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Uvodnik

Na kinološkem področju je bilo v 
pretekli polovici leta zelo pestro 
dogajanje. V septembru, oktobru 

in novembru je potekalo Državno tekmo-
vanje v sledenju 2019, ki sta ga skupno 
organizirala ŠKD Ajdovščina in KD Ptuj. 
Pri tem sta sodelovala tudi naša polagal-
ca sledi Marjan Gumzej in Anja Jug. V ok-
tobru se je na Vranskem odvijala Državna 
tekma šolanih psov katere se je udeležil 
Branko Šuler. Velja tudi omeniti, da se je 
v septembru udeležil Svetovnega prven-
stva FCI IGP 2019, ki se je odvijalo v kraju 
Schwechat in dosegel odlične rezultate. 
Nekaj članov se nas je odločilo oditi na 
pot in ga osebno vzpodbujati. Medtem 
je pri nas potekalo Prvenstvo šolanih 
psov za pokal Vomar, kjer so vsi naši tek-
movalci dosegli odlične uvrstitve. 

 V jesenskem tečaju osnovne in 
male šole smo se imeli odlično. Pri delu 
na poligonu smo se ukvarjali predvsem 
z socializacijo in poslušnostjo. Ogromno 
smo delali na odpoklicu. Pse smo nauči-
li pravilnega obnašanja v mestu, kjer so 
razmere popolnoma drugačne kot na 
poligonu. Šli smo tudi na sprehod v park, 
pa v gozd. Alenka in Minca sta opravili 
odlično delo in kar nekaj šolarčkov priča-
kujemo, da se nam pridružijo tudi v na-
daljevalnem šolanju. 

 Še posebej zanimivo je pri agilityju. 
Le kdo ga ne bi oboževal. Vsa dinamika 
gibanja psa in lastnika nas vedno očara-

ta. Če vas zanima več vabljeni k prebira-
nju Evinega prispevka z naslovom Agi-
lity: kinološka disciplina, nad katero se 
navdušuje vse več ljudi. Seveda pa vse 
radovedne vabimo, da nas tudi osebno 
obiščete in pobližje spoznate to discipli-
no. Preizkusili smo tud dve zanimivi in di-
namični disciplini. Prva ne zahteva druga 
kot vodnika, psa, oprsnico, povodec in 
fino hrano. Govorim o mantrailingu, ki 
smo se ga udeležili v Mariboru pod vod-
stvom Simone Potočar Agrež. Borderka 
Pandora pa se je preizkusila tudi v pašnji 
ovc. 

 V tokratni predstavitvi pasme smo 
vam pripravili zanimivo branje o pritlika-
vem bulterierju. Zanj sta poskrbeli Ana 
Jovanović in njena Asta.
Ker ta zima ni nič zimska tudi v tem času 
nismo povsem brez dela. Zato se nam 
lahko do konca februarja pridružite na 
Zimskih uricah. Potekajo vsako soboto 
med 10:00 in 11:00 uro. Že v drugi polovi-
ci februarja pričnemo ob nedeljah z vpisi 
v pomladansko šolanje. Vabimo vas, da 
se nam pridružite na uvodnem sestanku 
v torek 25.2.2020 ob 18:00 uri. Vpišete se 
lahko v tečaj male šole, osnovne šole, na-
daljevalno ali individualno šolanje in se-
veda agility.

 Veselimo se druženja z vami in ver-
jamemo, da se boste v naši družbi poču-
tili zelo prijetno.

Anja JUG
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Agility od psa zahteva, da čim hitreje 
in s kar največjo mero natančnosti 
premaga zaporedje ovir, pri čemer 

pa ga lahko vodnik usmerja in spremlja 
le z vidnimi in slušnimi signali. Torej brez 
povodca ali kakršnekoli druge oblike 
kontrole nad psom. Lahko is predstavlja-
mo, da je za nekaj takšnega potrebna 

izjemna povezava med obema člano-
ma ekipe, če želita uspešno premagati 
progo. Poleg tega, da agility predstavlja 
odlično rekreacijo za psa in vodnika, tako 
vključuje tudi razvoj poglobljenega od-
nosa med psom in njegovim skrbnikom, 
ki se pozneje vsekakor odraža na vseh 
ostalih področjih skupnega življenja.

