
Poletne zgode in nezgode psa 

So kovčki pripravljeni? Si v nizkem štartu pred odhodom na počitnice 🏖 ? Boš 

poletje užil kar doma 🏡 ? Morda nekje v visokogorju, hribovju, ob reki ali jezeru? 

Na potepu po še neraziskanih širjavah?  

Če katerikoli izmed načrtov ali pa zgolj bivanje na domačem dvorišču in okolju 

vključuje psa (in pri nas, ki živimo s kužki skorajda ne moremo mimo pasje družbe) 

potem zapišem kratke namige za varno poletje, ki nudi obilico užitkov. 

Besedna zveza 'pasja vročina' se ni pojavila kar tako - zaman. Ne! Poletje pogosto 

pokaže zobe z neznosno visokimi temperaturami, vlažnostjo, nevihtami, 

vrtinčenjem vetra, valovanjem morja. 

Visoka temperatura in z vlago nasičeno ozračje sta vedno nevarni kombinaciji za  

toplotni udar (pregretje psa). Če tema dvema elementoma dodamo še povečano 

pasjo telesno (in mentalno) aktivnost, omejevanje psa na prostor izpostavljen 

vročini (na primer parkirano, nezračeno vozilo, veriga, privez itn.) so zadovoljeni 

domala vsi pogoji za nevšečnost imenovano toplotni udar.   

Ob nevarnost 'toplotnega udara' trčimo, v trenutku, ko pasje telo doseže kritično 

točko:.nezmožnost samoregulacije telesne temperature. Pojav je (življenjsko) 

nevaren, kadar ga ne zaznaš pravočasno in psu ne nudiš ustrezne in urne prve 

pomoči. 

Prva pomoč pomeni, da psa umikneš v senco, hladiš trebušni del telesa, tačke in 

sluznico gobčka. Nikakor psa ne 'potopiš' v hladno vodo, saj bi bilo tovrstno dejanje 

precejšen šok za pasji organizem. Ohlajanje poteka počasi, postopoma in ko se 

zadeva umiri pelješ psa na preventivni pregled k veterinarju.  

Pasje bližanje pregretju opaziš po sunkovitosti dihanja (, ki presega navadno 

hahljanje), neravnovesju v hoji (opletajoča hoja), izgubljanju ravnotežja (pes kar 

pada na tla), živo rdečih sluznicah.  



Toplotni udar je za starejše pse, mladičke in kužke s kratkimi gobčki še večja 

grožnja, zato potrebujejo posebno skrbnost v času visokih temperatur in zračne 

vlažnosti.  

Nadaljujva. Zapomniti si velja, da kratkodlaki psi načeloma mnogo slabše 

prenašajo visoke (in nizke) temperature, saj nimajo kužuha, ki bi jim omogočal 

zaščito bodisi pred vročino ali hladom. Nekateri psi (predvsem tisti s svetlo dlako) 

potrebujejo zaščito kože s kremami z zaščitinimi faktorji. Kužke z dolgo dlako 

postrizite le toliko kot je nujno potrebno in jim ohranite zaščito, ki jo daje pasji 

kožuh. 

Pozoren si tudi na situacijo, ko je kuža moker in se nahaja na močnem soncu. 

Namreč, takrat s pasjega mokrega kožuha in telesa intenzivno izhlapeva voda, kar 

lahko vodi tudi do dehidracije. Ravno zato: Pozor na plaži! Če želiš psa ohladiti boš 

učinkovit tako, da ga še mokrega zaviješ v mokro brisačo ali da mu omogočiš senco.  

Bodi pozoren na nadloge v obliki bolh, klopov (, ki so prenašalci številnih bolezni), 

komarjev (nevarnost srčne gliste). Psa zaščiti in ga redno pregleduj, da 

morebitne 'nebodigatreba' pravočasno opaziš in odstraniš še preden se prisesajo na 

kožo psa. 

Preden se odpraviš na dopustovanje na slovensko obalo, Istro, Dalmacijo se pri 

veterinarju pozanimaj okoli primerne zaščite/preventive glede nevarnosti srčne 

gliste. Le-ta je na navedenih področjih stalnica in ni nič posebnega. Pozornost ni 

odveč, saj je srčna glista za psa tudi (življenjsko) nevarna. 🦟   

Poleti so zelo pogosta srečanja s plazilci v obliki kač. 🐍  Načeloma se obe živalski 

vrsti, pes in kača, druga drugi umakneta. Če do srečanja pride in se konča z 

ugrizom kače (nestrupena kača pusti na koži ugriz v obliki črke U, strupenjača pa 

dva zoba) potem je najboljše 'zdravilo' spiranje rane z vodo, onemogočanje gibanja 

(psa nosimo v primeru ugriza strupenjače) in obisk veterinarja. Veliko več že 

skorajda ne moreš storiti.  



