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SLOVAR 

 

DOMAČI DIHUR/BELI DIHUR/VRETICA – vsi izrazi se uporabljajo za podvrsto 

evropskega dihurja (Mustela furo), ki biva v naših domovih kot hišni ljubljenček 

PLES VESELJA – zelo podoben bojnemu plesu. Pojavlja se pri interakcijah dihurjev. 

Vsebuje grobo igro, ki spominja na spopad. Dihurji divje skačejo, se vrtijo z usločenimi 

hrbti, zibajo z glavo levo in desno z odprtimi usti in razgaljenimi zobmi in hkrati spuščajo 

glasove (npr. gaganje) 

GAGANJE – posebno oglašanje dihurjev, ki še najbolj spominja na lajanje ali gaganje. 

Zvok, ki ga dihurji spuščajo ob izražanju navdušenja/veselja. 

BOJNI PLES – skoraj identičen »plesu veselja«, le da dihurji v tem primeru običajno 

sikajo in spuščajo krike. 

»OPEN MOUTH (PLAY) FACE« – izraz na obrazu dihurja med interakcijo z drugim 

dihurjem. V tem primeru ima dihur usta široko odprta. Izraz lahko vodi v ugriz, zadržan 

ugriz (uporabljen med igro) ali pa se konča le pri grožnji z odprtimi usti. 

»SCRUFFING« - angleški izraz za metodo, s katero umirimo dihurja. Pri tej metodi 

dihurja zgrabimo za kožno gubo na vratu in ga obrnemo na hrbet ali dvignemo od tal, ga 

nežno stresemo in dvignemo od tal, ter ga držimo v tem položaju, dokler se ne umiri. Ko se 

umiri, ga povlečemo po tleh. 

»TIME - OUT« - angleški izraz za izločitev. Pri dihurjih je to metoda za discipliniranje 

neželenega vedenja. Dihurja za krajši čas zapremo v majhen prostor oziroma ga 

umaknemo (npr. v transporter ali kletko). 

ETOGRAM -  zapisi vseh vedenjskih oblik in izražanj določene vrste živali kot posamezne 

ali v odnosu do drugih/opis glavnih tipov vedenja s pogostostjo pojavljanja.
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1 UVOD 

 

Ker se veliko ljudi odloči za hišnega ljubljenčka, med njimi pa je vse več takih, ki se 

odločajo za eksotične živali, med katere sodi tudi beli dihur, ki je nadvse zanimiv in vedno 

bolj razširjen hišni ljubljenček, sem se odločila, da jih proučim nekoliko pobližje.  

»Beli dihur je najverjetneje udomačena vrsta, ki izhaja iz evropskega dihurja (Mustela 

putorius). Kljub skoraj identičnemu zunanjemu videzu pa se pojavljajo nekatere razlike, ki 

so lahko posledica udomačitve in ločenega razvoja vrste ali pa so posledica različnih 

prednikov (npr. stepski dihur). Predvidevajo, da je človek dihurja udomačil pred približno 

2500 leti. Najverjetneje so jih udomačili za lov na male glodavce. Vedno bolj p 

a se uveljavljajo kot hišni ljubljenčki.« (Grilc, 2010).  

Ena izmed najpogostejših težav, s katerimi se srečujejo lastniki dihurjev, je grizenje. 

Dihurji grizejo, ker je to eden izmed načinov njihovega komuniciranja. Ker nimajo rok, 

okolico med drugim zaznavajo tudi tako, da jo okušajo – z grizenjem ali ščipanjem 

(Schilling, 2009). Pri lastnikih dihurjev je tako vedenje nezaželeno, saj ugrizi bolijo in so 

lahko tudi nevarni, zato je dobro poiskati vzroke zanj. Tako bomo grizenje lažje odpravili 

ali pa vsaj zmanjšali pogostost pojavljanja. Vzrokov za grizenje je lahko več: grizejo v igri, 

prosijo za pozornost, … (Matulich, 2009). Pri mlajših dihurjih je možen vzrok za grizenje 

tudi njihova nesocializiranost. Čeprav lastniki to vedenje opazijo, je raziskav na to temo 

zelo malo. V literaturi lahko zasledimo nekaj dejavnikov, ki vplivajo na pojav grizenja, 

vendar pa je temeljitih raziskav na to temo po mojem mnenju še vedno premalo. Zato je 

namen te diplomske naloge podrobneje predstaviti samo živalsko vrsto, ugotoviti ali je 

grizenje pri dihurjih pogost pojav inpredstaviti problematiko grizenja, ugotoviti in opisati 

vse možne vzroke za takšno vedenje, poiskati primerne načine za odpravo tega 

nezaželenega vedenja, opraviti raziskavo med lastniki dihurjev in ugotoviti, v kakšnih 

okoliščinah in kako pogosto grizejo dihurji slovenskih lastnikov. Podatki za raziskavo so 

bili zbrani s pomočjo ankete, ki so jo večinoma reševali člani društva Zverinice – Društvo 

ljubiteljev dihurjev, ki združuje lastnike ter ljubitelje belih dihurjev. Poleg tega je bil 

narejen tudi etogram vedenj, da bi dobili boljši vpogled v vedenje dihurjev.. 
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Postavljene hipoteze so: 

Hipoteza 1: Grizenje pri dihurjih je zelo pogosto 

Hipoteza 2: Mlajši dihurji grizejo pogosteje kot starejši 

Hipoteza 3: Najpogostejša vzroka za grizenje sta neprimerno ravnanje lastnika in grizenje 

v igri 

 

 

 

Slika 1: Domači dihur (Mustela putorius furo) bele barve (Jiří Zuzánek, 2013) 
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2 PREGLED OBJAV 

2.1 BELI DIHUR (Mustela putorius furo) 

Znanstveno ime za belega dihurja je Mustela putorius furo. V grobem lahko to latinsko 

ime prevedemo v »mišojedi ali mišolovski(Mustela) smrdljivi (putorius) tat (furo)«. To 

ime naj bi po prepričanjih dobro opisalo naravo dihurja, vendar pa nekateri strokovnjaki 

želijo, da bi se uveljavilo ime Mustela furo(Schilling, 2007; Powers, Brown, 2012; Brown, 

2006). 

2.1.1 Izvor in udomačitev 

Belega dihurja ali vretico (Mustela putorius furo) uvrščamo med zveri v družino kun 

(Mustelidae), kamor spadajo še evropski dihur, stepski dihur, ameriški črnonogi dihur, 

mala podlasica, velika podlasica, kuna belica, kuna zlatica, evropski mink, jazbec, vidra … 

(Čonč, 1999). Izvor domačega dihurja (Mustela putorius furo) ni povsem znan. Kot 

najverjetnejša prednika znanstveniki omenjajo evropskega (Mustela putorius) in stepskega 

dihurja (Mustela eversmanni) (Powers, Brown, 2012; Davison in sod., 1999), možno pa je 

tudi, da izhaja iz križanca teh dveh vrst(Brown, 2006; Davison in sod., 1999). Nekateri 

znanstveniki domnevajo da sta tako evropski kot stepski dihur skupaj z ameriškim 

črnonogim dihurjem (Mustela nigripes) predstavnika ene, holarktične vrste (Davison in 

sod., 1999). 

Tako kot je skrivnosten izvor vrste, tudi ni povsem znano, kje in kako je bil beli dihur 

udomačen. Obstaja več teorij, vendar vse pesti pomanjkanje dokazov. Ena od teorij je, da 

so belega dihurja udomačili Egipčani, saj hieroglifi prikazujejo živali, ki so podobne 

dihurju. Vendar pa je bolj verjetno da ti hieroglifi prikazujejo munge (Herpestes 

ichneumon), ki še dandanes živijo na tem območju. Druga možnost je, da je bil beli dihur 

kot vrsta udomačen na območju Grčije, saj sta jih že v antiki v svojih delih omenjala 

Aristofan (450 pr. n. št.) in Aristotel (350 pr. n. št.) (Lewington, 2007). Prvi jasni zapisi o 

udomačitvi dihurjev pa se najdejo leta 622 v španskih spisih Izidorja Seviljskega. Obstaja 

tudi velika verjetnost, da so bele dihurje s seboj prinesli Rimljani ali Normani med svojimi 
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osvajanji, vendar pa ni nobenih navedb, ki bi to potrjevale. Prav tako je možno, da so bili 

udomačeni nekje v širokem območju na jugu ali jugovzhodnem delu Evrope, v bližini 

Mediterana. Ker prav vse možnosti pesti pomanjkanje dokazov, lahko z gotovostjo trdimo 

le, da so bili udomačeni pred 2000 – 3000 leti (Powers in Brown, 2012). 

Lewington (2007) in Brown (1999) podrobno razložita, kako je človek skozi zgodovino 

dihurja z uporabo za različne namene razširil skoraj po vsem svetu. Dihurje so 

najverjetneje udomačili za lov na male glodavce in nadzor populacij kuncev, na ladjah so 

bili odgovorni za zatiranje podgan in miši, uporabni so bili tudi za vlečenje telefonskih 

kablov skozi cevi, v 20. stoletju pa so jih začeli gojiti zaradi krzna, vendar so to ponekod 

že prepovedali. Uporabljajo jih tudi kot znanstvene modele pri raziskavah nekaterih 

bolezni (raziskave, povezane z virusom influence in SARS), zadnja leta pa se uveljavljajo 

tudi kot hišni ljubljenčki. 

Ker so bili beli dihurji selektivno vzrejeni v ujetništvu in so jih skozi stoletja vzrejali v 

poslušne in krotke živali, je njihova zmožnost preživetja v divjini omejena (Poole, 1972 

cit. po Davison in sod., 1999). Kljub temu so se določeni pobegli osebki sposobni 

prilagoditi (Roy, 2010) in se v divjini uspešno križajo z divjim dihurjem (M. putorius). Ti 

hibridi se včasih ne razlikujejo od divjega dihurja (Corbett in Ovenden, 1980). 

2.1.2 Uvrstitev in opis vrste 

Kraljestvo: Animalia (Živali) 

Deblo: Chordata (Strunarji) 

Razred: Mammalia (Sesalci) 

Red: Carnivora (Zveri) 

Družina: Mustelidae (Kune) 

Rod: Mustela 

Vrsta: Mustela putorius (Evropski dihur) 

Podvrsta: Mustela putorius furo (Domači dihur/Beli dihur/Vretica) (Myers in sod., 2014) 
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Duda (2003) piše, da so dihurji razširjeni po vsem svetu. Naraven habitat divjih dihurjev so 

gozdnati predeli z vodnimi viri. Beli dihurji pa živijo v človeških bivališčih kot hišne ali 

delovne živali. 

»Beli dihurji (Mustela putorius furo) so izredno gibčne, hitre in okretne živali. Imajo dolgo 

valjasto telo, kratke noge, podolgovato (stožčasto) glavo, prišiljen gobec in majhna 

zaokrožena ušesa. Uvrščamo jih med zveri, natančneje v družino kun – tako kot 

evropskega dihurja, kuno belico in kuno zlatico, jazbeca, vidro, podlasico. Kljub temu, da 

govorimo o belem dihurju, niso vse živali bele barve. Najpogosteje so podobne divjemu 

evropskemu dihurju. Poddlaka je rumenkasta, krovne dlake pa so temno rjave. Značilna je 

obrazna maska, belina okrog gobca in po robovih uhljev. Druge pogoste barve so bela, 

srebrno siva, rdečkasto rjava, ... Pogost pojav je albinizem - pomanjkanje pigmenta. Kožuh 

pri albinih je belkasto rumen, oči pa so rdeče.« (Grilc, 2010). 

 

Slika 2: Možni vzorci in barvni odtenki domačih dihurjev (http://www.pinterest.com/) 
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Pri belih dihurjih je značilen spolni dimorfizem. Pri samcih se telesna masa giblje od 1,2 

do 2,1kg, pri samicah pa telesna masa znaša med 0,7 kg in 1,2 kg. Seveda obstajajo tudi 

izjeme (Vinke in Schoemaker, 2012), poleg tega pa kastrirane živali tehtajo manj. Dolžina 

živali je pri samicah nekje med 33 cm in 35,5cm, pri samcih pa med 38 cm in 40,6cm. 

Povprečna dolžina repa znaša od 7,6 cm do 10 cm (Duda, 2003). Normalen srčni utrip je 

od 200 do 250 udarcev na minuto, vdihov v istem času naštejemo med 30 in 40, zanje 

normalna telesna temperatura pa se giblje med 37,6⁰C in 39,4⁰C (Merck Publishing in 

Merial in sod., 2007). Beli dihurji imajo tudi velike podočnike, vsega skupaj imajo 34 zob. 

Na vsaki šapi imajo po pet stalno iztegnjenih krempljev, barva in vzorec krzna pa sta 

zaradi načrtne selekcije zelo raznovrstna (Duda, 2003). »Kot vsaka vrsta živali imajo tudi 

beli dihurji svoj vonj. Odstranjevanje smradnih žlez, razen iz zdravstvenih razlogov, ni 

dovoljeno. Vonj nekastriranih živali, predvsem samcev v obdobju gonitve, je veliko bolj 

izrazit. Omilimo ga lahko tudi z rednim menjavanjem “posteljnine”, rednim čiščenjem 

kletke in ne prepogostim kopanjem. Veliko vlogo pri vonju ima tudi prehrana. Živali, 

hranjene z nekakovostno hrano, imajo močnejši vonj. Predvsem smrdijo njihovi iztrebki, ki 

jih je tudi znatno več (hrane zaradi neprimerne sestave ne prebavijo dobro)« (Grilc, 2010).  

Življenjska doba domačih dihurjev je med 6 in 10 let v ujetništvu, v naravi pa dočakajo le 

2 do 4 leta. Spolno dozorijo pri starosti 6 mesecev (Markula, 2009), velikost odrasle živali 

pa dosežejo šele pri starosti enega leta (Duda, 2003). Zdrave živali imajo lahko tri legla na 

leto. Brejost traja 42 dni. V leglu je lahko do 15 mladičev. Skotijo se gluhi in z zaprtimi 

očmi, ki se odprejo pri petih tednih starosti. Novorojeni mladiči tehtajo od 6 do 12 g. Do 

devetega tedna starosti zanje skrbijo starši. Odstavljanje poteka med 3 in 6 tednom. 

