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1

UVOD

Lovski pes je pomemben člen lova in pri tej dejavnosti ga moramo spodbujati, hkrati pa
tudi varovati. Je nepogrešljiv lovski zaveznik, ki bo za lovca naredil vse, tudi kadar bi s
tem ogrozil lastno življenje. Nesreče med lovom, ki privedejo do poškodb ali celo poginov
psov, so neizogibne, vendar se lahko njihova pogostost s pravilnimi ukrepi in znanjem
vodnika psa zmanjša. Vodnik lovskega psa je dolžan preprečiti nepotrebno trpljenje in
bolečine psa.
V tem diplomskem delu so predstavljene najpogostejše poškodbe, ki so jih utrpeli lovski
psi med izvajanjem lova. Z anketnim vprašalnikom za vodnike lovskih psov smo želeli
ugotoviti stanje (število in vrste poškodb) in vzroke za poškodbe v Sloveniji.
2
2.1

PREGLED OBJAV
LOVSKE PASME PSOV IN NAČINI LOVA S POMOČJO PSOV

2.1.1 Lovska kinologija in lovski pes
V lovske namene se lahko uporabljajo samo pasemski psi oz. psi z rodovnikom. To so psi,
ki se skotijo po načrtnem parjenju psov znotraj priznane pasme in natančno poznamo
njihov izvor. Ti psi so vpisani v rodovno knjigo pri Kinološki zvezi Slovenije in imajo svoj
rodovnik – dokument o izvoru (Leskovic, 2012). Med vzgojo morajo lovski psi pridobiti
pozitivno oceno zunanjosti (Mali, 2003) in opraviti preizkus naravnih zasnov t. i. PNZ, da
s tem pokažejo svojo lovsko uporabnost, ki jo kasneje izpolnjujejo z nalogami v lovski
praksi (Lovska kinologija, 2017).
2.1.2 Pasemske skupine lovskih psov glede na uporabnost
Mali (2003) navaja, da se lovske pasme psov delijo glede na namen uporabe v lovišču.
Glede na lovsko uporabnost jih delimo na naslednje delovne skupine: jamarji, goniči,
krvosledci, ptičarji, šarivci in prinašalci (Leskovic, 2012).
2.1.2.1 Jamarji
Jamarji so bili že od vsega začetka namenjeni za delo pod zemljo t. i. jamarjenje (Mali,
2003). So dominantni in samostojni psi, vzrejeni za pregon lisice ali jazbeca iz brloga
(Hegewald – Kawich, 2011). Mali (2003) in Leskovic (2012) trdita, da je naloga jamarjev
izslediti jazbeca ali lisico v rovu, ga/jo tam zadaviti in privleči na plano ali iz rova izgnati.
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2.1.2.2 Goniči
Goniči sodijo med najstarejše pasme lovskih psov, ki pogosto sodelujejo na skupinskih
lovih (Cvenkel in Podgornik, 1989). Njihova glavna naloga je iskanje male dlakaste divjadi
(zajca in lisice) po topli sledi (tj. sveža sled divjadi) in glasna gonja (Mali, 2003). Gonijo z
veliko zagretostjo, v tropu ali posamično z lovcem (Hansen – Catta, 2003). Leskovic
(2012) navaja, da je pri goničih zaželena tudi glasna gonja divjih prašičev. So
temperamentni psi, a so zaradi privrženosti topli sledi nezanesljivi krvosledci (Mali, 2003).
2.1.2.3 Krvosledci
Krvosledci ali barvarji so namenjeni zasledovanju obstreljene divjadi (Mali, 2003). Po
krvni sledi so sposobni najti ranjeno divjad in z glasnim laježem na to opozoriti lovca
(Hegewald – Kawich, 2011). Leskovic (2012) navaja, da krvosledci izsledijo ranjeno
divjad po hladni sledi, tj. sled obstreljene divjadi, ki je stara več ur ali celo več dni (Mali,
2003) in jo, v primeru, da je še živa, gonijo, da obnemore oz. zadržijo do prihoda lovca.
Mali (2003) navaja, da sta zaradi prirojenih lastnosti specialista za krvno sled bavarski in
hanovrski barvar.
2.1.2.4 Ptičarji
Ptičarji so namenjeni predvsem za lov na malo pernato poljsko in vodno divjad. Lovci jih
uporabljajo za lov pred puško. Psi med tekom iščejo divjad z dvignjeno glavo (Mali,
2003). Ob najdbi divjadi z negibno stojo in dvignjeno sprednjo nogo to nakažejo lovcu. Na
ukaz nato divjad splašijo, po lovčevem strelu jo poiščejo in prinesejo (Hegewald – Kawich,
2011).
2.1.2.5 Šarivci
Šarivce lovci uporabljajo pri šarjenju in grmarjenju. To je način lova, pri katerem psi iščejo
malo divjad in jo glasno izganjajo pred lovca, ki je oddaljen največ 30 do 40 metrov. Po
strelu morajo divjad prinesti pred lovca (Mali, 2003).
2.1.2.6 Prinašalci
Glavna naloga prinašalcev je iskanje in prinašanje ustreljene male divjadi. Med lovom
stojijo ob lovcu, po streljanju mu divjad prinesejo eno za drugo, saj si zapomnijo kraj,
kamor je ustreljena divjad padla. Prirojeno imajo voljo do prinašanja, so izredno
vodoljubni psi, primerni za lov na vodno perjad (Mali, 2003).
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2.1.3 Število lovskih psov v Sloveniji
Leta 2016 je skupno število lovskih psov v Sloveniji znašalo 4258 (slika 1). Od tega je bilo
registriranih 1905 goničev, 765 jamarjev, 634 šarivcev, 546 ptičarjev, 361 krvosledcev in
47 prinašalcev (Burnik, 2017).

