojnica je bila ena od postojank pri lovu na zaklad. Otroci so morali odgovoriti na zastavljeno vprašanje, seveda z 
našo pomočjo in s pomočjo asistentov – dihurjev. Nagrada za pravilen odgovor je bila štampiljka. Otroci, pa tudi njihovi 
starši, so se na ta način naučili nekaj novega in zanimivega. 

PIKNIK DRUŠTVA ZVERINICE
15. septembra 2018 nam je uspelo izpeljati še en društveni piknik. Tudi letos je piknik potekal na lokaciji, v Bizoviku. 
Postavili smo igralnico,  da so se lahko dihurji med seboj malo spoznali, poigrali in nekateri tudi malo stepli. Hrane in 
pijače nam tudi letos ni manjkalo, organizacijska ekipa in mojstri žara so poskrbeli, da nihče domov ni odšel lačen. Naša 
"Žnj-jeva" je poskrbela za torto prav posebnega izgleda (za naslednji piknik že zbiramo tematske ideje). Tudi tokrat smo 
poslušali zanimivo predavanje, tokrat smo si za tematiko izbrali "Prvo pomoč". Skupaj smo člani društva in drugi ljubi-
telji dihurjev preživeli dihursko obarvano soboto. 
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V društvu Zverinice – Sloven-
sko društvo ljubiteljev di-
hurjev smo februarja po ne-

kajletnem premoru organizirali tretjo 
prireditev imenovano Dihurčkov dan. 
Tokrat je potekala v Celju, natančneje 
v Konjeniškem centru Celje, ki nam 
je prijazno odstopil pokrito jahalnico. 
Namen prireditve je bil srečanje ljubi-
teljev in lastnikov dihurjev, poleg tega 
smo v sklopu prireditve tokrat organ-
izirali tudi 1. Mednarodna razstava 
dihurjev v Sloveniji. 

Program je bil pester. 
Dihurji so se, razen v lepoti, po-

merili na Zabavnih igrah, v agilitju, 
slalomu in v zehanju. Lastnikom so 
bile na voljo na voljo različne stojnice 
– tako predstavitvene stojnice ra-
zličnih društev oziroma organizacij, 
kot prodajne stojnice sponzorjev in 
ostalih z izdelki za dihurje in njihove 
lastnike. 

V foto kotičku bodo obiskoval-
ci lahko svojega dihurja prepustili v 
"obdelavo" profesionalnemu fotogra-
fu. V sklopu dogodka bo organizirano 
tudi strokovno predavanje, doc. dr. 
Joško Račnik, vodja Klinike za ptice, 
male sesalce in plazilce na Veterinar-
ski fakulteti v Ljubljani je predaval o 
koronavirusnih okužbah pri belih di-
hurjih. Obiskovalci so svojo srečo lah-
ko preizkusili tudi na dobrodelnem 
srečelovu. 

Osrednje dogajanje je bilo seveda 
povezano s 1. Mednarodno razstavo 
dihurjev. Sodnici na dogodku sta bili 
Cinzia Fresia, sodnica Evropske zveze 
vzrediteljev dihurjev in dolgoletna 
vzrediteljica dihurjev iz Italije ter 
Maša Vilar Stupica, izkušena lastni-
ca dihurjev in mednarodna sodnica, 
Slovenka, ki že dlje časa živi na Dan-
skem. Prisotnih je bilo 27 razstav-
ljalcev s 49 dihurji. Poleg domačih 
razstavljalcev so se dogodka udeležili 
še razstavljalci s sosednje Hrvaške, 
Italije in Madžarske, žal je morala 
ekipa s Češke udeležbo zaradi boelzni 
odpovedati.

Prireditev je izredno dobro uspela, 
udeležba, predvsem s strani obisk-

ovalcev je bila veliko večja kot smo si 
upali sploh pomisliti. Kljub ne najbol-
jšim vremenskim razmeram in obilici 
snega, se je Dihučkovega dne udeleži-
lo več kot 500 obiskovalcev. 

