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Povzetek
V aprilu preteklega leta smo doma dobili leglo šestih pasjih mladičev mešancev. Že prvi dan
njihovega rojstva me je zanimalo, kakšna je njihova telesna masa. Zato sem se odločila, da
bom spremljala njihov prirast in obnašanje do 8. tedna starosti. Da bi zbiranje podatkov imelo
nek smisel, sem se odločila, da napišem raziskovalno nalogo na to temo. Njihova mati je bila
mešanka med borderskim ovčarjem in zlatim prinašalcem. Ali je res tako, sem poskušala
ugotoviti preko krvne analize. S pomočjo veterinarske ambulante sem preverila krvno sliko
dveh mešancev, ki sta bila zelo podobna borderskim ovčarjem. Izvedla sem tudi intervju z
dvema novima lastnikoma psičkov, kjer sem ugotavljala, ali je imela kakšen vpliv naša družina
na vedenjske značilnosti mladičkov, ki smo jih oddali.
Ključne besede: borderski ovčar, samica, mladiči, rast in razvoj mladičev
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1. UVOD
Pred vami je raziskovalna naloga z naslovom Moji prvi pasji mladiči in njihov razvoj. Za nalogo
sem se odločila, ker mi je pes že od nekdaj ena izmed najljubših živali in ker me je zanimal
razvoj pasjih mladičkov do njihovega 8. tedna starosti.
V raziskovalni nalogi bom najprej predstavila teorijo o izvoru psa, njegovih čutilih in vedenju,
brejosti in oskrbi breje psice ter o prirastu mladičkov do 8. tedna starosti.
Ker sem želela izvesti tudi praktično delo, sem po kotitvi naše psice tehtala mladiče, opazovala
njihova vedenja in beležila njihov prirast. V drugemu mesecu starosti sem s pomočjo
veterinarske ambulante Trata Škofja Loka pridobila krvno sliko dveh izbranih mladičev, ki sem
ju primerjala med seboj. Glede na to, da sta bila izbrana pasja mladiča na videz zelo podobna
pasmi borderski ovčar, me je zanimalo tudi, koliko genov te pasme ima mati omenjenih pasjih
mladičev. Krvni vzorec samice za analizo je bil poslan na Veterinarsko fakulteto v Ljubljano.
Za preverjanje učljivosti in družabnosti sem pri novih lastnikih preverila s pomočjo intervjuja.
Postavila sem si sledeče hipoteze:
1. Mladiči bodo po dveh mesecih tehtali toliko kot njihova mati v istem času starosti.
2. Mladiči bodo pred osmim tednom starosti prenehali jesti mleko pri materi.
3. Mladiča M2 in M6 bosta imela enakomeren prirast.
4. Novi lastniki si bodo želeli samico, ker so bolj ubogljive.
5. S pomočjo genskega testa bo mogoče razbrati, katera pasma prevladuje pri samici.
6. Mladiča s podobo border collia bosta pri novih lastnikih hitro učljiva in družabna.
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2. TEORETIČNI DEL
2.1 POREKLO IN UDOMAČITEV PSOV
Pred približno 60 milijoni let je v nepredirnih gozdovih po drevesih plezal majhen sesalec,
podoben podlasici ali dihurju. To je bil miacis, pripadnik družine canidae. Miacis se pri hoji ni
dotikal podlage po prstih kakor pes, ampak je, podobno kot medved ali jazbec, stopal po celih
podplatih. Imel je zobovje mesojedca in dokaj majhne možgane. Kljub temu je bila njegova
inteligenca razmeroma visoka v primerjavi z inteligenco kredontov, ki so živeli v istem času.
Kreodonti so bili zveri, skupina primitivnih mesojedcev, ki so izumrli pred približno 20 milijonov
let (Falappi, 2002, str. 10).
Iz miacisa se je v preteklosti razvilo več kot 40 vrst primitivnih zveri, ki so bile podobne
današnjim medvedov, hijenam, mačkam in psom.
Pes je v Evraziji postal domača žival pred približno 12. 000 do 14. 000 leti. Strokovnjaki se
dolgo časa niso mogli zediniti, ali je potomec šakala ali volka, danes pa je dokazano, da je
pripadnik našega psa južni rod sivega volka (Falappi, 2002, str. 10).

Slika 1: Predhodnik današnjega psa - volk (canis lupus pallipes)
Vir: https://www.tumgir.com/tag/canis%20lupus%20pallipes (5. 8. 2021)

2.2 MORFOLOGIJA IN ANATOMIJA
Psi sodijo med mesojede zveri. So močni, potrpežljivi, pametni, vzdržljivi in hitri tekači, ki imajo
zobovje, s katerim z lahka raztrgajo plen.
Človek je že v preteklosti pse vzrejal za različne naloge, na primer za pomočnike pri lovu, kot
čuvaje ali goniče živali. Parili so pse s koristnimi lastnostmi in njihovi potomci so bili še boljši
delovni psi. Pasme psov so se prvotno razvile s tem namenom in še danes kažejo lastnosti
(Bruns, 2017, str. 7).
Na svetu obstaja okoli 400 pasem psov, ki jih druži poreklo, med seboj pa se razlikujejo po
morfoloških značilnostih, vedenju in navadah.
Strogo vzeto so vsi psi mešanci. Do čistokrvnih pasem so vzreditelji prišli s pomočjo križanj
med različnimi pasmami ali med psi iste vrste, katerih značilnosti še niso bile določene. Danes
pa križajo pasemske pse le še s predstavniki iste pasme in tako dobijo rodovniške mladiče.
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Mešanci pa so rezultat naključnega križanja, med psi različnih pasem ali med mešanci (Flappi,
2002, str. 21).
Običajno so psi mešanci praviloma bolj zdravi kakor čistokrvni.

