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Предговор 
 

Многу пати е докажано дека децата и младите кои 

растат, созреваат и живеат со миленичиња, многу полесно 

се социјализираат за разлика од другите, бидејќи се 

научени да делат уште од мали. Оправданоста на јавниот 

интерес од реализирање на Публикацијата Книга со 

мултимедијално ЦД: „Canis во митологиите и во урбаното 

живеење“, како јавна потреба на децата и младите, особено 

во урбаните средини, досега не реализиран на 

македонските простори, се забележува во едноставната 

содржина на самата публикација, која покрај тоа што во 

себе содржи едукација на младите за видот на 

миленичиња, карактеристики на секој вид на милениче, 

колку живеат, што јадат, со што си играат, од што 

боледуваат, како да се превенира болеста итн., во 

мултимедијалното ЦД содржи и слики, фотографии и 

цртежи од истите со цел лесно препознавање, што ќе 

овозможи олеснување и точен и правилен избор на децата 

и младите при носењето одлука кој тип на куче, т.е.  

милениче, ќе можат да го чуваат во својот дом, што 

непречено ќе доведе до еден вид на култура на живеење со 

милениче.      
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ВОВЕД 
 

Врската помеѓу луѓето и кучињата, како домашни 

миленици, трае околу 15.000 години, од кога тие за прв пат 

биле припитомени и вклучени во секојдневниот живот на 

човекот. Имено, животните како дел од човековата историја, 

од најдалечното минато, па сè до денешното модерно 

општество, постојано се застапени во секојдневниот живот 

на луѓето. Оваа поврзаност низ сите историски епохи 

можеме да ја забележиме во митовите, во историските 

записи, пишаните извори и секако, во секојдневниот живот 

во модерното општество.  

Бројни митологии кучето го претставуваат преку 

симболички толкувања како психопомп, водич на душите на 

покојниците во подземниот свет, чувари на подземниот 

свет, какви што биле на пример Кербер, троглавото куче во 

старогрчката митологија, потоа двоглавото куче Орт, исто 

така во старогрчката митологија, кој му бил брат на Кербер 

и татко на Сфингата. Во египетската митологија постоеле 

богови со глави на кучиња, како на пример Анубис 

претставен со глава во вид на куче или шакал и многу слики 

и статуи биле направени во негова чест. Историографските 

записи од дамнина пишуваат за постоењето на овие 

божества со претстава на кучиња на териториите ширум 
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светот. Историските периоди го бележат континуитетот на 

записи за кучињата, како верни пријатели на човекот, а во 

модерното општество, пак, по својата популарност се 

издвојува и првото куче кое патувало во вселената, сите 

нам многу добро позната Лајка.  

Промената на општествената перцепција на 

кучињата како домашни миленици се случила околу 

средината на XIX век, период кога кучето започнало да се 

смета за „член на семејството“, што довело до промена на 

неговото живеалиште и еволуција „од дивината до дворот, 

од дворот до предниот трем, потоа од предниот трем во 

дневната соба, од дневната соба до спалната и од спалната 

соба до креветот ...“.  

Врската помеѓу кучињата и сопствениците, како 

чувствителна кучешка-човечка врска, е особено 

интензивирана во последниве три децении, како резултат 

на позитивните промени во животниот стил и социо-

економските нивоа на луѓето.   

Имајќи предвид дека децата и младите се наше 

најголемо богатство кај кои треба да се буди креативноста, 

ентузијазмот и љубовта кон животните, односно со цел да 

се избегнат сите негативности од виртуелниот свет од 

нападот на технолошко модернистичка технологија 

(компјутери, мобилни телефони и сл.), од голема важност е 

сите деца и сите млади да имаат свое милениче, без 

разлика за кој вид на милениче се работи. На тој начин, не 

само што интерактивно ќе го поминуваат своето слободно 

време, туку  воедно, грижејќи се за своето милениче, ќе 
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научат и ќе осознаат што е одговорност и со тоа полесно ќе 

се справат со понатамошните животни предизвици, ќе ја 

поттикнат својата креативност и ќе влијаат на 

подобрувањето на сопствениот културен развој. 

