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ZAŠČITIMO ŠNAVCERJA PRED MRAZOM IN SNEGOM 

 

 

Šnavcerji so močni ter vzdržljivi psi in mnogi od njih uživajo v mrazu in snegu. Čeprav so 

precej tolerantni na nizke temperature, se oborožite z informacijami in bodite previdni ter 

predvidljivi, da bodo hladni dnevi minili veselo in varno. 

Ali se šnavcerji spopadajo z mrazom in snegom? Da, šnavcerji lahko prenesejo temperature 

do 0 oC, vendar ne prenašajo zelo nizkih temperatur. Imajo dvojno dlako, vzrejeni so za delo 

na hladnih nemških kmetijah in so podedovali dobro toleranco na nizke temperature. Vendar 

pa potrebujejo zaščito pred ozeblinami in hipotermijo. 

Šnavcerji zaradi svoje genetike in dvojne dlake precej dobro prenašajo nizke temperature. To 

pa ne pomeni, da jih ni treba dodatno zaščititi. Pri tem je treba poslušat zdrav razum in imeti 

v mislih, da se tako kot mi navadijo na to, kje trenutno živijo in na to, ali preživijo veliko časa 

na prostem ali ne. 

 

Na sliki jaz in moj Bruce na zimskem pohodu v Karavankah. 
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Kako dobro se šnavcerji resnično spopadajo z mrazom in snegom 

 

Dvojna dlaka šnavcerja jim pomaga pri obvladovanju mrzlega vremena. 

Pred stoletji so bili šnavcerji vzrejeni za delo na nemških kmetijah in na poljih. Kot psi čuvaji in 

podganarji so v preteklosti veliko časa preživeli na prostem. Posledično imajo vse pasme 

šnavcerjev (pritlikavi, srednji in veliki) koristi od svoje genetske dediščine, ko gre za mraz. 

Imajo dvoslojni krzneni »premaz«, ki služi kot izolacija. Zunanja plast (močna, žimasta krovna 

dlaka) in notranja plast (podlanka - mehka z občutkom, podobnim bombažu) zagotavljata 

zaščito. 

Če je dlaka strižena (škarje, strižnik), šnavcer verjetno ni več  dovolj zaščiten z žimastim 

zunanjim plaščem. Ko je enkrat obrit, običajno ta ne zraste nazaj v zadostni meri. Ostaja sicer 

podlanka, ki je mehka in gosta ter do neke mere še zagotavlja zaščito ... še posebej, če jo 

pustite zrasti ... vendar šnavcer ni več dvojno zaščiten! Če je bil šnavcerju pravilno triman in 

krovna dlaka nikoli ni bila v celoti ostrižena ali obrita, bo šnavcer obdržal tipično žimasto 

zunanjo plast krovne dlake. Za dvojno dlako je treba dobro poskrbeti, da se prepreči vozlanje 

in »filcanje«. Postrizite tudi dlako med blazinicami na šapah, da preprečite grudenje snega 

med blazinicami in zagotovite boljši oprijem. 

 

 

Kako nizko lahko greste: kakšna temperatura je še varna za šnavcerje? 

 

Šnavcerji lahko za kratka obdobja v povprečju še sprejemljivo prenašajo mraz do -7 oC, vendar 

pa ga morate opazovati, ko temperature padejo na 0 oC  ter se prepričati, če se z mrazom 

dobro spopada! Čeprav je znano, da so šnavcerji močni, vzdržljivi psi, ki se na splošno lahko 

spoprimejo z mrazom, so tudi dovzetni za nevarnosti v hladnem vremenu. Glavna nevarnost 

so ozebline in hipotermija. 

 

 

Prepoznajmo znake, če mu je pri nizki temperaturi postalo neprijetno 

 

Če so temperature nizke in ste bili nekaj časa zunaj, lahko vaš pes signalizira, da je preveč in 

naj bo sprehoda konec. Znaki, ki jih  nikakor ne smete spregledati so: 
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✓ drgetanje 

✓ cviljenje 

✓ upočasnitev ali oklevanje 

✓ iskanje zavetja ali topline 

✓ dviga tace ali hodi previdno 

 

 

Izhod in prihod: kontrolni seznam pred odhodom in po vrnitvi domov 

 

Če se pripravimo na mraz in sneg, lahko zimski meseci postanejo zabavna avantura z manj 

skrbi. Priprava na hladno vreme in načrtovan sprehod / izlet bosta poenostavila celotno 

sezono. 