Približno deset dni po rojstvu mladičem že zrastejo sekalci. Po osmih tednih jim zrastejo 

štirje stalni zobje. Takrat so mladiči sposobni jesti trdo hrano in takrat jim rejci pogosto 

poiščejo nove lastnike (Schilling, 2007). 

2.1.3 Nastanitev 

Bele dihurje imamo lahko nastanjene v zunanjih ali notranjih prostorih. Večina hišnih 

dihurjev je nastanjenih v kletkah, kjer so sami ali v družbi enega ali več dihurjev.  Kletka 

za 1 ali 2 dihurja mora imeti vsaj 1,5-2m² površine. Talbot in sod. (2014) se strinjajo, da je 

to minimalna velikost kletke, priporočajo pa 4,5-6 m² bivalne površine. Višina kletke naj bi 
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merila 0,5 m ali več. Za vsako dodatno žival je potrebno prostor povečati za najmanj 

0,5m², kar ne preseneča, saj ozemlje divjih dihurjev obsega od 12,4ha do 31,4ha. Prostor, 

kjer so domači dihurji nastanjeni, mora biti zračen, temperatura naj bi se gibala med 15 in 

21⁰C. Zaradi občutljivosti dihal belih dihurjev za steljo ni priporočljivo uporabljati slame 

ali žagovine (Vinke in Schoemaker, 2012). Ker je dihurjem v navadi, da se iztrebljajo na 

enem ali dveh izbranih mestih, jih ni težko navaditi na uporabo stranišča (Duda, 2003). 

Prav tako je pomembno, da imajo zagotovljeno primerno mesto za počitek (zaprta 

kartonasta škatla, posebno zanje primerno viseče gnezdo ipd.), saj spijo 18 do 20 ur na dan 

(Vinke in Schoemaker, 2012). Ugotovljeno je, da če zadostimo potrebam dihurja, se to 

odraža na njihovem splošnem zdravju (teža in kakovost krzna) (Bays Bradley in sod., 

2006). Chivers in Einon (1982) sta opazila, da so dihurji, ki jim primanjkuje socialnih 

stikov in igre, hiperaktivni. Priporoča se vsaj 3-4ure izpusta na dan (Čonč, 2010). 

2.1.4 Zdravje in nega 

»Samice dihurja so v fiziologiji organskih sprememb med gonitvijo posebej edinstvene. 

Ovulacija nastopi med gonitvijo šele ko se sparijo (inducirana ovulacija), v primeru da do 

paritve ne pride pa ostane nivo hormona estrogena, ki je odgovoren za pojav gonitve, visok 

in lahko vztraja celo nekaj mesecev, kar pomeni več mesecev trajajočo gonitev. Posledice 

za organizem so težke: trajna disfunkcija kostnega mozga (prizadeta produkcija krvnih 

celic!) ter posledično huda, celo fatalna anemija, lahko pa se pojavi tudi gnojno vnetje 

maternice, vnetja sečil. Torej velja, da je za samice, ki niso namenjene vzreji, sterilizacija 

nujno potrebna iz zdravstvenih razlogov« (Jakop Dorn, 2011). »Kastracija samčkov iz 

zdravstvenih razlogov ni potrebna, se jo pa priporoča, saj samci v obdobju gonitve 

postanejo agresivni in začnejo označevati svoj teritorij (markirajo). S kastracijo se tudi 

močno ublaži vonj živali. Priporočena je imunizacija proti pasji kugi, saj okužba pomeni 

sto odstotno smrtnost. Pri nas v Sloveniji cepimo s cepivom za pse, vendar le s polovično 

dozo« (Grilc, 2010). 

Nega dihurjev ni zahtevna. Kožuha ni potrebno negovati, razen spomladi in jeseni, ko 

menja dlako. Takrat je priporočljivo, da dihurja počešemo enkrat dnevno (z gumijasto 

krtačo), da odstranimo odvečno podlanko. Prav tako ni priporočljivo pogosto kopanje 

dihurja. S kopanjem namreč odstranimo kožno maščobo, ki jo žleze nadomestijo. 
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Prepogosto kopanje spodbuja delovanje žlez in s tem le okrepimo mošusni vonj dihurja. 

Nekateri kopajo dihurje enkrat mesečno, drugi le po potrebi (2-3-krat letno) (Haney, 2010; 

Krajnc in Habat, 2010). V nasprotju s kopanjem je dihurjem potrebno redno čistiti ušesa 

(enkrat mesečno) in jim krajšati kremplje. »Predolgi, nenegovani kremplji so lahko za 

dihurje nevarni in boleči. Dolgi kremplji otežujejo hojo in lahko povzročijo trajne 

deformacije stopal. Ker njihove konice postanejo krhke, se razcepljen del zlahka kam 

zatakne in poškoduje cel krempelj ali celo prst, zato je redno (na 2-3 tedne) krajšanje 

nujno.« (Krajnc in Čonč, 2010). 

2.1.5 Prehrana 

Dihurji so mesojede živali. Njihova prehrana mora vsebovati veliko beljakovin (nad 34%), 

maščob (nad 22%) in malo vlaknin, saj jih zaradi specifičnega prebavnega traku ne 

prebavljajo dobro. Hrana za pse in mačke zanje ni primerna saj ne vsebuje zanje nujno 

potrebnega taurina. Presnova domačega dihurja je zelo visoka zaradi kratkega prebavnega 

traku. Skozi prebavni trakt pride hrana v 3-5 urah, zato morajo jesti približno desetkrat na 

dan. Sveža hrana in voda jim morata biti na razpolago ves čas (Duda, 2003; Grilc, 2010). 

2.2 VEDENJE 

Dihurji so zelo agilne in živahne živali in njihove vedenjske potrebe so v ujetništvu le 

stežka izpolnjene. To še posebej velja, če preživijo večino svojega življenja v kletkah. Da 

zadostimo potrebam dihurja, jim moramo omogočiti različne telesne in duševne izzive. Če 

jim tega ne omogočimo, se pojavijo različne vedenjske težave kot so agresivnost, plašnost, 

uriniranje zunaj stranišča, uničevalno vedenje (npr. izkopavanje okrasnih rastlin) (Vinke in  

Schoemaker, 2012). 

Vedenjski razvoj se začne takoj po rojstvu. Predpostavlja se, da je najobčutljivejše obdobje 

socialnega razvoja dihurjev nekje med 4 in 10 tednov. V tem obdobju se dihurji naučijo 

veliko socialnih veščin, poleg tega pa se naučijo primerno odzivati na različne okoljske 

situacije. Pomembno je, da so v tem obdobju v stiku z ljudmi in da pridobijo pozitivne 
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izkušnje s človekom. Če do teh izkušenj ne pride, se zna zgoditi, da kasneje razvijejo 

pretiran strah ali agresijo do ljudi (Vinke in Schoemaker, 2012). 

Čeprav so dihurji nočne živali in spijo od 18 do 20 ur na dan, pogosto spremenijo obdobje 

svoje dejavnosti in se prilagodijo lastniku. Ker so po naravi igrive in radovedne živali, so 

veseli tako interakcij in družbe drugih dihurjev kot družbe psov in mačk.  Dihurji 

potrebujejo veliko pozornosti in bodo zanjo pripravljen storiti vse, tako da jih je lahko 

disciplinirati in naučiti različnih trikov (Duda, 2003; Shilling, 2007). 

V svojem budnem času so dihurji zelo aktivni. V naravi divji dihurji večino časa porabijo 

za iskanje hrane in raziskovanje svojega življenjskega območja. To raziskovanje vključuje 

vzorce vedenj kot so: hoja, tek, skoki, vohljanje in kopanje, konča pa se z iskanjem hrane 

in prehranjevanjem. Ker je hišnim dihurjem hrana vedno na voljo, jim je s tem odvzeto 

izražanje vseh teh vzorcev in so zaradi tega lahko pod velikim stresom. Da to preprečimo 

in jim omogočimo naravno vedenje, jih lahko motiviramo tako, da jim hrano ali priboljške 

skrijemo (Vinke in Schoemaker, 2012). 

2.2.1 Igra 

Kadar so dihurji, tako domači kot divji, zares sproščeni, lahko opazujemo njihovo igro. 

Najbolj igrivi so med 6 in 14 tednom starosti, pri udomačenih živalih pa se to vedenje 

ohrani tudi v kasnejši dobi (Vinke in Schoemaker, 2012). Igranje mladih dihurjev daje vtis 

pretiravanja z dejavnostmi, ki so enake vedenjskim vzorcem odraslih živali. Prav tako igra, 

ne glede na starost dihurjev, spominja na boj dveh odraslih dihurjev, saj vsebuje podobne 

elemente, vendar pa ob natančnem proučevanju opazimo razlike. Obrazna mimika (odprta 

usta, zobje prekriti, inhibiran ugriz v vrat – ščipanje vratu) in gibalno vedenje (galop, 

zalet/napad, skok) so v igrivem in ne agresivnem kontekstu. Igranje krepi prijateljske 

odnose, omogoča izboljšavo motoričnih in kognitivnih sposobnosti in sposobnost 

prilagajanja živali, ter spoznavanje družbenega delovanja. Opremljenost prostora in igranje 

s predmeti sicer zmanjšuje količino socialne igre, vendar spodbuja raziskovalno in 

plenilsko vedenje (Poole, 1978; Vinke in Schoemaker, 2012) in lahko zmanjša agresivne 

interakcije, saj zmanjša možnost za nenamerne fizične kontakte. Hkrati lahko predmeti 
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spodbudijo agresijo in tekmovalnost, vendar pa s pravilnim ravnanjem lahko tako vedenje 

preprečimo (Vinke in Schoemaker, 2012). 

2.2.2 Oglašanje 

Čustvena stanja belih dihurjev lahko zlahka opazujemo in slišimo med različnimi vedenji, 

držami in vokalizacijo. Dihurjev strah,  frustracije, agresivnost ali bolečino spremljajo kriki 

ali cviljenje. Sikanje in lajanjeje težje razložiti. Sikanje lahko kaže na strah ali pa ga 

slišimo med stopnjujočo se igro. Ponavljajoči dihurjevi kriki so pokazatelj, da se nastala 

situacija zaostruje (Fisher 2006, cit. po Bays in sod. 2006). Kadar so dihurji navdušeni ali 

vznemirjeni, oddajajo zvoke podobne lajanju. Ko so razburjeni in navdušeni ali v izredno 

pozitivnih čustvenih stanjih, lahko oddajajo zvok, ki mu pravimo gaganje (Schilling, 

2007). Prav tako kot pri mačkah je pomemben pokazatelj čustvenih stanj tudi nasršenost in 

postavitev repa (Fisher 2006, cit. po Bays in sod. 2006). 

2.3 RAZLIKA MED EVROPSKIM IN BELIM DIHURJEM TER NJUNIM 

KRIŽANCEM 

Čeprav je beli dihur taksonomsko ločen od evropskega dihurja, je ta delitev vprašljiva. 

Dvom pa temelji na naslednjih dejstvih: 

 Plodni hibridi lahko nastanejo iz vseh treh vrst (belega dihurja, evropskega 

dihurja in hibrida). 

 Beli dihurji se od svojih divjih prednikov razlikujejo le po subtilnih 

morfoloških in vedenjskih značilnostih. 

 Molekularna filogenija belih dihurjev je nerešena in trenutno ni večjih razlik 

med belim in divjim evropskim dihurjem. 

 Gensko so neločljivi. Imajo enako število, velikost in obliko vseh 

kromosomov, podobne prehranjevalne navade, socialne in reproduktivne lastnosti 

(Markula in sod., 2009) 
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2.3.1 Morfološke razlike 

Evropski dihur (Mustela putorius) za razliko od belega dihurja (Mustela putorius furo) ni 

udomačena žival, kljub temu, da so ponekod vzgajani v ujetništvu (Hitchcock, 1994). 

Čeprav sta si obe podvrsti na prvi pogled zelo podobni, ju lahko ločimo po značilnostih, ki 

jih lepo opiše Kitchener (2002), povzete pa so v tabeli 1. 

Tabela 1: Primerjava evropskega in belega dihurja 

Lastnost Evropski dihur Beli dihur 

Velikost: Večji Manjši 

Kosti: močnejša kostna struktura drobna kostna struktura 

Glava: okrogla glava podolgovata glava 

Čeljust: močnejša čeljust manjša čeljust 

Telo: podolgovato mišičasto telo podolgovato vitko telo 

Obrazna maska:  sega do nosu 

 svetla lica in frontalni del v 

kontrastu s temno obrazno 

masko 

 ne sega do nosu 

 obsežna svetla lica in v 

nežnem kontrastu s 

temnejšo masko 

 maska je lahko odsotna 

Ušesa: zadnja stran ušes temnejša ušesa svetlejše barve 

Tace: temne barve ena ali več svetlih tac 

Kožuh: temne barve svetlejše barve, različnih 

odtenkov in obarvanosti 

Grlo: lisa na grlu odsotna ali krajša 

od 50 mm 

lisa na grlu dolga 50 mm ali več 

Dlake: ni belih razpršenih dlak po 

telesu 

razpršene bele dlake po vsem 

telesu, zlasti po zadku in repu 

 

Križanci med obema živalma imajo posebno belo grleno liso, bele noge in bele dlake 

razpršene med temnejše krzno (Harris in Yalden, 2008), včasih pa se ne razlikujejo od 

divjega dihurja (Corbett in Ovenden, 1980).  
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Bele dihurje je možno od ostalih ločiti tudi po natančnih raziskavah njihovih lobanj. V 

preteklosti je veljalo prepričanje, da je post-orbitalna širina  pri dihurjih vedno 15 mm ali 

več (ne glede na spol), pri belih dihurjih pa vedno manj od 15 mm (Kitchener, 2002). Birks 

in Kitchener (1999) sta dokazala, da pravilo 15 mm ne drži, čeprav imajo dihurji večjo 

post-orbitalno širino in lobanjski obseg. Pravita, da se podvrsti preveč prekrivata (sta 

preveč povezani) in je zato potrebna previdnost pri interpretaciji meritev lobanj. 