Dogodek je bil tudi izredno do-
bro medjisko pokrit, prispevki so bili 
objavljeni v večini večjih medijev in 
večini lokalnih medijev.

Odzivi, tako razstavljalcev, sodnic, 
kot obiskovalcev - naših in tujih - so 
bili izredno pozitivni in večino je za-
nimalo, kdaj načrtujemo naslednjo 
podobno prireditev. :) Mi pa smo že 
ugotavljali kje se lahko še izboljšamo.

Del sredstev, ki smo jih zbrali na 
prireditvi smo namenili za veterinar-
sko oskrbo dihurčice Misty, ki smo 
jo v oskrbo sprejeli le nekaj dni pred 
prireditvijo. Del bo namenjen za na-
kup laserske terapevtske naprave s 
katero bomo lahko lajšali bolečine 
poškodovanim dihurjem, tistim z 
okvarami na hrbtenici in mnogim 
pomagali pri hitrejšem in lažjem 
okrevanju po zahtevnejših operaci-
jskih posegih in bo na voljo tako za 
dihurje v oskrbi našega društva, kot 
tudi ostale lastniške dihurje. 

3. DIHURČKOV DAN in
1. Mednarodna razstava dihurjev 

Foto: Goran Skok

Zmaga je tokrat ostala doma, najlepši dihur 
razstave je bil It's All About Peter Pan.

RAZSTAVNI KOTIČEK
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Na prvi novembrski vikend smo 
organizirali 4. Dihurčkov dan 
in 2. Mednarodno razstavo 

dihurjev v Sloveniji. Dogodek je tudi 
tokrat gostil Konjeniški center Celje.

Prireditev je odlično uspela, celo 
bolje kot februarska – obe pa sta 
bili med obiskovalci odlično spre-
jeti. Udeležba je bila velika, prired-
itve se je udeležilo preko 600 lju-
di – od tega 27 razstavljalcev iz 
Slovenije, Hrvaške, Italije, Madžar-
ske, prišla je celo ekipa iz Estonije.  
Tokrat je sodila priznana sodnica in 
dolgoletna vzrediteljca, Heleri Haiba 

iz Estonije. Na Razstavi je sodelovalo 
je 55 dihurjev, najlepši dihur razstave 
je postala estonska samica Valge-
tuhkur Rojal Silk (Ronja). Izvedli 
smo tudi vzrejni pregled, ki so se ga 
udeležili (in vsi opravili) štirje dihurji. 

Odzivi udeležencev so bili izred-
no pozitivni, prireditev je tokrat po-
tekala povsem gladko, ekipa je bila 
uigrana in dogodek je potekal na 
zelo profesionalni ravni. Predvsem 
tuji udeleženci so bili navdušeni, saj 
razstave dihurjev v tujini običajno 
potekajo v zaprtem krogu razstavl-

jalcev in peščice ljubiteljev, na našem 
dogodku pa se je trlo obiskovalcev 
in poleg razstave dihurjev smo tudi 
tokrat pripravili bogat spremljevalni 
program. Obiskovalci so se lahko po-
bliže spoznali z dihurji v naši igraln-
ici, kupili različno opremo in pribol-
jške za svoje kosmatincena stojnicah, 
poslušali predavanje doc. dr. Jožka 
Račnika z ljubljanske Veterinarske 
fakultete o reprodukcijskih težavah 
pri dihurjih, spodbujali kosmate tek-
movalce, ki so sodelovali na Zabavnih 
igrah in prizkusili svojo srečo na do-
brodelnem srečelovu.