Slika 2: Različne pasme psov
Vir: https://www.shutterstock.com/search/different+kinds+dogs (5. 8. 2021)

2.2.1 Koža in dlaka
Psi načeloma dlako menjajo dvakrat na leto. V času menjave stare dlake izpadejo in zrastejo
nove. V spomladanskem času zraste redkejša dlaka kot jeseni. Psi imajo po vsem telesu,
največ pa na podplatnih blazinicah žleze znojnice, ki jim pomagajo za mazanje kože, da ostane
gladka in voljna.
Psi svojo temperaturo uravnavajo z dihanjem tako, da odprejo gobec in iztegnejo jezik. To
povzroči močno izhlapevanje tekočine vzdolž dihalnih poti in na jeziku ter znižanje temperature
v krvi v gosti mreži žil na površini teh sluznic (Flappi, 2002, str. 14).

2.2.2 Voh
Psi imajo zelo dobro razvit voh. Na svojemu smrčku imajo razvitih povprečno okoli 200
milijonov (človek jih ima približno 5 milijonov) čutnih celic, ki zaznavajo različne vonjave.
Pomemben dejavnik, ki povečuje zaznavanje vonja pri psih, je nenehna vlažnost nosu. Ta
veže molekule v zraku in omogoča še tesnejši stik z vohalno sluznico (Flappi, 2002, str. 14).

2.2.3 Okus
Psi imajo v primerjavi s človekom zelo slab okus. Zato po navadi hrano najprej ovohajo in če
jim bo vonj všeč, jo bodo pojedli. Kljub temu psi zaznavajo podobne okuse kot ljudje: sladko,
kislo in slano.
Psi imajo približno 1700 okušalnih brbončic, medtem ko jih imamo ljudje okoli 9000 (McGreevy,
2011, str. 13).

2.2.4 Vid
Psi vidijo barve od modre, zelene, sive in kremaste, vidijo pa tudi črno in belo. Ne vidijo rdeče
ali rumene. Imajo zelo dober nočni vid, kar jim omogoča dodatna odsevna plast v očesu. Zaradi
te plasti se psom v temi oči svetijo (McGreevy, 2011, str. 13).

2.2.5 Sluh
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Psi imajo v primerjavi z ljudmi zelo dobro razvit sluh. Slišijo približno štirikrat večje razdalje in
širši razpon kot človek. Pri zaznavanju zvoka sodeluje 17 ušesnih mišic, ki omogočajo, da se
uho obrne proti viru zvokov.

2.2.6 Čutilo za tip
To čutilo psom omogoča ustvarjanje čustvenih povezav in sporočanje njihovih osnovnih
potreb.
Že mladiči se rodijo s čutilnimi receptorji na obrazu, s pomočjo katerih najdejo svojo mamo, če
se od nje ločijo (McGreevy, 2011, str. 13).

2.3 RAZLIKE MED SAMCI IN SAMICAM
V povprečju so samice iste pasme manjše v primerjavi s samci. Velika razlika med njimi je v
obnašanju. Pri samcih je bolj izražen boj za teritorij. Samec zaznamuje svoje območje z
mokrenjem. To območje brani tudi pred drugimi samci, medtem ko zmeraj prijazno sprejme
samice (Zaninović, 1991, str. 15).
Psice se večinoma gospodarju lažje podredijo kot samci. Samice se gonijo najpogosteje
dvakrat na leto. Gonitev traja 2 do 3 tedne. V tem času samice izločajo krvavo sluzast izcedek,
ki privablja samce v bližini za paritev. V času, ko se psica ne goni, nima velikega zanimanja za
samce.

2.4 RAZVOJ PLODU IN MLADIČA
2.4.1 Brejost
Do oploditve jajčne celice v jajcevodu mora priti najkasneje v 4. dneh po evoluciji. Plodovi se
okoli 21. dne po evoluciji ugnezdijo v sluznico. V tem obdobju je mogoče s pomočjo ultrazvoka
ugotoviti brejost psice.
V času brejosti, ki povprečno traja 63 dni, pride zaradi hormonov do sprememb v obnašanju v
petem tednu brejosti.

Slika 3: Ultrazvočni posnetek brejosti v starosti približno 6 tednov
Vir: http://www.klinika-malezivali-mb.si/index.php/psi/brejost (12. 8. 2021)

Hormonske spremembe in povečana maternica, ki pritiska na organe v trebušni votlini, pri
večina brejih psic povzročajo jutranjo slabost. Pogosto jo spremlja bruhanje in neješčnost, ki
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traja nekje do poldneva. Hormoni brejosti tudi povečajo pretok krvi skozi mlečno žlezo in seske
psice. Ti nabreknejo in dobijo temnejšo, skoraj vijolično barvo.
Po 45. dnevu prično plodovi zelo intenzivno rasti, kar privede do dramatičnih sprememb v obliki
trebuha pri psici. Seveda so spremembe manj izrazite, če psica nosi enega ali dva mladiča. V
tem obdobju pričnejo okostenevati tudi kosti, ki postanejo vidne s pomočjo rentgenske
preiskave (Pitamitc in Valentinčič, 1998, str. 69–72).
Za optimalen razvoj plodu so zato pomembni številni dejavniki, kot so:
 zdravje matere pred brejostjo in med njo ter v obdobju laktacije,
 uporaba zdravil,
 genetika,
 telesna teža novorojencev,
 prirojene napake (Zakošek Pipan, 2019, str. 17).