 

Priprava na odhod ven 

Izberite zaščito, ki jo bo morda potreboval vaš šnavcer, glede na temperaturo in koliko časa 

nameravate biti na mrazu ali snegu. Obstaja več možnosti, od težkih brezrokavnikov do 

kombinezonov za celotno telo. 

Uporabite škornje na tacah vašega šnavcerja, če jih tolerira. 

Če vaš šnavcer ne nosi škornjev, redno pred odhodom ven namažite blazinice na tacah z 

balzamom ali vazelinom. To bo ustvarilo zaščitni sloj med tacami in ostrimi zimskimi elementi. 

Raje ga vodite po snegu namesto po ulicah in pločnikih, ki so morda prekriti s kemikalijami in 

solmi. 

Pojdite na kratke sprehode: skrajšajte čas, ki ga skupaj  preživite zunaj. Če je vreme premrzlo 

za vas, je tudi zanj prehladno! 

 

Ogrevanje po izletu 

Umijte mu tace in jih posušite, da se znebite strupenih kemikalij in soli. Te mu lahko opečejo 

blazinice in povzročijo celo prebavne motnje ali zastrupitev, če jih liže. 

Ko pridete domov s sprehoda, mu obrišite tace s toplo, mokro brisačo, da odstranite led, 

ostanke nečistoč ali sol. Tace bi mu lahko tudi potopili v kad, napolnjeno z mlačno vodo, jih 

posušili in namažete blazinice z balzamom ali vazelinom. 
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Toplo izpiranje umazanije in snega ne bo samo odstranilo in stopilo vse soli, snega in ledu, 

ampak je tudi udoben način za ogrevanje psa. Uporabite lahko sušilnik za lase (pri zelo nizki 

temperaturi!!!), da posušite njegovo dlako, namesto da ga pustite, da se posuši naravno. 

Psu ponudite mlačno vodo, da nežno dvignete temperaturo od znotraj navzven. 

Upoštevajte, da bo imel vaš šnavcer večje potrebe po kalorijah, če redno hodi zunaj. Naj dobi 

bolj kalorično bogato hrano. 

Vselej naj bo na voljo njegova najljubša odeja. 

 

Dodatni varnostni nasveti v hladnem vremenu 

 

Dezorientacija v snegu 

Šnavcerji izgubijo velik del vonja, ko sneg prekrije tla. Zaradi tega ga je smiselno imeti  na 

povodcu ali vsaj blizu vas. Za vsak slučaj naj vedno nosi svoje identifikacijske oznake. 

 

Varnost na poti in na prostem 

Čeprav se to morda sliši kot navedba očitnega, je to dober opomnik. Za vašo lastno varnost in 

varnost vašega psa se prepričajte, da je vaša okolica varna. Pazite na led na svojih poteh in 

držite svojega šnavcerja stran od jezer in ribnikov, če niso trdno zmrznjeni. 

Če se vaš šnavcer z otroki zabava na snegu, se prepričajte, da jih ne bo oviral in obratno. Zlasti 

sankanje je lahko nevarno tako za pse kot za otroke. Snežni dnevi so lahko zelo zabavni, dokler 

so vsi varni. 

Za nočne izlete se prepričajte, da vi in vaš šnavcer nosita odsevna oblačila. Poleg tega vzemite 

s seboj telefon, svetilko, grelnike za roke ipd. 

 

Nevarni proizvodi in rastline v hladnem delu leta 

 

Obstaja več zelo nevarnih kemikalij in rastlin, ki so v našem okolju bolj prisotne v hladnih 

zimskih mesecih. Na nedavno obdelanem travniku so bila tla morda obdelana s pesticidi in 

kemikalijami, tla na pohodnih površinah pa s soljo ali celo z antifrizom za taljenje ledu. Sneg 

vse to absorbira! 
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Poleg tega bodite pozorni na »sezonske« strupene rastline. Če jih imate doma, naj bodo 

absolutno izven dosega psa. Zimske rastline kot npr. amarilis, božični kaktus, božična drevesca, 

omela, božična zvezda in še marsikatera so nevarne in v nekaterih primerih smrtonosne za 

vašega šnavcerja. 