4. DIHURČKOV DAN in
2. Mednarodna razstava dihurjev 

Foto: Nina Vidmar
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REZULTATI 
RAZSTAVA 
VETERANS 2013, 2012, 2011  
1 Ari (SLO)
2 Kali (SLO)
   
CASTRATED FERRETS
1 Bella (SLO) 
2 Nostofuretti Watt (HU)
3 Oli (SLO)
   
ADULT FEMALES 2014-2015  
1 Pätu (EST)
2 Valgetuhkur Lavender Blush (EST)
3 Misty (SLO)

ADULT MALES 2014-2015  
1 Nostrofuretti Prince (HU)
2 Nostrofuretti Bacardi (SLO)
3 Valgetuhkur Powder Blue (EST) 

ADULT FEMALES 2016  
1 Valgetuhkur Lego Bionicle (EST)
2 Nostrofuretti Frida (SLO)
3 Yellowbelly Alice from W. (SLO)

ADULT MALES 2016  
1 Nostrofuretti Black Magic Oreo (HU)
2 Ferret Hill Chayton (SLO)
3 Nostrofuretti Ozzy (SLO)

ADULT FEMALES 2017  
1 Valgetuhkur Royal Silk (EST)
2 Nostrofuretti Venus (SLO)
3 It's All About Lyra (SLO)

ADULT MALES 2017  
1 H. Cheviros L.L. Bean (HU)
2 It’s all About Rikki-Tikki-Tavi (SLO)
3 It’s all About Wizzard of Oz (SLO)

JUNIOR FEMALES 2018
1 Nostrofuretti Zelda (HU)
2 Nostrofuretti Shape (HU)
3 Valgetuhkur Dandelion (EST)

JUNIOR MALES 2018
1 Valgetuhkur Estragon (EST)
2 Nostrofuretti Power (HU)
3 Nostrofuretti Solar (HU) 

Posebne nagrade: 
Najstarejši dihur razstave: Kali (2.10. 2012)
Best Albino: Misty (SLO)
Best Pastel: Hillbiörns Cheviros L.L. Bean (HU) 
Best Sable: Nostrofuretti Zelda (HU) 
Best Dark Sable: Bajnok Lanos (HU) 
Best Other Color: Nostrofuretti Power (HU) 
Best Junior: Nostrofuretti Zelda (HU) 
Best Adult: Valgetuhkur Royal Silk (EST) 
Best Veteran: Ari (SLO)  
BOS: Valgetuhkur Estragon (EST) 
BIS: Valgetuhkur Royal Silk (EST) 

ZABAVNE IGRE 
ZEHANJE / YAWNING  
1 Miško
2 Ozzy
3 Filip

AGILITY  
1 Biba
2 Oli
3 Coco

SLALOM  
1 Biba
2 Miško
3 Coco

Del sredstev, ki smo jih zbrali na 
prireditvi bomo namenili za veteri-
narsko oskrbo dihurjev, ki so v društ-
veni oskrbi, trenutno člani skrbimo za 
sedem starejših dihurjev in podobno 
kot pri ljudeh, tudi pri dihurjih leta 
prinesejo kup zdravstvenih težav. 
Sredstva bodo tako namenjena pred-
vsem kritju veterinarske oskrbe.

Eden od namenov dogodka je bilo 
tudi spodbujanje odgovornega last-
ništva in nakupa dihurjev, zato smo 
predstavili prisotne vzreditelje: He-
leri Haibo in njeno vzrejališče Valge-

tuhkur iz Estonije, Cinzio Fresio in 
njeno vzrejališče Furetti d’Autore iz 
Italije, Lívio Szabó in njeno vzrejal-
išče Nostrofuretti kennel z Madžar-
ske, Réko Darinko Sárközi in njeno 
vzrejališče Bajnok Ferretry, prav tako 
z Madžarske ter slovensko vzreditelji-
co Majo Čonč in njeno vzrejališče It’s 
All About Ferrets.

Še enkrat hvala vsem sponzorjem, 
donatorjem, obiskovalcem, tekmov-
alcem in njihovim lastnikom – brez 
vaše pomoči zagotovo ne bi mogli 
izpeljati tako dobro kot smo jo! 