2.4.2 Kotitev
Zaradi rasti in razvoja plodov se maternica med brejostjo povečuje in razteguje. Največjo
nalogo pri vzdrževanju brejosti ima hormon progesteron, ki skrbi za zaporo materničnega vratu
in zmanjšuje krčljivost maternice (Zakošek Pipan, 2019, str. 23).
Nekaj ur trajajočim prvim popadkom, ki odpirajo porodne poti, sledijo močnejši popadki, ki
trajajo nekaj minut. Slednji iztiskajo plod skozi porodne poti v zunanji svet – mladiček se skoti.
Ob rojstvu je mladič ponavadi še zavit v plodovni mehur, lahko pa ta poči že v porodnem
kanalu. Psica takoj pretrga porodni mehur z zobmi in začne mladiča vneto lizati. Ko pregrizne
tudi popkovino, mladič začne ob krčevitih gibih hlastati za zrakom. Kmalu normalno zadiha. Ko
mladič doseže materino telo, se sproži refleks iskanja seska. Prvi sesek, ki ga najde, objame
z jezikom in začne sesati (Zaninović, 1991, str. 16–17).

2.4.3 Prvi tedni po porodu
Po prvih 14. dneh življenja se mladič zaveda le samega sebe, reakcije na stike z okoljem so
refleksne in prirojene. Čas mu mineva med sesanjem, iztrebljanjem in s spanjem. Ko začuti
lakoto, poišče sesek in refleksno začne sesati. Novorojeni mladiči imajo že dobro razvit čut
voha. Zato si dobro zapomnijo vonj seska, kar lahko povzroča težave pri hranjenju z dudo, če
so mladiči že sesali pri materi. Refleks iztrebljanja spodbudi psica tako, da liže trebušček,
spolovilo in zadnjik. Psica tudi požre iztrebke mladičev in tako je ležišče čisto. V prvih dveh
tednih po skotitvi psica le redko zapusti leglo, in sicer le zaradi iztrebljanja in hranjenja
(Zaninović, 1991, str. 17).
V 3. tednu življenja mladiči prično navezovati stike z okolico. V tem času imajo tudi dobro razvit
vid, začnejo pridobivati mlečno zobovje in so se sposobni naučiti preprostih stvari.
Od 4. tedna življenja so mladiči že sposobni zapustiti gnezdo, da se iztrebijo. Za lažje
sproščanje mleka, mladiči s taco udarjajo po mlečnih žlezah. Mladiči v tem času že ležijo drug
ob drugemu, njihov čas spanja je krajši. V prvemu mesecu starosti so mladiči zmožni prenašati
predmet v gobčku in jih braniti pred drugimi.
V 8. tednu svoje starosti običajno mladiči zapustijo leglo in se preselijo k novemu lastniku.

2.4.4 Pridobivanje telesne mase
Da bi spremljali mladičev prirast, ob rojstvu mladiče stehtamo. Masa mladičev ob rojstvu je
seveda odvisna od pasme. V prvih 24. urah opazimo rahlo nižjo telesno maso (zaradi izgube
vode). Mladiči, ki prvi dan izgubijo več kot 10 % svoje telesne mase, imajo manjšo verjetnost
za preživetje. Po prvemu dnevu mladiči pridobivajo telesno maso (vsak dan med 5-10 %) in jo
pri 7–10 dnevih podvojijo. Podatki o pridobivanju telesne mase so pomembni, da vidimo, kako
mladič raste in se razvija, in da v primeru bolezni takoj zaznamo, kdaj je mladič v primerjavi s
sovrstniki pričel izgubljati telesno maso oziroma ni več pridobival toliko kot sorojenci (Zakošek
Pipan, 2019, str. 68–69).
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Najpogostejši vzroki za neustrezen prirast pri psih so:






premalo hrane,
neustrezna prehrana,
prehrana neustrezne kakovosti,
razvoj parazitov in
vnetje prebavil.
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3 RAZISKOVALNI DEL
3.1 METODOLOGIJA
Pri raziskovalnem delu sem podatke rasti in razvoja mladičev zbirala vsake tri dni do njihovega
8. tedna starosti ter podatke vnašala v Excel tabelo in Word dokument. Za krvno sliko mladičev
in genske lastnosti samice sem se obrnila na veterinarsko ambulanto Trata v Škofji Loki in
veterinarsko kliniko v Ajdovščini. Koliko dejansko vpliva stik človeka v prvih osmih tednih
življenja na kasnejšo socializacijo pri dveh novih lastnikih, sem preverila s pomočjo intervjuja.
Pridobljene podatke sem kasneje primerjala z literaturo in s postavljenimi hipotezami.

3.1.1 Opis vzorca raziskave
Samica je bila breja 62 dni. Prvo polovico brejosti je bila samica ješča in polna energije. Tri
tedne pred skotitvijo mladičev se je njeno počutje poslabšalo. Izgubila je apetit, zmanjkalo ji je
energije in občasno je bruhala.
16. aprila 2021 smo dobili leglo šestih pasjih mladičev mešancev, pet samcev in eno samico.
Vizualno so si bili ob rojstvu mladiči zelo podobni, razen enega samca, ki je imel dlako črno
bele barve.

Slika 4: Podobnost mladičev 6 ur po skotitvi

Med kotitvijo ni bilo nobenih zapletov, preživeli so vsi mladiči.
Opravila sem tudi intervju z novima lastnikoma dve mladičkov, ki sem jih spremljala v raziskavi.

