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PRVIH 30 DNI Z NOVIM MLADIČKOM
V DOMU
Prihod novega mladička v naš dom je zelo razburljiv čas. Prvi dnevi so vselej enkratna izkušnja,
naporna a zabavna. Vedeti pa morate, da so ključnega pomena tudi za vaše nadaljnje skupno
življenje. Ne glede na okoliščine nakupa mladička je treba nekatere stvari pripraviti
pravočasno, saj bo njegov prihod v dom prinesel številne spremembe za vse člane družine.
Spomnimo se na vse, kar je potrebno zagotoviti novemu članu gospodinjstva:
• primerna hrana za mladičke
• posoda za hrano
• posoda za vodo
• primerno ležišče na primernem mestu
• ovratnica in povodec
• osnovni pribor za nego dlake (krtačka, glavnik)
• igrače za pse

Kako preživite prve dni z novim hišnim ljubljenčkom, je odvisno od več dejavnikov. Na prvem
mestu je bivalni prostor. Seveda ni enako, če živiš v stanovanju ali hiši z dvoriščem. Pomembno
vlogo ima tudi število članov v gospodinjstvu, zlasti če so v njem tudi otroci. Prisotnost drugega
psa ali neke druge vrste hišnih ljubljenčkov je v prvih dneh pomembna, ker zahteva posebno
skrb iz več razlogov. Potruditi se je treba že na samem startu, da bo skupno življenje od prvega
dne prijetno za vse.

PRVI DAN
Številni mladički bodo takoj po prihodu v nov dom previdni, morda nekoliko zmedeni, lahko
bodo kazali celo znake depresije in strahu. Nekateri drugi bodo takoj radovedni, raziskali bodo
nov prostor, poiskali različne predmete, s katerimi se bodo igrali, tekali bodo za člani svoje
nove družine. Vedenje psička prvi dan je pogojeno z značajskimi lastnostmi in predhodnimi
izkušnjami. Depresija je pogosto reakcija na ločitev od matere in bratov ter sester iz legla.
Previdnost je običajno stanje pri spoznavanju novega prostora, pa tudi strah pred novim
prostorom in osebo, ki jo vidi prvič, je običajen.
Čeprav ste vi in vaši družinski člani navdušeni nad prihodom mladička, pazite, da ga ne boste
prevzeli s pretirano pozornostjo. Nov prostor, novi ljudje, novi vonji, glasovi in zvoki, ki jih še
ni slišal - vse to je lahko za hišnega ljubljenčka precej moteče. Povsem razumljivo je, da ga
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bodo vsi želeli držati v naročju, ga božati in razvajati. Ne podlegajte takim čustvom. Naj se
psiček prilagodi. Dajte ga na njegovo ležišče in ga pustite raziskovati. Radovednost bo
premagala previdnost in strah. Ko začne raziskovati, mu sledite brez nenadnih gibov. Posedite
z njim na tleh in ga opazujte, kako raziskuje. Dovolite mu, da vas razišče tako, da vas voha in
liže. Če imate v hiši še enega psa, bodite s spoznavanjem in druženjem zelo počasni. Za oba
hišna ljubljenčka je lahko prvo njuno srečanje v istem domu travmatično.
Ko se mladič sprosti in začne bolj drzno raziskovati prostor, mu lahko nadenete ovratnico. Če
ga to razburi, jo odstranite in poskusite znova čez eno uro. To počnite, dokler se ne navadi na
njeno prisotnost okoli vratu. Vsake pol ure oziroma takoj, ko se zbudi, po grizenju, po obroku,
po pitju ali po igranju ga odpeljite na mesto, kjer bo lulal in kakal ter počakajte, da kaj naredi.
Seveda ga lahko odnesete na dvorišče, če ga imate, vendar pa je v mestnih razmerah bolje, da
ga še ne odnesete na ulico ali bližnjo trato, dokler ni zaključen cikel vseh cepljenj proti
nalezljivim boleznim. Kadarkoli se polula in pokaka na predvidenem mestu, ga pohvalite in
nagradite.
Ko mladička ne morete imeti na očeh, ga položite v kletko ali ograjen prostor z visokimi
stranicami, v katerega boste postavili ležišče. Tam bo kužek varen.
Takoj začnite uporabljati njegovo ime, da se bo čim prej pričel odzivati nanj.