Iskrena hvala vsej ekipi, ki je kakorkoli 
sodelovala pri organizaciji in izvedbi 
dogodka. Brez vas ne bi šlo. 
Najboljši ste! <3
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Lani smo po Rudyjevi izgubi ko-
maj dočakali Ozzyja (Nostro-
furetti Ozzy). Popolnoma jasno, 

da samo za hišnega ljubljenčka, ne 
za vzrejo. Samo za cartanje in razva-
janje … Niti slučajno, da bi hodili na 
razstave živali, tako kot razstavljajo 
pse in mačke! Uboge živali! Mi naših 
že ne bomo tako mučili! Česanje, kr-
tačenje, kodranje, pudranje, lakiran-
je, krempeljčki, ušesa??? Ne! Naš 
mulec ima za nas (kot verjetno vsak 
dihur za svojega lastnika) najlepši in 
najbolj medvedkast "frišček" na sve-
tu, imamo ga zato, da ga občudujemo 
in cartamo in mi ga ne bomo vozili 
nikamor!

Letos poleti je Ozzyju pridružil 
Khan (It’s All About Shere Khan) … 
Že ta je bil en grižljajček zarečenega 
kruha, rekli smo namreč, da bomo 
imeli samo enega dihurja. A ker so tri 
četrtine družine takoj in brezpogojno 
podlegle šarmu malih navihancev, je 
tudi zadnja četrtina družine morala 
popustiti. Khan ima drugačno obliko 
glave in je malo temnejši od Ozzya, 
ampak tudi on je najlepši. (Kot moj 
sin, Nik, pravi: »Ker sem te jaz iz-
bral!«)

ODLOČITEV

Potem je prišel letošnji jesenski Bio-
exo in odločitev, da se ga ne udeleži-
mo, ker Khan še ni bil cepljen proti 

steklini. Povsem mimogrede pa je 
Maja med enim od pogovorov navr-
gla, da bo cepljenje tako ali tako po-
treboval, če smo imeli namen iti na 
razstavo v Budimpešto.

Hmmm? Namig je bil zanimiv, 
Budimpešta pa tudi ne tako daleč. 
Pa še Ozzy je iz Budimpešte. Khanu 
je bilo cepljenje tako ali tako namen-
jeno zaradi poletnega dopusta, pa 
sem ga za vsak slučaj skočila cepiti. 
Me je vse skupaj začelo malo mika-
ti … Sicer takoj s pomislekom, kako 
najti prenočišče za enega človeka, 
dihurja in vso dihursko kramo. In z 
vprašanjem, ali iti samo z Ozzyjem, 
ali z obema. Pa tisto četrtino družine, 
ki običajno vidi probleme, bi še mora-
la prepričati …

Vmes zopet Majino sporočilo, 
da je Budimpešto mogoče speljati v 
enem dnevu zaradi relativne bližine. 
Tale Maja kar ve, kako te premamiti. 
In glej, še prijavnico je poslala! Zdaj je 
bilo treba doma povedati, da grem. Z 
dihurji. Mimogrede sem navrgla dej- 
stvo problematični četrtini družine 
ter pustila, da zadevo sprocesira … 
Po slabi polovici dneva ni bilo nobene 
negativne reakcije in tako sem Maji 
sporočila, da GREMO!

PRIPRAVE

Sedaj pa – kaj sploh rabim za na 
razstavo? Kakšne so zahteve?

Cepljenja proti nalezljivim 
boleznim in steklini, najmanj tri 
tedne pred razstavo, ampula proti 
notranjim zajedavcem in veterinar-
sko potrdilo, da so "fit to travel". 
Cepljenja so urejena. Ampulo proti 
notranjim zajedavcem tako dobita 
redno. Ali mi bodo v Budimpešti ver-
jeli na besedo, da sem jima jo dala? 
Kako pa je videti potrdilo, da sta "fit 
to travel"? In kje so dihurji na razsta-
vi, v kletki, v playpenu (ogradi) … Pa 
še ena mala malenkost – Ozzy ima 
zaradi razposajenega Khana med lo-
paticama precej veliko krasto.

Z Majo dorečeva, da grem z njo. 
Seveda je pogoj, da ima prostor za 2 
transporterja, ker je moja želja pripel-
jati v Budimpešto dva nepogrižena di-
hurja … Zanima me, katerega od svo-
jih bo ona vzela s seboj. Razveseli me 
z informacijo, da Gusztava (Khanov 
ata), Gulliverja (Khanov bratec), Lyro 
(Khanova sestrica) in Frido. Se bo 
Khan vsaj spet srečal z žlahto!