3.1.2 Opis merskih instrumentov
Pri raziskovalnem delu sem rast in razvoj mladičev v prvih tednih življenja spremljala tako, da
sem tehtala njihov prirast vsake tri dni. Uporabljala sem kuhinjsko tehtnico in posodo, ko so
bili mladiči težji od 4500 g, pa sem se poslužila osebne tehtnice. Ker so bili mladiči po tretjemu
tednu starosti zelo aktivni, mi je pri tehtanju pomagala družina.
V intervju sem zajela 13 vprašanj; le-ta so se navezovala na življenje mladička v novem okolju.
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3.1.3 Opis postopka zbiranja podatkov
Pri izbiranju podatkov sem mladiče označila s črko M in zaporedno številko 1–6. Med seboj
sem mladiče razlikovala po barvnih niansah dlake. Njihov prirast in obnašanje sem spremljala
vsake tri dni. Podatke, ki sem jih zapisala na list papirja, sem kasneje prenesla v Word
dokument in Excel tabelo. V zadnjem delu rezultatov, kjer so podani podatki tudi o samici, ko
je bila še mladič, sem jo označila z oznako K1.

Slika 5: Mladiči v 1. in 4. tednu starosti

Intervju sem opravila po tem, ko sta bila mladička že nekaj mesecev pri novem gospodarju.

3.2 REZULTATI
3.2.1 Rezultati meritev - značilnosti v obnašanju in prirast mladičev
Prvi teden
V prvem tednu življenja so novorojeni psi večino dneva prespali. Njihove oči so bile neprestano
zaprte. Ko so začutili potrebo po hrani, so se nagonsko splazili do materinih seskov. Ko je mati
odšla stran od mladičev zaradi potrebe po izločanju blata in urina, so jo mladiči takoj začeli
klicati s cviljenjem, da bi jo priklicali nazaj. Samica je mladiče neprestano čistila in jih masirala
po trebuščku, da so lažje odvajali blato in urin. Po štirih dneh so mladiči dvignili glavo, po enem
tednu pa so bili že sposobni se plaziti v želeno smer.
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Graf 1: Prirast mladičev v prvemu tednu starosti

Ob rojstvu so mladiči v povprečju tehtali 478 g. Najtežji mladič je bil M5, ki je tehtal 510 g. Med
najlažjimi pa sta bila mladiča M1 (samica) in M6, ki sta tehtala 460 g. Po treh dneh sem
pričakovala, da bo prirast mladičev podoben prvemu dnevu tehtanja, vendar so trije mladiči
(M1, M2 in M5) v tem času pridobili povprečno 100 g (12 % prirast). Ostala polovica mladičev
pa je pridobili na teži približno 50 g. Po enem tednu je bil prirast zelo podoben kot pri zadnjem
tehtanju. V tem času je na teži največ pridobil M5, ki je tehtal 740 g, najmanj pa M6, ki je na
teži od prvega dne pridobil 160 g.

Drugi teden
V drugem tednu življenja so mladički še vedno večino dneva prespali. V tem obdobju sem
opazila, da so mladiči tekmovali, kdo bo prej prišel do seska. Mati je mladičem v tem času še
pomagala pri odvajanju blata in urina. Oči so imeli še vedno zaprte.
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Graf 2: Prirast mladičev v drugem tednu starosti
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V tem obdobju starosti so v povprečju mladiči pridobili 317 g. Najmanjši prirast je bil pri psičku
M1, ki je znašal 269 g in M2, ki je znašal 275 g. Med najtežjimi pa sta bila psička M3 in M5, ki
sta na teži pridobila 378 g in 352 g.
V literaturi je navedeno, da psi med 10. in 12. dnevom starosti svojo telesno maso podvojijo.
Telesno maso je v tem obdobju podvojil le psiček M5.
Vsi psički pa so svojo telesno maso podvojili šele v 15. dnevu starosti. Največ so pridobili psički
M2 (610 g), M3 (650 g), M5 (700 g) in M6 (610 g). M1 in M4 pa sta v tem času pridobila
najmanj, 572 g oziroma 540 g.
Tretji teden
V tretjem tednu življenja so mladiči postopoma začeli odpirati oči. Pojavila se je tudi rast prvih
mlečnih zobkov. Začeli so se odzivati na različne glasove. Njihova orientacija je bila bistveno
boljša kot v preteklih dveh tednih. Med najmočnejšimi v tem obdobju so bili M2, M3 in M5, saj
so se med prvimi začeli postavljati na noge. Do konca tedna pa so samostojno stali na nogah
vsi mladiči. Med najbolj razigranimi mladiči je bil v tem obdobju M5, ki je zelo pogosto svoje
sorojence grizel po celem telesu.
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Graf 3: Prirast mladičev v tretjemu tednu starosti

Na podlagi zbranih podatkov sem ugotovila, da sta v tem obdobju ponovno največji prirast
imela psička M3 (400 g) in M5 (390 g). V povprečju so v tem času mladiči na svoji teži pridobili
370 g. V 21. dnevu starosti sta ponovno največji prirast imela M3 (1050 g) in M5 (1090 g).
Najmanjši prirast pa sta imela psička M1 (920 g) in M4 (900 g).
Četrti teden
V četrtem tednu so mladiči že samostojno hodili naokrog in raziskovali okolico. V tem obdobju
smo jih zaradi pomanjkanja mleka pri materi začeli privajati na trdo prehrano, brikete in na
vodo. Njihov sesalni refleks je bil še vedno zelo močan, zato se je samica od mladičev
velikokrat umaknila. V tem času so mladiči izločali blato in urin brez materine pomoči. Njihova
razigranost se je iz dneva v dan povečevala.