Slika 1: Zastopanost pasemskih skupin lovskih psov v Sloveniji v letu 2016 v odstotkih (Burnik, 2017)

2.1.4 Načini lova s pomočjo lovskih psov
Lov je bil za človeka vedno pomemben, v prazgodovini mu je zagotavljal večinski vir
hrane. Že Grki so razvili različne načine lova na divjad, pri katerih so sodelovali tudi psi
(Češarek, 2010). Naši predniki so že pred več kot stoletjem začeli z načrtno vzrejo psov,
namenjenih za lov. Danes poznamo različne načine lova na divjad s pomočjo psa. Pri
posameznem načinu lova sodelujejo različne pasme psov, ki imajo določene prednosti in z
njimi povezane naloge (Mali, 2003).
Po navedbah Pravilnika o uporabi lovskih psov v loviščih (2002) se oblike lova z lovskimi
psi delijo na: iskanje ranjene divjadi (IRD), lov v gozdu (LG), poljski lov (PL) in lov na
vodno divjad (LVD). Pri njih sodelujejo lovski psi iz različnih pasemskih skupin z
opravljenimi določenimi preizkušnjami.
2.1.4.1 Iskanje ranjene divjadi
Iskanje ranjene divjadi oz. krvosledništvo je način lova, kjer pes išče obstreljeno oz.
ranjeno divjad s pomočjo sledi. To nalogo opravljajo preizkušeni psi krvosledci (Lovska
kinologija, 2017).
Vodnik na sledu živali lovskega psa naveže na sledni povodec in pes sledi ranjeni divjadi z
gobcem pri tleh. Pomembno je, da ga sveža sled druge divjadi ne zmede (Kovač, 1989).
Ob koncu zasledovanja vodnik psa spusti s povodca, ob glasnem laježu pes prepreči beg
divjadi do prihoda vodnika (Hansen-Catta, 2003).
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2.1.4.2 Lov v gozdu
To so vsi načini lova, ki se izvajajo na območju gozda. Najpogostejša sta brakada in
jamarjenje (Mali, 2017).
Za lov v gozdu oz. gozdno delo se uporabljajo naslednje pasemske skupine: goniči, brakjazbečarji, jamarji, ptičarji, šarivci in prinašalci (Pravilnik o uporabi …, 2002). Pri tem
načinu lova je najbolj pomembno, da lovski pes vztrajno in glasno goni (Mali, 2017).
Brakada je skupinski lov, kjer sodelujejo vsaj trije lovci strelci in vsaj dva lovska psa, ki
glasno gonita (Cvenkel in Podgornik, 1989). V Sloveniji je na brakadi dovoljeno loviti
malo divjad, lisico, vrano, šojo, srako in divjega prašiča (Češarek, 2010).
Jamarjenje je način lova, kjer lovci lovijo lisico ali jazbeca s pomočjo izurjenega psa
jamarja (Češarek, 2010). Pri nas je šolanje jamarjev na živo vabo po Zakonu o divjadi in
lovstvu (2004) prepovedano.
2.1.4.3 Poljski lov
Poljski lov je lov na malo poljsko divjad. K poljski divjadi štejemo poljskega zajca, poljsko
jerebico in fazana (Hafner, 2012).
Pri poljskem lovu se uporabljajo psi naslednjih pasemskih skupin: ptičarji, šarivci, jamarji
in prinašalci (Pravilnik o uporabi …, 2002). Lovci najpogosteje uporabljajo ptičarje in
šarivce. Pri lovu na malo poljsko divjad je obvezno uporabljati vsaj enega lovskega psa
(Zakon o divjadi in lovstvu, 2004).
Pri lovu na malo poljsko divjad ptičar izvoha divjad in jo s trdno stojo nakaže vodniku ali
lovcu. Na ukaz jo prežene iz njenih skrivališč, ko divjad pade, jo na ukaz prinese pred
lovca. Šarivec lovca z živahnimi gibi opozori na divjad, ki jo na ukaz glasno požene
(Hafner, 2012).
2.1.4.4 Lov na vodno divjad
Za vse načine lova na vodno divjad se uporablja ptičarje, šarivce, jamarje in prinašalce
(Pravilnik o uporabi …, 2002).V Sloveniji se pri lovu na vodno divjad največkrat upleni
raco mlakarico.
Lov na raco mlakarico se izvaja s pomočjo lovskega psa, po navadi ptičarja ali šarivca.
Lovski pes šari po ločju ali globoki vodi, išče race, jih dvigne v zrak ter uplenjene
zanesljivo poišče in prinese vodniku (Raca mlakarica, 2017).
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2.2