Izpolnim in pošljem obe prijavnici 
in stvar je odločena oziroma udeležba 
je uradno potrjena, ko dobim povrat-
no informacijo organizatorja.

Čez čas se na messangerju poja-
vi Klavdijino vprašanje, če z Majo 
potujeva proti Budimpešti … In 
Maja jo mimogrede vpraša, če gre 
Klavdija zraven … Tako še Klavdija 
prijavi Optija (Ozzyjev brat), Pana 
(Khanov bratec) in Pippi (Khanova 
sestrica).

NAŠA PRVA RAZSTAVA
ali zgodba o zarečenem kruhu 

Avtorica: Urša Drugovič Foto: xx

Saj poznate tisti lep slovenski pregovor, da se zarečenega kruha največ poje? No, tole je moj kos …
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Očitno bomo razstavo izkoristile 
za pravo dihursko družinsko srečan-
je!

TIK PRED ZDAJCI

Potem se je pa teden dni pred razsta-
vo začelo … Khan je pričel smrdeti, 
kot bi se pričel na zimo goniti. Opti- 
ju je izpadala dlaka. Pippi še ni dobi-
la zimske dlake. Ozzyju krasta kljub 
mazanju s cinkovo pasto ni izginila. 
Zadnji teden pred razstavo so mulci 
izgubili apetit.

Nekaj dni pred razstavo je bilo tre-
ba postriči kremplje na enako dolži-
no in temeljito očistiti ušesa. Dihurje 
okopati ali ne? No, naših dveh nisem.

Kot tri odgovorne dihurske 
"mame" smo uskladile količino prtlja- 
ge, število playpenov in trasporterjev, 
Klavdija se je javila, da bo peljala ona.

Doma sem za vsak slučaj sestavila 
spisek, kaj rabim, da česa ne bi poza- 
bila. Uf, kot bi šel na dopust z do-
jenčkom … Potni listi, transporterji, 
playpen, voziček za lokalni transport 
prtljage, papirnate brisače, vlažni 
robčki, WC, pesek za WC, posodice 
za hrano in vodo, voda, zmiksano 
meso in koščki, priboljški, paste, 

hladilna torba, igračke, tunelčki, 
"vet bedi", dekice, visečka, oprsnice, 
povodci, forinti in kovanci za WC za 
po poti …

Na veterinarskem centru so mi 
uredili potrdilo, da sta dihurja zdra-
va in da sta oba dobila ampuli proti 
notranjim zajedavcem.

AKCIJA!
Končno je napočila težko pričakovana 
sobota, 4. novembra.

Ozzy in Khan sta zmedeno gleda-
la, kaj se dogaja in zakaj ju tlačim v 
transporterje. Okrog 4h zjutraj sta 
se pripeljali Klavdija in Maja s (sko-
raj) polnim avtomobilo. Postavilo se 
mi je vprašanje, če bomo uspele vse 
stlačiti v avto. In začelo se je zlagan-
je "puzzlov" – vse transporterje ven, 
playpene noter, transporterje spet v 
avto, pa podreti sedež, da smo spravi-
li noter še Ozzya in Khana. Vsa pros-
ta mesta pa smo zapolnile še z ostalo 
prtljago. Z malce Nejčeve pomoči smo 
uspele naložiti vse in zapreti vrata …

Ozzy je do Maribora protestiral, 
ker je iz transporterja videl le torbo 
pred vratci. Ostali dihurji so verjetno 
že do Celja odprotestirali in so mirno 
prespali pot do Budimpešte.

RAZSTAVA

Na samo lokacijo razstave smo 
prispele celo pol ure pred pričetkom 
registracije. Dihurje v transporterjih 
smo postavile v vrsto in pripeljale 
še ostalo prtljago. Še sreča, da smo 
prispele prej, saj se je pol ure kasne-
je vrsta čakajočih na registracijo vila 
precej daleč iz stavbe.