Eva VELER

Agility: kinološka disciplina, nad kate-
ro se navdušuje vse več ljudi

Agility je kinološka disciplina, ki je v zadnjih nekaj letih 
doživela ogromen razvoj ter postala ena najbolj prilju-
bljenih disciplin na svetu kot tudi v Sloveniji. In to ne 
zaman. Bi se tudi sami preizkusili?
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Kaj sploh je agility?

 Gre za šport, pri katerem vodnik 
z uporabo vidnih in slušnih signalov 
usmerja psa skozi predhodno določeno 
zaporedje približno dvajsetih ovir – pro-
go oziroma parkur. Pes mora premago-
vati različne preskoke, tunele, obroče, 
slalom, gugalnico, most in palisado, pri 
čemer se po parkurju ob psu premika 
tudi vodnik. Za vsako oviro veljajo po-
sebej določena pravila, na kak način jo 
mora pes premagati, kar je potrebno psa 
predhodno tudi naučiti. Na nekaterih ovi-

rah se mora na primer pes vsaj z eno tač-
ko dotakniti določenega dela ovire, pri 
slalomu je pomembno, da zmeraj vstopi 
z iste strani, niti pri preskokih in tunelih 
ni vseeno, s katere strani jih premaga. Z 
različno postavitvijo in zaporedjem ovir 
lahko prilagajamo zahtevnost posame-
zne proge, možnosti pa je nešteto.

 Če želimo, lahko svoje spretnosti 
preizkusimo tudi na tekmovanjih, čeprav 
to nikakor ne sme biti glavni cilj, ko se 
začnemo ukvarjati z agilityjem. Zares je 
zmeraj v ospredju rekreacija, zabava in 
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nadgradnja odnosa, tekmovalne preiz-
kušnje pa nam lahko včasih vseeno ko-
ristijo, da si postavimo nove cilje in nas 
tako dodatno motivirajo.

 Obstajajo različni nivoji tekmovanj; 
od začetnikov, ki se šele spoznavajo s 
tem športom, pa do zahtevnejših kate-
gorij, kjer morata biti spretnost in pove-
zanost med psom in vodnikom že zares 

izjemna. Psi v vsakem nivoju tekmujejo v 
različnih velikostnih razredih. Sodnik se-
stavi progo, ki si jo vodniki najprej ogle-
damo brez psov, nato pa jo vsak tekmo-
valni par poskusi čim hitreje premagati in 
pri tem seveda napraviti čim manj napak. 
Vsako leto se najboljši preizkusijo tudi na 
evropskem in svetovnem prvenstvu, kjer 
Slovenija nenehno dosega vrhunske re-
zultate.
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Kdo pa se lahko ukvarja z agility-jem?

 Agility je idealen šport za vse pse, 
ki so polni energije, radi tekajo, se igrajo 
in sodelujejo z lastnikom – ti pa morajo 
uživati v pasji družbi in imeti veselje do 
gibanja ter dela s psom.
Kar se tiče vodnika, bi sicer lahko rekli, 
da res ni omejitev! Z agility-jem se ukvar-
jamo vsi: od otrok, ki niso dopolnili niti 
10. leta starosti, pa do starejših, tudi več 
kot 70 let »mladih« ljudi, ki še zmeraj radi 
aktivno preživljajo svoj prosti čas! Samo 
vaša volja je tista, ki odloča o tem, ali bo-
ste pri agility-ju uspešni ali ne. 

 Tudi kar se tiče psov je agility disci-
plina, v kateri lahko sodelujejo najrazlič-

nejše pasme in starosti psov. Od čivave 
pa do bernardinca. Seveda tudi mešanč-
ki, da ne bo pomote! Res pa je, da je do-
bro upoštevati določene omejitve.  Pred-
vsem za res velike in težke pasme se ta 
aktivnost vseeno odsvetuje, oziroma jo 
je potrebno zaradi povečanih pritiskov 
na sklepe nekoliko prilagoditi. Prav tako 
moramo biti potrpežljivi in s treningi agi-
lity-ja počakati, dokler naš pes ne doseže 
določene starosti – odraste ter dokonč-
no razvije močne sklepe in mišice. Lahko 
pa v tem času, torej do približno enega 
leta starosti psa, z najrazličnejšimi aktiv-
nostmi že razvijamo medsebojni odnos 
in veščine, ki jih bo naš pes potreboval 
pozneje, ko bomo z njim začeli trenirati 
tudi na ovirah.