10

Mole, L.: Moji prvi pasji mladički in njihov razvoj. Žiri: Osnovna šola Žiri, 2022

2380

2500
2100
1910

2000

Teža (g)

1650
1500

1380

1770
1470

2300

2200
1990

1960

1830
1680
1550

1600

1700
1420

1400

1000
500
0
M1

M2

M3

M4

M5

M6

Mladič
7.05.2021

10.05.2021

13.05.2021

Graf 4: Prirast mladičev v četrtem tednu starosti

Ob koncu četrtega tedna starosti se je prirast v primerjavi s tretjim tednom malenkost
spremenil. Največji prirast sta imela mladič M4 (800 g) in M6 (880 g). Najmanjši prirast pa je
še vedno imela psička M1 (530 g). V povprečju so v tem tednu mladiči prirasli za 677 g. Po
enem mesecu (po 27. dneh) so vsi mladiči svojo težo potrojili. Največji prirast so imeli psički
M4 (1700 g), M5 (1870 g) in M6 (1840 g). Mladič M1 (1450 g), M2 (1610 g) in M3 (1490 g) pa
so v obdobju enega meseca imeli najmanjši prirast telesne teže.
Peti in šesti teden
Spremembe v razvoju v petem in šestem tednu starosti niso bile več tako vidne kot v prvemu
mesecu življenja. Psičke smo zaradi velike količine izločanja blata in urina ter povečane fizične
aktivnosti spuščali na dvorišče in vrt. Navajali smo jih tudi na mejo, do katere so lahko odšli.
Zmotil jih je vsak šum, ki so ga slišali. Nanj so se odzvali tako, da so začeli lajati oziroma cviliti.
Ko so se vračali nazaj v notranje bivališče, so pot do njega poiskali sami. V času igre so med
seboj renčali, lajali, se grizli in prerivali. Njihov čas počivanja se je v tem obdobju zmanjšal.
Mladiči so še vedno večkrat dnevno izkoristili materino hrano. Dnevno je približno vsak mladič
dobil tudi 100 g briketov. V šestem tednu so noči prespali v zunanjem pesjaku. Vsi mladiči so
se v tem obdobju odzvali na klic, razen psiček M6.
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Graf 5: Prirast mladičev v petem in šestem tednu starosti

V prvi polovici drugega meseca so mladiči še vedno intenzivno pridobivali na masi. V povprečju
so mladiči v petem in šestem tednu pridobili približno 1301 g. Najlažja med vsemi je bila
ponovno psička M1, njen prirast je bil 950 g. Največ pa sta v tem času pridobila psička M3
(1560 g) in M5 (1620 g). Po šestih tednih življenja se je prirast mladičev povečala za šestkrat
in je v povprečju znašala 3293 g. Najmanjši prirast sta imela psička M1 (3040 g) in M4 (2930
g). Največji prirast pa sta imela M3 (3650 g) in M5 (3790 g).

Sedmi in osmi teden
V drugi polovici drugega meseca se je psičkova telesna podoba že zelo izoblikovala.
Oblikovala se jim je glava in trup. Njihova fizična aktivnost se je v primerjavi s petim tednom
podvojila. Njihovo cviljenje med igro je bilo zelo pogosto in glasno. Zato smo jih morali v
dopoldanskem času in ponoči umakniti iz vrta v hišo, ker so bili moteči za okolico. Mleko so še
vedno jedli dvakrat dnevno, zjutraj in zvečer, več jim mati ni pustila. Ob večernih urah, ko smo
psico odpeljali na sprehod, smo s seboj vzeli dva mladiča, ki smo jih na travniku spustili, da
sta za materjo tekla približno 10 minut. Dnevno je približno vsak mladič dobil 130 g briketov.
Psički so v tem času že poznali mejo, odzivali so se na klic in ubogali so že nekatere ukaze,
npr. sedi.
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Graf 6: Prirast mladičev v sedmem in osmem tednu starosti

V tednih pred oddajo mladičev je bil še vedno vizualno zelo velik prirast mladičev. Največji
prirast sta imela mladič M3 in M5, ki je znašal 2400 g oziroma 2000 g. Najmanj pa sta v tem
obdobju pridobila M2 in M4. Oba ta v tem času pridobila 1600 g. Od rojstva do konca 8. tedna
se je rast mladičev povečala za približno desetkrat. Največji prirast sta v osmih tednih ponovno
imela psička M3 (6000 g) in M5 (5990 g). Najmanjši prirast pa sta ponovno imela M1 (4740 g)
in M4 (4500 g). M2 je v tem pridobil na telesni teži za 4810 g in M6 za 4840 g.

3.2.2 Primerjava prirasta med mladiči in samico, ko je bila mladič
Po podatkih, ki sem jih pridobila iz zdravstvene kartoteke samice (K1) (Priloga 2), sem med
seboj primerjala prirast med mladiči in njihovo mamo.
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Graf 7: Primerjava rasti mladičev in samice v osmem tednu starosti

Na podlagi grafa sem ugotovila, da je bila samica K1 od svojih mladičev lažja za najmanj 1200
g in največ 2700 g. Najverjetneje je do razlike v prirastu prišlo zaradi dedne zasnove očeta
mladičev, ki je bil od samice K1 bistveno težji. Podatkov iz zdravstvene kartoteke očeta žal
nisem pridobila. Lahko pa je do razlike pri prirastu med mladiči in K1 prišlo tudi zaradi tega,
ker je bila morda v svojemu leglu K1 izločena.

