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Pasja vročina in skrb za živali 
Živali velike temperaturni; obremenitve občutijo veliko bolj kot ljudje, saj se težje ohlajajo. Trenutne 
temperature jim ne ustrezajo, zato je bistvenega pomena, da jim zagotovimo zadostno količino vode in 
senco, pravi veterinarka Zlata Čop. 

N I KA TOPORIŠ 

Kranj - Poletno vročino in· 
hude toplotne ob~emenitev 
še_ posebno občutijo naši hi
šni ljubljen&i. Ljudje ište
mo različne načine, kako bi 
se ohladili, medtem ko so ži
vali popolnoma odvisne od 
nas in zato je še zlasti po
membno, da lastniki poskr
bijo za preventivne ukrepe, 
ki temperaturno obremeni-· 
lev vsaj malo omilijo. 

Daljše sprehode 
odsvetujejo 

Zlata Čop, doktorica ve
terinarske medicine z Vete
rinarske klinike Lesce, po
udarja: »Za živali smo od
govorni in dolžnost vs'!ke• 
ga doveka je dobrobit n je
govega ljubljenčka. :Živali 
velike temperaturne obre
menitve občutijo veliko bolj 
kot ljudje, saj se težje ohla
jajo. Trenutne temperature 
jim ne ustrezajo, zato je bi
stvenega pomena, da jim za. 
gotovima zadostno količino 
vode in senco. Seveda zaradi 
sušnega obdobja vodo iščejo 

Živali velike temp~raturne obremenitve občutijo veliko bolj kot ljudje, saj se težje ohlajajo. 
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tudi druge živali, zato jo lah
ko nastavimo za čebele, pti
ce, ježke, ki prav tako pot
rebujejo našo pomoc. Dalj
še sprehode s psi odsvetu
jemo, predvsem pri kratko
gobčnih pasmah in starej
ših ljubljen&ih, saj se laž
je pregrevajo, obenem pa 

Dr. Zlata čop: »Za živali s mo odgovorni in dolžnost vsakega 
človeka je dobrobit njegovega ljubljenčka.«,,.,~ Gomd .,.,;, 

vremenska napoved 
Danes bo spremenljivo oblačno. Sredi d neva in popoldne 
bodo nastajale krafevne plohe in nevihte. Jutri in v četrtek bo 
pretežno jasno in postopno bolj vroče. 
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je temperatura asfalta še 
e!ll<t3I višja kot temperatu
ra zraka, kar na pasjih bla
zinicah pušča grozljive ope
kline. Priporodjivo je uži. 
vanje manj kalorične hra
ne, pogosto česanje in s tri
ženje dolgodlakih pasem 
ter posebna skrb za živali z 
belo dlako. Bele živali brez 
pigmenta so namreč bolj iz- . 
postavljene UV žarkom, kar 
vodi do vnetij kože in celo do 
rakavih obolenj. Vsako leto 

bojazen prevelike tempe
raturne obremenitve, zato 
je ključno, da lastniki pre
poznajo njene simptome. 
Po besedah Čopove toplo
tni u dar najlažje identifici
ramo po povišani tempera
turi živali, pohitrenem diha
nju z odprtim gobčkom, pre
komernem slinjenju, bledih 
dlesnih, oteženem ali one
mogočenem gibanju ter sla
bosti. Živali, ki imajo znake 
toplotnega udara, potrebu-

Daljše sprehode psov odsvetujejo, zlasti pri 
kratkogobčnih pasmah in s tarejših ljubljenčkih, saj 

se laž je pregrevajo, obenem pa je tem peratura asfalta 

še enkrat višja kot temperatura zraka, kar na pasjih 

blazinicah pušča grozljive opekline. 

znova pa je treba poudariti 
tudi, da živali ne puščajmo v 
avtomobilih, ki na soncu do
sežejo visoke temperature, 
kar največkrat vodi do toplo
tnega udara.« 

Simptomi toplotnega 
udara 

Kljub izvajanju vseh pre
ventivnih ukrepov obstaja 

jejo čimprejšnjo veterinar
sko oskrbo, vendar lahko k 
njihovi ohladitvi pripomo
remo tudi sami. Treba jim 
je znižati telesno tempera
turo, kar lahko storimo s kJi. 
matiziranimi prostori, sen
co, mokrimi brisačami, ni
kakor pa živali ne polivamo 
z mrzlo vodo, saj s tem na
redimo več škode kotkorisfi. 
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Ornitolog Boris Kozinc iz Hraš je v začetku 
meseca v bližini športnega parka v Radovljici 
opazil zanimivo ptico: kosa, ki pa ni bil običajne 
črne barve, temveč črno-bel . 