Бидејќи миленичињата, особено кучињата, секогаш 

не држат активни во текот на денот, без разлика на нашата 

или нивната возраст и без разлика дали тоа е кога си 

играме со нив или пак со нашите заеднички прошетки, 

треба да научиме дека имаме обврска да станеме од пред 

компјутер или телевизор и да го прошетаме барем десетина 

минути на ден. И кога ќе излеземе надвор да го прошетаме 

кучето, ќе се сретнеме со многу пријатели, другарчиња, 

познати и непознати и на тој начин полесно ќе се 

социјализираме, што полесно ќе доведе до позитивен 

разговор и разменување на совети и идеи од најразлични 

теми.   
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I. CANIS ВО МИТОЛОГИИТЕ  

 

Кучињата, на латински јазик: Canis lupus familiaris, се 

првите и најчестите домашни животни на човекот од 

најдалечното минато, па затоа нивата улога во 

митолошките и религиозните традиции на народите ширум 

светот е многу голема. Присуството на кучето е 

забележано во бројни  митологии на древните 

цивилизации и насекаде се прикажани како верни, лојални 

и постојани помагачи на луѓето, освен ако се прикажани во 

некој необичен облик, како на пример опасното троглаво 

куче Кербер во старогрчката митологија, чуварот на 

портите во Подземниот свет. Не смееме да заборавиме 

дека митологијата на древните народи им значела она што 

нам денес ни значи историјата.  

Симболиката на кучето е заедничка речиси во сите 

древни митологии: тоа е митски предок, просветлувачки 

херој, симбол на верност, пожртвуваност, благородност, 

долговечност, високо интелигентно суштество кое од 

секогаш се сметало за најдобар пријател на човекот и кое 
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во најтешките моменти на човекот секогаш е тука да го 

сослуша, помогне и разбере.   

Не постои митологија во која кучето не е поврзано со 

смртта, со пеколот, со подземниот свет и невидливите 

царства кои биле управувани од земните и небесните 

божества. Оригиналната митска функција на кучето 

прикажана во древните митологии е неговата улога на 

психопомп, водичот на душата на човекот во подземниот 

свет, придружник на човекот низ темнината на смртта, 

бидејќи бил негов придружник низ светлината на животот.  

Во согласност со египетската 

митологија, иако Египќаните честопати се 

прикажани повеќе поврзани со мачките, 

особено со египетската мачка „Мау“ и ги 

обожувале божиците претставени со глава 

на мачка, а тело на човек, какви што биле 

Бастет – заштитничката на радоста, 

танцот, музиката и љубовта, потоа Баст, 

божицата на војната во Долен Египет, 

сепак во египетската митологија кучињата 

имале света улога и важен симболизам во 

религиозната иконографија. Египетската 

иконографија изобилува со бројни 

божества со глава на куче, чија главна 

задача била да ги уништи непријателите 

на светлината и да ги чува портите на 

светите места. 

Бастет во нејзината 
подоцнежна форма 

како жена со глава на 
мачка. 
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Бидејќи животот на Египќаните бил 

насочен и подреден на „животот по 

смртта“ и сè што правеле било во 

насока за обезбедување на вечен 

живот по смртта, од голема важност 

за нив бил богот Анубис, божество на 

Подземниот свет, на мумификацијата 

и лекарите, претставен со глава во 

вид на куче или шакал. Се сметал за 

чувар на Озирис, богот на подземниот 

свет, кој по смртта на луѓето, за рака 

ги водел душите на покојниците низ 

подземното кралство на Озирис.    

Египќаните верувале дека кучињата ги 

следат своите господари во задгробниот живот и ги 

сметале за посредници помеѓу царствата на живите и 

мртвите. Бидејќи верувале дека кучињата имаат 

натприродни својства, ги разгалувале со тоа што им 

доделувале луѓе прислужници, т.е. лични слуги, ги хранеле 

со најдобра храна и им обезбедувале добар и угоден 

живот. Само кралските семејства можеле да поседуваат 

куче со педигре, а кога ќе умрел фараонот, заедно со него 

било мумифицирано и погребувано и неговото куче за да 

го заштити во задгробниот живот, исто онака како што го 

штител за време на неговиот земски живот. Во древен 

Египет за убиство на куче, се пресудувала смртна казна. 