POŠKODBE LOVSKIH PSOV

Poškodba je sprememba, prizadetost tkiva, organa, organizma zaradi nenadnega delovanja
zunanje sile (SSKJ, 2017). Poškodbe, ki so jim lovski psi podvrženi, so v večini primerov
mehanične (Mali, 2017). Te poškodbe so posledica delovanja mehanične sile, npr. sile
pritiska, vleka, upogiba, zasuka ali strižne sile (Travmatologija, 2017). Znane so tudi
biokemične poškodbe organizma, ki jih povzročijo zastrupitve (Mali, 2017).
Najpogostejši vzroki za poškodbe lovskih psov so: napad ranjene divjadi, zahteven teren,
pretep med psi med izvajanjem lova, ustrelitev z lovskih orožjem, trk z vozilom in
zastrupitev zaradi stika z močeradom. Obstajajo tudi primeri poškodb lovskih psov, ki se
zgodijo iz neznanih vzrokov in jih ne moremo pojasniti (Mali, 2017).
2.2.1 Poškodbe zadane s strani ranjene divjadi
Poškodbe, ki jih lovskemu psu prizadene divjad, so pri lovu najpogostejše. Do njih
običajno pride, ko se lovskemu psu zoperstavi oslabela ali ranjena divjad, ker ni sposobna
pobegniti, kot to storijo zdrave živali (Mali, 2017).
Pri napadu parkljaste divjadi, najpogosteje divjega prašiča ali jelena (Mali, 2017), pes utrpi
raztrganine, zmečkanine in zlome, ki jih divjad lovskemu psu lahko zada z rogovjem,
parklji ali zobovjem. Pri tem nastanejo obsežne zunanje, lahko tudi notranje krvavitve
(Mali, 2003). Kadar psa napade jelenjad, so posledica zdrobljene in zlomljene kosti. Vrsta
poškodbe je odvisna od načina pristopa psa. Kadar pes skače v zadnji del živali, ga jelenjad
poškoduje z udarcem parkljev, v primeru skoka proti glavi pa z rogovjem. Manjši psi se
poškodujejo tudi ob padcih na tla, ker jih jelenjad z rogovjem vrže v zrak (Mali, 2017). V
primeru, da pes, ki je utrpel raztrganino ali zmečkanino, ni bil primerno oskrbljen, se lahko
kasneje pojavijo vnetja in odmiranje prizadetih tkiv (Mali, 2003). Pri soočenju z divjim
prašičem je lovski pes največkrat napaden v prsni koš, zadnje okončine in trebuh (Ko in
sod., 2010). Divji prašič psa zabode s čekani, najobičajneje v vrat. To je lahko za psa
usodna poškodba (Wild pigs …, 2009).
Mala divjad, npr. lisica ali jazbec, lovskemu psu običajno povzročita manjše ugrizne rane
(Mali, 2017). Čeprav ugriznine na površini kože niso obsežne, so lahko poškodbe tkiv v
globini resnejše. Poškodovani so lahko podkožno tkivo, žile, živci in mišice. Ob ugrizu se
v rano prenesejo umazanija in klice, ob napadu divjadi je možna tudi okužba s steklino
(Mali, 2003).
2.2.2 Poškodbe zaradi zahtevnega terena
Za lovskega psa je zahteven teren vsak teren, ki ga ni vajen oz. ga zaradi neprilagojenosti
ni sposoben prehajati. To je tudi teren, na katerem so različne ovire, kot so pečine, jarki,
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skale, suhe drevesne veje, trnje, gosto grmičevje (slika 2), ostri predmeti (žeblji, bodeča
žica, steklo) ipd. K zahtevnemu terenu štejemo tudi ledeno mrzlo vodo ter ledeno in snežno
podlago, dodaja Mali (2017).
Manjšim poškodbam zaradi zahtevnega terena so najbolj izpostavljene pasje blazinice.
Največji dejavnik tveganja za težave s krvavečimi blazinicami je skalnata in groba
površina terena. Pri stiku pasjih stopal s poledenelo snežno podlago se psu na dlako med
prsti naberejo grudice ledu, ki lahko ovirajo njegovo gibanje (Carty, 2010). Psom, ki
nimajo utrjenih blazinic, ob nenadni preobremenjenosti med lovom lahko odstopi vrhnja
rožena plast blazinic, kar privede do krvavenja blazinic (slika 3) (Mali, 2017). Takšne
poškodbe stopal so večkrat posledica kremenčastih tal, posebej v ledenih razmerah
(Houlton, 2008). Houlton (2008) kot pogoste manjše rane na tacah, poleg porezanih
blazinic, omenja tudi razcepljene kremplje in trne v blazinicah.

Slika 2: Labradorec med lovom v gosti podrasti
(Houlton, 2015)

Slika 3: Krvaveče blazinice
(Mali, 2017)

Odrgnine in praske, predvsem okrog oči, lovski psi utrpijo pri lovu skozi koruzna polja
(Houlton, 2015). Povzročijo jih tudi semena in drugi ostri delci, ki zaidejo v kotičke oči ali
pod veke lovskih psov (slika 4). Praske in odrgnine trebuha in notranjega dela stegen
povzročijo trave, trni in praproti. Tovrstne poškodbe se zaradi gostega in polomljenega
grmovja pojavljajo tudi na zapestjih lovskih psov (Hazards in the grouse woods, 2013).

Slika 4: Trn črnega trna v očesu (foto: Gould, cit. po Houlton, 2015)
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Med lovom po visoki travi lovski psi lahko vdihnejo nazobčana semena trav, ki zaidejo v
pljuča, kar lahko privede do nabiranja tekočine v pljučih. Taka nezdravljena poškodba
lahko povzroči pljučnico (McKean, 2017). Mali (2017) dodaja, da tujki, ki zaidejo v nosno
votlino, lahko povzročijo kronično vnetje nosnice.
Pri vbodnih ranah plitvejše vbodnine zadajo trni, ostre veje in kovinski predmeti. Plitvejše
vbodnine niso nevarne, po navadi se zacelijo same (Mali, 2003). Pogosto se lovskim psom
trni zapičijo med prste (Mali, 2017). Globoke vbodnine so v večini primerov okužene z
bakterijami, zato je potrebna veterinarska pomoč. Vbodne rane se velikokrat sploh ne
opazi, le prizadeti del je otekel in ob dotiku boleč (Mali, 2003). Vbodne rane v blazinice in
gležnje povzročijo gnijoči hlodi s suhimi vejami in oleseneli pleveli. Tujki, ki jih psi dobijo
v druge dele telesa, npr. v gobec, nos, vrat, grlo, ne ogrožajo življenja psa (Hazards in the
grouse woods, 2013). Do hujših vbodnih ran po navadi pride, ko lovski pes med sledenjem
divjadi preskoči podrto deblo in se s prsnim delom natakne na suho štrlečo vejo (Mali,
2017). McKean (2017) opisuje primer, ko se je lovski pes ob preskoku debla nabodel na
ostro vejo oglodano od bobra in zaradi izkrvavitve poginil.
K pogostejšim poškodbam pri lovu na zahtevnem terenu sodijo ureznine (slika 5), ki po
večini poškodujejo zapestja prednjih nog in šape prednjih ter zadnjih nog. Pri teh
poškodbah pes običajno krvavi iz blazinic, vendar nevarnosti izkrvavitve skoraj ni. Bolj
nevarne so globoke ureznine, kar je ob poškodbi krvnih žil za žival lahko usodno (Mali,
2003). Manjše ureznine povzročijo trni grmovja in robidovja, ki pogostokrat prizadenejo
ušesa španjelov (slika 6) (Houlton, 2015). Pri lovu skozi gosto podrast lovskemu psu tujki
lahko zaidejo tudi v zunanji sluhovod (Mali, 2017).