Sama registracija je bila zares za-
nimiva. Natančen pregled potnih lis-
tov, zunanji pregled dihurjev, pregled 
ušes, kapljice v uho, ponovni pregled, 
pregled zobovja in seveda plačilo 
prijavnine. Je kar trajalo, da so "od- 
delali" naših 9 dihurjev … Ob regis-
traciji smo prejele štartno številko za 
posameznega dihurja.

Razstava v organizaciji EUFeB 
(European Union of Ferret Breeders) 
je potekala v nekakšnem kulturnem 
oziroma večnamenskem domu, kjer 
je bil v osrednjem prireditvenem 
prostoru oder, na katerem je bila 
dolga miza za sodnice. Ob robu in na 
sredini prostora so bile razpostav- 
ljene mize.

Na razstavi so dihurji sodelovali 
oziroma tekmovali v kategorijah le- 
potno tekmovanje in dihurski agillity, 
potekali pa so tudi vzrejni pregledi. S 

Pogled na dvorano 

Gusztav in Gulliver 

Naši playpeni 

Ozzy in Khan 

Napis je menda pomenil, da se dihurjev ne sme 
prijemati 

Ozzy, Khan, Pan, Pippi 
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Klavdijo sva z našimi dihurji stavili 
samo na lepoto, Maja pa je s svojimi 
opravila tudi vzrejni pregled.

Rečeno nam je bilo, naj si najde-
mo prostor in še sreča, da smo bile 
praktično prve, da smo razpostavile 
playpene. Ugotovile smo, da smo 
v Budimpešti edine z madžarskimi 
playpeni, ostali udeleženci so imeli 
najlonske playpene ali manjše kletke, 
tako da je bila namestitev naših kos-
matincev prav luksuzna.

Končno so se lahko tudi naši kos-
mati "razstavni eksponati" lahko ne-
koliko pretegnili. Že prej do potankos-
ti urejene dihurje je bilo treba po dolgi 
poti očistiti, jih nahraniti, sprazniti in 
očistiti transporterje ter jih opremiti 
s številkami dihurjev. Začuda so bili 
tekmovalci precej mirni, verjetno so 
novo okolje, gneča, pot ter dogajan-
je okoli njih pustili nekaj posledic in 
med njimi ni prišlo do večjega rav-
sa. Razen … Klavdija je optimistično 
postavila Optija k Ozzyju in Khanu v 
playpen, a so Optija očitno domače 
izkušnje s Panom in Pippi naučile, da 
se je najbolje braniti šepreden si na-
paden. Tako jih je brat Ozzy izkupil 
še preden je dojel kaj se dogaja. In 
pridelal novo krasto na komaj zacel-
jenem hrbtu … Se je pa na obisku v 
našem playpenu zelo lepo obnašala 
Pippi, ki je baje doma za svoje so- 

stanovalce prava nadloga. Ozzy je 
njen obisk mirno prespal, Khan pa se 
je malo po bratsko podil z njo, nakar 
so vsi trije skupaj zaspali.

 
Me tri smo imele nekoliko prob-

lemov z razumevanjem, saj so bili vsi 
napisi v madžarščini. Tako smo na 
primer na playpene nalepile obvesti-
lo, ki smo ga prejele od organizatorjev 
in za katerega smo domnevale, da bi 
naj pomenilo, naj obiskovalci ne daje-
jo prstov v ogrado.

Je pa hitro postalo očitno, da nis-
mo bile edine, ki napisa nismo razu-
mele. Med obiskovalci je bilokar ne-
kaj madžarskih babic in dedkov ter 
očkov in mamic, ki napisa niso upoš- 
tevali. Tako smo v duhu Cat cafeja 
posredovale, da njihovi nadobudni in 
preveč razposajeni potomci niso nad- 
legovali živali. Presenetljivo veliko je 
bilo število obiskovalcev, ki so prišli 
gledat razstavo z dihurji na povodcih!