Анубис 
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Во старогрчката митологија се сретнуваме со 

троглавото куче Кербер, чуварот на портите на Адот, на 

Подземниот свет, кралството на мртвите. Во митолошките 

прикази Кербер бил прикажан како куче на кое од вратот 

му изникнале три 

глави, од рбетот 

му растеле глави 

на змии, а имал и 

опаш од змија. 

Негова должност 

била да ги чува 

портите на Адот, 

подземниот свет и 

да не дозволи 

никој од душите 

на покојниците да 

побегне оттаму, нити пак некој од 

живите човечки суштества да влезе внатре. Ги јадел сите 

оние кои ќе се обиделе да побегнат или пак да влезат во 

Адот. Онаму каде што ќе му капнела плунка, никнувало 

отровно растение.  

И кај Старите Грци се верувало дека кучето е 

психопомп, налик на богот Хермес. Исто така му се 

припишувале и лековити вештини и способности, па затоа 

во старогрчката митологија кучето е еден од атрибутите на 

Асклепиј (во римската митологија Ескулап), богот на 

медицината и исцелувањето. Согласно митолошките 

Троглаво куче Кербер 
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прикази, кучињата биле чувани во храмот на Асклепиј, во 

Епидаурус, а богот понекогаш бил прикажуван во 

придружба на куче, за кое се верувало дека имало 

способност да ја излечи болеста. Бидејќи се верувало дека 

кучето ги познава земскиот и небесниот свет на човековиот 

живот, честопати се појавува како просветителски херој, 

најчесто како господар или освојувач на огнот и митски 

предок. 

Кучињата често се споменуваат во античката класична 

литература. Едно од најпознатите кучиња прикажано во 

најтрогателната приказна во историјата на човештвото 

било кучето Аргос, благодарение на неговиот господар 

Одисеј. Хомер во Одисеја говори за  Одисеј, кој после 10 

години војување, од Троја се вратил во родниот крај на 

островот Итака, но преправен во просјак за да не го 

препознаат непријателите. Одејќи така по патот накај дома 

го видел своето куче Аргос, како изнемоштено лежело на 

патот. Единствено само кучето и тоа веднаш го 

препознало својот господар, но бидејќи немало сили да 

смогне да стане и да дотрча до него, тоа почнало од 

радост да мавта до опашката. Со цел да не биде откриен 

од непријателите, Одисеј само прошол покрај своето куче 

без да го поздрави и помилува, а Аргос веднаш потоа од 

тага починал. 

Во старогрчката митологија кучето се поврзува со 

Артемида, божицата на ловот, на животните и живата 

природа. Свештеничките на Артемида секогаш биле 
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придружувани со голем број кучиња Потоа, кучето се 

поврзува и со божицата на темнината Хеката, која во облик 

на куче талкала низ крстосниците придружувана со 

демонски пси и со своето лаење ги плашела луѓето. 

Бидејќи, согласно старогрчката митологија, во царството 

на мртвите Хеката владеела со душите на покојниците, 

луѓето како света жртва и принесувале црно куче, со цел 

да ја одоброволат и смилостиват.  

 Многу римски митологии зборуваат за верноста на 

кучиња кон луѓето, па дури и историските записи сведочат 

дека древен Рим имал свои свети кучиња, таканаречени 

чувари на Вулканската пештера. Во древен Рим кучињата 

се дресирале и обучувале за 

борби во арени, за чување на 

стража, како и за чување на 

куќите и домовите, што може 

да се забележи од римските 

мозаици кои биле ширум 

распространети и на кои има 

претстава на куче под кое стои 

напис Cave canem „Пази куче“.  

Се издвојува примерот на 

Јулиј Кајсер кој за време на освојувањето на Галија, во 56 

г. пр. н.е. со себе го водел своето куче, чијашто лоза 

подоцна се раширила низ цела Европа. Ова куче било 

наречено Галско куче и често во борбите низ римските 

арени се јавувало како непријател на лавовите и биковите. 
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Налик на Келтските и Галските кучиња биле ловци, 

подеднакво дресирани и обучени за борба.  