Slika 5: Manjša ureznina na trupu (Mali, 2017)

Slika 6: Manjša ureznina na uhlju (Houlton, 2015)

Raztrganine največkrat povzročijo ostri predmeti, kot so steklo, kovina, štrleči žeblji,
žičnate ograje in bodeča žica. Znan je primer, ko je lovski pes utrpel raztrganino dimelj,
ker je ob preskoku napačno ocenil višino bodeče žice (Houlton, 2015).
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Lovski psi, ki prinašajo vodno divjad iz vode, tvegajo utopitev zaradi močnega toka reke
oz. ledeno mrzle vode, ki lahko povzroči krče mišic (McKean, 2017).
2.2.3 Poškodbe zaradi pretepov med psi
Do pretepov med psi na splošno prihaja zaradi boja za krmo, igrače, teritorij, pozornost ali
zaradi preusmeritve agresije (Kako preprečiti in ustaviti pasji pretep, 2014). Do pretepov
med lovskimi psi pa po navadi pride zaradi medsebojne netolerance ali lovskega nagona,
ko se na lovu borijo za uplenjeno žival (Mali, 2017). Rane, povzročene zaradi pretepa med
psi, so odvisne od načina pretepa. Lovski psi se spopadejo z gobcem proti gobcu (Overall,
1997, cit. po Ko in sod., 2010), zato je najbolj pogost del poškodovan zaradi pretepa med
psi prsni koš (Shamir in sod., 2002).
2.2.4 Poškodbe zaradi ustrelitev z lovskim orožjem
Lahko se zgodi, da lovski pes postane žrtev strelnega orožja. Do strelnih ran po navadi
pride zaradi lovčeve zamenjave psa z divjadjo oz. prenagljenosti ali zaradi nesrečnega
slučaja. Strelne rane pri rjavih pasmah psov so običajno posledica strela zaradi zamenjave
za divjad. Včasih se zgodi, da lovec hoče psa zaščititi pred podivjano divjadjo in ustreli
psa, ki v danem trenutku zamenja položaj pred puško (Mali, 2017). Znani so primeri
ponesreči ustreljenih psov med bojem z divjim prašičem (Ko in sod., 2010).
Rane, povzročene s krogelnimi izstrelki, se odražajo kot obsežne raztrganine (slika 7)
(Mali, 2003). Pri strelnih ranah pogosto pride do zaprtega pnevmotoraksa, katerega
simptomi so močno oteženo dihanje, modrikasta sluznica in razširjena stoja prednjih tac, ki
lovskemu psu olajšuje dihanje (Bukovec, 2017). Poškodbe, povzročene s šibrami, so manj
nevarne (Mali, 2003). V primeru strelne rane, povzročene s kroglo, je zaradi zaustavitve
krvavitve nujen obisk pri veterinarju. Če je bil pes ustreljen s šibrovko (slika 8), je
potrebno rentgensko slikanje, da se preveri mesto šiber (Lovački psi i ozljede u lovu,
2007).

Slika 8: Rentgenska slika lovskega psa prestreljenega
s šibrami (Martić, cit. po Lovački psi i …, 2007)

Slika 7: Manjša vstopna in zelo obsežna izstopna
rana (Valentinčič, cit. po Strelna rana …, 2017)
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2.2.5 Poškodbe zaradi trkov z vozili
Ko lovskega psa med lovom vodi nagon in nenamerno steče čez cesto, ga lahko povozi
vozilo (Houlton, 2015). Trki z vozili lahko lovskim psom zadajo nevarne poškodbe
notranjih organov, kar se težko opazi. Bolj očitni so zlomi kosti in zunanje poškodbe (slika
9), npr. odrgnine in raztrganine kože (Mali, 2003). Pri notranjih poškodbah se pojavijo
naslednji simptomi: oteklina, bolečina, sprememba barve kože zaradi podplutbe, povišana
temperatura okrog poškodovanega dela (Rane i ozljede pasa, 2017). Močan top udarec ob
trku povzroči pritisk, ki najpogosteje poškoduje pljuča, jetra, vranico in ledvice (Mali,
2003). Ob poškodbi stene prsnega koša ali pljuč pride do pnevmotoraksa (Bukovec, 2017),
ki je viden na sliki 10 – nakopičen zrak v prsni votlini se na rentgenskem posnetku odraža
kot izrazito temna senca, zaradi česar je mogoče videti zgolj srčno mišico in manjši del
stisnjenega pljučnega tkiva – svetla senca (Mali, 2017). Posledica pnevmotoraksa je
nezmožnost krčenja in širjenja pljuč in huda dihalna stiska (Bukovec, 2017). Znaki šoka in
krvavitev se lahko pojavijo šele kasneje. Ob prometni nesreči, padcih z višine ali udarcih s
predmetom je nujen pregled pri veterinarju (Mali, 2003).

Slika 9: Poškodba zadnje tace ob trku z
vozilom (Mali, 2017)

Slika 10: Rentgenska slika, na kateri je viden
pnevmotoraks (Bukovec, 2017)

