OSNOVNA ŠOLA ŠTURJE
AJDOVŠČINA

Ime priimek

VIŠAVSKI TERIER
Seminarska naloga

Šolsko leto: _________
Razred: ____________
Predmet: ___________
Mentorica: __________

Ajdovščina, ___________

Višavski terier
Kazalo vsebine:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

UVOD ................................................................................................................................ 3
OPIS ................................................................................................................................... 3
ZNAČAJ............................................................................................................................. 3
VZGOJA IN NEGA ........................................................................................................... 4
ZGODOVINA .................................................................................................................... 5
PREHRANA ...................................................................................................................... 5
ŽIVLJENSKI PROSTOR .................................................................................................. 5
ZAKLJUČEK ..................................................................................................................... 6
VIRI .................................................................................................................................... 6

Kazalo tabel:
Tabela 1: Predhodniki višavskega terierja ................................................................................. 5

Kazalo slik:
Slika 1: Višavski terier z mladički ............................................................................................. 3
Slika 2: Višavski terier je odličen in obenem ljubezniv družinski pes....................................... 4
Slika 3: Višavski terier potrebuje veliko gibanja ....................................................................... 4

2

Višavski terier
1. UVOD
Za seminarsko nalogo o višavskem terierju sem se odločila, ker mi je ta pasma psa všeč.
Imam jo tudi doma in veliko o njej že vem.

2. OPIS
Glava višavca je velika, okrogle oblike z majhnimi zašiljenimi uhlji, velikimi rjavimi očmi in
majhnim smrčkom. Višavca prepoznamo po gosti, beli dlaki, ki ga prekriva. Sestavljena je iz
dveh plasti in sicer iz spodnje mehke in zgornje resaste dlake. Telo je srednje veliko z
močnim prsnim košem in ravnim repom. Ta pasma zraste do 28 cm, tehta pa 8-10 kg. Samci
so ponavadi večji in težji od samic. Samice ponavadi skotijo 3-8 mladičev.

Slika 1: Višavski terier z mladički
(Vir: revija Moj pes, številka 6, letnik 18)

3. ZNAČAJ
Višavski terierji so ponavadi zelo samosvoji, vendar so hkrati zelo dobri ljubljenci z veliko
osebnostjo in velikim srcem. Svojim lastnikom so zelo zvesti in se na njih hitro navežejo.
Niso navajeni samote, zato se je z njimi potrebno veliko ukvarjati in z njimi preživeti veliko
časa. So zelo dobri družinski psi, posebej za družine z starejšimi otroci, saj znajo biti včasih
zelo nestrpni in redkokdaj agresivni, če ni vse po njihovo. So zelo pogumni in vztrajni psi in
bodo raziskali vso svojo okolico in včasih zašli tudi v težave.
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Slika 2: Višavski terier je odličen in obenem ljubezniv družinski pes
(Vir: revija Moj pes, številka 6, letnik 18)

4. VZGOJA IN NEGA
Ti beli kosmatinci se ponavadi obnašajo po svoje, zato je prav, da s šolanjem začnemo že pri
zgodnjih mesecih. Če jih ne vzgajamo pravilno, lahko postanejo zelo nestrpni in glasni psi.
Nekateri ljudje pse urijo za različna tekmovanja med katerimi so znani predvsem agiliti in
tekmovanje za sledilca glodavcev, saj imajo poleg odličnega čuta za glodalce in odličnega
voha tudi zelo dobre telesne sposobnosti in vztrajno voljo. Lastniki morajo biti pri vzgoji zelo
potrpežljivi in vztrajni. Večina psov te pasme veliko časa prespi. Potrebujejo veliko gibanja,
zato so primerni za ljudi z veliko prostega časa. Če niso pravilno vzgojeni, lahko pride do
težav z lajanjem.