Brenčeči prebivalci zemlje (čebele, čmrlji, ose, sršeni) 🐝  so lahko za nekatere 

kužke smrtno nevarni, saj pik povzroči anafilaktičen šok (zadušitev psa). Že 

mladiče učite, da brenčanje splača ignorirati, ker je lov na nadlogo potencialno 

izjemno nevaren.  

Preden odrineš na pot naj se v priročni pasji apoteki nahaja aktivno oglje in 

probiotik za primer prebavnih težav (vročina, slana voda tj. morje in sol dražita 

črevesje). Psu v morsko vodo ne meči predmetov, saj se tako zaužitju vode ne bo 

moč izogniti. Prvo srečanje z morsko vodo večina psov preizkusi tudi z jezikom in 

večina se odloči, da se tega ne bo šla in vse mine brez prevelikih želodčnih 

neprijetnosti. Če se driska pojavi naj bo kuža tisti dan brez hrane (seveda mora 

imeti dovolj vode), naslednji dan postopoma uvajaj manjše količine hrane in 

spremljaj dogajanje. 

Odveč ne bo pinceta za klope, kakšen povoj, gaza, vata, mikropor v primeru ran, 

ureznin. Ranice spiraš z vodo. Kadar nisi gotovi o resnosti rane psa pelji k 

veterinarju.  

Preden psu dovoliš namakanje v različnih tekočinah se prepričaj o njihovi 

primernosti in varnosti, da ne bo prišlo do kakšnih težav v obliki alergij.  

Morsko vodo s psa spereš kadar opaziš, da je slanost za njegov kožuh naporna (pes 

se praska in je nemiren). V primeru, da težav ni potem slanost kužkom ne bo 

povzročila nevšečnosti.  

Pri nižjih temperaturah boš v gozdovih priča močeradom 🦎  (črno - rumene 

živalice s počasnim premikanjem). Stik pasje sluznice s to živalco je smrtno 

nevaren, zato si v času dežja in nižjih temperatur izjemno pozoren na pasje gibanje. 

Rešitev so tablete kalcija in spiranje sluznice z vodo. Svetujem, da jih v tem času 

nosiš kar v žepu, kajti situacija z močeradom je resnično nevarna in se šteje v 

sekundah.  



Pozoren bodi tudi na obremenitev pasjih blazinic in jim privošči negovalne masaže 

z naravnimi pripravki za blazinice. Za blazinice je zoprn razgred beton, asfalt, 

skalovje v visokogorju in na obali. Skrb ne bo odveč.  

Poletje je kraljica neviht, ki jih spremlja vizualna in zvočna stimulacija za številne 

pse neprijetna izkušnja, ki se je nekateri prestrašijo. Psi čutijo že spremembo 

atmosfere, zato kažejo znake nelagodja še preden je karkoli vidno za človeško oko in 

slišno za uho. Poskrbi, da bo imel pes možnost umika na varno, posvetiš mu samo 

zdravo dozo pozornosti, katere namen je psu dodati moč in zaupanje, nikakor ne 

pokaj po šivih takrat, ko te pes najbolj potrebuje v obliki moči. Več okoli pravilnega 

pristopa ob 'strašljivih situacijah' preberi v zapisu na blogu https://solapsa-

razumetipsa.org/razumeti-psa/f/pasji-decembrski-strahovi-

%F0%9F%8E%84%F0%9F%8E%81?blogcategory=Razumeti+psa+-+Pou%C4%8Dno 

In še za zaključek - običajna telesna temperatura psa je med 37.5 in 39 stopinj. 

Pri celotni zadevi pasjih nezgod je izjemnega pomena, da ohraniš hladno glavo in se 

ne prepustiš čustvu panike, strahu, saj te pes čuti. Strah, ki ga občutiš se prenese na 

psa in mu situacijo samo oteži.  

Prav tako svetujem, da psa naučiš prenašati nagobčnik. Namreč, marsikateri pes je 

v bolečini pripravljen tudi ugrizniti. S tem, da je vajen prenašati nagobčnik 

pomagaš psu, saj ga boš lažje oskrbel sam ali/in veterinar. Psu, ki nagobčnika ni 

vajen povzročaš dodaten stres, kadar mu ga siliš na gobček, ko je že ves v bolečinah. 

Stori to prej. Naj bo nagobčnik za psa nekaj pozitivnega in del premične lekarne. 

Spoštovani pasji skrbnik,  

upam, da sem vsaj malce pokazala smer poletne sprostitve kljub zunanjim vplivom, 

ki včasih kažejo neprijeten obraz. 

Nasveti izhajajo iz lastnih izkušenj in doživetij, strokovnih predavanj in 

prispevkov. Nikakor ne nadomeščajo mnenja veterinarja. Obišči ga, kadar nisi 

gotov, da je s tvojim prijateljem vse v najlepšem redu. 
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