 

Slika 3: Glava evropskega dihurja (1), belega dihurja (2) in njunega križanca (3) (http://en.wikipedia.org/) 

 

Razlike najdemo tudi pri natančnejšem pregledu zobovja. Zobje belega dihurja so 

številčnejši in postavljeni bolj na gosto kot pri njegovem divjem sorodniku. Prav tako 

imata obe podvrsti različno notranjo strukturo oči in po možnosti tudi možganov 

(Domestic ferret, 1999). Bednarz (1960) v  svojih člankih ugotavlja tudi, da je domači 

dihur plodnejši kakor njegov divji sorodnik. 

2.3.2 Vedenjske razlike 

Udomačeni beli dihurji se ne bojijo ljudi in novo okolico spoznavajo brez strahu. Niso tako 

pozorni na morebitno nevarnost kot njihovi divji sorodniki. Druga vedenjska razlika je, da 

je domači dihur družabna žival in lahko živi v skupinah, medtem ko je evropski dihur 

samotarska žival. Sposobnost belih dihurjev, da lahko živijo v skupini, se lahko nanaša tudi 
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na dejstvo, da je večina hišnih ljubljenčkov kastrirana, kar pri samcih zmanjšuje količino 

agresije, ki se kaže med živalmi. Udomačeni beli dihurji še vedno ohranjajo instinktivno 

vedenje za igro, označevanje ozemlja in lov. V 60. in 70. letih prejšnjega stoletja je bilo v 

Evropi opravljenih nekaj študij primerjav vedenja evropskega in belega dihurja, ki 

vsebujejo koristne informacije o tem, zakaj se beli dihurji vedejo tako kot se (Brown, 

2002). 

Do zanimivih ugotovitev glede razlik v vedenju evropskega dihurja, belega dihurja in 

njunega hibrida je prišel tudi Poole (1972). Razlike so bile ugotovljene pri raziskovalnem 

vedenju, strahu pred človekom in pogostosti pojava "odgovor pozornosti". Ugotovil je, da 

hibridi razvijejo strah pred človekom, če v obdobju od sedem in pol tednov do osem in pol 

tednov ostanejo pri materi. Prav tako se hibridi odzivajo različno glede na to ali so živeli v 

kletkah na prostem ali v zaprtem prostoru. Hibridi so se na dražljaje odzivali pogosteje, če 

je bila eksperimentalna situacija v večjem kontrastu z  njihovim običajnim življenjskim 

okoljem. Posamezni osebek je prag odziva »nastavil« glede na okoljske razmere. 

Ugotovljeno je bilo tudi, da se na zvočne dražljaje najprej navadi evropski dihur, nato 

hibrid in šele nato beli dihur. Ta eksperiment podpira hipotezo Lorenza, da vedenje 

domačih živali spominja na vedenje nedoraslih osebkov njihovih divjih sorodnikov. 

2.4 AGRESIVNO VEDENJE IN GRIZENJE 

Vedenjski repertoar belih dihurjev je zelo pester in lahko vključuje posebne telesne drže  in 

vokalizacijo. Mnogi vedenjski vzorci so primerljivi z vedenjskimi vzorci, ki se pojavljajo 

pri divjem dihurju. Ta podatek nam daje vpogled v vzroke glavnih vedenjskih težav 

(agresija, bojazljivost …) pri belem dihurju (Vinke in Schoemaker, 2012; Boyce in sod., 

2001). 

Schilling (2007) v svoji knjigi pove, da je grizenje in ščipanje ena izmed oblik, s katero 

dihurji zaznavajo okolje in je zanje takšno vedenje normalno. Vendar je ta oblika vedenja 

lahko uporabljena v različnih kontekstih: ko se igrajo, ko potrebujejo pozornost, se branijo, 

lovijo, se bojijo ali se odzivajo na bolečino. Če jih natančno opazujemo, lahko npr. vidimo 

samico, ki bo z gobcem zgrabila svojega mladiča in ga prestavila, če se bo preveč oddaljil, 
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ter ga disciplinirala z ščipanjem. Ali pa bomo opazili,da med igro dihurji grizejo igrače ali 

se med seboj suvajo in grobo grizejo drug drugega za vrat, vendar brez kakršnihkoli resnih 

posledic (Bays Bradley in sod., 2006). Dihurji pogosto med igro skačejo ali galopirajo. 

»Ples veselja« in »bojni ples« vključujeta grobo igro, ko dihurji divje skačejo, se vrtijo z 

usločenimi hrbti in zibajo z glavo levo in desno z odprtimi usti in razgaljenimi zobmi in 

hkrati spuščajo sikajoče glasove. Čeprav je tako vedenje lahko zastrašujoče in ga  lahko 

novi lastniki napačno tolmačijo kot agresivnost, gre pri mladih dihurjih za izraz veselja in 

vznemirjenja (Bays Bradley, 2012). Schilling (2007) pa pravi, da sta si »ples veselja« in 

»bojni ples« sicer res zelo podobna in ju je težko razlikovati, vendar pri »plesu veselja« 

dihurji običajno gagajo, pri izražanju agresije pa sikajo in spuščajo krike, tako da je pri 

tolmačenju vedenj potrebno pozorno opazovati tako telesno govorico kot vokalizacijo.Z 

njim se strinjajo tudi Boyce in sod. (2001), ki pravijo, da je za razločevanje agresije od igre 

potrebno biti zelo pozoren na različice vedenj (preden dihur ugrizne, lahko npr. na to 

opozori z nasršenim repom ali sikanjem) (Schilling, 2014). Prav tako je pomemben izraz 

na obrazu živali. Poole (1978) piše o »open mouth play face«, ki ga opazimo med 

interakcijo dihurjev in lahko vodi v: inhibiran ugriz (uporabljen med igranjem), ugriz 

(uporabljen med pretepom) ali pa se konča le pri »grožnji« z odprtimi usti (uporabljen med 

igro in ritualnimi boji). Taka igra z »grizenjem brez ugriza« je opazna tudi pri opicah vrste 

rezus in pri morskih levih. 

 

Slika 4: Domača dihurja med pretepom (Adopt a ferret 101, 2009) 
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V pravem boju poskuša napadalec nasprotnika ugrizniti v hrbtno stran vratu in ga s tem 

onesposobiti. Ugriz je uspešen, če se nasprotnik ne more izviti iz ugriza. Te ugrize 

spremlja tresenje in vlačenje onesposobljenega dihurja. Ko se napadeni dihur osvobodi 

ugriza, s kričanjem, sikanjem, obrambnim grizenjem, bežanjem in uriniranjem (lahko tudi 

iztrebljanjem) pokaže, da je ustrahovan. Žival, ki prva pokaže obrambno vedenje, je 

poraženec. Obrambno vedenje vključuje grožnje (sikanje in inhibirane ugrize) in 

prestrašeno vedenje (kričanje, pobeg). Ti boji se le redko končajo s hudimi poškodbami 

(Wing, 2001). 

2.4.1. Zmanjševanje agresije 

Zelo pomemben vpliv na kasnejše vedenje odraslih živali in na vedenje med samim 

igranjem ima socializacija. Dihurji, ki so prikrajšani za socializacijo, se igrajo dlje časa in 

bolj agresivno kot dihurji, ki so bili socializirani (Church, 2007). Ugrizi dihurjev ne smejo 

biti razumljeni kot napad. Napadanje in grizenje brez vzroka je pri dihurjih redko. Grizejo 

zaradi različnih vzrokov in včasih je grizenje edini način, s katerim dihurji pokažejo svoje 

potrebe in želje. Prav tako je potrebno ločiti grizenje zaradi igre od agresivnega grizenja. 

Popravljati pa moramo oba. Grizenje zaradi agresije je nezamenljivo z grizenjem zaradi 

igranja. V igri je grizenje bolj ščipanje in ni tako zelo boleče, je le neprijetno, lahko je 

nežno grizljanje ali pa »uščipni in zbeži«, vendar se tako vedenje ob neprimerni vzgoji 

skozi čas odraščanja lahko pretvori v agresivno vedenje z grizenjem, ki je lahko za ljudi 

zelo nevarno (Schilling, 2007).Ugrizi so namreč lahko tako močni, da predrejo kožo in 

tkivo pod njo in povzročijo krvavitev iz od zob nastalih luknjic (Patronek in Slavinski, 

2009). 

Downing (1997, cit. po Graening, 2010) piše, da socializiran dihur nima potrebe po 

grizenju, ko ga vzamemo v naročje. Glasier (1982, cit. po Graening, 2010) pa pravi, da 

mora dihur biti res ukročen in da mora biti rokovanje z njim enostavno. Če žival ne dovoli, 

da jo zvijemo v kroglo in jo zakotalimo po tleh, potem po njegovem mnenju ni dovolj 

trenirana. 

Na pojavnost agresije pri dihurjih vplivajo medsebojno poznavanje živali, spol in 

kastracija. Dihurji, ki se poznajo, se spopadajo manj pogosto kot dihurji, ki so si tujci 
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(Staton in Crowell-Davis, 2003). Do agresivnih srečanj pride večkrat med samci kot med 

samci in samicami, med samicami pa večinoma ne pride do spopadov. Samice se ob 

napadu odzovejo z obrambnim vedenjem, agresivne so le, kadar so breje ali kadar branijo 

mladiče (Wing, 2001). Prav tako so nekastrirane živali bolj agresivnekot kastrirane, saj 

imajo višjo raven hormona testosterona, ki vpliva na stopnjo agresije (Wing, 2001). Vinke 

in sod. (2008) so ugotovili, da se pri kemično kastriranih dihurjih agresija pojavlja redkeje 

kot pri dihurjih, ki so kirurško kastrirani. 

2.4.2. Vzroki grizenja in ščipanja 

Rast zob: Mladiči dihurjev že po naravi ščipajo. V divjini jih ogrožajo plenilci, zato lahko 

mladiči na presenečenje popolnoma instinktivno odreagirajo z grizenjem. Tako kot ostali 

sesalci tudi dihurji raziskujejo svet z usti. Ko jim rastejo zobje, čutijo bolečino, žvečenje 

predmeta, roke ali igrače pa jim bolečino olajša. Tako vedenje (še) ni problematično 

(Schilling, 2007). 

Potreba po igri: Dihurji potrebujejo interakcije z drugimi dihurji ali lastnikom. Če ne 

zadovoljimo njihove želje po igri in jih imamo zaprte v kletki, lahko postanejo razdražljivi 

in agresivni. Z dihurjem se moramo pogosto igrati, še posebej če nima družbe sovrstnika 

(Sweat, 2014) 

Zdravstvene težave: Morda dihurja kaj boli in to lahko pokaže le z grizenjem. Obstaja 

veliko zdravstvenih razlogov, ki privedejo do agresivnega vedenja (infestacija z ušesnimi 

garjami, bolezen nadledvične žleze, …) (Schilling, 2007, Hearing, 2013). 

Dominantnost: Nekastrirani dihurji so običajno bolj agresivni od kastriranih vrstnikov 

(Staton in Crowell-Davis, 2003). V odraščajoči dobi je hormonalno pogojeno, da 

poskušajo dominirati kjerkoli lahko. Nekastrirani samci napadajo druge samce, lahko tudi 

samice ali pa celo človeka. Najboljša rešitev za take agresivne izpade je kastracija 

(Schilling, 2007; 2014). 

Strah/Spremembe: Kakršnekoli spremembe lahko zmedejo ali prestrašijo dihurja. Lahko 

ga zmedejo vonjave, neznano okolje, če nekdo dreza vanj … V takih situacijah žival ne ve, 

kaj naj pričakuje. Ko je pod takšnim stresom, lahko sika, spusti smrad iz analnih žlez, 
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zbeži ali ugrizne. Takemu dihurju je potrebno dati čas, da se na spremembe (novo okolje, 

živali, ljudi itd.) privadi (Bell, 1997; Schilling 2007). 

Nepravilna socializacija: Če je bil dihur v preteklosti v oskrbi drugega človeka, je možno, 

da je bil nehote naučen gristi. Npr. človek je dihurja pobral s tal, dihur ga je uščipnil, 

človek pa ga je takoj odložil in ga osvobodil prijema. Ali pa ga je dihur ugriznil, kar si je 

lastnik napačno tolmačil kot lakoto in je dihurja nahranil. V obeh primerih je človek s 

svojim ravnanjem dihurja nagradil za neprimerno vedenje. Z drugimi besedami lahko 

rečemo, da je dihur treniral človeka. Pomembno je, da grizenja nikoli ne nagrajujemo in 

nanj ne gledamo kot na simpatičen način komunikacije (Schilling, 2007). 

 

Slika 5: Ščipanje ali grizenje? (Suhaimi Salleh, 2010) 

 

Samica z mladiči: Samica z mladiči bo napadala neznance, ki bodo želeli prijeti njene 

mladiče. Ti ugrizi so zelo močni in zelo resni. Možno je, da samica ne bo sprostila ugriza. 

V takem primeru roke ne vlečemo k sebi, ker bo še okrepila ugriz. Ustnice samice nežno 

pritisnemo proti kočnikom in ugriz bo popustila za dovolj časa, da lahko roko osvobodimo. 

Kadar imamo samico z mladiči je bolje, da ne segamo v gnezdo, če ni nujno potrebno 

(Bell, 1997). 
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Obramba: Nekateri dihurji ne zaupajo ljudem. Nekateri ljudje na nepoznane stvari 

reagirajo impulzivno ali nasilno, nekateri pa se celo zavestno izživljajo nad živalmi. 

Običajno se v takšnih situacijah dihurji naučijo, da morajo napasti ali biti napadeni. Živali 

se naučijo, da ljudje ne pomenijo nič dobrega in da jim povzročajo bolečino. V takem 

primeru ne moremo kriviti živali, da tudi po posvojitvi ostane agresivna. Delo z 

zlorabljenim dihurjem potrebuje zelo veliko potrpljenja in časa. Tako kot ljudje si morajo 

tudi dihurji fizično in čustveno opomoči, to pa lahko traja kar nekaj časa (Schilling, 2007). 