Tekmovalcev na srečo trema 
ni načela. Pred ocenjevanjem so si 
privoščili še malo lepotnega spanca.

Maja nama je s Klavdijo pred pri- 
četkom ocenjevanja okvirno razložila, 
kako razstava sploh poteka. Dihurji 
so bili razdeljeni po starosti, spolu, 
glede na to, ali so bili kastrirani ali 
so imeli implantat ter posebej skupi-
na angora (z dolgo dlako) dihurjev. 

Istočasno sta dve skupini sodnikov 
ocenjevali dve skupini dihurjev, ki sta 
bili na tej razstavi ločeni z barvama 
– rumeno in zeleno. Dihurje je bilo 
potrebno dati v prazen transporter in 
na transporter prilepiti nalepko s šte-
vilko dihurja. Ko napovejo skupino 
(npr. junior samci) in pokličejo števil-
ke, lastniki nesejo transporterje pod 
rumeno, oziroma zeleno oznako pod 
odrom in jih tam pustijo za nadaljnjo 
"obdelavo". Ena od organizatork nato 
dihurja vzame iz transporterja ter 
poda sodnicama v ocenjevanje.

 
Sodniška zasedba je bila mednar-

odna. Sodile so Maja Čonč (Sloveni-
ja), Ines Faria (Portugalska) in Cinzia 
Fresia (Italija). Pravilo je, da sodnik, 
če je le mogoče,  ne sodi svojih dihur-
jev in dihurjev svoje vzreje. Sodnice 
so zasedle svoja mesta in ocenjevanje 
se je pričelo. Potrebno je bilo kar pre-
cej zbranosti, da sva s Klavdijo ujeli 
angleško napoved kategorije in šte-
vilke, ki so jih klicali, da sva v ocenje-
vanje odnesli prave dihurje.

Od naših dihurjev je kot prvi led 
prebil Ozzy. Bil je deležen temeljitega 
pregleda. Ker je bilo za naju s Klavdijo 
to prvo spremljanje ocenjevanja, sva 
natančno gledali, kaj sodniki sploh 
gledajo pri dihurjih. Ozzyjev hrbet s 
krasto na plečih je v prvo šel kar do-

RAZSTAVNI KOTIČEK

Mednarodna sodniška zasedba: Maja Čonč (Slo), 
Ines Faria (Por), Cinzia Fresia (Ita) 

Malica 

Čakanje na sojenje 

Doping? Ne, samo lososovo olje. 

Ozzy med ocenjevanjem (Cinzia Fresia in Ines 
Faria) 

Klavdija si je privoščila kratek lepotni spanec 
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bro skozi. Za Ozzyjem je prišel na vrs-
to Opti in tako cela kategorija (sam-
ci z implantati). Ko sva s Klavdijo že 
mislili, da je ocenjevanje končano, 
sta si sodnici še enkrat zaželeli videti 
Ozzyja. Ups, kaj naj bi to pomenilo?! 
No, v drugo sta si sodnici privoščili 
detajlni pregled Ozzyjevega oplečja, 
dlako po dlako in smo pogoreli na celi 
črti …

Počakati sem morala še na Khano-
vo kategorijo. Khanov bioritem ni 
načrtoval, da bi moral biti buden, 
zato si je privoščil pravi dihurski 
"dead sleep". Nič trenutkov slave 
pod reflektorji. Sodnicama je šlo kar 
na smeh, saj med drugim ocenjuje-
jo tudi odzivnost, naš Khan pa je bil 
kot neodzivno truplo, ki mu je glava 
visela na trebuh, ko sta ga mečkali po 
rokah. K sreči se je predramil še pred 
koncem ocenjevanja in pokazal, da je 
prava muca …

Ocenjevanje se je zaključilo s 
skupino angora dihurjev.

Sledil je dihurski agillity, sestav- 
ljen iz treh panog: "slaloma", "poligo-
na" in "želve". Očitno je to na Madžar-
skem zelo priljubljena disciplina, saj 
je bilo število sodelujočih dihurjev 
in njihovih človeških spremljevalcev 
ogromno.