Pridružite se nam!

 Za mnoge reči velja: »Če ne preiz-
kusiš, ne moreš vedeti«. In enako je pri 
agility - ju. Če iščete rekreacijo, želite po-
globiti svoj odnos s psom, postati ekipa 
in z njim aktivno preživljati prosti čas, 
vam vsekakor priporočam, da izkoristi-
te priložnost in se vpišete v začetni te-
čaj agility-ja. Program tečaja poskušamo 
individualno prilagoditi posameznemu 
paru, zato tečaj poteka v zelo majhnih 
skupinah, načeloma ne več kot 2-3 pari 
hkrati. Psa boste naučili pravilno prema-
govati ovire in se seznanili z osnovnimi 
načini vodenja psa, vašemu štirinožcu 
pa boste zagotovili veliko rekreacije in 
zabavne zaposlitve tudi za njegove mo-
žgančke! 



Malo šolo smo imeli 
enkrat na teden, 
ob sobotah. Pas-

jih otrok in pubertetnikov 
je prišlo deset, v tečaju jih 
je do konca ostalo osem. 

 Tečaji so poteka-
li po načrtu. Vodniki so 
dobro sodelovali in vsi 
napredovali. Kljub temu, 
da je v skupini bilo nekaj 
karakterno močnih pas-

jih osebnosti so njihove 
ognjene temperamente 
vodniki dobro krotili :) Do 
konca tečaja so se naučili 
svoje pse obvladati, če ne 
že popolnoma umiriti. 

 Skupaj so osvojili 
vse, kar naj bi v mali šoli 
osvojili in imajo dobro 
podlago za nadalnje sku-
pno življenje. Vsi so dose-
gli hiter in brezkompro-
misen prihod do vodnika, 
tudi ko smo delali v goz-
du. Navezavo nase so 
nekateri že osvojili, drugi 
jo morajo še izpopolnili. 
Upam, da  bodo vztraja-
li in jo dosegli v celoti. V 
mestu, v parku, v temi in 
na agility ovirah so se vsi 
odlično odrezali.

 Malošolčki, upamo, 
da se spomladi znova sre-
čamo.
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Minca MALE

Mala šola jesen 2019
Malošolčkom v jesenskem delu leta 2019 je šlo vreme 
odlično na roko, saj je ostalo dokaj toplo in precej suho 
do konca tečaja. 
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Vsak pes je unikat, učenje pa pote-
ka skozi njegovo celotno življenje. 
Primarno učimo vodnike in šele 

takrat šolamo in vzgajamo pse. Razume-
ti pasjo psihologijo in pridobiti osnovne 
tehnike učenja je za nas glavno vodilo 
dela z vodniki in njihovimi psi.

 Šolamo po metodi pozitivne mo-
tivacije (priboljški, igra, pohvala ) in da-
jemo velik poudarek socializacije psa v 
urbanem okolju. Veseli smo vsakega no-
vega vodnika ter njegovega ljubljenčka 
ne glede na pasmo in velikost, predzna-
nje pa pri vpisu ni pomembno. Celotno 

Alenka KOTAR

Jesensko obarvana osnovna šola
Pasja šola se v prvi vrsti osredotoča na vzgojo, social-
izacijo psa ob tem pa vključuje tudi vaje poslušnosti. 
Vzgoja in šolanje psa sta zelo pomembna dejavnika že 
od rane mladosti naprej, torej od trenutka, ko dobimo 
novega člana, mladička domov, v njemu še neznano 
okolje . 



podob psa namreč gradimo od samih 
temeljev.