Drugi razlogi: Pri nekaterih dihurjih lahko agresivno vedenje izzovejo različni zvoki, 

vonji ali predmeti (parfum, glasna glasba, zvok vključenega sesalca …). Če lastnik 

ugotovi, kateri dejavniki pri dihurju povzročajo agresivno vedenje, ima dve možnosti. 

Lahko poskusi izločiti moteče dejavnike ali pa v tem času dihurja ne jemlje iz kletke 

(Schilling, 2007). Nekateri razlogi za agresijo se lahko ljudem zdijo popolnoma 

nesmiselni. Bossart (1994) poroča o skupini dihurjev, ki ni marala belih nogavic. V svojem 

prispevku opiše dogodek, ko je njegovo družino obiskala svakinja in je kljub predhodnim 

opozorilom oblekla bele nogavice. Osem dihurjev se je spravilo nadnjo in jo začelo ščipati 

v noge, tako da je zbežala nazaj v sobo in bele nogavice zamenjala z rdečimi. Ko se je 

vrnila, se nobeden izmed dihurjev ni zmenil zanjo. Glede na to, da gre za skupino živali, ki 

je živela v istem okolju, lahko sklepamo, da so se tem dihurjem nekako zamerile bele 

nogavice. Tega nikakor ne moremo posplošiti na vse dihurje, vendar ta primer lepo kaže, 

da so vzroki agresije lahko zelo različni. 

2.4.3 Odprava grizenja in ščipanja 

Ker so dihurji karakterno zelo različni, moramo sami ugotoviti, kakšne tehnike 

discipliniranja najbolje delujejo. Potrebno je najti ravnovesje med ljubeznijo in nežnim 

discipliniranjem. Če bomo pri discipliniranju delali napake, tvegamo še močnejši ugriz 

(Schilling, 2007). 

Dihurja nikoli ne smemo:  

 škropiti s sprejem proti ugrizom direktno v glavo 

 ugrizniti nazaj (nekateri lastniki grizejo dihurje v ušesa) 
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 krcati po nosu ali glavi, kadar grize (s tem lahko izzovemo le še večjo agresijo ali 

strah in nezaupanje) 

 udariti ali kako drugače mučiti 

 izolirati za dlje časa 

In nikoli ne zganjamo panike, ker lahko s takim vedenjem situacijo le poslabšamo 

(Schilling, 2007; Onasch, 2006). Bolj primerne tehnike so: 

»Scruffing« ali prijem za kožno gubo: To je najpogostejša tehnika za preprečevanje in 

odpravo grizenja. Pri tej tehniki bo dihur skoraj takoj dojel, da ne sme gristi in da je 

kaznovan, ter da smo glavni mi. Dihurja primemo za kožno gubo na hrbtni strani vratu, ga 

dvignemo do višine oči, ga rahlo stresemo ali pa ga le obrnemo na hrbet (še vedno ga 

držimo za kožno gubo). Hkrati mu lahko nežno držimo zaprta usta s kazalcem in 

palcem(pomembno pri dihurjih, ki so gluhi) (Bossart, 1994), ter glasno in odločno rečemo: 

»NE!«. Dihur bo morda iz protesta zehal ali se upiral, medtem ko ga držimo, vendar mu ni 

hudega in ga lahko držimo, dokler se ne umiri. Ko se umiri, ga še vedno držimo in ga 

nežno povlečemo po tleh. Tako mu jasno pokažemo svojo prevlado. (Schilling, 2007; 

Onasch 2006; Hearing, 2013). 

Slika 6: »Scruffing« … (Jure Ahačič, 

2015) 
Slika 7: … in vlečenje po tleh (Jure Ahačič, 2015) 
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»Time-out« ali izločitev: Če dihur še vedno grize, ga zapremo v majhen prostor (npr. 

transporter) in ga pustimo zaprtega toliko časa, da se umiri (največ 5 min) (Matulich, 

2014), saj drugače ne bo razumel zakaj je zaprt. Ta metoda je zelo učinkovita pri mladičih, 

ker ne marajo biti zaprti in hitro povežejo grizenje z neprijetnim zaporom. Nikoli pa pri 

izločitvi ne smemo uporabiti dihurjeve kletke, ker jo lahko začne dojemati kot nekaj 

slabega ali pa nas bo naslednjič spet ugriznil, ker bo želel vanjo (Onasch, 2006).  

Razpršilo: Za preprečevanje grizenja lahko uporabimo tudi razpršilo proti grizenju, ali 

kakšno drugo snov grenkega okusa, ki ni strupena za dihurje. Z njo popršimo svoje roke, in 

predmete, za katere ne želimo, da jih dihur grize.Če imamo več dihurjev in se ne marajo, 

lahko z razpršilom poškropimo vrat drugega dihurja.Ker so ta razpršila neprijetnega okusa, 

dihur načeloma ne bo grizel. Vedno obstajajo izjeme in nekaterim dihurjem neprijeten 

okus ne pride do živega. Pri teh dihurjih uporabljamo druge metode (Onasch, 2006). Če 

razpršila nimamo pri roki, lahko dihurju med zobe nežno potisnemo pisalo. Njegov okus 

ga bo prav tako odvrnil od grizenja roke (Bell, 1997). 

Odvračanje pozornosti: Še ena izmed metod za preprečevanje grizenja je odvračanje 

pozornosti. Če dihur v igri začne gristi in ščipati naše roke ali noge, ga zamotimo z igračo, 

tako da začne napadati njo ali pa si dele telesa namažemo s čim, kar ima dihur rad, tako da 

nas ne bo grizel, ampak lizal. Od dihurja ne moremo pričakovati, da v igri ne bo nikoli 

grizel, lahko pa ga naučimo da namesto grizenja ščipa, ali pa se z nami igra tako, da 

uporablja inhibiran ugriz. Igrača je priročna stvar, s katero se dihur nauči kaj sme in česa 

ne sme gristi (Onasch, 2006). 

Potiskanje prsta v usta: Če nas dihur ugrizne, mu nežno potisnemo prst v usta in mu 

zraven rečemo odločen in glasen »NE!«, »FUJ!« ali »NE SMEŠ!« Ker dihurju potiskanje 

prsta v usta ni prijetno, bo prenehal z grizenjem. V trenutku, ko neha gristi, tudi mi 

prenehamo s potiskanjem prsta. Pri uporabi te metode obstaja velika verjetnost, da nas bo 

dihur še vedno hotel ugrizniti, poleg tega pa zna biti ta metoda boleča za lastnike, zato je 

bolj primerna za uporabo pri mladičih kot pri odraslih živalih (Onasch, 2006). 

Če dihur ugrizne in ne izpusti roke ali drži prijem, ne vlecite rok, ker bo zgrabil še 

močneje. V tem primeru z drugo roko nežno pritisnite njegove ustnice h kočnikom in dihur 

bo sprostil ugriz za dovolj časa, da se osvobodite (Bell, 1997). 
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Kadar nas dihur grize lahko tudi cvilimo, renčimo, sikamo ali glasno vzklikamo »AU!« in 

»NE!« in zvoke kombiniramo s prijemom za kožno gubo na vratu. Pri nekaterih dihurjih 

lahko taka metoda izzove še več grizenja, zato je pomembno, da ugotovimo katere metode 

so obnesejo pri našem dihurju. Seveda lahko vse omenjene metode po potrebi medsebojno 

kombiniramo (Schilling, 2007). 

Dihurji ne grizejo vse povprek. Načeloma so varnejši hišni ljubljenčki kot psi in mačke, saj 

z napadom ne povzročijo smrti. Nekateri so le bolj temperamentni kot drugi. Ob primerni 

socializaciji in skrbi se možnosti za ugriz zelo zmanjšajo. Tudi najbolj agresivne primerke 

lahko sčasoma s primernim rokovanjem in potrpežljivostjo spremenimo v prijetne hišne 

ljubljenčke (Schilling, 2007), res pa je da moramo biti pri vzgoji dosledni, potrpežljivi in 

moramo dihurja disciplinirati ob vsakem grizenju, prav tako pa moramo nagrajevati 

primerno vedenje. Kadar ne grize, ga lahko za nagrado ljubkujemo ali ga nagradimo s 

priboljški (Onasch, 2006). 

Prav tako moramo vedeti, da je vzgajanje mladičev drugačno od vzgajanja odraslih 

osebkov. Pri mladičih bodo rezultati vidni v treh tednih, pri odraslih dihurjih pa bo 

potrebnega več časa, saj niso bili primerno socializirani, in jih je, poleg tega da ne smejo 

gristi, potrebno naučiti tudi, da zaupajo ljudem, kar zna biti težavno. Vedeti moramo, da 

slabo vedenje ni njihova krivda – bili so le neprimerno trenirani. Zna se zgoditi, da bomo 

ob treningu odraslih živali deležni kar nekaj grdih ugrizov.Kljub temu je pomembno, da 

ima dihur neposredenstik z roko (brez rokavic), ker se bo le tako navadil našega prijema in 

rokovanja z njim (Onasch, 2006). 

Mustela putorius furo ima specifične vedenjske vzorce in z raziskavami in razumevanjem 

njegove biologije ter s primernim ravnanjem lahko vzgojimo prijetnega in ubogljivega 

hišnega ljubljenčka (Ball, 2006).  
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3 MATERIALI IN METODE 

 

Metode dela so vključevale pregled literature na temo grizenja dihurjev, opazovanje 

vedenja  in izdelavo etogramov (zapisi vseh vedenjskih oblik in izražanj določene vrste 

živali kot posamezne ali v odnosu do drugih)  ter izvedbo in statistično obdelavo anketnega 

vprašalnika. Po sami izvedbi smo etograma in izpolnjene ankete tudi analizirali in dobljene 

podatke  in izsledke predstavili v poglavju REZULTATI. 

3.1 PRIDOBIVANJE IN OBDELAVA PODATKOV ANKETE 

Pred oblikovanjem ankete je bilo pregledane nekaj literature o vrsti, njenem vedenju in o 

ugrizih dihurjev. Na podlagi naslova diplomske naloge, dotedanje prebrane literature in 

postavljenih hipotez pa smo oblikovali anketna vprašanja. Podatki o pogostosti grizenja pri 

dihurjih ljubljenčkih so bili zbrani s pomočjo spletne ankete, sestavljene in objavljene s 

pomočjo spletne strani MojaAnketa.si. Anketa je bila, z dovoljenjem odgovornih, 

objavljena na facebook profilu društva Zverinice – društvo ljubiteljev dihurjev, facebook 

profilu Kosovir in na forumu društva Zverinice. Večinoma so anketo reševali člani društva, 

nekaj pa je bilo tudi naključnih obiskovalcev spletnih profilov oziroma znancev, ki so 

hkrati tudi lastniki dihurjev. Anketo je izpolnilo 61 posameznikov. Tisti, ki imajo več 

dihurjev, so anketo reševali dvakrat – ločeno so opisali svojega najmlajšega in 

najstarejšega dihurja. Vseh oddanih anket je bilo tako skupaj 75. Anketa je obsegala 13 

vprašanj različnega tipa (izbirna vprašanja, vprašanje odprtega tipa, hierarhično vprašanje, 

…). Za natančnejši vpogled je primer ankete na voljo v poglavju PRILOGE (PRILOGA 

D). 

Ko je bilo anketiranje po nekaj mesecih zaključeno, smo podatke s pomočjo spletnega 

orodja prenesli v program IBM Statistics SPSS 20. Določena so bila imena spremenljivk in 

njihove karakteristike, nato pa smo podatke statistično obdelali - uporabili smo frekvenčne 

tabele in osnovna orodja opisne statistike. Za natančnejšo obdelavo pa so bili uporabljeni 

testi, ki smo jih izbrali glede na značilnosti posameznih spremenljivk (podrobneje opisano 

v poglavju REZULTATI). 
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Isti program je bil uporabljen tudi za oblikovanje grafov. Pri metodi obteženih frekvenc je 

bil uporabljen program Microsoft Excel. Statistična analiza je obsegala primerjavo zbranih 

podatkov s primernimi postopki. Največ so bili v uporabi različni neparametrični testi 

(Wlicoxonov T-test, Wilcoxonov test predznačenih rangov, U-test, Kruskall-Walis test) in 

metoda obteženih frekvenc. Neparametrični testi so bili izbrani, ker razporeditev podatkov 

pri posameznih vprašanjih ni bila normalna. Vprašanja o pogostosti grizenja so od 

anketirancev zahtevala, da na lestvici od 1 do 10 izberejo vrednost, ki po njihovem mnenju 

najbolje opiše, kako pogosto njihov dihur grize. Take ocene so subjektivne, vsak 

anketirane si drugače predstavlja, kaj pomeni določena vrednost znotraj dane lestvice. Zato 

razlika med ocenama 1 in 2 ni nujno enaka kot tista med npr. 7 in 8. Zaradi tega je bila za  

primerjavo srednjih vrednosti izbrana mediana. Točna stopnja značilnosti je bila po zgledu 

ostalih raziskav postavljena na p < 0,05.  

Za grafični prikaz so bili večinoma uporabljeni histogrami, saj pri veliki količini podatkov 

in možnih odgovorov najbolj pregledno prikažejo razporeditev odgovorov. Za vprašanja z 

manjšo izbiro odgovorov je bil uporabljen tortni graf. 

3.2 PRIDOBIVANJE IN OBDELAVA PODATKOV ETOGRAMA 

Etogram je bil narejen na podlagi opazovanja dveh odraslih dihurk vrste Mustela putorius 

furo. Podlaga za samo izvedbo so bila lastna poročila iz vaj etologije in pa navodila za 

izdelavo etograma, ki se jih uporablja pri vajah iz etologije: Navodila za vajo opazovanja 

živali in komentar k formularju za poročilo (Božič, 2006).  

Potek dela: 

1. Opazovani dihurki sta hišna ljubljenčka, odrasli, zdravi in sterilizirani dihurki, stari 

4 in 4,5 let. 