Во народните верувања на Римјаните кучињата се 

поврзувале со големите вруќини, па затоа шесте или 

осумте најжешки денови за време на летниот период ги 

нарекле caniculares dies, „кучешки денови“. Бидејќи во тој 

период ѕвездата Сириус, „кучешката ѕвезда“, изгрева 

заедно со Сонцето, верувале дека поради тоа се 

зголемувала топлината и температурата во текот на денот, 

што значело дека „кучешките денови“ настанувале како 

комбинација на врелината на Сонцето и топлината на 

исклучително сјајната „кучешка ѕвезда“. Поради тоа, со 

цел да ги заштитат полињата со пченка од прекумерна 

топлина и евентуални пожари, како и да ги спречат 

болестите кои се појавувале во текот на летниот период, 

Римјаните принесувале кучиња како света жртва за време 

на одржување на годишниот празник во Робигалија.  

Во многу народни религии и верувања ширум светот 

кучето се поврзувало со смртта, со подземниот свет и 

пеколот и ја има митската улога на психопомп, човековиот 

водич низ смртта, откако му бил придружник во животот. 

Галите го замислувале во облик на волк или пес, кој ги 

прождерува лешовите на покојниците. Исто така верувале 

дека кучето поседува исцелителна моќ.  
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Кај Германите куче по име Гарм (Garm/Garmr), налик 

многу страшно, го чувал влезот во царството на мртвите, 

земјата на мразот и темнината.  

Во келтската митологија, кучето било назначено како 

верен придружник на боговите и хероите, па затоа се 

поврзувало со светот на воините и јунаците и било 

предмет на пофалби, ласкави споредби и метафори. 

Келтите од една страна кучето го обучувале за борба и го 

дресирале да може да биде многу агресивно, а од друга 

страна му припишувале лековити својства и го доведувале 

во контакт со „оној“ свет. Ги тренирале кучињата за лов и 

борба, а познато е дека најголемиот јунак Кукулијан имал 

куче по име Кулан. Затоа во народната традиција на 

Келтите, преку споредување на  јунак со куче, се оддавало 

признание на неговата 

воинствена вредност и 

служело во чест на 

јунакот. Главната забрана 

за јадење на Келтите, 

меѓу кои и на ирскиот 

јунак Кукулин, се 

однесувала на кучешко 

месо.  

Древните Мексиканци, т.е. Ацтеките одгледувале 

кучиња со цел да ги придружуваат и водат мртвите од овој 

во „оној“ свет. Тие заедно со покојникот погребувале и куче 

со лавја боја, т.е. боја на Сонце, кое го придружувал 

Кулан 
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покојникот на „оној“ свет. 

Согласно митологијата на 

Ацтеките,  Xолотл, богот пес, го 

следел Сонцето на неговото 

патување под земјата. Се 

забележуваат  случаи на 

жртвување на куче со лавја боја  

пред гробот на неговиот 

господар, со цел да му помогне 

на господарот да ги премине 

деветте реки на крајот од 

неговото патување кои го 

спречувале пристапот до 

деветтото небо кое било 

вечното живеалиште на мртвите.  

Во Месопотамија, името на светилиштето во Исин, е 

преведено како „куќа на кучиња“, а кучето се користело во 

заклетва, а понекогаш се нарекувало божество.  

Во зороастризмот, кучето се сметало за особено добро, 

чисто и праведно суштество, кое човекот мора да го храни 

и да се грижи за него. Од верниците се барало да им 

помагаат на кучињата, а биле наметнати остри казни за 

оние кои им нанесувале некое зло или штета, бидејќи 

„помошта или штетата на кучето се изедначуваат со 

помош и штета на човекот“. Доколку некоја скотна 

(бремена) кучка лежела во близина на нечиј дом, од 

сопственикот на домот се барало да се грижи за неа 

Xолотл 
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додека не се родат кутрињата, а во некои случаи и до шест 

месеци додека кученцата не биле доволно стари да се 

грижат за себе. Во случај сопственикот на домот да не им 

помогне на кучката и на кутрињата, „тој ќе ја плати казната 

за намерно убиство“, бидејќи, согласно догмите на 

Зороастризмот, „Атар (оган), синот на Ахура Мазда, над 

скотна (бремена) кучка внимава исто како над бремена 

жена“. Давањето лоша храна на куче се сметало за исто 

толку лошо, како и да му се служи лоша храна на човекот. 