 Vsako leto organiziramo dva teča-
ja. Enega v spomladanskem in enega v 
jesenskem času. Tečaj osnovne šole je  za 
pse, ki so stari 9 mesecev in več.
Jesenski tečaj OŠ je potekal od začetka 
septembra do konec novembra. Imeli 
smo uvodni sestanek in tam sem si ogle-
dala nove tečajnike. Eni psi so bili samo-
zavestni in dominantni, drugi pa so bili 
malo prestrašeni, tretji pa samo veseli, 
da so v pestri družbi sovrstnikov. Vsi te-
čajniki so dobro sodelovali, spraševali o 
problemih njihovega psa, pridno hodili 
na različna predavanja , ki smo jih imeli 
v sklopu tečaja. Tečaj smo izvajali na ki-
nološkem poligonu in v mestu. Psi so se 
na poligonu dobro počutili in z vodniki 

dobro sodelovali. Nekateri vodniki in nji-
hovi psi so bili prvič v mestu, a večjih te-
žav ni bilo. Šli smo čez križišča, v trgovino 
z pasjo opremo, na veterino, kjer smo se 
stehtali. Tako vodniki kot psi so pokazali 
veliko volje in vztrajnosti. Tekom tečaja 
smo vam predstavili vse vaje, ki vam pri-
dejo prav v vsakdanjem življenju. Vendar 
brez truda, nadaljnjega dela in preda-
nosti bo dosedanje delo izpuhtelo, zato 
je treba znanje vse skozi obnavljati. Vsaj 
tiste vaje, ki so vam v vsakdanjem življe-
nju najbolj uporabne.  Imejte odprt um 
in delajte preudarno z vašim psom!

 Vi in vaš pes sta celota. Odgovo-
ren vodnik, lastnik psa ima psa vedno na 
povodcu. Pes je navadno odraz dela svo-
jega vodnika, zato se potrudimo, da nas 
naš kuža zastopa v najboljši možni luči.
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Finale Pokala VOMAR

To leto, ne moremo verjeti  celo  su-
hem vremenu  se je zbralo  20 tek-
movalcev in tekmovalk  s svojimi 

kosmatinci, kateri so se v nižjih progra-
mih pomerili v disciplini poslušnost, v 
višjih pa v disciplinah sledenja. poslu-
šnosti in obrambe.

 Letošnje tekme so se udeležili  tudi 
štirje tekmovalci iz našega kluba. V nižjih 

programih so klub zastopali Sašo Kotar 
s psom Walterjem ( IPS-A), Sonja Juhart 
s psico Chilla Steel Soul (BGH-1) in  Nina 
Rudolf Žižek s psico Brino II. Vom hohen 
Ursprung  (BGH-1).  Po višjih programih 
pa je klub zastopal Branko Šuler s psico 
Conny Codi-Fin (IGP-3)

 Po uradnem tekmovalnem delu, 
na katerem so  vodniki in psi pokazali kaj 

Po enem letu smo se ponovno zbrali na Kinološkem dru-
štvu Slovenska Bistrica , kjer smo organizirali  zaključni 
turnir šolanih psov – Finale pokala Vomar za leto 2019. 

Sašo KOTAR

10
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znajo( usklajenosti, poslušnost, vodlji-
vost),   smo se zbrali pod novo zaprtim 
nadstreškom, kjer smo si ob dobri kaplji-
ci in široki  kulinarični ponudbi( pivo in 
golaž kot  na Madžarskem) izmenjali svo-
ja mnenja in  doživete anekdote . 

 Sledila je razglasitev zmagovalcev 
turnirja in  podelitev priznanj za prikaza-
no delo in uspehe  vsem  skozi vso leto. 
Moramo se seveda pohvaliti, da sta Sašo 
Kotar in Walter v skupnem seštevku skozi 
celo sezono dosegla največ točk in tako 
postala prvaka pokala Vomar po progra-
mi ISP A. Branko Šuler je z Conny Codi-
-Fin po programu IGP3 zasedel 1.mesto. 
Prav tako sta se odlično odrezali tudi So-
nja in Nina in zasedli po programu BGH 1 

četrto in šesto mesto.
Za dobro druženje s tekmovalci in uspe-
šno izvedbo turnirja,  se moramo na 
koncu zahvaliti sodnikom, markerjem in  
članom društva, kateri  so vsak po svoji  
moči pripomogli k uspešni  izvedbi pri-
reditve.

 Vse tekmovalce in vse ostale ljubi-
telje tovrstnih prireditev vabimo,  da v 
letu 2020  pridete na zaključni turnir. Ne 
bo vam žal  čaka vas še veliko presene-
čenj. 
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Kasneje je spoznal, da lahko to spo-
sobnost vonja uporabi tudi za »lov 
na človeka« in tako se je rodila 

znanost o »man hunting-u«, ki se danes 
imenuje mantrailing. Veliko ljudem pred-
stavlja mantrailing dober hobi, saj pred-
stavlja aktivno in kakovostno preživljanje 
prostega časa. 