 

Slika 8: Gucci in Lejla (Jure Ahačič, 2015) 
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2. Dihurki sta bili spuščeni iz kletke in opazovani v okolju, ki sta ga vajeni (dnevna 

soba). Medtem ko sta se prosto gibali po prostoru in se vedli, kot se vedeta 

običajno, sta bili nekaj časa opazovani, da smo dobili informacijo o njunem 

običajnem vedenju, značilnih telesnih gibih, držah in zvokih, s katerimi se oglašajo 

dihurji. Na določene drže, gibe in zvoke je opozoril tudi lastnik. Ko je bila zbrana 

zadostna količina informacij, sta bili opazovani še 30 min. Takrat smo na list 

papirja beležili osnovne vedenjske vzorce, ki so opisani z značilnimi gibi telesa ali 

njegovih delov, zvoki, ki sta jih oddajali živali in držami telesa. Vsakemu 

opaženemu vedenjskemu vzorcu je bila dodeljena okrajšava (2-3 črke).  

Primer: Opazovanje – OP, poslušanje – POS, … (4.8.1 Seznam vedenj). 

 

3. Ko smo doma spisek vedenjskih vzorcev razvrstili po nekem logičnem vrstnem 

redu in si zapomnili okrajšave, smo se 24.1.2014 vrnili in 2 uri (med 10:40 in 

12:40) opazovali vedenje dihurk. Ker sta bili opazovani dve dihurki, je vsak 

opazovalec opazoval eno žival in vsak v svojo beležko beležil zaporedje 

pojavljanja vedenjskih vzorcev.  Prostor in okoliščine, v katerih sta bili opazovani 

dihurki so bile enake kot pri beleženju osnovnih vedenjskih vzorcev. Dihurki sta 

bili spuščeni iz kletke in sta se lahko prosto gibali po dnevni sobi. Zunaj je bilo 

oblačno, z napovedjo padavin, v prostoru pa je bilo 20⁰C. Edina sprememba je bila, 

da je bil lastnik prisoten le zadnjih 30 min opazovanja. 

Primer beleženja zaporedje pojavljanja vedenjskih vzorcev: OP – OB –  VO – HO 

– VZ – HO – VZ – VO – PLE – VO … (PRILOGA A, B). 

 

4. Vedenjski prehod smo podali z zaporedjem dveh vedenjskih vzorcev, vzorca pred 

prehodom in po prehodu (kot kaže primer zgoraj in prilogi A in B). Lahko 

opazimo, da vedenjski prehod ne traja, ampak se le zgodi. Trajajo le posamezni 

vedenjski vzorci. Če smo opazili k vedenjskih vzorcev, potem je mogoče k*(k-1) 

vedenjskih prehodov. Vedenjski vzorec sam vase ne more prehajati, ker je to še 

vedno isti vzorec. Tako zabeležene frekvence posameznih prehodov vedenjskih 

vzorcev smo razporedili v matriko, kjer po vrstah opazujemo predhodne vedenjske 

vzorce in po kolonah vedenjske vzorce po prehodu. Tako vsaka celica matrike 

(razen na diagonali) določa en vedenjski prehod (Božič, 2006) (PRILOGA C). 
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4 REZULTATI 

 

Anketo je reševalo 61 anketirancev, od tega jih je 14 anketo izpolnilo dvakrat, za dva 

različna dihurja (najmlajšega in najstarejšega). To skupaj pomeni 75 izpolnjenih anket. 

4.1 PODATKI O ANKETIRANCIH IN NJIHOVIH ŽIVALIH 

Povprečna starost anketirancev je bila 25,9 (s=7,8), najmlajši je imel 13, najstarejši pa 57 

let. Od 61 anketirancev je bilo 56 (91,8%) žensk in 5 (8,2%) moških. 27 (44,3% ) 

anketirancev ima enega, 24 (39,3%) dva in 10 (16,4%) tri ali več dihurjev. 52 (85,2%) 

anketirancev ima prvič dihurja, 9 (14,8%) pa jih je dihurja imelo že prej. 54 (88,5%) 

anketirancev je svoje dihurje dalo sterilizirati/kastrirati, 6 (11,5%) pa ne. Pri tem je 

potrebno upoštevati, da 4 (5,3%) opisani dihurji v času izvajanja ankete še niso dosegli 

primerne starosti za poseg. 

Povprečna starost opisanih dihurjev je bila 32,71 (s=16,45) mesecev. Najmlajši je imel 

3mesece, najstarejši pa 7 let. Mladih dihurjev (starih 12 mesecev ali manj) je bilo 8 

(10,7%), odraslih dihurjev (starih več kot 12 mesecev) pa 67 (89,3%). 39 (52,0%) dihurjev 

je bilo moškega in 35 (46,7%) ženskega spola. En anketiranec spola dihurja ni navedel. 

4.2 BIVALNE RAZMERE 

Bivalne razmere so anketiranci opisovali različno, nekateri zelo skopo, drugi spet zelo 

natančno. Zaradi tega nekateri podatki manjkajo. Osnovna opremljenost kletke za dihurje 

vključuje stranišče, prostor za spanje, igrače, hrano in vodo, pomembna pa je tudi velikost 

kletke. En ali dva dihurja naj bi imela na voljo vsaj 1,5-2 m
2
 površine. Za vsakega 

dodatnega dihurja je potrebno zagotoviti še 0,5m
2
 dodatnega prostora.  

Iz pridobljenih odgovorov je najbolj očitno, da je skoraj polovica kletk premajhnih za dano 

število dihurjev. 29 (46%) kletk je dovolj velikih in dosegajo vsaj minimalne standarde. V 

to skupino so všteti tudi tisti lastniki, ki kletk sploh nimajo ali pa so kletke ves čas odprte 

in dihurjem zagotavljajo prosto gibanje po prostoru. Takih lastnikov je 25. Enako število, 
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torej 25 (39,7%) kletk je premajhnih. 9 anketirancev ni opisalo velikosti kletke. Nekateri 

lastniki dihurjev težave s premajhno površino rešujejo tako, da imajo večnadstropne kletke. 

Nadstropja sicer povečajo površino, vendar je nemogoče oceniti, ali tako povečana 

površina zadosti potrebam dihurjev. Tako povečanih kletk je 18 (28,6%).  

Da ima kletka oziroma bivalni prostor stranišče, je izrecno potrdilo 39 (61,9%) lastnikov, 

48 (76,2%) pove, da imajo njihovi dihurji na voljo hrano in vodo, 52 (82,5%) lastnikov pa 

navaja, da dihurjem zagotavljajo prostor za spanje. Ker gre za zelo osnovne potrebe, lahko 

domnevamo, da ostali lastniki ravno tako svojim dihurjem zagotavljajo vse te pogoje, 

vendar tega izrecno niso napisali. Igrače ima na voljo 39 (61,9%) dihurjev. Pet 

anketirancev je opisalo tudi, kakšne vrste steljo uporabljajo. Dva od teh uporabljata 

žagovino, ki je neprimerna, saj lahko dihurjem povzroča dihalne težave. Ostali trije lastniki 

za steljo uporabljajo časopisni papir oziroma mačji pesek. Lahko domnevamo tudi, da so 

tla primerna tudi pri vseh tistih lastnikih, ki svoje dihurje prosto izpuščajo. Običajno v 

stanovanju namreč nimamo večjih količin žagovine ali slame.  

Nekateri lastniki so pri oblikovanju bivališč dihurjev zelo iznajdljivi. Tako na primer sami 

izdelajo kletko ali peskovnik z rižem in papirnatimi trakci, s tuneli povežejo dve kletki. 

Ena od lastnic pove, da imajo njeni dihurji zunanjo in notranjo kletko, obe pa po velikosti 

ustrezata številu dihurjev. Ena anketiranka svoje dihurje občasno na povodcu pelje na 

sprehod, en anketiranec pa je kletko opremil s kosom marmorja, na katerem se njegov 

dihur hladi, kadar mu je vroče. 
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Kako dolgo se dihurji prosto gibajo, prikazuje Graf 1.  

 

 
Graf 1: Trajanje izpusta 

 

 

Samo dva lastnika (2,7%) se z dihurji med izpustom ne ukvarjata. 

4.3 VEDENJE 

Po zatrjevanju lastnikov njihovi dihurji večkrat ščipajo kot pa grizejo. 18 (24%) opisanih 

dihurjev grize, ostali ščipajo. 5 lastnikov (6,7%) je zaradi ugriza dihurja že poiskalo 

zdravniško pomoč. Le dva od teh petih lastnikov pravita, da njun dihur več grize kot pa 

ščipa. 

Kako pogosto dihurji grizejo predmete, živali in ljudi so anketiranci ocenjevali s številsko 

lestvico, kjer je vrednost 1 pomenila, da dihur nikoli ne grize. Vrednost 10 pomeni, da 

dihur vedno grize. Takšna ocenjevalna lestvica je subjektivna. Razmiki med ocenami niso 

absolutni, temveč se razlikujejo od anketiranca do anketiranca. Zato je bila za prikaz 

centralne tendence izbrana mediana namesto povprečja. Mediana je pri oceni grizenja 
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predmetov znašala 5, pri oceni grizenja živali in ljudi pa 3. Vidimo torej, da dihurji 

pogosteje grizejo predmete kot živa bitja.  

Za grizenje obstaja več razlogov. Po mnenju lastnikov dihurji največkrat grizejo v igri, 

sledijo pa: prosi za pozornost, strah/presenečenje, moteč dražljaj, dominacija, sprememba 

okolja, nadomestno vedenje, drugo, nagrajevanje za neprimerno vedenje in na zadnjem 

mestu bolezen. 

4.4 UKREPANJE LASTNIKOV OB GRIZENJU 

Tudi na to vprašanje so anketiranci odgovarjali opisno. Na podlagi njihovih odgovorov so 

bile oblikovane skupine odgovorov, ki jih prikazuje spodnja tabela. Vidimo, da lastniki 

največkrat dihurja zgrabijo za vrat, ga verbalno opozorijo (»ne«, »fuj« ali oponašajo 

cviljenje) ali ga dajo na t.i. izločitev – ga zaprejo v kletko ali drug prostor, dokler se ne 

umiri. Večina lastnikov kombinira več pristopov hkrati, ali uporabi različne tehnike za 

različne dihurje. Nekateri so tudi povedali, da so opisane tehnike uporabljali le na začetku, 

potem pa so njihovi dihurji nehali gristi. 

 

Tabela 2: Ukrepi za odvračanje dihurjev od grizenja 

 
Odgovori 

% primerov 
N % 

Prijem za vrat 

Glasovno opozorilo 

Izločitev 

Lastnik se umakne 

Preusmeritev pozornosti 

Razpiranje čeljusti 

Smrček (pihanje, krcanje) 

Nič 

27 23,5% 37,0% 

26 22,6% 35,6% 

25 21,7% 34,2% 

4 3,5% 5,5% 

14 12,2% 19,2% 

6 5,2% 8,2% 

6 5,2% 8,2% 

7 6,1% 9,6% 

Skupaj 115 100,0% 157,5% 



29 
Kovačić A. Vzroki in pogostost ugrizov pri belih dihurjih (Mustela putorius furo) 

Dipl. delo, Ljubljana, Univ. v Ljubljani, Pef, Bf, 2015 

4.5 TESTIRANJE HIPOTEZ 

V okviru statistične obdelave podatkov so bile testirane tudi hipoteze, zapisane v uvodnem 

poglavju. Izsledki so predstavljeni v nadaljevanju. 

4.5.1 Hipoteza 1: Grizenje pri dihurjih je zelo pogosto 

Pogostost grizenja dihurjev je ugotavljalo 11. vprašanje ankete, ki se glasi: »Na lestvici od 

1 do 10 ocenite, kako pogosto vaš dihur grize a) predmete, b) druge živali, c) ljudi (1 – 

nikoli, 10 – vedno).« Ker so anketiranci opisovali tri različne kategorije, je bila tudi testna 

statistika narejena za vsako kategorijo posebej. Ocene so bile subjektivne, vsak anketirane 

si drugače predstavlja, kaj pomeni določena vrednost znotraj dane lestvice. Zato razlika 

med ocenama 1 in 2 ni nujno enaka kot tista med npr. 7 in 8. Poleg tega se je, kot 

prikazujejo grafi 2, 3 in 4, pokazalo tudi, da razporeditev odgovorov ni vedno normalna. 

Zato so bili za obdelavo podatkov uporabljeni neparametrični testi, ki ne primerjajo 

povprečij, pač pa podatke razvrstijo in šele nato primerjajo. 

 
Graf 2: Pogostost grizenja predmetov po mnenju lastnikov 
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Graf 3: Pogostost grizenja živali po mnenju lastnikov 

 

 

 
Graf 4: Pogostost grizenja ljudi po mnenju lastnikov 
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Pri uporabi Wilcoxonovega T testa za en vzorec se je pokazalo, da se pri ocenah grizenja 

ljudi in živali mediana 3 statistično pomembno razlikuje od hipotetične mediane 5 (p≤ 

0,001). To pomeni, da po mnenju lastnikov dihurji grizejo malo, ne pa veliko, kot je 

predvidevala prvotna hipoteza. Pri oceni pogostosti grizenja predmetov je opazovana 

mediana natanko enaka hipotetični mediani 5. Tako ne moremo z gotovostjo trditi niti da 

dihurji predmete grizejo zelo pogosto niti da jih grizejo zelo redko. 

4.5.2 Hipoteza 2: Mlajši dihurji grizejo pogosteje kot starejši 

Dihurji spolno zrelost dosežejo med 6 in 9 mesecem starosti. Za potrebe statistične 

obdelave podatkov so bili dihurji, stari več kot 12 mesecev, uvrščeni v skupino odraslih 

dihurjev. Tisti, ki so imeli 12 mesecev ali manj, so bili uvrščeni v skupino mladih dihurjev. 