За голем грев се 

сметало ако човекот 

му дава коски на 

кучето што се 

премногу остри и 

тврди и кои можат да 

му се заглават во 

грлото или пак храна 

којашто е премногу 

жешка и лута, што 

можело да му 

наштети на кучето. 

Верувале дека кучето 

ги прочистува злите 

сили и ги протерува 

демоните, па затоа се сметало дека убиството на куче 

доведува до проклетство во задгробниот живот.  
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Во Кина, „Fu“ – куче, значи симбол на радост, среќа и 

задоволство и 

традиционално 

Кинезите ставаат 

предмет или слика на 

куче на влезната врата, 

со цел да ги протераат 

злите духови и заштита 

од негативна енергија.  

Кучето, исто така, е неизоставен 

дел од Македонските народни митови, 

верувања и обреди.  

Согласно верувањата во македонската народна 

традиција според кои никој точно не може да го одреди 

„судниот час“, бројни се примерите кои служат за 

претскажување на нечија смрт или несреќа според говорот 

на животните. Иако во светот сè што ќе се случи настапува 

ненадејно, во македонската народна традиција се развиле 

вештини за читање на кобните знаци според животинскиот 

говор, со цел да се предупреди народот за случувањата 

кои следуваат. Сепак, овие знаци пренесуваат 

информации од еден во друг свет и своите значења можат 

да ги добијат единствено во смисла на свето, но само под 

услов да настапат во одредено време и на определено 

место. Доколку знаците се јават во вообичаени и 

секојдневни услови тие апсолутно ништо не значат, ниту 

пак  означуваат нешто за заедницата. Само во услови на 

„Fu“ – куче 
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свето, предвидувањата што се толкуваат низ постапките 

на животните, птиците или пак на некои појави во домот, 

добиваат одредена смисла на важна информација која 

доаѓа од друг свет, пренесена од припадници на „туѓ 

свет”. Оттаму, меѓу македонскиот народ се бројни 

верувањата дека виењето на домашното куче е вид на 

претчувството дека нешто лошо ќе им се случи на 

домаќините и дека кучето преку виењето им го пренесува 

претчувството за лошо и со тоа ги опоменува. Согласно 

верувањата, без разлика дали кучето ќе се протера или ќе 

се отепа, лошото што следува нема да може да се измени. 

Кучето е неизоставен дел и од обредите кои се 

исползуваат за време на одредени македонски народни 

празници, како на пример:  

- За време на македонскиот народен празник Сурова 

или Василица, Св. Васил, Стара Нова Година кој се 

празнува на 14 јануари, во Делчевско, Пијанец и 

Малешевијата, квечерината уочи празникот, децата 

со стапчиња ги гонат и ги удираат кучињата, со цел 

тие да бидат здрави и да ја преживеат зимата. 

Наместа низ Малешевијата се забележува и тепање 

и протерување на кучињата вон селата, со цел тие 

да ги гонат волците. За време на гонењето на 

кучињата, доколку момчињата сретнат постари луѓе, 

ги потчукнуваат по рамената велејќи им: „Сурова 

бабо!“ или „Сурова дедо!“. Вревата на момчињата и 
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лаежот на кучињата низ селото е најава на селаните 

за пристигнувањето на Новата Година 

- Чист понеделник - е понеделникот кој е веднаш по 

Покладе, односно Прочка. Меѓу  народот е наречен 

Чист Понеделник бидејќи  морало сè да се исчисти, 

како што велат Ротинчани од „мрсотијете“ од 

зимата, па затоа од овој ден се пости сè до 

Тодорица. Оттаму, црковниот термин за Чист 

понеделник е Почеток на Великиот пост. 

Календарски, понеделникот како прв ден од 

Велигденскиот пост може да се падне меѓу 15.II до 

21.III. Името Чист понеделник го добил бидејќи на 

овој ден се чистат куќата  и покуќнината, се перат 

алишта и се чистат садови со вода и пепел, т.н. 