 Pri mantrailingu pravzaprav psa ne 
učimo ničesar novega, saj zna vsak pes 
vohati. Naša edina naloga je, da na karse-
da zabaven način psu razložimo osnov-
no povezavo med vonjem določenega 
predmeta in vonjavami v okolici.  
Za mantrailing potrebujemo le par 
osnovnih stvari: 

Urška GUMZEJ

Mantrailing – od pomočnika pri lovu 
do iskanja pogrešanih

Najbolje razvito čutilo psov je voh. Le ta je kar 10.000-
krat boljši od človeškega.  Že v zgodovini je človek pre-
poznal to lastnost psov in psa »izučil« za pomočnika pri 
lovu živali za hrano. 
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- oprsnico (takšno, da ga bo čim 
manj ovirala pri gibanju, ga ne bo zate-
govala)
- zelo dolg povodec (sledarski povo-
dec- 10m)
- nagrado (najboljša je pašteta v 
tubi, nekaj kar pes obožuje, vendar ne 
dobi vsak dan)
- identifikacijski predmet - osebni 
predmet pomočnika (kos oblačila, avto-
mobilski ključi, ...)
- pomočnika – osebo, ki jo bo pes is-
kal.

 Namen treninga je, da psa spodbu-
dimo da uporabi svoj smrček in poišče 
drugo osebo. Tega ga lahko naučimo s 
preprosto igrico. Vedno začnemo v na-
ravi in nato postopoma stopnjujemo te-
žavnost okolja.  

 Za pse, ki so bolj vizualna bitja, kot 
je moja borderka, je igra podobna skri-
valnicam. Pomočnika prosimo za osebni 
predmet, v zameno pa mu damo nagra-
do (pašteto v tubi). Za začetek se po-
močnik oddalji za približno 20 m in se 
skrije za nek objekt, tako da ga pes ves 
čas opazuje in vidi kam se je skril. Psu 
pomolimo pod smrček osebni predmet 
in mu pustimo, da ga dobro prevoha. 
Ta predmet mu odvzamemo in mu po-
damo ukaz, ki smo ga izbrali za to igro – 
npr. »išči«. Ker je razdalja dokaj majhna in 
ker je pes ves čas opazoval pomočnika, 
ga bo skoraj takoj našel. Ko ga najde, se 
mora pomočnik s psom aktivno poigra-
ti ali pa ga nagraditi s pašteto, najboljše 

pa je kar oboje. Pes se bo tako naučil, da 
ga na koncu igre čaka vrhunska nagrada 
in se bo osredotočil na svojo sposobnost 
slediti vonju. Že po par poskusih lahko 
podaljšujemo razdaljo in uporabljamo 
dvojne ovinke, tako da pes pomočnika 
več ne vidi in še bolj izostruje svoj nos. 

 Za tiste pse, ki pa niso tako vizual-
ni, je igra lahko zahtevnejša. Pomočnik 
zbeži od nas in pri tem »izgubi« osebni 
predmet, naredi ovinek in se skrije, tako 
da pes ni videl kam se je skril. 

 Mantrailing je primeren za vse, za 
majhne, velike, starejše in mlajše, tako 
za pse kot tudi za vodnike. Odličen je za 
hiperaktivne pse, saj se mora pes umi-
riti in zbrano iskati sled. Odličen je tudi 
za nesamozavestne pse, saj preko siste-
matičnega učenja in dela raste njegova 
samozavest. Koristen je pa tudi za pse 
z vedenjskimi težavami. Energični psi 
se hitreje utrudijo, ko uporabljajo svoje 
možgane za koncentracijo. Psi postane-
jo bolj samozavestni in bolj sproščeni 
doma. 

 Skozi mantrailing boste vi in vaš 
pes razvijali posebno vez s skupnim tre-
ningom.
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Borderji spadajo med ovčarsko pašno 
pasmo, ki je bila prvotno namenje-
na čuvanju čred. Zaradi praktičnosti 

psov pri delu na kmetiji in z živino, se je iz 
le-tega razvil pravi šport. Originalna pro-
ga, ki so jo postavili za potrebe tekmo-
vanj predstavlja standard še danes. 