Ker je bila enako kot pri prejšnji hipotezi tudi tukaj porazdelitev podatkov nenormalna, je 

bil uporabljen U-test za neodvisna vzorca. Izkazalo se je, da hipoteze ne moremo potrditi, 

saj so testne statistike nad izbrano stopnjo značilnosti p < 0,05 (pgrizenje predmetov = 0,756; 

pgrizenje živali = 0,197; pgrizenje ljudi = 0,574). Tako ne moremo z gotovostjo trditi, da mlajši 

dihurji grizejo več ali manj kot starejši. 

4.5.3 Hipoteza 3: Najpogostejša vzroka za grizenje sta neprimerno ravnanje lastnika 

in grizenje v igri 

Hipotezo 3 je obravnavalo 12. vprašanje v anketi, kjer so morali anketiranci po vrsti 

razporediti deset dejavnikov, ki naj bi vplivali na pojav grizenja. Prvo mesto je zasedel 

dejavnik, ki po mnenju lastnikov največkrat povzroči grizenje, zadnje mesto pa dejavnik, 

ki najmanjkrat povzroči grizenje. Kot glavni vzrok grizenja so anketiranci največkrat (38-

krat) navedli igro, na drugo mesto (20-krat) sonajvečkrat uvrstili grizenje kot prošnjo za 

pozornost. Zadnje mesto si z 19 odgovori delita vzroka bolezen in drugo. Kolikokrat so 

lastniki tem štirim dejavnikom dodelili posamezno mesto, prikazujejo grafi 5, 6, 7 in 8. 
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Graf 5: Igra kot vzrok grizenja 

 

 

 

 
Graf 6: Prošnja za pozornost kot vzrok grizenja 
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Graf 7: Bolezen kot vzrok grizenja 

 

 

 
Graf 8: Drugo kot vzrok grizenja 

 

V hipotezi 3 smo predpostavili tudi, da je eden glavnih vzrokov grizenja tudi neprimerno 

ravnanje lastnika. Graf 9 prikazuje, kako so anketiranci uvrstili odgovor, da je bil dihur v 

preteklosti nagrajen za neprimerno vedenje (to je ena od oblik neprimernega ravnanja 

lastnika). 
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Graf 9: Nagrajevanje za neprimerno vedenje kot vzrok grizenja 

 

 
 

 

Tudi če odgovore primerjamo glede na to, kje se nahaja mediana, vidimo, da se igra uvršča 

na prvo mesto (Me = 1). Sledijo prošnja za pozornost in strah/presenečenje (Me = 4), 

moteč dražljaj in sprememba okolja (Me = 5), nadomestno vedenje in dominacija (Me = 

6), drugo (Me = 7) ter bolezen in nagrajevanje za neprimerno vedenje (Me= 8). Mediane in 

interkvartilne razpone posameznih vzrokov kaže graf 10. 
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Graf 10: Vzroki grizenja po mnenju lastnikov 

 

 

 

Tretji način razporejanja odgovorov je prikazan v matriki obteženih frekvenc (Tabela 3). 

Vrstica Rj nam nazorno pokaže, kateri odgovor je bil glede na vse anketirance največkrat 

uvrščen najnižje. To je bolezen. Največkrat se je najvišje uvrstila igra, sledita ji prošnja za 

pozornost in strah/presenečenje. Prednost matrike obteženih frekvenc je tudi v tem, da nam 

pokaže, kolikšen je razmik med posameznimi vzroki. Vidimo, da so si odgovori strah, 

dominacija, moteč dražljaj, sprememba okolja, drugo, nadomestno vedenje, nagrajevanje 

za neprimerno vedenje in bolezen po vrednostih Rj zelo blizu. Preskok med strahom in 

prosjačenjem za pozornost ter prosjačenjem za pozornost in igro pa je precej večji (0,29 

oziroma 0,42). 
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Tabela 3: Matrika obteženih frekvenc za vzroke grizenja 

 

Hipoteza 3 je torej le delno potrjena. Res je, da je najpogostejši vzrok grizenja igra. Vendar 

se grizenje zaradi neprimernega ravnanja lastnika oz. nagrajevanja za neprimerno vedenje 

nahaja na povsem drugem koncu lestvice. To nam kažejo vsi trije prikazi rezultatov. V 

histogramu (graf 9) vidimo, da so anketiranci neprimerno vedenje  največkrat uvrstili na 

zadnja tri mesta. Tudi whisker box plot (graf 10) nam to ugotovitev potrdi, le prikaz 

podatkov je drugačen. Najjasneje pa to vidimo v matriki obteženih frekvenc, kjer se 

nagrajevanje za neprimerno vedenje nahaja takoj za boleznijo, in to z zelo majhnim 

odmikom (0,02).  

  

Rang Vzrok grizenja 

Igra Pozornost Strah Domin. Moteč 

dražljaj 

Spr. 

okolja 

Drugo Nad. 

vedenje 

Nagrada Bolezen 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

62,32 

7,28 

1,34 

2,73 

0,65 

-0,52 

0 

-1,34 

-2,08 

-13,12 

9,84 

20,8 

6,03 

3,51 

1,04 

-0,39 

-1,95 

-3,35 

-5,2 

-8,2 

6,56 

8,32 

9,38 

5,07 

0,91 

-1,17 

-1,56 

-4,69 

-6,24 

-4,92 

6,56 

10,4 

4,69 

2,73 

0,91 

-1,56 

-6,24 

-2,68 

-5,2 

-4,92 

3,28 

8,32 

5,36 

4,68 

1,95 

-0,65 

-3,9 

-5,36 

-5,2 

-3,28 

3,28 

3,12 

8,71 

2,73 

1,69 

-1,82 

-3,9 

-6,03 

-4,16 

0 

8,2 

7,28 

1,34 

3,51 

0,39 

-0,78 

-2,34 

-4,02 

-12,48 

-31,16 

1,64 

6,24 

7,37 

2,34 

1,04 

-1,43 

-3,51 

-7,37 

-10,4 

-3,28 

13,12 

3,12 

4,02 

0,39 

0,91 

-0,26 

-1,56 

-10,05 

-15,6 

-22,96 

8,2 

3,12 

2,01 

1,56 

0,26 

-1,17 

-4,29 

-5,36 

-11,44 

-31,16 

Σ 

Mz 

Rj 

70,38 

0,94 

1,03 

38,88 

0,52 

0,61 

16,58 

0,22 

0,32 

9,61 

0,13 

0,22 

8,48 

0,11 

0,21 

3,62 

0,05 

0,14 

1,1 

0,01 

0,11 

-4,08 

-0,05 

0,04 

-5,91 

-0,08 

0,02 

-7,11 

-0,09 

0,00 

Opombe: Σ = vsota obteženih frekvenc, Mz = lestvične vrednosti, izračunane kot povprečja vseh z-vrednosti 

za posamezen vzrok grizenja; Rj = lestvične vrednosti s prišteto najnižjo vrednostjo Mz 
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4.6 OSTALE UGOTOVITVE 

4.6.1 Ugotovitev 1: Dihurji pogosteje grizejo predmete kot pa živa bitja 

Kako pogosto dihurji grizejo, je bilo ugotovljeno že pri testiranju hipoteze 1. Nadaljnja 

analiza pa je pokazala tudi, da dihurji večkrat grizejo predmete kot pa živali ali ljudi. 

Wilcoxonov test predznačenih rangov (za odvisna vzorca) razkrije, da je razlika tudi 

statistično značilna (p<0,001) in jo lahko posplošimo na populacijo. Razlika med 

pogostostjo grizenja ljudi in živali je minimalna, statistično neznačilna (p=0,631) in je ne 

moremo posplošiti na populacijo. 

4.6.2 Ugotovitev 2: Dihurji ženskega spola pogosteje grizejo ljudi kot dihurji moškega 

spola 

Na podlagi pridobljenih rezultatov lahko predvidevamo, da moški in ženski dihurji različno 

pogosto grizejo ljudi. Točna stopnja značilnosti Kruskall-Wallisovega testa se je sicer pri 

vseh kategorijah grizenja (predmetov, ljudi, živali) gibala nad 0,05. Vendar je bila v 

kategoriji grizenja ljudi le malo nad to vrednostjo, in sicer p=0,053. Gre za tako minimalno 

razliko, da je tudi to dognanje vredno omeniti med rezultati. 

Statistična analiza je zajela tudi preverjanje, ali pri ščipanju in grizenju morda prihaja do 

razlik med dihurji glede na spol oziroma starost, in ali dihurji tistih lastnikov, ki imajo 

prvič dihurja, morebiti grizejo bolj pogosto. Analiza ni pokazala nikakršnih odstopanj, ki 

bi jih bilo mogoče posplošiti na populacijo. 
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4.7 ETOGRAM 

Etogram ni bistvenega pomena za to diplomsko delo. Narejen je bil z namenom 

spoznavanja vrste in njenega vedenja. Pričakovali smo, da ščipanja in grizenja ne bo 

veliko, ker smo po predhodnem pogovoru z lastnikom ugotovili, da sta dihurki socializirani 

in nista agresivni. Predvidevanje se je izkazalo za pravilno. 

Kako smo zbirali podatke za etogram je opisano že v poglavju MATERIALI IN  

METODE. 

Vseh skupaj je bilo zabeleženih 35 različnih vedenjskih vzorcev. Vseh možnih različnih 

vedenjskih prehodov je 1190. Sklepamo lahko, da do določenih prehodov ne prihaja zaradi 

vedenjskih vzorcev živali (npr. nikoli ne bo prišlo do prehoda spanje – gaganje, zato ker 

dihurji gagajo le med igro). Pri Lejli se pojavi 167 različnih vedenjskih prehodov, pri 

Gucci pa 208 različnih vedenjskih prehodov. Pri Lejli je bilo zabeleženih 481 vedenjskih 

prehodov (nekateri prehodi se ponovijo večkrat). Najpogostejša prehoda sta bila hoja – 

vohanje (26x) in vohanje – raziskovanje (21x). Do ščipanja je prišlo 10x, do grizenja pa 

17x. Pri Gucci je bilo zabeleženih nekoliko več vedenjskih prehodov. Bilo jih je 634. 

Najpogosteje opažen prehod je bil dvigovanje glave – opazovanje (25x), takoj za njim pa 

hoja – vohanje (24x). Ščipala je 14x, grizla pa 5x. Opazimo, da je Lejla grizla večkrat kot 

Gucci. Zanimalo jo je pisalo, s katerim smo beležili njeno vedenje, zato ga je pogosto 

grizla.  

4.7.1 Seznam vedenj 

OP – opazovanje, VO – vohanje, DG – dvigovanje glave, POS – poslušanje, RA – 

raziskovanje, PR – praskanje, PI – pitje, HR – hranjenje, IZ – iztrebljanje, HO – hoja, VZ – 

vzpenjanje, PLE – plezanje, TE – tek, MI – mirovanje, LE – ležanje, POČ – počivanje, DR 

– dremanje, SP – spanje, ZE – zehanje, KI – kihanje, ČK – čiščenje kožuha, OB – 

oblizovanje, ČO – čohanje, ST – stresanje, LI – lizanje, ŠČ – ščipanje, GR – grizenje, GA 

– gaganje, IG – igranje, LO – lovljenje, KO – kotaljenje, PVR – premikanje v rikverc, PLA 

– plazenje, SU – suvanje, SK – skakanje 

Vseh skupaj je bilo zabeleženih 35 različnih vedenj.  
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Lejla: 

 
Graf 11: Število zabeleženih vedenj (Lejla) 

 

 

Graf prikazuje, katera vedenja so se pri Lejli v opazovanem času pojavljala pogosteje in 

katera redkeje. Ščipanje se pojavi šele na 11. mestu, grizenje pa šele na 22. mestu.  
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Gucci: 

 
Graf 12: Število zabeleženih vedenj (Gucci) 

 

 

Graf prikazuje, katera vedenja so se pri Gucci  v opazovanem času pojavljala pogosteje in 

katera redkeje. Ščipanje se je uvrstilo na 13. mesto, grizenje pa na 8. mesto.  

Iz obeh grafov je razvidno, da dihurki ne ščipata in grizeta pogosto. Glede na zelo pogosto 

pojavljanje določenih vedenjskih vzorcev (vohanje, hoja, opazovanje, poslušanje …) lahko 

sklepamo, da dihurki v času budnosti raziskujeta okolico, le redko pa grizeta ali ščipata.  
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5 RAZPRAVA IN SKLEPI 

5.1 RAZPRAVA 

Dihurji so v zadnjih letih vedno bolj priljubljeni in pogosti hišni ljubljenčki, vendar 

zgodovinsko in časovno gledano  manj časa bivajo z ljudmi, kot katere druge domače 

živali. Še vedno je razširjeno prepričanje, da dihurji veliko grizejo. Tako mnenje pa še 

dodatno utrjujejo nekateri članki in prispevki.Ferrant in sod. (2008) in Applegate in 

Walhout (1998) v svojih člankih pišejo o pogostih napadih na majhne otroke (mlajši od 6 

let) z največ ugriznimi ranami po obrazu, ušesih in rokah. Pri nekajmesečnih otrocih so 

bile rane zelo hude in so se v nekaj primerih napadi končali celo usodno. Hitchcock (1994) 

navaja podatke, ki jih je zbral kalifornijski oddelek za zdravstvo (California Department of 

Health Services). V desetletnem obdobju od 1978 do 1987 je bilo prijavljenih 452 napadov 

evropskega dihurja (po navedbah avtorja je šlo za ljubljenčke) od tega 64 napadov na 

dojenčke ali majhne otroke.Patronek (2009) predvideva, da pri otrocih, ki so se ravnokar 

nehali dojiti ali pa piti po steklenički, napad izzove vonj po mleku. Zakaj točno pride do 

teh napadov pa ni povsem znano, saj naj v večini primerov ne bi bili izzvani. 