Pri "slalomu" so se morali najbolj 
angažirati lastniki in pomočniki, ki 
so s pomočjo svežih ali suhih mesnih 
koščkov, več vrst past ali igračk, 
včasih pa tudi sami po vseh štirih, 
svojega tekmovalca skušali kar najhit- 
reje spraviti med stožci. Za konec se 
je moral dihur še postaviti na zadnje 
tačke in ponoviti vijuganje med stož-
ci nazaj do štartne pozicije. Bolj kot 
dihurje je bilo pravzaprav zanimivo 
opazovati lastnike in ostale pomočni-
ke ter njihove različne pristope, ko di-
hur ni sledil nobeni od vab.

"Poligon" je bil sestavljen iz nekaj 
ovir, ki jih je bilo potrebno čim hitreje 
premagati.

Zadnja panoga je bila "želva". Di-
hurja so pokrili z nizkim plastičnim 
štirioglatim vedrom in nato je moral, 
pokrit z vedrom, slediti klicanju last-
nika. Kolikor sem razumela, je zma-
gal tisti, ki je, pokrit z vedrom, prišel 
najdlje.

RAZGLASITEV REZULTATOV
 

Tekmovanje je trajalo in trajalo, tako 
da smo bile že res utrujene. Me si nis-
mo mogle, tako kot dihurji, privošči-
ti spanca v playpenih. Končno smo 
dočakale razglasitev rezultatov.

Kategorije in uvrstitve so bile 
naslednje:
• Razred 5+
• Samice 3-4 leta
• Samice 1-2 leti (Frida: 4. mesto)
• Samci kastrirani
• Samci z implantatom (Ozzy: 3. 

mesto, Opti: 4. mesto)
• Samci nekastrirani (Gusztav: 3. 

mesto)
• Samice junior (Pippi: 2. mesto, 

Lyra: 4. mesto)

• Samci junior (Pan: 1. mesto, Gulli-
ver: 2. mesto, Khan: 3. mesto)
Jupiiii! Takega izkupička nismo 

pričakovale! En avto dihurjev je dobil 
6 pokalov in 9 priznanj! Odlično!

Zanimiv je bil on-line komentar 
mojega sina na uvrstitev Ozzyja in 
Khana: »Še dobro, da imamo zdaj 
uradno potrditev, da imamo dva 
popolnoma enako lepa dihurja!«

Za zaključek pa nas je namesto 
šampanjca čakalo pospravljanje play-
penov, pakiranje in zlaganje v avto in 
dooolga pot domov.

IN ZA KONEC?

Smo preživeli, smo prespali in se nas-
pali. Ugotovili smo, da je naporno, 
vendar je tudi ena redkih priložnosti 
za druženje in izmenjavo izkušenj, 
da ob taki priliki ugotoviš, da niso 
razvajeni samo tvoji dihurji, da ima-
jo tudi drugi dihurji svoje kaprice in 
… da nisi samo ti malo odbit lastnik 
dihurja!

In seveda, da ta razstava očitno ne 
bo zadnja … Vem, da se bomo zagoto- 
vo udeležili vsaj še ene – tiste, na 3. 
Dihurčkovem dnevu! 

Še en utrujen udeleženec Agillity – nekateri od lastnikov so šli tudi na vse 
štiri 

Agillity 
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Pošljite SMS sporočilo s ključno besedo ZVERINICE5 na številko 1919 in prispevali boste 5 EUR za pomoč 
brezdomnim in zapuščenim dihurjem ter pomoč lastnikom dihurjev, ki si zaradi finančne stiske ne morejo privoščiti 
veterinarske oskrbe. 

Prispevajo lahko uporabniki mobilnih storitev Telekoma Slovenije, Telemacha, Boba in  
A1, operaterji pa se v celoti odpovedujejo prihodkom iz naslova odhodnih/dohodnih  
SMS sporočil. Pravila in pogoji za sodelovanje pri storitvi SMS-donacija so objavljeni Žna 
spletni  strani www.zverinice.com.
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pošlji ZVERINICE5 na 1919