Mali (2017) navaja primere močnega nagona lovskega psa, ki sledi divjadi tudi po
železniških tirih. Pes ob tem ne opazi in ne sliši prihajajočega vlaka niti klica vodnika, kar
se za psa konča usodno.
2.2.6 Zastrupitev zaradi stika z močeradom
Mali (2003) navaja, da je močerad rumeno-črna dvoživka svarilne barve z namenom, da
odvrača živali, kar velja tudi za večino psov. Kadar pes vseeno iz radovednosti ugrizne v
močerada ali ga poliže, se to za psa lahko konča usodno, saj toksični alkaloidi, ki jih
močerad izloča skozi kožo, vplivajo na centralni živčni sistem sesalcev – povzročajo
nenadne, ponavljajoče se krče mišic, hiperventilacijo, aritmijo in paralizo. Zaradi dihalne
paralize lahko pride do zadušitve. Najpogostejši znaki zastrupitve pri psu so krči, drgetanje
mišic, prekomerno slinjenje in težko dihanje (Erjavec in sod., 2017).
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Zaradi naglo napredujočih simptomov in posledično pogostega pogina psov ob zastrupitvi
jih večina ne pride do veterinarja pravočasno ali poginejo kmalu po prihodu k veterinarju
(Erjavec in sod., 2017). Podatkov o zastrupitvah z alkaloidi je zelo malo, odstotek
preživelih psov v veterinarskih ambulantah je majhen. Erjavec in sod. (2017) navajajo
dokaj osamljen primer zastrupljenega lovskega psa, ki je zaradi hitre veterinarske oskrbe
preživel. Ob tem poudarjajo, da je ob stiku psa z močeradom ključno, da psu takoj speremo
gobec z vodo, kar prepreči nadaljnjo absorpcijo alkaloidov. Takojšnja veterinarska oskrba
pa povečuje stopnjo preživelosti psa.
2.2.7 Pogini lovskih psov
Do pogina lovskega psa lahko pride zaradi hude poškodbe ali zaradi resne interne bolezni,
ki psa dokončno prizadene med lovom. Interne bolezni, ki so največkrat posledica
prevelike fizične aktivnosti oz. napora psa med lovom, so možganska kap in srčni infarkt
(Mali, 2017). Kot posledico izčrpanosti psa McKean (2017) k tem boleznim dodaja tudi
vročinsko kap.
Pes lahko pogine na kraju nezgode, med prevozom k veterinarju ali pa v času veterinarske
oskrbe. V nekaterih primerih veterinar psa uspava na lastnikovo prošnjo, npr. zaradi
preobsežnih poškodb in posledično verjetne trajne invalidnosti ali previsokih stroškov
zdravljenja. Tudi v primerih, ko se pes ne vrne z lova ali ga ne najdemo, obstaja velika
verjetnost, da je poginil (Mali, 2017).

2.3 UKREPI ZA PREPREČEVANJE IN OMILITEV POŠKODB LOVSKIH
PSOV MED LOVOM
Preventivne ukrepe za preprečevanje in omilitev poškodb lovskih psov izvajamo pred in
med lovom. Poleg preventivnih ukrepov so pomembni tudi ukrepi takoj po nastanku
poškodbe.
Najosnovnejši in tudi najpomembnejši preventivni ukrep za preprečevanje poškodb je
zagotavljanje stalne delovne kondicije lovskega psa (Mali, 2017). Pri tem je potrebna
ustrezna priprava psa na lovsko sezono in poznavanje njegovih omejitev (McKean, 2017).
Starejši lovski psi in tisti brez kondicije so na začetku sezone bolj dovzetni za poškodbe
sklepov. Za lovskega psa brez kondicije so napori lahko pretežki in posledice usodne.
Lovski psi, ki jih navajamo na lov, morajo trenirati v vseh vremenskih pogojih, tudi v
ekstremnih (Anderson, 2010).
Med pomembnejšimi ukrepi za preprečevanje poškodb je nadzor nad psom, predvsem na
zbornih mestih pred začetkom lova, kjer se lovski psi srečujejo. Tam morajo biti psi
obvezno na povodcu. Do pretepa lahko pride tudi v primerih, ko si lovski psi želijo
prilastiti padlo divjad (Mali, 2017). Če pride do pretepa, mora vsak vodnik potegniti
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svojega psa vstran za zadnje noge, nikakor pa ne sme posegati med oba psa, saj s tem tvega
ugriz (Gradivo in priporočena …, 2017).
S poznavanjem lovnih in nelovnih površin vodnik lahko prepreči lov, kjer bi lovski pes
prečkal prometno cesto oz. zašel v naselje in postal žrtev trka z vozilom (Mali, 2017).
Za preprečitev stika lovskega psa z močeradom je pomembno, da lovskega psa že ob
socializaciji in vzgoji privadimo, da ga jemlje vnemar. Če je močerad za lovskega psa
vseeno zanimiv, vodnik nikoli ne more bili popolnoma prepričan, da ga pes, ko bo na lovu
sam, ne bo ugriznil (Mali, 2017).
Vodnik lovskega psa mora s seboj imeti priročno prvo pomoč, da lahko ukrepa takoj, ko do
poškodbe pride. Pri tem mora vedno najprej zaščititi sebe pred ugrizom psa, nato preprečiti
krvavitev, zaščititi rano in poiskati veterinarsko pomoč (Mali, 2017).
Po končanem lovu, posebno v poletnih mesecih, je potrebno preprečiti toplotni udar, tako
da po aktivnosti lovskemu psu zagotovimo senco in vodo (Mali, 2017).
Koristen pripomoček so lahko tudi GPS ovratnice (slika 11), predvsem v primerih, ko se
lovski pes ne vrne z lova in ga je potrebno iskati. Z uporabo GPS ovratnice poškodbe sicer
ne moremo preprečiti, lahko pa preprečimo pogin psa ali njegovo nepotrebno trpljenje.
Mali (2107) navaja primer, ko je svojega poškodovanega lovskega psa izsledil s pomočjo
signala GPS.