 

Starost, velikost in zdravje 

 

Z mrazom se vsi šnavcerji ne soočajo enako. Mladički, starejši in manjše pasme ali kateri koli 

šnavcer z artritisom ali drugimi zdravstvenimi težavami so manj tolerantni na nizke 

temperature. 

 

Hladno, tudi če je zaščiteno 

Tudi če je vaš šnavcer nekoliko zaščiten pred nizkimi temperaturami, je lahko zunaj doma zanj 

prehladno. Med opravki jih ne puščajte v hladnem avtu in zagotovite, da so tudi čez noč na 

toplem. 

 

Nekateri šnavcerji morda ne marajo mraza 

Čeprav imajo šnavcerji »termovarovalno« krzno in so bili prvotno vzrejeni, da dobro prenašajo 

zunanje temperature, ne pozabite, da so sčasoma postali veliko bolj »notranji« psi. Večina 

šnavcerjev zdaj preživi velik del svojega življenja v zaprtih prostorih in preprosto ni ustvarila 

tolerance za ekstremne temperature. 

Nekaterim šnavcerjem mraz ne godi ter ga ne prenašajo. Ostanite v sozvočju z njegovo 

govorico telesa in reakcijo! 

 

Ozebline in hipotermija: kaj morate vedeti 

 

Tudi če ste zelo previdni s svojim šnavcerjem, ko ste na prostem pri nizkih temperaturah, so 

možne ozebline in hipotermija. Te situacije so zelo redke, vendar jih je pomembno prepoznati. 

Hipotermija je ekstremno znižanje telesne temperature zaradi izpostavljenosti in mokrega ali 

hladnega krzna. Hipotermija je resna situacija, ki, če se ne odpravi takoj, lahko na koncu 

povzroči smrt. 
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Ozebline se pojavijo, ko so okončine izpostavljene zelo nizkim temperaturam. Koža in spodnje 

tkivo zmrznejo in se poškodujejo ... včasih nepopravljivo. Šnavcerji so izpostavljeni nevarnosti 

ozeblin na tacah, ušesih, nosu, modih in repu! 

 

Znaki hipotermije 

✓ dlaka in koža sta hladna na dotik 

✓ celotna telesna temperatura pade pod 35 oC 

✓ dlesni in notranje veke so opazno modre, blede ali sive 

✓ močno, nenadzorovano drgetanje, ki napreduje v popolno odsotnost drgetanja 

✓ razširjene zenice 

✓ težave pri hoji 

✓ težave z dihanjem 

✓ zmanjšan srčni utrip 

✓ zaspanost in letargija 

✓ nezavest ali koma 

Znaki ozeblin 

✓ prizadeto območje je hladno ali krhko na dotik 

✓ prizadeto območje je običajno modro, bledo ali sivo 

✓ prizadeto območje je oteklo in boleče 

✓ prizadeto območje ima razjede ali mehurje 

✓ prizadeto območje je črno in mrtvo 

 

Načini za takojšnjo obravnavo hipotermije in ozeblin 

✓ Če sumite, da vaš šnavcer trpi zaradi podhladitve ali ozeblin, ga nemudoma odpeljite k 

veterinarju ali v veterinarsko bolnišnico. 

✓ Najprej zdravite hipotermijo. Zavijte ga v suhe, tople odeje ali brisače. Blizu njega (ne 

neposredno nanj) lahko postavite tudi grelno blazino ali steklenico tople vode, zavito 

v brisače. Če hoče in zmore, naj pije mlačno vodo. 

✓ Nato zdravite ozebline. Uporabite krpo, namočeno v topli vodi (okoli 40 oC in prijetni 

na dotik), da nežno segrejete prizadeto območje. Na prizadeto območje ne 

uporabljajte nobene vrste suhe toplote, kot je grelna blazinica ali sušilnik za lase, in 

prizadetega območja ne drgnite. Še naprej ga ogrevajte z odejami. 

✓ Ne dajajte mu nobenega človeškega protibolečinskega sredstva. Ibuprofen in 

acetaminofen sta strupena za pse. 