V medicinski in javnozdravstveni literaturi napadi dihurjev niso dobro dokumentirani. Le 

eden od treh člankov (Ferrant in sod., 2008) izrecno pove, da opisuje napade belega dihurja 

(Mustela putorius furo). Avtorji Applegate in Walhout (1998) in Hitchcock (1994) ves čas 

govorijo o  napadih dihurjev, vendar so pri uporabi izrazoslovja zelo nedosledni. Tako ni 

povsem jasno ali gre pri omenjenih napadih za belega ali evropskega dihurja, saj je v 

člankihomenjen kot Mustela putorius. Na podlagi tega lahko domnevamo, da obstaja 

možnost, da imajo ponekod v tujini ljudje za hišnega ljubljenčka divjo žival evropskega 

dihurja (Mustela putorius) in ne belega dihurja (Mustela putorius furo). Še posebej se zdi 

ta možnost verjetna, ko preberemo Hitchcockov (1994) zapis o družini, ki je na dvorišču 

našla dihurja, ki se jim je zdel priljuden in prijazen. Otrokom so dovolili, da se z dihurjem 

igrajo in so ga celo spustili v hišo. Vse skupaj se je končalo z obiskom urgence, saj je dihur 

pet tednov staremu dojenčku zgrizel 40% obeh uhljev. 
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V opisanem primeru se zdi vedenje ljudi precej bolj problematično kot vedenje dihurja, saj 

so na lastno odgovornost v svoj dom spustili žival, ki je niso poznali, le zato, ker je bila 

ljubka. Nepoznavanje živali in njihovega značilnega vedenja neizogibno vodi v napake pri 

rokovanju z živaljo in celo sproži napad. Treba je tudi omeniti, da je Hitchcockov (1994) 

članek napisan z vidika zaščite pred nalezljivimi boleznimi. Zato se ne ukvarja z 

vprašanjem natančne klasifikacije živali, ki je povzročila napad. Tako se v isti koš meče 

divje in bele dihurje, kar pripomore k slabemu slovesu, ki ga ponekod uživajo beli dihurji. 

Splošno javno mnenje se nagiba k prepričanju, da so dihurji nevarni hišni ljubljenčki, ker 

menda veliko grizejo. Ob natančnejšem pregledu literature pa lahko ugotovimo, da 

pravzaprav ne vemo, katera vrsta dihurja grize in koliko, in ravno zato so sama raziskava te 

diplomske naloge in njene ugotovitve toliko bolj zanimive. 

Raziskava te diplomske naloge je ugotavljala kako pogosto in zakajbeli dihurji slovenskih 

lastnikov grizejo. Ravno zaradi splošno razširjenega mnenja je bila prva hipoteza, da 

dihurji grizejo zelo pogosto, vendar pa so rezultati ankete pokazali ravno nasprotno. Beli 

dihurji grizejo malo. Ker so na vprašanja odgovarjali samo lastniki dihurjev (anketo je 

reševalo 61 ljudi, število rešenih anket pa je bilo 75, saj so tisti ki imajo več dihurjev na 

vprašanja odgovarjali dvakrat), smo predpostavili, da poznajo razliko med ščipanjem in 

grizenjem in tudi iz opisnih odgovorov je razvidno, da razliko poznajo. Po zatrjevanju 

lastnikov njihovi ljubljenčki večkrat ščipajo kakor grizejo. Pogosteje pa grizejo predmete 

kakor druge živali ali ljudi (Mepredmeti=5; Meživali,ljudje=3; p≤0,001). Nekaj lastnikov je 

navedlo, da jih dihurji ne grizejo, da pa so agresivni do drugih ljudi.  5 anketirancev je 

zaradi ugrizov že poiskalo zdravniško pomoč, eni osebi (ta oseba ni iskala zdravniške 

pomoči) pa je ugriz dihurja pustil trajne posledice (težava s premikanjem prsta). 

Iz grafov, ki prikazujeta pogostost vedenj Lejle in Gucci, je razvidno, da grizenje in 

ščipanje nista vedenji, ki bi se pojavljali najbolj pogosto. Pri Gucci se je grizenje uvrstilo 

tako visoko (na 8 mesto od skupno 35 različnih vedenj), ker jo je zelo zanimalo pisalo s 

katerim sem zapisovala verigo njenih vedenj in ga je pogosto grizla. Poleg tega pa sta se z 

Lejlo tudi grobo igrali in imeli »ples veselja«. To le potrjuje zgoraj dobljene rezultate, da 

dihurji pogosteje grizejo predmete, kakor ljudi in kaže na to, da je grizenje in ščipanje med 

igro za dihurje običajno vedenje. Omenila bi le še to, da ko je bil prisoten lastnik, je bilo 

vedenje dihurk bolj umirjeno. 
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Druga hipoteza je bila, da mlajši dihurji grizejo pogosteje kot starejši. Dihurji spolno 

zrelost dosežejo po šestem mesecu starosti, velikost odrasle živali pa dosežejo v starosti 

enega leta.  Starost 12-ih mesecev je bil mejnik, ki smo ga izbrali  za določanje ali dihur 

spada med mlajše ali starejše živali. Ker je večina živalski mladičev zelo razposajenih in 

radovednih, dihurji pa so v času budnosti zelo aktivni in ker uporabljajo usta in zobe za 

spoznavanje okolice,  smo predpostavljali, da mlajši dihurji grizejo pogosteje. Vendar pa 

rezultati niso pokazali razlik med pogostostjo grizenja pri mladih in starejših živali.Zakaj 

taki rezultati?Če mladiče pravilno vzgajamo od samega začetka, jih grizenja lahko 

odvadimo v treh tednih. Iz nekaterih opisnih odgovorov anketirancev je razvidnoso svoje 

dihurje zelo hitro odvadili grizenja: »Na srečo naš dihur ne grize in ga ni potrebno odvrniti 

od grizenja. Grizel je samo prva dva tedna ko smo ga prinesli domov iz trgovine in takrat 

smo ga odvrnili tako, da smo ga vsakič ko je hotel uščipniti dali za 10 minut v kletko. To 

smo nekajkrat ponovili tako da je potem ugotovil, kdaj ga kaznujemo in ga zapremo za 

nekaj časa v kletko. Po dveh tednih je popolnoma prenehal s ščipanjem tudi ob igri.«. 

»Kupila sem ga v trgovini z malimi živalmi in je prvih nekaj dni grizel pomoje zaradi tega 

ker je v trgovini tudi to počel in iskal pozornost, preizkusila sem zato metodo z limono da 

sem se namazala po rokah in po smrčku njega, ampak grizenje je po nekaj dneh 

prenehalo.« Kot kaže so slovenski lastniki dihurjev dobro seznanjeni s metodami za 

odpravo grizenja in svoje ljubljenčke primerno in uspešno socializirajo, večina dihurjev 

anketirancev (88,5%) pa je tudi kastriranih/steriliziranih, kar še zmanjšuje možnosti za 

pojavljanje agresije. Druga možnost je,da mlajši dihurji dejansko grizejo pogosteje kot 

starejši, vendar se zaradi majhnega vzorca mladih dihurjev to ni pokazalo. Mladih dihurjev 

je bilo na celem vzorcu le 10,7%. 

Zanimalo nas je tudi, kateri so najpogostejši vzroki, da dihurji grizejo. Predpostavili smo, 

da sta glavna vzroka neprimerno ravnanje lastnika in igra. Res je, da se večina lastnikov 

strinja, da njihovi dihurji največ grizejo medtem ko se igrajo, medtem ko so krivdo lastnika 

postavili šele na predzadnje mesto! Morda bi moralo biti anketno vprašanje postavljeno 

drugače, saj je bilo neprimerno ravnanje lastnika le ena izmed izbirnih možnosti in 

napisano kot »nagrajevanje za neprimerno vedenje«, kar je le ena izmed oblik 

neprimernega ravnanja. Po pregledu opisnih odgovorov je ugotovljeno, da so najpogostejši 

ukrepi ob grizenju: glasen in odločen »NE!«, »FUJ!« itd., izločitev in prijem za kožno 
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gubo na vratu. Dosti lastnikov uporablja kombinacijo različnih metod, vendar pa nekateri 

uporabljajo tudi kombinacijo primernih in neprimernih metod (frcanje ali udarec po 

gobčku, poteg za brčice, nežen ugriz nazaj, pihanje v obraz…). To dokazujejo nekateri 

odgovori anketirancev: »Čeprav ne ugrizne do krvi, običajno ne izpusti, zato jo ugriznem 

za gubo, nato pa ji nekaj časa ne posvečam pozornosti.«, »Primem ga za "grbo" in ga 

stresem, včasih ko je še bolj napadalno grizel, sem ga nežno povlekla za brčice ali pa sem 

mu potisnila prst na jezik.«, »Frcnem jo po smrčku ali zaprem v kletko.« … Možno je, da 

se lastniki niti ne zavedajo, da vse njihove metode niso primerne, in so prepričani, da 

vedno ravnajo pravilno.  

S testiranji in analizo podatkov, ki smo jih pridobili z anketo, smo prišli še do drugih 

ugotovitev. Kot smo že omenili beli dihurji pogosteje grizejo predmete, kot pa živa 

bitja.Wilcoxonov test predznačenih rangov, za neodvisna vzorca je pokazal, da je razlika 

statistično značilna (p<0,001) in trditev, da dihurji pogosteje grizejo stvari, kot živa bitja, 

lahko posplošimo na celotno populacijo.Da dihurji redkeje grizejo živa bitja kot predmete 

lahko pripišemo temu, da jim grizenja ljudi in živali ne dovolimo in tako vedenje večkrat 

popravljamo kot kadar grizejo predmete. Poleg tega imajo nekateri dihurji tudi igrače, ki so 

namenjene igranju, igranje pa kot vemo, vsebuje tudi element ugriza. Prav tako je 

zanimivo da dihurji ženskega spola pogosteje grizejo ljudi kot dihurji moškega spola. 

Vsekakor je to zanimiva ugotovitev, saj naj bi bili dihurji moškega spola agresivnejši. Ker 

je večina dihurjev, zajetih v analizo, kastrirana ali sterilizirana, je možna razlaga, da 

kastracija bolj vpliva na zmanjšanje pojavnosti agresivnega vedenja kot pa sterilizacija. Ali 

pa so dihurke manj socializirane. 

5.2 SKLEPI 

Ljudi in lastnike živali bi bilo potrebno bolje seznaniti s samo podvrsto Mustela putorius 

furo. Poučiti bi jih moralio vedenjskih vzorcih, pravilnem rokovanju z živaljo, o primernih 

ukrepih v primeru ugriza in ometodah, s katerimi bi ljubljenčka odvadili grizenja. Tako bi 

spoznali, da dihurji niso dosti drugačni ljubljenčki kot psi in mačke. Z raziskavo pa smo 

ugotovili, da domači dihurji ne grizejo veliko in da največkrat grizejo v igri. 
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6 POVZETEK 

 

V današnjih časih se vse več ljudi odloča za eksotične hišne ljubljenčke, med katere spada 

tudi domači dihur. To je trend, ki bo, kot vse kaže, naraščal in ne upadal. Nima smisla, da 

se bodoče lastnike straši s tem, kako grizejo vsepovprek in da so nevarnejši kot psi in 

mačke. Potrebno jih je osvestiti o vzrokih za grizenje in jih seznaniti s tem, katere metode 

za odpravo grizenja so primerne in učinkovite. Lastniki se morajo zavedati, da so sami 

odgovorni za svojega hišnega ljubljenčka in njegovo vzgojo.  

V tej diplomski nalogi smo se seznanili z belim dihurjem kot domačo živaljo, poiskali 

vzroke za pojav grizenja in ugotavljali kako pogosto beli dihurji grizejo. Ugotovili smo, da 

dihurji ne grizejo pogosteje od drugih hišnih ljubljenčkov in da največkrat grizejo v igri. 

Prav tako smo odkrivali, kako to nezaželeno vedenje primerno odpraviti in ga 

preprečiti.Upamo, da smo s tem diplomskim delom vsaj nekoliko pripomogli k boljšemu 

razumevanju narave domačega dihurja in pomagali, da bo sobivanje z njimi lažje.  
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PRILOGE 

PRILOGA A 

Veriga zaporednih vedenj (Lejla): 

OP – OB - VO – HO – VZ – HO – VZ – VO – PLE – VO – HO – VZ – DG – VO – RA – 

VO – PR – VZ – RA – HO – VO – PR – ČK – HO – TE – VO – DG – HO – TE – MI – 

VO – VZ – RA – HO – VZ – RA -  VO – HO – VO – ŠČ – VO – PLA – VO – PR – VO –

DG  - VO – RA – PLA – HO – VO – VZ – PR – VO – OP – VO – RA – VZ – SU - VO – 

VZ – HO – ČK – LE – DG – OP – PLE – VO – HO – VO – RA – PLA – VZ – PI – HO – 

OP – ST – OP – DG – OP – OB – VO – VZ – RA – VO – TE – HO – TE – OP – DG – VO 

– DG – OP – VO – TE –VO – PR – VO – RA – HO – VO – VZ – VO – RA – VO – DG – 

VO – OP – VZ – VO – RA – VZ – OP – PLE – HO – VO – OP – MI – HO – TE – VO – 

OP – VO – HO – OP – MI – HO – DG  – OP – MI – HO – TE – VO – DG – TE – VO – 

HO – RA – VO – HO – PLA –LE – PLA – ČK – ST – LE – ČO – IG – LO – PLA – GA – 

VO – GR – IG – LE – ŠČ – GA – ČO – KO – HO – LO – TE – VO – HO – RA – OP – VZ 

– HO – OP – MI – HO – VZ – MI – OP – VO – VZ – OP – MI – VO – HO – VO – VZ – 

RA – OP – TE – VO – MI – OP – PVR – VO – DG – MI – OP – PVR – LE – TE – ČO – 

MI – TE – DG – MI – TE – VZ – PR – LE – ČK – OP – TE – MI – DG – OP – TE – VZ –

TE – MI – DG – OP – VO – OP – PR – VO – TE – OP – DG – OP – TE – VO – HO – VO 

– DG – OP – TE – RA – DG – OP – HO – RA – VZ – ČK – VZ – HO – MI – OP – TE – 

VO – RA – VO – HO – PLE – OP – PLE – HO – PLE – HO – PI – KI – OB – KI – HR – 

OB – RA – KI – OP – DG – OP – MI – VO – HO – MI – OP – DG – HO – VO – HO – 

DG – OP – TE – VO – TE – ČK – LE – TE – VO – TE – VO – DG – TE – VZ – TE – VZ 

– SK – MI – HO – RA – VO – DG  - HO – RA – PR – HO – RA – DG – HO – DG – VO – 

RA – HO – VO – ČK – LE – ČK – HO – RA – IG – RA – IG – SU – DG – OP – RA – DR 

– SP – HO – TE – GR – VO – TE – HO – VO – RA -  HO – DG – PLE – VO – DG – OP – 

PLE – DG – OP – PLE – PI – OP – OB – PLE – OB – OP – DG – OP – HO – VO – RA – 

GR – DG – OP – VO – DG – RA – VO – RA – PR – VO – GR – VO – RA – HO – OP – 

PR – VO – RA – PLE – VO – DG – VZP – TE – DG – OP – TE – RA – MI – TE – IZ – 

ČK – HO – VZ – TE – PLE – TE – HO – VO – DG – PLE – HO – MI – VO –RA – VO – 

DG – VZ – DG – OP – TE – VO – RA – OP – HO – DG – OP – HO – VO – PLE – HO – 



 
 