Slika 3: Višavski terier potrebuje veliko gibanja
(Vir: revija Moj pes, številka 6, letnik 18)

Nega višavca ni preprosta in potrebuje veliko pozornosti. Dlaka te pasme potrebuje redno
krtačenje predvsem zaradi izpadanja ter striženje na vsake tri mesece. Razstavni psi morajo
imeti čim bolj belo dlako in natančnejšo nego. Zaradi občutljive kože psa kopamo vsak mesec
in sicer z nežnimi šamponi za belo dlako in občutljivo kožo. Vnetje ušes je pri višavcu pogost
pojav, zato moramo pozorno skrbeti za njegova ušesa. Pri tej pasmi so obiski pri veterinarju
pogosti, zato za njegovo zdravje porabimo veliko denarja.
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5. ZGODOVINA
Ta beli pes izvira iz Škotske, kjer so višavske terierje vzrejali zaradi lova na glodavce in
manjše gozdne živali. Vzredili so ga iz več različnih pasem terierja. Ta danes poznana pasma
pa naj bi imela belo dlako, zaradi pogoste zamenjave, ki se je dogajala lovcem na lovu.
Večkrat so svoje pse zamenjali za lisice, saj so bili višavci sprva rjavkasto rdečkaste barve in
tako izgubili veliko svojih tovarišev. Odločili so se vzgojiti pasmo, ki bi bila močna in
vzdržljiva ter hkrati primerne barve.
Tabela 1: Predhodniki višavskega terierja

IME PASME
Škotski terier

Carinski terier

Dandie Dinmont terier

ZNAČILNOSTI
Srednje velikosti, s črno,
dolgo dlako, uporabljen za
lov na glodavce, sorodnik
višavcev
Je predhodnik višavskega
teriera, živih rdečkasto črnih
barv
Majhne rasti, svetlih rjavih
barv
s
podolgovatim
telescem

IZVOR
Škotska

Vzhodna škotska

Velika Britanija, meja med
Anglijo in Škotsko

6. PREHRANA
Višavski terier se prehranjuje večinoma z briketi. Za občutljivejše pse so priporočljivi briketi
posebnih znamk. Pasje konzerve, zaradi prevelike količine soli, ki jo vsebujejo niso
priporočljive. Najbolje za to pasmo je raznovrstna hrana, ki naj vsebuje zelenjavo, vitamine,
ogljikove hidrate, beljakovine in še veliko drugih hranilnih vlaknin. Za odrasle pse je
priporočljiv en obrok na dan, za mladiče te pasme pa 3-4 obroki dnevno. Velikokrat se zgodi,
da psi dosežejo prekomerno težo, zato je treba paziti na uravnano in pravilno prehrano. Pes
mora ob obroku vedno imeti svežo vodo, še posebej poleti.
7. ŽIVLJENSKI PROSTOR
Višavski terier poznan tudi kot westi je danes zaradi svoje ljubkosti priljubljena pasma po
vsem svetu. Največja popularnost so v Veliki Britaniji in povsod po Evropi. Zaradi svojega
čudovitega značaja in ljubkosti zasedajo visoko mesto v priljubljenosti povsod po svetu.
Nekateri jih imajo zaradi njihove čudovite razstavne dlake, drugi zaradi njihovega gibljivega
telesa in sposobnosti, nekaterim služijo za čuvaja, spet tretjim pa za popolnega hišnega
ljubljenca v katerem se skriva polno živahnosti, včasih pa tudi nagajivosti.
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8. ZAKLJUČEK
Pri pisanju seminarske naloge sem se zelo zabavala, predvsem zato, ker sem si to temo izbrala
sama in mi je bila v veselje. Obenem sem spoznavala tudi veliko novih značilnosti o
višavskem terierju in se naučila veliko zanimivega, kar mi bo zagotovo pomagalo pri vzgoji
moje psičke.

9. VIRI
Zahodnovisavski_beli_terier [online]. 2001. [uporabljeno 13.april 2011; 13:50]. Dostopno na
spletnem naslovu: http://sl.wikipedia.org/wiki/Zahodnovisavski_beli_terier
DOVČ, A. 2009. Drugačni hišni ljubljenčki. Moj pes, let. 18, št. 3, str. 18-19.
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