 S psom si lahko na kmetiji veliko 
pomagamo. Najpogosteje se psa po-
trebuje, da gre po čredo na pašnik in jo 
premakne na drug pašnik ali pa hlev. Za 

opravilo, za katerega bi potrebovali več 
ljudi, opravi le ena žival v relativno kraj-
šem času. Doma sicer nimamo kmetije in 
čred, vendar moje borderke to ni ustavilo 
pri grupiranju kokoši in rac. Njen nagon 
se je pokazal tudi v situacijah v vsakda-
njem življenju. Zelo rada je ščipala noge 
med tekom, krožila okrog živali in jih po-
stavljala v kot. Paša živine je ovčarskim 
pasmam namreč zapisana v genih. Psi 
namreč nagonsko vedo kaj naj počnejo 
in kako se naj obnašajo. Pri tem pa hkra-

Urška GUMZEJ

Zganjanje ovc z ovčarskimi psi

Doma imam borderko, ki je prepolna energije, zato sva 
se odločili, da bova izkoristili njen nagon in se preizkusi-
li v pašnji ovc. 



15

ti tudi neznansko uživajo, tako da je to 
delo zanje samonagrajujoče in samomo-
tivacijsko. Naloga vodnika pri tem je, da 
postavi pravila in doda povelja, tako da 
pes usmerja živali po navodilih vodnika. 
S ciljem, da oblikujemo pašni nagon in s 
tem vedenje, ki ga želimo. Psi lahko de-
lajo s čredo na več načinov. Ločimo pse, 
ki vodijo čredo naprej in nazaj ter tiste ki 
jo zbirajo na kup. Pri tem mora biti pes 
sposoben dobro prenašati pritisk, tako 
črede kot tudi vodnika. Prav zato je tre-
ning prilagojen posamezni pasmi in tipu 
nagona. Nagon je vedno najlažje obliko-
vati pri mladičkih. S pravilnim začetkom 
je precej manj stresa za vodnika in za psa 
ko bo ta odrasel.  

 Za trening potrebujemo manjši 
ograjen prostor, najboljše, da je okrogel, 

saj se s tem izognemo kotom kamor se ži-
val lahko umakne in 4-5 ovc. Ovce so čre-
dne živali, ki stečejo skupaj če jih je strah. 
Če občutijo nevarnost, se pa razbežijo in 
stisnejo v kot. Pes se skozi trening nauči 
razbrati kakšne so in kako se mora obna-
šati. To je prav tako naloga vodnika – da 
»prebere« ovce in pravilno usmeri psa. 

 Trening z ovcami sva izbrali, ker 
se ovce najraje držijo skupaj in se osnov 
najlažje naučiš z njimi. Ta vrsta treninga 
psa miselno zelo utrudi, zato je 30 min 
na dan več kot dovolj. Najbolje je, da se 
ta čas razdeli na 2 x 15 minut. 
 
 Pašnja ni primerna samo za pse, 
ki so namenjeni delu na kmetiji, temveč 
predstavlja odličen aktiven hobi za naše 
ovčarske ljubljenčke.
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Bulterier je pasma, ki je nastala v 
19.stoletju v Angliji. Prvotna veli-
kost bulteriera je bila zelo podobna 

današnji velikosti pritlikavega bulteriera.  
Miniaturni ali pritlikavi bulterier je torej 
manjša različica standardnega bulteriera 
in v osnovi izhaja iz izumrlega belega an-
gleškega terierja, buldoga in dalmatinca. 

IZGLED IN NEGA 
 Bulterier ima zelo kratko, tanko in 
sijočo dlako, katera je ostra na otip. Dlaka 
izpada vse leto, močneje pa dvakrat le-
tno. Ker je zelo ostra, zna bit kar težava 
pri odpravljanju iz oblačil in pohištva.  
Dovoljena barva dlake je črna, rdeče pše-
nična, bela, tribarvna ali tigrasta. Nega 
načeloma ni zahtevna. Dovolj je krta-
čenje par krat tedensko, uporaba mo-
kre krpe in občasno kopanje. Potrebna 
je uporaba kreme za sončenje na redko 
poraščenih, delih telesa, posebej v po-
letnem času, da ne pride do opeklin ali 
kožnega raka. 