PRVA NOČ
Tu se običajno pojavi prvi pravi problem. Praktično noben mladiček prvo noč v novem domu
ne spi mirno. Cvili, laja, je nemiren, ker je ostal sam in želi biti z novim lastnikom. Najsrečnejši
bi bili, če bi ga prinesli k sebi v posteljo, saj razumete stisko mladička, ki je doslej spal z mamo
ali drugimi psički. Priporočljivo je, da ste "trdega srca", mladiček naj bo na varnem (ograjen
prostor, kletka ipd.), potrpežljivi in vztrajni. Luč lahko pustite prižgano, dokler se ne navadi na
nov prostor. Ne pozabite: ko ga boste enkrat spravili v posteljo, boste imeli resne težave, če
ga boste pozneje hoteli odvaditi od te navade. Kje bo kuža spal, je vaša odločitev, a bodite
načelni. Če ste se odločili, da v vaši postelji ne, potem naj bo tako od prvega dne.

PRVIH 10 DNI
Po nekaj dneh bo mladičku v novem domu zelo prijetno. Spoznal je prostor, ljudi in druge hišne
ljubljenčke, če so v gospodinjstvu. Vaš dom je zdaj njegov dom v pravem pomenu besede. Zdaj
se aktivno igra in lahko dela škodo z grizenjem kosov pohištva, oblačil in obutve. To morate
preprečiti. Ne pozabite, vsaka vaša reakcija in poteza naj bosta vzgoja, bodite pozitivni,
nagrajujte lepo vedenje in se povezujte z mladičkom. Čisto vsako pozitivno naučeno in sprejeto
dejanje nagradite z besednimi pohvalami in nagradami v obliki priboljškov. Vaš kuža vam bo
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želel ugajati, a se bo kdaj tudi zmotil. "Kaznujte" ga tako, da ga ignorirate, ne pa z vpitjem ali
grobostjo.
V tem obdobju bo psiček našel tudi svoje najljubše mesto v hiši. Lahko bo to njegovo ležišče,
fotelj, prostor pod mizo ipd. Kakršen koli že je ta prostor, se bo tam počuti udobno in predvsem
varno.
Zdaj je čas, da redno obiskujete veterinarja, ki vas bo vodil pri cepljenju ter vam pomagal z
nasveti. Začnite tudi s privajanjem na povodec. Pripnite ga na ovratnico in pustite kužku, da
se sam sprehaja s povodcem, da se nanj navadi. Postopoma začnite držati povodec in vadite
hojo doma.
Če postopek cepljenja še ni končan, ga še ne vozite na zelo obljudena mesta in v družbo drugih
psov.
Hrano mu ponudite le za obrok določenem času, da se navadi na ritem hranjenja. Hrane mu
ne dajte izven predvidenega časa, razen če gre za nagrade. Bodite pozorni in z nagradami ne
pretiravajte (nagrada ni obrok!).

30 DNI
Vaš hišni ljubljenček bi se moral zdaj že odzivati na svoje ime in se naučiti sobne čistoče.
Navadil bi naj se lulati ter kakati zunaj ob sprehodu ali vsaj na za to določenem mestu doma.
Odzival naj bi se že na preproste ukaze, kot so "pridi" ali "sedi" (pomagajmo mu z mimiko in
našim gibanjem). Zdaj bi morali tudi že brez težav prenašati povodec med hojo.
Kužek bo tudi že spoznal, kdaj je čas za obrok.
V tem obdobju morate opraviti osnovne preglede pri veterinarju, vključno z morebitnimi
ukrepi proti parazitom.
Dobro je, da ga navadite na vožnjo z avtomobilom in na občasno puščanje doma brez
prisotnosti ljudi (sam v hiši). Naučiti ga je treba tudi, da pusti odpreti gobček in prenaša
umivanje zob.
Obisk prijateljev z otroki ali hišnimi ljubljenčki je pomemben, da se pes nauči njihove občasne
prisotnosti in komuniciranja z okoljem. Posebno pozornost je treba nameniti tesnejši in
običajni komunikaciji z drugim, starejšim hišnim ljubljenčkom v hiši, če ga imate, pa naj gre za
psa ali mačko. Starejši hišni ljubljenčki se težje navadijo na prisotnost novega, zato starejšemu
namenjajte še več pozornosti (ljubosumje lahko vodi v resne težave). Nagradite vsako njegovo
pozitivno reakcijo, tako da bo starejši hišni ljubljenec sčasoma ugotovil, da je mlajši pes vir
užitka, ne le nelagodja.
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Prvih 30 dni skupnega življenja s psičkom je ključnega pomena za naslednjih petnajst let. Kar
bo mladiček v tem obdobju sprejel kot pozitivno izkušnjo in vedenje, bo olajšalo nadaljnje
učenje in preprečilo nastanek neželenega vedenja in celo vedenjskih motenj.
Preden dobite kužka, se posvetujte s svojim veterinarjem o potrebah mladička in potrebnih
korakih, ki jih morate narediti, da zagotovite dolgo, zdravo in srečno življenje s svojim novim
psom.
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