Slika 11: Lovski pes z GPS
ovratnico (Mali, 2017)
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3
3.1

MATERIAL IN METODE
ZBIRANJE PODATKOV

V Sloveniji se ne vodi nikakršne statistike glede poškodb pri lovskih psih, zato smo se
odločili, da podatke pridobimo z anketnim vprašalnikom (priloga A). Zanimale so nas
pasme lovskih psov, ki so bile poškodovane med lovom, vrsta in vzrok poškodbe. Anketni
vprašalnik smo dali predhodno v pregled veterinarju, lovcu in vodniku lovskih psov mag.
Marku Maliju. On je leta 2015 na pobudo prijateljev, ki so se že srečali s poškodbami
svojih lovskih psov, zasnoval anketni vprašalnik na isto tematiko (priloga B). Njegov
glavni namen zbiranja podatkov je bil pridobiti dovolj velik vzorec za pripravo ustrezne
pravne podlage, ki bi vodnikom lovskih psov zagotavljala povračilo stroškov, povezanih z
zdravljenjem ali izgubo lovskih psov med lovom. Ker je bil odziv lovcev boren, mag. Mali
je namreč pridobil le 25 izpolnjenih anket, podatki niso bili nikoli obdelani.
Pri primerjavi obeh anketnih vprašalnikov smo opazili veliko podobnosti. Ker bi nadaljnje
izpolnjene ankete lahko pripomogle k pripravi pravne podlage za odškodnine, sem junija
2017 na spletnem portalu 1KA spletne ankete objavila anketo mag. Malija (priloga B). V
obdobju treh mesecev je anketni vprašalnik odprlo 410 ljudi, v celoti pa so ga izpolnili le
trije.
3.2

VSEBINA ANKETNEGA VPRAŠALNIKA

Vprašalnik je vseboval vprašanja zaprtega in odprtega tipa. Izpolnjevali so ga lovci, ki so
se s poškodbami ali pogini svojih lovskih psov že srečali, in sicer med leti 2012 in 2017.
Lovce smo vprašali po osebnih podatkih in podatkih njihovega lovskega psa. Sledila so
vprašanja o poginu oz. izgubi psa ali vprašanja o poškodbi psa med lovom. Pri poginih so
vprašanja zajemala način lova, pri katerem je do pogina prišlo, vzrok, kraj in stroške
pogina. Pri poškodbah so lovci označili način lova, pri katerem je do poškodbe prišlo,
vzrok, ki je psu zadal poškodbo in kratek opis poškodbe. Nadaljnja vprašanja so bila
povezana z zdravljenjem in s tem povezanimi stroški ter s posledicami poškodb.
4

REZULTATI Z RAZPRAVO

Izpolnjevanja ankete se je lotilo okrog 400 vodnikov lovskih psov. Čeprav jih večina ni
bila izpolnjenih v celoti, smo ob koncu uspeli izluščiti 28 anket, ki so bile izpolnjene v
skladu z našimi navodili. Kljub pomanjkljivo izpolnjenim anketam nam je uspelo pridobiti
podatke, pomembne za našo študijo kot npr. pasma lovskega psa, način lova, pri katerem je
do poškodbe/pogina prišlo in vzrok poškodbe/pogina. Zabeležili smo 19 poškodb (68 %) in
9 poginov (32 %).
Slika 12 prikazuje pasme lovskih psov, ki so se poškodovali ali poginili med lovom. Pasme
poškodovanih oziroma poginulih lovskih psov so razdeljene v pasemske skupine. Najbolj
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zastopana pasemska skupina je bila skupina goničev, kar 13 od skupno 28 lovskih psov
(46 %). Med goniči je bilo šest brandl brakov, sledili so trije nemški goniči, dva slovaška
kopova, posavski gonič in srbski tribarvni gonič. Naslednji številčnejši pasemski skupini
sta bili skupina jamarjev in krvosledcev. Jamarje je zastopalo šest nemških lovskih
terierjev, pri krvosledcih pa smo zabeležili štiri bavarske barvarje in enega hanovrskega
barvarja. V anketo so bili zajeti tudi trije ptičarji, vsi pasme nemški žimavec in šarivec
pasme nemški prepeličar. Med poškodovanimi ali poginulimi psi ni bilo nobenega
prinašalca, zato ta pasemska skupina na sliki 12 ni prikazana.

Število lovskih psov
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Slika 12: Pasme lovskih psov, poškodovanih ali poginulih med lovom

Znotraj naše ankete je bilo največ poškodovanih psov iz pasemske skupine goničev – 46 %
od vseh poškodovanih psov. Sledili so poškodovani jamarji – 21 % poškodovanih jamarjev
od vseh poškodovanih lovskih psov. Naši rezultati sovpadajo s številčnostjo registriranih
lovskih psov leta 2016. Od vseh pasemskih skupin je bila leta 2016 v Sloveniji
najštevilčnejša skupina goničev, 45 % od vseh lovskih psov (slika 1), kar je razvidno iz
vsakoletnega popisa registracije lovskih psov v Lisjaku. Med jamarji so bili leta 2016
najpogostejši nemški lovski terierji, kar 60 % od vseh jamarjev. Istega leta je od vseh
lovskih psov le 1 % lovskih psov zastopal skupino prinašalcev (Burnik, 2017), zaradi česar
najverjetneje tudi niso bili zabeleženi v anketi.
Psi so bili najpogosteje poškodovani pri iskanju ranjene divjadi (47 %), poginov je bilo v
tem primeru le 22 % (slika 13). Skupno število poškodb in poginov je bilo največje pri
lovu v gozdu. Pri poljskem lovu je prišlo do ene poškodbe lovskega psa. Pri lovu na vodno
divjad ni bilo zabeleženega nobenega primera poškodbe. Primere psov, kjer ni bilo podatka
o načinu lova, pri katerem je prišlo do poškodbe ali pogina, smo uvrstili pod neznan način
lova. Takšni primeri so bili trije.
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Slika 13: Število poškodb in poginov lovskih psov glede na način lova