3.2.3 Rast in razvoj mladičev M2 in M6
Večina ljudi se z obdobjem rasti in razvoja mladičev do 8. tedna starosti nikdar ne sreča. Zato
sem izkoristila to priložnost in pod drobnogled vzela dva mladiča, ki sta bila vizualno zelo
podobna borderskim ovčarjem. Pri tem sem med seboj primerjala njuno rast in razvoj, krvno
sliko in vedenjske značilnosti pri novih lastnikih.
3.2.3.1 Značilnosti mladiča M2
Mladič M2 je bil samec, vizualno podoben borderskim ovčarjem, njegova barva dlake je bila
rjavo bela. Imel je podoben gobček kot njegova mati. Imel je povešana ušesa, njegov rep je
bil na konici bele barve. Njegove tačke so bile široke in dolge. Psiček je bil med najbolj
živahnimi mladiči. Zelo rad je cvilil in lagal ter grizel sorojence. Po 4. tednih se je odzival na
klic. Meje na svojem teritoriju je prepoznal že po 7. tednih starosti. Ko smo ga odpeljali na
sprehod, je neprestano sledil materi, prvi je bil tudi med tistimi, ki je odšel v potok Rakulščica.
Leglo je samec zapustil 24. 6. 2021, do takrat pa je občasno vedno poskušal sesati mleko pri
materi.
3.2.3.2 Značilnosti mladiča M6
Mladič M6 je bil samec, vizualno podoben borderskim ovčarjem, njegova barva dlake je bila
črno-bela. Imel je podoben gobček kot njegova mati. Imel je povešana ušesa, njegov rep je bil
na konici bele barve. Njegove tačke so bile dolge. Psiček je bil med najbolj mirnimi mladiči. M6
ni bil med najbolj družabnimi mladiči. Ko so njegovi sorojenci cvilili in lajali, se je mladič M6
odmaknil od njih. Psiček se je redko kdaj odzval na klic. Meje na svojem teritoriju ni vedno
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upošteval. Ko smo ga odpeljali na sprehod, je najraje sledil M2. Leglo je samec zapustil 22. 6.
2021, do takrat pa je vedno poskušal sesati mleko pri materi.
3.2.3.3 Prirast mladičev M2 in M6
Po 8. tednih sem po zbranih podatkih med seboj s pomočjo grafa primerjala prirast mladičkov
M2 in M6.
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Graf 8: Primerjava prirasta med psičkoma M2 in M6

Iz grafa lahko razberem, da sta mladiča priraščala dokaj enakomerno razen v 8. tednu starosti,
kjer je prirast glede na trendno črto odstopala približno za 700 g. Vzrok za odstopanje teže je
lahko bila povečana fizična aktivnost in zmanjšan vnos hranil. Kljub temu pa lahko z grafa
razberemo, da je lepši prirast imel psiček M2.
3.2.3.4 Krvna slika M2 in M6
Za pomoč pri branju izvida krvne slike (Priloga 3 in Priloga 4) sem se obrnila na veterinarsko
kliniko Ajdovščina, kjer so mi razložili vzroke za odstopanje vrednosti fosfata, kalcija, ALP in
ALB ter morebitne posledice zaradi previsokih oziroma prenizkih vrednosti.

Mladiček M2
IP in Ca: Povečane vrednosti fosfata in kalcija v krvi. Ponavadi ju povezujejo skupaj, njuno
delovanje v telesu je povezano. Če sta močno povečana, lahko kaže na izplavljanje kalcija iz
kosti in posledično bolj krhke kosti. Ta izplavljeni kalcij se nato nalaga na notranje organe in
vodi v mineralizacijo mehkih tkiv v telesu. To lahko dodatno ugotovimo z rentgenskim slikanjem
kosti in notranjih organov. Do tega pojava ponavadi pride pri živalih, ki imajo kronično bolezen
ledvic in zastrupitev z vitaminom D, kar je zelo redko.
ALB: albumin je protein, ki nastaja v jetrih in ga potem druge celice v telesu porabljajo za
presnovo in rast.
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Lahko je zmanjšan zaradi:











neprimerne prehrane, ki je revna z beljakovinami,
rakavih bolezni,
bolezni črevesja, kjer se izgubljajo proteini,
bolezni ledvic,
bolezni jeter,
infekcij,
vnetja trebušne slinavke,
močnih krvavitev,
pretirane tekočinske terapije,
opekline.

ALP: alkalna fosfataza je običajno povečana
 pri mladih živalih,
 pri določenih pasmah,
 pri kroničnem stresu.
ALB/GLB: povezan z ALB. Je razmerje albuminov v primerjavi z globulini. Oboje so proteini
krvne plazme, globulini so protitelesa. Tu nam kaže na pomanjkanje albuminov v primerjavi z
drugimi beljakovinami.
Ostali parametri, ki odstopajo od povprečja, so povezani s krvnimi telesci. Znižane vrednosti
so lahko znak slabokrvnosti, ki lahko nastane zaradi:
 krvavitev,
 parazitov,
 slabe prehrane,
 bolezni ledvic,
 bolezni kostnega mozga,
 pasje kuge,
 zdravil, ki vplivajo na nastanek rdečih krvničk,
 klopnih boleni,
 raznih zastrupitev …
Mladiček M6

IP in Ca: povečane vrednosti inorganski fosfata in kalcija v krvi. Ponavadi ju interpretiramo
skupaj, saj je njuno delovanje v telesu povezano.
V tem primeru gre za blago povišane parametre, zato lahko posumimo, da je povečanje zaradi
normalnih dejavnikov in niso povezani z boleznijo. Sem sodijo:
 kri, odvzeta po obroku in zaradi hrane narastejo parametri v krvi;
 blago povečani parametri so tudi pri mladičkih;
 povečanje rastnega hormona, ki poveča resorpcijo fosfata in kalcija iz hrane.
ALP: alkalna fosfataza je povečana
Normalno je lahko povečan:
 pri mladih živalih,
 pri določenih pasmah,
 pri kroničnem stresu.
Ostali parametri, ki odstopajo od povprečja, so povezani s krvnimi telesci in so lahko znak
slabokrvnosti. Vzroki za to odstopanje so zapisani pri mladiču M2.
3.2.3.5 Primerjava pridobljenih podatkov med M2 in M6
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V nadaljevanju sem v tabeli prikazala različne lastnosti in značilnosti M2 in M6 ter jih primerjala
med seboj v obliki tabele.
Tabela 1: Primerjava lastnosti in značilnosti M2 in M6