TEMPERAMENT, AKTIVNOST IN ŠOLA-
NJE 
 Po naravi so bulterieri in njihova 
manjša različica, zelo ljubeči psi. So zelo 
igrivi, temperamentni, norčavi, zelo sa-

mozavestni in pogumni, učljivi, vendar pa 
občasno zelo trmasti psi. Je dober čuvaj, 
vendar zgolj zaradi grobega izgleda, dru-
gače ni agresiven do ljudi.  Priporočljivo 
je vsaj osnovno šolanje, ki mora potekati 
brez prisile. Pri vzgoji je potrebna odloč-
nost, doslednost, discipliniranost, avtori-
tativnost ter uporaba pozitivne stimula-
cije. Je zelo pameten pes in hitro ugotovi 
koga mora ubogati in koga lahko izkori-
šča. Ob pravilni in pravočasni socializa-
ciji, dobro shaja z ostalimi živalmi. Zelo 
rad ima tudi otroke. Za razliko od ostalih 
psov, je ta izredno toleranten do otrok, 
do njih se obnaša nežno in zaščitniško. 
Za majhne otroke morda preveč živahni, 
dobro pa prenašajo tudi malo bolj grobo 
otroško igro. Potrebuje veliko pozornosti 
in veliko gibanja, saj ima ogromno ener-
gije. Rad ima dolge, aktivne sprehode v 
naravi, vodo, ter ogromno crkljanja. Ne 
prenaša dobro samote, je zelo družaben 
pes in močno navezan na lastnika. Pri-
meren je za aktivnega, stabilnega lastni-
ka, ki je poznavalec pasme.  

BOLEZNI 
 Obe različice pasme, tako standar-
dna kot tudi miniaturna, sta nagnjeni k 
mnogim zdravstvenim težavam. Večina 

Bulterier

Najprej so jih uporabljali za lov na jazbece, medvede, di-
vje konje,... kasneje kot vabo bikom, katere je lovil last-
nik, na koncu pa so postali  družinski psi.

Ana JOVANOVIĆ
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teh je genetsko pogojena in jo je seveda 
možno tudi testirati. Bolezni, katerim so 
podvrženi miniaturni bulterieri so: 
• Gluhost, ki se pojavlja tako pri be-
lih, kot pri barvnih psih, lahko je delna ali 
popolna, 
• Acrodermatitis/ LAD, ki se pojavi se 
pri mladičih, je degenerativna bolezen 
zaradi pomanjkanja cinka, ki povzroči 
grozno stanje kože, disfunkcijo celotne-
ga organskega sistema in zgodnjo smrt, 
• Luksacija patele/izpad pogačice, 
značilna za male pasme psov in kirurško 
popravljiva zadeva, 
• Bolezni ledvic, Polycystic kidney 
disease/PKD, ki se lahko pojavi kadarkoli, 
tekom življenja in vodi v odpoved ledvic, 
• PLL/luksacija leče, zaradi česar pri-
de do tako imenovanega izbuljenega 
očesa, če se ne zdravi, lahko posledično 
pes tudi oslepi, 

• bolezni srca, (aortna stenoza, dis-
plazija ali stenoza mitralke, degeneracija 
atrioventrikularnih zaklopk) 
• Paraliza laringsa in 
• Alergije. 

PASMA SKOZI MOJE OČI 
 Moram priznati, da sem se v pasmo 
zaljubila že kot otrok, takrat sicer iz vizu-
alnega pogleda. Nekako mi je bla všeč 
ta njihova posebno oblikovana, jajčasta 
glava. Kasneje, ko sem šla po svojo prvo 
psičko Bibo (standardna bulterierka), pa 
me je navdušil tudi karakter, zato sem pri 
pasmi tudi ostala, le da sem jo zamenjala 
za pritlikavo verzijo.  So zelo posebni psi, 
nenavadni na izgled, nekaterim celo ne-
varni in grobi, vendar so v sebi zelo ne-
žne duše, ko jih spoznate, zelo ljubeči psi 
in izredno norčavi, vedno pripravljeni na 
akcijo.