Med pregledom literature smo največ zabeleženih primerov našli pri poškodbah lovskih
psov, ki so jih poškodovale ranjene divje živali (Ko in sod., 2010). Do napada ranjene
divjadi naj bi praviloma prišlo pri iskanju ranjene divjadi, vendar je anketa pokazala, da je
celokupno največ poškodb in poginov nastalo pri lovu v gozdu. Na tem mestu dopuščamo
možnost, da so se tudi lovci motili pri izbiri načina lova, kjer je do poškodbe prišlo. Izbirali
so možnost, da je poškodba nastala pri lovu v gozdu, v smislu kraja poškodbe, ne pa kot
načina lova.
Slika 14 prikazuje vzroke za poškodbo ali pogin psa med lovom. Največ poškodb je
povzročila ranjena divjad, sledijo vzroki opredeljeni pod drugo. Pri kategoriji drugo so
lovci opisali sledeče vzroke poškodbe: poškodba med tekom, neroden skok čez potok,
domneven spopad z lisico in z divjim prašičem. Med neopredeljenimi vzroki poškodb je
eden od anketirancev navedel zastrupitev zaradi stika lovskega psa z močeradom.
Najpogostejša vzroka za pogin sta bila padec v prepad in trk z vozilom.
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Slika 14: Vzroki poškodb in poginov lovskih psov
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Slika 15 ponazarja odstotek lovskih psov, ki so bili poškodovani zaradi napada ranjene
divjadi glede na vrsto divjadi. Večino poškodb je zadal ranjen divji prašič, kar osmim
lovskim psom (73 %). Lisica, gams in tele (košutin mladič) so poškodovali po enega
lovskega psa (skupaj 27 %).

tele
9%

lisica
9%

gams
9%
divji
prašič
73 %

Slika 12: Odstotek lovskih psov poškodovanih zaradi napada ranjene divjadi glede na vrsto divjadi

Preglednica 1 prikazuje dva najpogostejša vzroka, ki sta lovskim psom povzročila
poškodbo, tj. napad ranjene divjadi in drugo, z opisom poškodbe, ki jo je pri tem utrpel
lovski pes.
Preglednica 1: Najpogostejša vzroka za poškodbo ali pogin lovskega psa z opisom vrste poškodbe
Vzrok poškodbe

Vrsta poškodbe

Št. poškodovanih lovskih psov

Divji prašič

Raztrganina zadnje tace

2

Divji prašič

Raztrganina prsnega koša in/ali trebuha

4

Divji prašič
Divji prašič
Lisica

Rane po celem telesu
Vbodna rana na vratu
Raztrganina ličnice

1
1
1

Gams

Prebodeno stegno

1

Tele

Poškodovan hrbet in kolk

1

Ovira na terenu

Zlom prednje tace

2

Preskok potoka

Kompliciran zlom tace

1

Spopad z divjim prašičem*

Vbodna rana na trebuhu

1

Spopad z lisico*

Poškodba glave, čeljusti

1

Usodna zastrupitev

1

Napad ranjene divjad

Drugo

Stik z močeradom

* pri zabeležbi spopada z lisico in z divjim prašičem gre samo za predvidevanje vodnika

V literaturi je največ zabeleženih primerov poškodb pri lovskih psih povzročenih zaradi
napada ranjene divjadi, predvsem divjega prašiča (Ko in sod., 2010). To so potrdili tudi
rezultati naše ankete. Kar 43 % vseh poškodb oz. poginov so zakrivili napadi ranjene
divjadi. Iz slike 15 in preglednice 1 je razvidno, da je največ poškodb povzročil ranjen
15
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divji prašič. Pri tem so psi v večini primerov utrpeli raztrganine prsnega koša in/ali
trebuha, dva psa sta imela raztrgano zadnjo taco, en pes je poškodbam podlegel.
Pridobljeni podatki o poškodbah s strani divjega prašiča so primerljivi z rezultati raziskave
poškodovanih lovskih psov (Ko in sod., 2010), pri kateri je imelo 70 % psov eno
poškodbo, le 30 % pa več. Tudi v naši raziskavi je bilo več primerov psov s poškodbo le
enega dela telesa (87 %) in samo en primer psa, ki je imel poškodbe po celem telesu
(13 %). Zasledili smo le eno zastrupitev lovskega psa z alkaloidi močerada, kar se je za psa
končalo s poginom.
Houlton (2008) se je zaradi pomanjkanja literature svoje raziskave lotil s pomočjo
vprašalnika. Tudi mi na omenjeno temo slovenske literature nismo našli, večinoma o tem
pišejo tuji lovci oz. vodniki lovskih psov, katerih pes se je poškodoval na terenu. Čeprav je
bil v naši študiji vzorec izpolnjenih anket glede na celotno število registriranih lovskih
psov v Sloveniji izredno majhen, so se vseeno pokazala določena ujemanja s tujo
literaturo.
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5

SKLEPI

Na podlagi izpolnjenih anket smo pridobili podatke o najpogostejših poškodbah lovskih
psov med lovom:
-

Največ poškodb so utrpeli lovski psi iz pasemske skupine goničev.

-

Glede na način lova je do poškodbe psa največkrat prišlo pri iskanju ranjene
divjadi. Največ poginov smo zabeležili pri lovu v gozdu.

-

Najpogostejši vzroki, zaradi katerih so lovski psi utrpeli poškodbe oziroma poginili,
so bili napad ranjene divjadi, padec v prepad in trk z vozilom.

-

Največkrat je bil krivec za poškodbe lovskih psov ranjen divji prašič, ki je psom v
večini primerov zadal raztrganine različnih delov telesa.

-

Večina poškodb je bila mehaničnih, manj je bilo biokemičnih poškodb, tj.
zastrupitev.
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PRILOGE
Priloga A: Anketa 1
Pozdravljeni, sem Klara Podobnik, študentka Biotehniške fakultete, Oddelek za zootehniko
in pišem diplomsko delo z naslovom Poškodbe in pogini lovskih psov pri lovu. Tema se
mi zdi v našem okolju premalo izpostavljena, a hkrati pomembna, tako za lastnike psov kot
same lovske pse, ki utrpijo poškodbe ali jim celo podležejo. Ker si želim to področje bolje
raziskati in razumeti, se na Vas, lastnike lovskih psov, obračam s prošnjo, da odgovorite
na zastavljena vprašanja in s pomembnimi informacijami pripomorete k mojemu
diplomskemu delu. V anketi lahko sodelujejo lovci, katerih lovski psi so bili v zadnjih letih
poškodovani oz. so poginili med lovom. Hvala za Vaš čas in sodelovanje.
1. Napišite, na področju katere slovenske pokrajine lovite in član katere lovske
družine ste? (Npr.: Gorenjska, član LD Udenboršt)
_________________________________________________________________________
2. Obkrožite črko pred pasemsko skupino, v katero spada pasma vašega psa.
a) jamarji,
b) goniči,
c) krvosledci,
d) ptičarji,
e) šarivci,
f) prinašalci.
Dopišite pasmo lovskega psa:_______________________________________________
3.
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)

