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Odlomki iz nekaterih zanimivih prispevkov:
Pogovor z Majo Korošec
Kinologinja v vseobsežnem pomenu te besede
Velika ljubiteljica psov (in tudi drugih živali) že od otroštva naprej, vzrediteljica, tekmovalka,
razstavljavka, vzrejna referentka, sodnica, strokovna sodelavka, aktivna članica različnih
društev in klubov … skratka, ni kinološke aktivnosti, v katero ga. Maja Korošec ne bi bila
vključena. Svojo ljubezen do psov je še lažje uresničevala, ko si je našla podobno mislečega
partnerja, s katerim sta vse svoje znanje, čutenje in naklonjenost znala predati tudi svojim
trem otrokom, ki so prav tako uspešni kinologi že od rosnih mladih let. S svojim izredno

bogatim strokovnim znanjem, z dolgoletnimi izkušnjami in s popolno predanostjo svojemu
hobiju, ki je to ime že zdavnaj presegel, umirjenostjo ter marljivim delom že leta pomaga tako
ljubiteljem psov kot kinologom na vseh področjih. Skratka – kinologinja v vseobsežnem
pomenu te besede.
Pogovor z mag. Ladom Bradačem
Predsednik Lovske zveze Slovenije od leta 2016
Lovstvo mu pomeni predvsem način življenja. Vodenje tako velike organizacije mu trenutno
ne dopušča veliko časa za miren sprehod po gozdu ob opazovanju divjadi in narave, pač
veliko trdega dela, saj so številni projekti, pri katerih sodeluje LZS, zahtevni in s seboj
prinašajo veliko odgovornost, saj so njihovi učinki lahko zelo dolgoročni. Od vseh, pri katerih
je bil udeležen kot predsednik LZS, se mu zdi najpomembnejši projekt naselitve risa v
Sloveniji, saj kot pravi »prednost daje življenju«.

Mali italijanski hrt (Julija Karlatec in Andreja Novak)
Zgodovina in razvoj pasme ter njene značilnosti
Izvor pasme mali italijanski hrt ali whippet ni povsem jasen. Skorajda ni knjige o pasmi, kjer
se ne bi ugibalo o njenem nastanku, in podanih je kar veliko različnih teorij na to temo. Na
splošno je mali italijanski hrt dokaj nova pasma, ki v samem začetku ni imela ravno
najboljšega slovesa. Zaradi različnih potreb in želja so v preteklosti hrte poskušali pariti z
drugimi pasmami psov, vendar se kombinacije niso izkazale za uspešne, medtem ko so se
paritve med hrti samimi izkazale za zelo uspešne. Lahko bi rekli, da so tovrstne kombinacije
in tudi izboljšave pripeljale do whippeta, kot ga poznamo danes. Včasih so whippete
uporabljali predvsem za lov na zajce, na dirkah so bili tudi odlična zabava in sprostitev
delavcev. Ime whippet naj bi po eni od razlag izhajalo iz besede »whip«, kar pomeni tlesk
oziroma udarec z bičem. To naj bi odražalo hitrost in ostrino, ki so jim jo pripisovali.

Pastirski psi Balkana in Kavkaza (Željka Fon Zidar)
Nastanek in razvoj pasem ter njihova namembnost
Že nomadsko živeči ljudje so rabili pse za varovanje svojih živali pred zvermi in tudi pred
roparji. Pastirski psi so zato, kot najboljši pomočniki pastirjev, od davnine živeli raztreseni po
vsej Aziji in Evropi. Človek je psa, ki ga je prvotno potreboval le za lov, prekvalificiral za
nove namene in ustvaril močne, samostojne in neustrašne živali za delo s čredo, ki jih po
načinu uporabe danes delimo na pastirske pse in ovčarske pse ter pse naganjače živine.
Kotitev (asist. dr. Maja Zakošek Pipan)
Po naravni poti ali morda s carskim rezom?
Naša psica je breja in poleg veselja nas hkrati skrbi, še posebej kadar se za leglo odločamo
prvič, kako bo potekala sama kotitev. Je morda pri naši psici bolje, da se izvede carski rez, ali
je bolje, da počakamo, in v primeru, da kotitev ne poteka normalno, pokličemo na pomoč
veterinarja?

Akupunktura (Ana Hudobivnik, dr. vet. med.)
Uporaba pri malih živalih
Tisoče let preden je Newton dokazal, da vsaki akciji sledi reakcija, so Kitajci poznali pojem
jina in janga. Dobro zdravje je stanje ravnotežja med jinom in jangom, motnja v tem
ravnotežju pa pomeni bolezen, zato je prav neprekinjena aktivnost med jinom in jangom
temeljni kamen kitajske filozofije. Akupunktura je po izročilu stara že 3500 let, kot zapisana
metoda pa 2000 let in je med najstarejšimi zdravilnimi metodami tradicionalne kitajske
medicine.
Preventiva malo drugače (Urša Grahek, dr. vet. med., certificirana BICOM terapevtka)
Pet Brambellovih svoboščin o dobrobiti živali
Že leta 1965 je vlada Združenega kraljestva ustanovila komisijo (…), ki je tedaj podrobno
proučila postopke ravnanja s farmskimi živalmi in s postavitvijo t. i. pet Brambellovih
svoboščin postavila temelje nove znanosti o dobrobiti vseh živali. Vseh pet svoboščinsodi v
preventivo pred boleznimi pri živalih. In vse so enako pomembne. Pa se tega v tem sodobnem
času preobilja tudi vedno zavedamo? Preventiva malo drugače v pogledu celostne obravnave
živali s pomočjo bioresonance pa vseh pet Brambellovih svoboščin vključuje bolj
sistematično.
Več o teh temah in še vse drugo si lahko preberete v 11/12 številki Kinologa.
Na razpolago bo od ponedeljka, 9. decembra 2019, na KZS in prodajnih mestih po
Sloveniji.