„цеѓава вода“, за да можат полесно да се отстранат 

мрсотиите. Во с. Соколарци, Кочанско на овој ден се 

практикувал обичајот „лулање на кучиња“, со цел 

„лекување на кучињата од бес“. Имено, додека 

жените ги переле алиштата на реката, мажите, со 

распнати ортоми меѓу две дрва ги „лулале“, т.е. 

вртеле кучињата. Целта на овој обичај е кучињата 

да не фатат беснило и да не ги разболат жителите 

на селото.  

 

- Преображение - македонскиот народ го празнува со 

низа обичаи. Бидејќи се паѓа во втората половина на 

летото на 19-ти август преку подготвувањето на 
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птиците за заминување на југ, симболички се 

најавува постепеното навлегување во есента. На 

овој ден се гатало за времето во зимата, на пр. во 

Малешевијата се верува дека ако кучето лежи 

згрчено „зимата ќе биде лута“, во Кривопаланечко 

ако овците на овој ден лежат свртени кон 

изгрејсонце, тогаш „зимата ќе биде блага, убава“, а 

ако лежат кон зајдисонце, „зимата ќе биде остра, 

студена“. Во Гевгелиско се верува дека оној кој на 

Преображение ќе спие преку ден, ќе спие потем и 

преку целата година 

Согласно македонската народна библија, Господ го 

одредил времетраењето на годините на животот на 

човекот и на некои животни, меѓу кои и на кучето; 

„Човекот ќе живее 40-50 години! Волот ќе живее 20 

години, кучето ќе живее 20-30 години, коњо ќе живее 

толку.“ Потем им ги кажал и должностите. На коњот му 

кажал: „Ќе идеш со стопано, ќе ораш, ќе му доносиш 

дрва...“. На кучето му кажал: „Ќе живееш кај тај стопанин, 

ќе му вардиш куќата, ќе му браниш стадото, он ќе те 

храни, ќе те чува...“. На волот му кажал: „Кај стопано! Ќе 

му ораш, ќе му носиш дрва сос кола...“ Кога чуле 

животните колку тежок живот ќе живеат исполнет со 

работа и труд, го замолиле Господ да им ги намали 

годините на животот, а да ги продолжи оние на човекот. И 

така со благослов од Бога, бил одреден животниот век на 

човекот: 
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„Е, сега на крајо човеко кога станал, прво и прво 

помлад кога бил, бил издржлив, работлив. Таков е до 

30 години. Од 30-40 години го зима воловскиот јарем и 

размислува за куќа, за деца, јаремо го носи. После 40 

зима го живото на коњо, тегне, работе, маче се. 

Најпосле окапе, остаре ка кучето, то је кучешки 

живот.“     

Оттаму, кај македонскиот народот постои верувањето 

дека човекот има три вида на живот: воловски, коњски и 

кучешки. 

Несомнено е дека низ целата историја на човештвото 

кучето е насекаде околу нас, за што сведочат бројни 

записи, песни, уметнички дела, скулптури. Тоа е нашиот 

верен и сигурен партнер, на кој секогаш можеме да се 

потпреме во секојдневниот живот. 
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II. КУЛТУРА НА ЖИВЕЕЊЕ СО МИЛЕНИК 
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1. Дали кучето е член на фамилијата? 

 

Во голем број на статии, па сè до ветеринарни книги, сè 

почесто се спомнува фактот дека 90% од луѓето сметаат 

дека кучињата се членови на фамилијата. Веќе дури и сме 

навикнати да го слушаме тој факт, но сепак останува 

прашањето колку овој тип на информации се веродостојни 

и исто така, дали овој тип на информации се однесуваат 

на нашето подрачје. Од друга страна пак, светот сè 

почесто се соочува со 

кучиња скитници, прегазени 

кучиња на автопат, или уште 

пострашно, напуштени 

кучиња од своите фамилии.  

Контрадикторни статии и 

истражувања постојат во, 

голем број, со кои, за жал, 

ретко може да се спореди 

Балканскиот регион, но едно 

може да се заклучи со сигурност: во 21 век  имаме 

поголема достапност на разни производи кои се 

специјализирани за кучиња и со тоа заедничкиот соживот 
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помеѓу кучето и луѓето се зголемува. Голем број на 

истражувања се веќе лесно достапни преку кои можеме да 

се информираме и да дознаеме разни информации за 

правилната исхрана на кучињата, за нивната нега, хигиена 

и секако, начинот на комуникација со нив. Кога ние како 

индивидуи започнуваме да се информираме дополнително 

за животот на нашиот миленик, тоа значи дека интересот 

за меѓусебната комуникација расте и со тоа местото на 

миленикот се искачува едно скалило нагоре.  