DG – VZ – VO – OP – VO – VZ – MI – DG – VO – TE – DG – MI – OP – VO – VZ – 

VO – RA – HO – VO – RA – HO – MI – OP – TE – VO – HO – RA – VO – PVR – HO – 

ČK – RA – VZ – HO – VZ – HO – VO – MI – HO – MI – HO – MI – OP – DG – IZ – HO 

– DG – OP – VO – HO – TE – VO – OP – PLE – VO – OP – VO – PI – OP – PI – OP – PI 

– HO – VO – HO – VO – OP – HO – OB – VO – HO – DG – VO – OP – VO – HO – DG 

– OP – HO – MI – OP – HO – VO – ST – RA – DG – VO – HO – RA – HO – VO – TE – 

ČK – HO – RA – HO – VZ – HO – VZ – HO – VZ – VO – VZ – VO – ČK – DG – OP – 

VZ – VO – RA – VO – HO – VO – DG – OP – VO – VZ – HO – MI – OP – TE – RA – 

VZ – HO – VO – DG – VO – TE – VZ – VO – SK – RA – VZ – TE – PLE – HO – VO – 

HO – VO – ST – RA – VO – IG – ŠČ – IG – ŠČ – VO – HO – KO – ŠČ – GR – PVR – 

GA – LE – IG – ŠČ – VZ – IG – ŠČ – HO – GA – KO – ŠČ – PVR – GA – PVR – VZ – 

ST – IG – ŠČ – KO – ŠČ – IG – ŠČ – GA – ŠČ – KO – ŠČ – HO – TE – KO – ŠČ – PVR 

– RA – HO – RA– IG – HO – KO – PR – KO – IG – PVR – IG – PLA – PVR – IG – KO – 

IG – ČK – KO – LE – IG – ST – ČK – IG – KI – ZE – IG – DR – SP – HO – ČO – ST – 

VO – RA – DG – OP – LE – HO – RA – HO – DG – OP – HO – TE – PR – HO – SP 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

PRILOGA B 

Veriga zaporednih vedenj (Gucci): 

VO – OB – OP – HO – VO – DG – VO – VZ – VO – HO – OP – VO – VO – VZ – VO – 

RA – HO – VO – DG – VO – POS – DG – POS – VO – GR – VO – RA – VO – LE – VO 

– LE – GR – OB – VO – ŠČ – HO – OP – HO – VO – RA – HO – VO – VZ – RA – VO – 

OP – VO – RA – PR – DG – OP – VO – VZ – VO – ŠČ – TE – VO – HO – RA – VO – 

VZ – VO – HO – TE – VO – TE – OP – VO – DG – POS – ČO – HO – VO – OP – PI – 

OB – ZE – OP – ST – ČO – OP – VO – RA – HO – VO – VZ – VO – OP – POS – VO – 

GR – VZ – GR – VO – RA – HO – IG – VO – IG – GR – RA – IG – GA – IG – PLA – LE 

– HO – VO – DG – PO – VO – RA – GR – VZ – RA – VO – RA – VO – HO – VO – VZ – 

HO – VZ – HO – VO – HO – RA – VO – GR – VO – GR – VO – HO – VZ – VO – HO – 

OP – TE – VZP – VO – HO – TE – OP – HO – VO – RA – VO – IG – PR – LE – OP – 

VO – RA – VO – GR – ŠČ – VO – GR – VO – GR – PO – OP – VZ – TE – OB – VO – 

RA – VO – OP – VO – RA – VO – LE – VO – DG – VO – RA – VO – OP – POS – OP – 

DG – VO – OP – VO – OP – VO – HO – VO – OP – HO – VO – HO – VZ – VO – ČO – 

LI – ČO – ČK – HO – VZ – RA – ST – VO – OP – VO – IG – OP – POS – OP – HO – VO 

– RA – VO – ŠČ – VO – GR – VO – PLA – LE – ST – TE – VO – OP – IG – PR – ČO – 

POČ – OP – PO – HO – OP – VO – HO – OP – PLE – ST – HO – PR – OP – PR – ST – 

OP – DG – HO – PI – HO – ČO – ČK – ČO – OB – ST – OP – ČO – ČK – OB – OP – ČO 

– ČK – ČO – ST – OP – HO – VO – GR – OP – VO – LE – OP – HO – OP – POS – HO – 

OP – POS – HO – VZ – VO – VZ – VO – HO – VO – OP – VO – ŠČ – VO – RA – VO – 

RA – VO – VZ – VO – RA – VO – GR – VO – GR – RA – VO – PR – VO – HO – ST – 

HO – VO – OP – ČK – POS – TE – HO – VO – VZ – HO – ST – ČK – OP – ZE – LE – 

POČ – DR – ČK – OP – ČK – VO – ČK – OP – OB – ČK – OP – ČK – OB – ČK – VO – 

OP – POS – ČK – HO – VO – OP – OB – HO – LE – POČ – POS – OP – VO – HO – OP 

– VZ – HO – VO – OB – OP – VO – OP – VO – ČO – VO – VZ – VO – VZ – POS – HO 

– VZ – VO – RA – PLA – PR – POS – OP – PR – POČ – VO – RA – ST – VO – OP – 

POS – IG – GA – KO – IG – GA – ŠČ – IG – GA – ŠČ – GA – IG – ŠČ – IG – GA – IG – 

OP – ČO – TE – OP – ČO – IG – PLA – HO – VO – VZ – HO – VO – ČO – ČK – OP – 

RA – VO – OP – VO – ČO – ČK – HO – VO – RA – OP – POČ – ZE – POČ – POS – HO 

– OP – ČO – TE – POS – ČO – POS – OP – POS – ČO – HO – VO – ČO – ST – OP – VO 



 
 

– OP – TE – OP – RA – ČO – OP – VZ – VO – HO – VO – OP – RA – TE – OP – POS – 

VO – VZ – VO – VZ – VO – HO – VO – RA – HO – VO – HO – PI – VO – ŠČ – VO – 

GR – OP – ŠČ – LI – GR – VO – POČ – SP  



 
 

PRILOGA C  

Etogram (Glej naslednjo stran) 

 



 
 

 OP VO DG POS RA PR PI HR IZ HO VZ PLE TE MI LE POČ DR SP ZE KI ČK OB ČO ST LI ŠČ GR GA IG LO KO PVR PLA SU SK 

OP  19 1 6 1 1    9   5  2 1   1  5 3 2 4   2  2       
VO 18  4 4 17 1 1   26 16  3  2 1     2 2 1 2  4 8  1       
DG 2 5  1  1                              
POS 10 1 3   1     1  1   2     1  1    1         
RA 3 21        2 3                2         
PR 2 1   1     1                   2    1   
PI 1         2                          
HR                                    
IZ                                    
HO 7 17  5 5  1    5  1  1      3 1 2 2  1       1   
VZ 3 15        6   1              2         
PLE 1                                   
TE 2 1  1 1     2 1            2 1  1          
MI                                    
LE  4    1    1         1              2   
POČ 1 1    1         2    1    1             
DR                1                    
SP                1                    
ZE 1               1      1              
KI                                    
ČK 3 1  1             1     2 6 1            
OB 2 2     1      1        2  1    1         
ČO 5 5  3 1 1    1           2   1 1           
ST 1    2 1    2  1   1       1 2             
LI                       1   1          
ŠČ 1 5                         1 2 1       
GR  12   1      1    1          1    1       
GA                          1   5       
IG 1 3  1 1     1             1   2  3 1  1     
LO                                    
KO                            1        
PVR                                    
PLA  1   1                        2       
SU                                    
SK                                    

 



 
 

 OP VO DG POS RA PR PI HR IZ HO VZ PLE TE MI LE POČ DR SP ZE KI ČK OB ČO ST LI ŠČ GR GA IG LO KO PVR PLA SU SK 

OP  10 25  3  3   4 2 1 2 10      1 1 1  1            
VO 12  9  12 6    24 9 6 16 4        3  1  2 2 1    1 1 1  
DG 7 16   4     10 2  2 3 1      1      1       1  
POS                                    
RA 1 20 1       12 5  3        1 1  2     1   1   1 
PR 2 4   2      2  1                  1     
PI 2 1        1 1 1                        
HR                    1                
IZ   1          1                       
HO 8 22 4  12 2 2    10 6 3 7 1   2   4     2   1  1 1 1   
VZ 3 11 3  6 1    10   5        1     1      1 1   
PLE 6 2 2  1     2   2         1              
TE 11 9 2       9 6   3 2               1      
MI 6 2 3  1     8 2  3          1            1 
LE 1     1               3   1    1 1  1 1 1   
POČ                                    
DR     1                        1       
SP          1       2                   
ZE                    1                
KI     1  1               1       1       
ČK  2    1   1 2 1  2  2         1     1       
OB 3       1  1  1        1                
ČO          1   1  1             1        
ST 1 2         1          1  1      1       
LI                                    
ŠČ  1             1             1 6  5     
GR  2   1        1             1          
GA          1                2      2 1   
IG  1   3      1    2    1  1  1 1  2 1    2 2    
LO          1                   1       
KO      1    2   1        1  1   2  1 1       
PVR 2 1                        2  1 1    1   
PLA  1   2     1     1              1 1      
SU           1                  1       
SK  1         1                         



 
 

PRILOGA  D 

ANKETA 

Sem Andreja Kovačić, študentka Pedagoške fakultete in pri svojem diplomskem delu z 

naslovom Vzroki in pogostost ugrizov belih dihurjev (Mustela putorius furo), bi potrebovala 

vašo pomoč. Z anketo bom iz prve roke izvedela kako pogosto dihurji grizejo in kaj so 

najpogostejši vzroki za pojav tega vedenja. 

NAVODILA ZA REŠEVANJE ANKETE: 

Prosim, da tisti, ki imate več kot enega dihurja anketo rešite 2X (enkrat za najstarejšo in 

enkrat za najmlajšo žival)! 

V rubriki, kjer vnašate svoje podatke, lahko namesto imena in priimka vnesete izmišljeno 

ime. Tiste, ki anketo rešujeta 2X, prosim, da obakrat uporabite enako ime/priimek, da bom 

vedela, katere ankete pašejo skupaj.  

Čeprav je vaše sodelovanje v anketi prostovoljno, vas prosim, da si vzamete čas in rešite 

anketo do konca, saj boste tako prispevali h kakovosti in zanesljivosti podatkov, ki bodo 

vključeni v moji diplomski nalogi. 

Hvala za vašo pomoč in vaš čas! 

 

Vnesite svoje informacije: 

Ime, Priimek 
 

Spol        

Starost   

 

1. Koliko dihurjev imate? 

 1 

 2 

 več kot 2   

 

 

 



 
 

2. Ali ste že kdaj prej imeli dihurje? 

 Ne, prvič sem lastnik dihurja 

 Da, dihurja sem imel že prej 

 

3. Koliko je star vaš dihur? 

 

 

4. Katerega spola je vaš dihur? 

 moškega 

 ženskega 

 

5. Ali je vaš dihur steriliziran/kastriran? 

 da 

 ne 

 

6. Opišite prostor/kletko za dihurje (velikost, opremljenost, koliko dihurjev je v njej 

nastanjenih, ...): 

 

 

7. Kako pogosto izpuščate dihurja, da se prosto giba po prostoru? 

 manj kot 1 uro na dan 

 1 - 2 uri na dan 



 
 

 2 - 4 ure na dan 

 več kot 4 ure na dan 

 

8. Se med izpustom ukvarjate z njim? 

 da 

 ne 

 

9. Pri dihurjih ločimo ščipanje z zobmi in grizenje. Ali vas vaš dihur pogosteje ščipa ali 

grize? 

 grize 

 ščipa 

 

10. Ali ste vi ali kdo od vaših bližnjih, zaradi ugriza dihurja že morali poiskati zdravniško 

pomoč? 

 da 

 ne 

 

11. Na lestvici od 1 do 10 ocenite kako pogosto po vašem mnenju vaš dihur grize (1 - nikoli, 

10 - vedno) 

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

PREDMETE                     

DRUGE 

ŽIVALI                     

LJUDI                     

 
          



 
 

 

12. Kaj je po vašem mnenju najpogostejši vzrok, da vas dihur grize? (razporedite odgovore 

od 1 do 10, 1 - najpogostejši vzrok, 10 - najmanj pogost vzrok; če se kateri od vzrokov po 

vašem mnenju ne pojavlja, ga izpustite) 

(nadomestno vedenje: vedenje, ki ni povezano z dražljaji v okolju, pogosto ga opazimo v 

konfliktu. Pogoste oblike n. v. so praskanje, čiščenje, iskanje hrane na neustreznih mestih.) 

   grize v igri 

   prosi za pozornost 

   v preteklosti je bil nagrajen za neprimerno vedenje 

   strah/presenečenje 

   bolezen 

   potreba po dominiranju 

   moteči zvok/vonj 

   spremembe v okolju 

   nadomestno vedenje 

   drugo 

 

13. Kako dihurja odvrnete od grizenja, ko vas grize? 

 

 

 