Obkrožite, pri katerem načinu lova je prišlo do poškodbe psa.
pogon,
brakada,
prinašanje vodne divjadi,
šarjenje,
jamarjenje,
krvosledništvo,
drugo:______________________________________________________________

4. Kakšen je bil vzrok za poškodbo?
a) napad divjadi,
b) padec, zdrs, ovira na terenu,
c) pretep s psom,
d) ugriz v močerada,
e) drugo:______________________________________________________________
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5.
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)

Vrsta poškodb/e, ki jo je utrpel vaš lovski pes?
raztrganina,
zlom,
ureznina,
ugrizna rana,
strelna rana,
zastrupitev (močerad, strup, kača…)
drugo:_________________________________________________________

6. V 2-3 stavkih opišite dogajanje, poškodbo in dopišite datum dogodka. Seveda
lahko dodate tudi kakšno sliko.
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
7.
a)
b)
c)
d)

Kakšne so bile posledice poškodbe?
poškodba ni bila huda, zacelilo se je samo od sebe,
potrebna je bila oskrba pri veterinarju,
pes je poginil,
drugo:_________________________________________

8.
a)
b)
c)
d)
e)
f)

Kakšni so bili dogodki po poškodbi? Možnih je več odgovorov.
povrnili so mi denar za stroške veterinarske oskrbe,
vse stroške sem kril sam,
spremenil sem način dela/lova s psom,
pes ni več sodeloval pri lovu,
nič se ni spremenilo,
drugo:______________________________________________________________
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Priloga B: Anketa 2
IZGUBA ALI POŠKODBA LOVSKEGA PSA MED IZVAJANJEM LOVA
/ANKETNI VPRAŠALNIK/
A. PODATKI O VODNIKU
Ime in priimek:_________________________ Stanujoč:___________________________
Pošta:__________ Tel. številka:_________________ E-mail naslov:__________________
Član LD:___________________ od leta:_______ Vodnik lovskih psov od leta:_________
B. PODATKI O PSU*
Ime:_________ Pasma:__________________ Spol:_____ Poležen-a:_________________
Št. mikročipa:________________________________ Vpisan-a v SLRK:______________
Opravljena lovsko-kinološka preverjanja (TO, PNZ, UP…):_________________________
Pes je bil zavarovan: DA/NE za: pogin/zdravljenje
C. PODATKI O POGINU/IZGUBI PSA
1. POGIN PSA MED IZVAJANJEM LOVA**: IRD LG PL LVD
Datum:________________ Lovišče LD oz. LPN:________________________________
1.2 Pogin je nastopil kot posledica: a) poškodbe s strani ranjene divjadi:_____________,
b) ustrelitve K / Š ***, c) padca v prepad, d) avtomobilskega udarca, e) poškodbe z ostrim
predmetom, f) preobremenitve (šok, kolaps), g) neznanega vzroka, h) drugo:___________,
i) pes je med izvajanjem lova iz nepojasnjenih razlogov izginil
1.3 Pes je poginil: a) na mestu nesreče, b) med nudenjem prve pomoči, c) med prevozom
k veterinarju, d) med nudenjem veterinarske pomoči, e) ______ dan zdravljenja
1.4 Stroški: V zvezi z zdravljenjem poškodovane živali je nastalo _______€ neposrednih
stroškov (razvidno iz računov).
Stroški zdravljenja so bremenili: a) lastnika, b) lovsko organizacijo, c) povzročitelja
nesreče, d) zavarovalnico, e) drugo:____________________________________________

*Izraz se smiselno uporablja za oba spola (pes, psica); **IRD – iskanje ranjene divjadi;
LG – lov v gozdu; PL – poljski lov; LVD – lov na vodno divjad; ***K – krogla, Š - šibre
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2. POŠKODBA PSA MED IZVAJANJEM LOVA: IRD LG PL LVD
Datum:__________________ Lovišče LD oz. LPN:______________________________
1.2 Pes je bil med izvajanjem lova poškodovan: a) s strani ranjene divjadi:__________,
b) strelom K / Š ***, c) ob padcu v prepad, d) zaradi avtomobilskega udarca,
e) z ostrim predmetom, f) zaradi preobremenitve (šok, kolaps), g) iz neznanega vzroka,
h) drugo:______________________________________________
2.2 Opis poškodb, diagnoze:
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
2.3 Zdravljenje
2.3.1 Narava in obseg poškodb sta zahtevala:
a) konservativno zdravljenje (toaleta rane, obveza, antibiotiki, protibolečinska zdravila…)
in nega v domačem okolju,
b) intenzivno konservativno zdravljenje in namestitev v veterinarski ustanovi,
c) manjši operativni poseg in nego v domačem okolju,
d) zahteven operativni poseg, nego v domačem okolju in redne kontrole pri veterinarju,
e) zahteven operativni poseg in intenzivno zdravljenje v veterinarski ustanovi
2.4 Stroški zdravljenja: V zvezi z zdravljenjem poškodovane živali je nastalo _______€
neposrednih stroškov (razvidno iz računov).
Stroški zdravljenja so bremenili: a) lastnika, b) lovsko organizacijo, c) povzročitelja
nesreče, d) zavarovalnico, e) drugo:_____________________________________
2.5 Posledice poškodb:
Poškodbe so pri psu povzročile:
a) začasno nesposobnost za izvajanje lova v skupnem trajanju: ______ dni
b) trajno omejeno sposobnost za izvajanje lova,
c) trajno nesposobnost za izvajanje lova
Podpis lastnika:
________________________