Во споредба со 90-тите години на Балканскиот регион, 

поимот за куче генерално се состоел од: средна до голема 

раса, чувар на куќа, непребирливост кон храна, ланец, 

врзано во двор. Но, благодарение на интернетот, 

глобализацијата, како и достапноста на информации, ние 

сега веќе имаме голем број на промени не само во 

животите на луѓето, туку и во самата индустрија за 

миленици, од храна до акцесории. 

Поимот за „пет шоп“ за помалку од 20 години еволуира 

од еден тип на храна за кучиња и продажен простор од пет 

метри квадратни, до органска и „глутен фри“ храна, па сè 

до огромен број на помагала и акцесории за нив.  

Исто така, големо влијание има и промената на 

животниот стил на луѓето кој го наметнува брзиот начин на 

живот или пак осаменоста, што доаѓа до фактот дека 

голем број на луѓе полесно можат да живеат со миленик, 

отколку со некоја личност,  во зависност од голем број на 



~ 29 ~ 
 

 

причини. Времето кое го посветуваме на нашите мали 

пријатели е драстично зголемено бидејќи ние ги сметаме 

за членови на нашето семејство и наши пријатели, а не 

чувари на куќата и домот.  

Едно од најпопуларните истражувања кои се вртат по 

интернет се ‘„позитивните влијанија од кучињата врз 

нашето здравје“. А исто така една од главните докажани 

придобивки за животот со куче е и намалувањето на 

стресот. Најчесто луѓето кои се враќаат од напорна или 

стресна работа, а имаат куче кое ќе ги пречека дома, живо 

среќно што ги гледа, се смета дека моментално им ги 

намалува стресот и нервозата.  

Што за вас претставува вашето куче? Оние кои што цел 

живот чувале куче како миленик најчесто не можат да си го 

замислат животот без нивниот најдобар пријател. Освен 

како член од фамилија, кучето сега се смета и како 

најдобар пријател. Дали кучето денеска успеа да ги заземе 

најзначајните места во нашиот живот?   

Дали го сметате вашиот миленик како член од 

фамилијата? Без разлика на кое скалило е вашиот 

миленик, едно е сигурно: кучето е за цел живот! Без 

разлика дали го сметаме подеднакво на нас или не, кучето 

си бара нега и внимание исто како и луѓето.  

Кога една фамилија зема миленик, мора да земете 

предвид дека кучето има свои потреби и тие мора да се 
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исполнат, тие потреби немаат рок на траење, ниту пак 

може да се стават на пауза.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Кучето не е играчка и кога нам не ни треба повеќе 

можеме да го заклучиме во ходник или да го пуштиме на 

улица!  

Секој пат размислете пред да земете миленик, имајте 

наум дека е живо суштество кое има чувства и потреби 

долги години. Ако вие му го посветите потребното 

внимание, ќе имате најдобар пријател покрај вас кој ќе ви 

пружи безусловна љубов секој пат кога ќе ве здогледа. 

 

Најчести причини зошто кучето ни е најдобар 

пријател? 

 Верност 

 Чувство на безбедност 

 Имате пријател за гушкање во секое 

време 

 Секогаш се расположени за игра 

 Секогаш се среќни кога ве гледаат, па 

дури и ако ве нема 10 минути 

 Го ценат времето кое го поминувате со 

нив 

 Имаат безусловна љубов 
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Сопственик сте на куче? 

Честитки, вие сте многу 

среќни бидејќи 

се смеете многу почесто во 

споредба со останатите луѓе. 

2. Влијанието на кучињата врз нашето здравје 

 

 Многу пати сме слушнале дека кучињата влијаат 

добро на нашето здравје. Но дали сте се запрашале што 

конкретно тие значат за нас и на кој начин ни помагаат, 

освен што не прават среќни и ни го намалуваат стресот?  