Lastnost/značilnost

M2

M6

Barva dlake

rjavo-bela

črno-bela

Prirast

zmerno sorazmerno

zmerno sorazmerno

Privajanje na trdo hrano

brez težav

brez težav

Odziv na klic

zelo pogosto

redko

Poznavanje meje

po 7. tednu

redko

Družabnost

zelo pogosto

redko

Cviljenje (lajanje)

pogosto

redko

Grizenje

pogosto

redko

Sesanje mleka

vse do odhoda k novim vse do odhoda k novim

Privajanje na sprehod
Da

znak

ob

lastnikom

lastnikom

pogosto brez težav

redko brez težav

prihodu zelo pogosto

redko

neznanca
Razumevanje z otroki

zelo dobro

zelo dobro

Krvna slika (odstopanje)

fosfor, kalcij, ALB

fosfor, kalcij, ALP

Glede na zgornje kriterije lahko rečem, da je med razvojem v pozitivnih lastnostih bistveno
bolj izstopal mladič M2. Ali so se te lastnosti prenesle tudi k novim lastnikom, pa sem preverila
s pomočjo lastnikom zastavljenih vprašanj.

3.2.4 Rezultati intervjuja
Intervju sem z novim lastnikom M2 in M6 opravila v živo. Odgovore sem si zabeležila na list
papirja, kasneje pa sem jih prenesla v raziskovalno nalogo. Lastnosti in značilnosti psa M2 in
M6 sem vnesla v Tabelo 2 in svoje ugotovitve, pridobljene preko ankete, tudi pokomentirala.
Tabela 2: Lastnosti in značilnosti mladičkov M2 in M6 po 6 mesecih starosti

Vprašanja

M2

M6

Ime psa

Roni

Tom

Okolje v katerem živi pes

Kmečko okolje

Kmečko okolje

Težave pred prihodom

Ne. Hitro je se ujel z Ne.
domačim psom Lulu

Hitro je

se

ujel

z

domačim psom Luksom
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Umirjen,
Karakter psa

prijazen,

igriv,

Ljubezniv, prijazen, priden vedno ob lastniku, ko je v
njegovi bližini

Upoštevanje ukazov

Delno

Uhajanje od doma

Ne

Znak ob prihodu neznancev

Da, laja

Ne

Zelo dobro

Zelo dobro

Da

Da

Razumevanje s preostalimi
domačimi živalmi
Ali ima rad otroke?
Okolje čez dan in čez noč

V pasji uti in/ali v hišnih
prostorih

Delno
Da, ampak zgolj takrat, ko od
doma uide tudi 13. letni Luks

V garažnih prostorih

Cviljenje ponoči

Ne

Ne

Prehrana

Mešana

Mešana

Uničenje predmetov

Dve kopi, škatlo za drva, Zelo
čevelj

veliko

čevljev,

električne žice, stol itd.

Po šestih mesecih starosti mladiča M2 in M6 sem intervjuvala (Priloga 1) nove lastnike, kjer
sem hotela pridobiti podatke o določenih značilnostih in lastnostih kužkov. Iz odgovorov, ki so
zbrani v Tabeli 2, lahko razberem, da imata psička M2 in M6 zelo podobne lastnosti, razen da
kuža M2 zaenkrat zalaja, ko se hiši približa neznanec. M6 pa ima v primerjavi z M2 večje
težave z grizenjem (uničevanjem) lastnikovih predmetov.
V primerjavi z lastnostmi matere K1 sta kužka M2 in M6 zelo podobna svoji mami.