Radovljica - Šlo je za delne
ga albina, ki ga je Kozinc, ki 
ima z opazovanjem ptic dol
goletne in bogate izlcušnje, 
videl .šele drugič v svojem 
življenju , je povedal. 

možnost boja za obstanek in 
s tem dolgega življenja,« je 
pojasnil. 

Kot pravi, je sicer per
je albina ptic običajno pov
sem belo in se največ poja
vlja pri kosih, vranah in go
lobih. »Pri kosu v Radovlj i-

črno-beli kos je nosil hrano v gnezdo, od koder je kasneje 
odletel en sam mladič, povsem normalno črno obarvan. 

Pojasnil je, da je za po
manjkanje pigmenta, ki 
daje barvo perju, koži, la
sem ... , vzrok redka gen
ska bolezen. »Da se ta mot
nja dejansko uresniči, mora 
osebek podedovati dve kopi· 
ji okvarjenega gena- po ene
ga od vsakega starša. Pri lju
deh se to zgodi le enkrat na 
dvajset tisoč rojstev, pri živa
lih pa je to še velikokrat red
keje. Osebki s to bolezni
jo v naravnem okolju ima-_ 
jo namreč malo možnos
ti, da spolno dozorijo. Brez 
naravne varovalne barve jih 
plenilci veliko hitreje opazi
jo in uplenijo. Tudi n jihov 
vid je slabši in zelo vpliva na 

d je bilo zanimivo, da }e od~ 
rasel osebek nosil hrano v 
gnezdo, lci je bilo v -košati 
smreki. Samica ga je izbra
la za partnerja kljub nena
vadni obarvanosti. Te se pri 
izbiri najbolj zanesejo prav 
na obarvanost , ki je odraz 
kondicije samca. Zanima
lo me je, kakšni bodo mla
diči. Glede -na opisano ge
netiko je bilo izjemno malo 

. možnosti, da bi tudi mladi
či imeli pomanjkanje me
lanina, ki normalno obar
va perje. Po 14 dneh opazo
vanja in fotografiranja sem 
opazil enega samega spelja
nega mladiča-povsem nor
malno obarvanega.« 

Pomoč družini v težki preizkušnji 
Medvode - Občina Medvode je priskočil a na pomoč mladi 
družini, ki jo je prizadela težka preizkušnja. V družini očeta, 
dveh mladih fantkov in komaj"mesec stare dojenčice je nena
doma umrla mati in tako so se znašli v izredno težki življenjski 
s ituaciji. Skupaj s Centrom za socialno delo Medvode so že 
zagotovili najnujnejše ukrepe, da bo družina lažje prebrodila 
najtežje dni. Občina Medvode ob tem prosi tudi za finančno 
pomoc družini. Sredstva lahko nakažete na račun Sl56 0127 
1010 0000 594 (podračun Občine Medvode), sklic: SI oo 
110904, namen: družina Medvoška cesta. 

Zapore cest in parkirišč v času Kamfesta 
Kamnik- Kamnik bo v dneh med 5. in 13- avgustom v zname
nju festivala Kamfest, ki pa prinaša tudi spremenjen prometni 
režim. Popolna zapora bo v tem obdobju med 17. in 24. uro 
veljala na cestah Šutna-Glavni trg (od pošte do Japljeve uli
ce) , Maistrova ulica-Glavni trg- Medvedova ulica-Fužine (od 
pošte do sodišča) in Fužine-Ki k (pri Domu kulture Kamnik), 
zaprta pa bodo tudi nekatera parkirišča, in s icer: parki rišče 
pri Parku Evropa od 5. do 13. avgusta od 8. do 24. ure in par
kiri šče na Glavnem trgu (od TIC-a do Japljeve ulice) od 4. do 
14. avgusta od 8. do 20. ure. Obvoz za stanovalce bo urejen. 