3.2.5 Krvna slika za ugotavljanje pasem pri samici K1
Za pomoč pri branju izvida krvne slike (Priloga 5) sem se najprej obrnila na Veterinarsko
fakulteto v Ljubljani. Tam nisem dobila odgovora, zato sem se nato obrnila na veterinarsko
ambulanto Trata v Škofji Loki, kjer mi ravno tako niso znali razložiti dobljenih rezultatov. So mi
pa še sami poskusili priklicati Veterinarsko fakulteto v Ljubljani in dobili odgovor, da se iz
dobljenih rezultatov ne da odčitati, katera pasma je samica K1 in da so rezultati zgolj namenjeni
za primerjavo krvnih slik drugih psov. Škoda, ker tega ne jaz ne veterinarska klinika Trata
nismo vedeli, saj z opravljeno analizo nisem dobila želenih rezultatov.
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4. RAZPRAVA
Po dobrih dveh mesecih brejosti je naša psička Kala (K1) skotila šest mladičev. Ob skotitvi je
psica nagonsko sama pregriznila popkovino in pretrgala plodovni mehur ter jim sčistila ustno
in nosno votlino. V prvemu tednu življenja so psički večina dneva prespali, njihove oči so se
odprle šele v tretjem tednu njihovega življenja. Ob rojstvu so mladiči v povprečju tehtali slabih
480 g. Po desetih dneh je bil njihov prirast nižji, kot je navedeno v literaturi. V tem obdobju se
je masa podvojila le psičku M5. V četrtem tednu so mladiči že samostojno hodili naokrog in
raziskovali okolico. Po osmih tednih starosti sta največji prirast imela mladiča M3 in M5.
Mladiča M2 in M6, ki sem jih v nadaljevanju naloge vzela pod drobnogled, sta v tem obdobju
tehtala 5300 g.
Mladiča M2 in M6 sta bila po karakterju med seboj zelo različna. Kljub temu sta se med seboj
najbolje razumela. Karakter, ki sta ga imel psiček M2 in M6, je še vedno prisoten pri novih
lastnikih. Izzvenelo je zgolj cviljenje. Krvna slika mladičev M2 in M6, ki je bila opravljena v
drugem mesecu starosti, je malenkost odstopala od povprečja. Največje odstopanje je imela
vrednost fosfata, kalcija, albumina in encimov. Vzroki za odstopanje so lahko različni na primer
stres, notranje vnetje, neprimerna prehrana itd. Če bi imela možnost spremljati njuno
zdravstveno stanje naprej, bi bilo po določenem času ponovno potrebno preveriti krvno sliko.
Pri novih lastnikih psička Roni (M2) in Tom(M6), ki živita v zelo podobnih okoljih in imata
podobno prehrano, vizualno delujeta zdrava, tako kot takrat, ko sta bila pri svoji materi.
Pri krvni sliki za ugotavljanje pasme, žal zaradi napačne analize, do željenih podatkov nisem
prišla.
V nalogi sem si zastavila tudi šest različnih hipotez:
Pri prvi hipotezi sem predvidevala, da bodo psički po dveh mesecih tehtali toliko kot njihova
mati v istem času starosti. Hipotezo zavračam, saj so bili vsi mladiči težji v primerjavi z njihovo
mamo. Vzrok za to bi bilo lahko njeno zdravstveno stanje, saj ob prihodu k nam imela pljučnico.
Lahko pa da je bila v svojem leglu izločena od ostalih mladičev.
Pri drugi hipotezi sem predvidevala, da bodo mladiči pred osmim tednom prenehali jesti
materino mleko. Tudi to hipotezo zavračam, saj so mladički še vedno vse do odhoda občasno
jedli pri njej.
Tretjo hipotezo potrjujem, saj sta mladiča M2 in M6 imela v osmih tednih zelo enakomeren
prirast.
Pri četrti hipotezi sem predvidevala, da bodo novi lastniki želeli samico, ker so bolj ubogljive.
Tudi to hipotezo potrjujem, saj je bilo najprej povpraševanje po samici.
Pri peti hipotezi sem predvidevala, da bom s pomočjo genskega testa pridobila podatke, katera
pasma prevladuje pri samici K1. To hipotezo zavračam, saj s krvno sliko, ki je bila opravljena
na Veterinarski fakulteti v Ljubljani, nisem pridobila željenih podatkov.
Moje zadnje predvidevanje je bilo, da bosta psička s podobo border collia (M2 in M6) hitro
učljiva in družabna. To hipotezo potrjujem pri mladiču M2, pri mladiču M6 pa jo delno potrjujem,
saj slednji še vedno ne pozna meja in ne opozori, kadar k hiši pride neznanec.
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5. ZAKLJUČEK
Pri pregledu literature sem se veliko naučila o izvoru psov, dodobra sem spoznala njihove
vedenjske značilnosti in čutil ter jih primerjala s praktičnim delom. Ugotovila sem, da je veliko,
kar je zapisano v knjigah tudi skladno s prakso. Na primer samica (K1) je bila breja 62 dni, v
literaturi pa je navedeno, da v povprečju brejost traja okoli 63 dni. Samica K1 je tudi sama
poskrbela, da so mladiči ob rojstvu pričeli dihati. Tudi vedenjske značilnosti in prirast so bile
zelo podobna pri vseh psičkih, kot je bilo navedeno v teoretičnem delu naloge itd.
V splošnem sem ugotovila, da pasji mladički potrebujejo veliko skrbi tudi s strani lastnika,
največ v drugem mesecu starosti, ko smo morali za njimi počistiti ves urin, blato, jim dajati
najmanj trikrat dnevno trdo hrano, biti vseskozi v njihovi družbi itd.
V času njihovega odraščanja sem bila pozorna na njihovo obnašanje, prirast in hranjenje.
V primeru, da bom še kdaj imela možnost skrbeti za mladičke, se bom potrudila, da v kontaktu
ostanem z vsemi novimi lastniki in ne samo s tremi, saj je zanimivo videti in slišati, kako psi
prenesejo svoje vedenjske značilnosti in druge lastnosti v nova okolja.
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7. PRILOGE
Priloga 1: Vprašalnik za intervju

1. Kako je ime vašemu psu?
2. V kakšnem okolju živi vaš pes?
3. Ali ste imeli kakšne težave, ko je pes prišel k vaši hiši?
4. Kakšen je vaš pes po karakterju?
5. Katere ukaze pozna vaš pes? Ali jih upošteva v celoti?
6. Ali vam pes kdaj uide? Če da, po kolikšnem času se vrne nazaj k hiši?
7. Ali vaš pes da znak, ko se k hiši približa neznanec? Ali je pri tem napadalen?
8. Ali se vaš pes razume z vašimi preostalimi domačimi živalmi, ki jih imate na kmetiji?
9. Ali ima rad otroke?
10. Kje vaš pes preživi dneve in noči?
11. Kakšno prehrano vaš pes uživa?
12. Ali vaš pes ponoči cvili?
13. Koliko predmetov vam je vaš pes že razgrizel?
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Priloga 2: Zdravstvena kartoteka samice (K1)
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Priloga 3: Krvna slika psička M2
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Priloga 4: Krvna slika psička M6
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Priloga 5: Krvna slika za preverjanje pasme psa
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