Еден од омилените фактори е следниот: 

 

 

  

 

 

 

  

 Моментот кој најмногу го цениме кај нашите 

миленици е што тие секогаш се спремни да не пречекаат 

дома, па макар што нè немало и десетина минути! Тие 

имаат неверојатна позитивна енергија и секојпат кога ќе се 

вратиме дома од работа уморни, нема шанси да не се 

насмееме кога тие не чекаат пред врата, мавтаат со 

опавчето и ни ги покажуваат забите со нивната „прекрасна“  

насмевка, нели?  
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 Многу пати, исто така, докажано е дека децата кои 

растат со кучиња се имуни на алергии и многу лесно се 

социјализираат, бидејќи се научени да делат уште од 

мали. Уште кога се дома, тие се социјализираат со друг 

организам освен човечкиот и со тоа нивното тело се учи да 

живее со тоа, што значи, дека, детето има поголема 

отпорност спрема непознати бактерии.  

 Тие придонесуваат за  намалување на крвниот 

притисок и холестерол, односно делуваат како перниче кое 

ни помага да го ослободиме сиот стрес насобран од 

работниот ден. Исто така се смета дека кучињата помагаат 

во заздравувањето од срцеви болести. Има неколку 

видови на раси на кучиња кои се посебно дресирани за 

„терапевтски кучиња“ обучени да им помогнат на луѓето, 

како на пример: читање знаци пред срцев напад или удар, 

слепило, Даунов синдром и слично.  

 Потоа, тие секогаш не држат активни во текот на 

денот, без разлика дали тоа е кога си играте со нив или пак 

со вашите заеднички прошетки. Во секој случај, имаме 

обврска да станеме од пред телевизор и да прошетаме 

барем десетина минути.  Кога шетаме со куче полесно се 

социјализираме со разни лица што најчесто води кон 

позитивен разговор и разменување на совети и идеи од 

најразлични теми.  
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Галењето на куче помага во борбата против 

депресија или  чувство на осаменост, затоа најчесто луѓето 

што живеат сами имаат и куче покрај нив. Верувајте, 

вашето куче ги слуша и 

чувствува вашите проблеми 

подобро од било кој пријател 

или психијатар. Во секое време 

имаме лично перниче кое не 

топли во ладните денови и 

плус имаат смирувачка дејност, 

тие ни прават друштво и 

никогаш не може да ви е 

досадно ако имате милениче по дома. 

Куче со соодветен тренинг може да алармира луѓе 

ако вие имате напад, здравствен проблем или ако му 

дадете директна наредба со цел да ви помогне. Со 

придружба на куче секогаш сме заштитени од напади, 

грабежи или лица кои не ни мислат добро. Кучето ваше не 

би се двоумело ни за момент да ве алармира или одбрани 

ако некој ве нападне или пак насети дека сте во некоја 

опасност. 

За крај, гушнете го вашето куче и заблагодарете му 

се што тоа секогаш се грижи за вас, дури и кога ние не сме 

свесни за тоа. 
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3. Неколку знаци дека си тотално „луд/а“ по кучиња 

(сосем нормално нели?) 

 

 Велиш, а и слушаш „ела на мама убавото” или 

пак „на баба куклата” и сметаш дека е сосема 

нормално. 

Јас не знам што луѓево се чудат толку многу, па 

зарем има некој кој повеќе ти се радува кога ќе 

дојдеш дома после долг ден! 

 

 Се навикнуваш да ги спелуваш или избегнуваш 

некои зборови кои кучето твое ги разбира и 

после треба да постапиш така. 

„А-Ј-Д-Е да одиме на кафе! Ама не го кажувај првиот 

збор, ќе мора и Луна да ја шетам после“ – Звучи 

познато? 

 

 Алармот за будење е заменет со мокро носе на 

твојата рака или полошо, твоето лице. 

Па добро, мојата Луна знае и да гребе и лае, или да 

свирка со тоа играчката. Сакал-нејќел ќе си станеш. 

Да да, и во Недела сабајле! 

 

 Го споделуваш креветот со твоето куче, иако на 

крајот, тоа има повеќе простор отколку ти. 

Стварно не разбирам како може куче од 10кг да 

зафаќа повеќе простор од мене, ама, па, како да ја 
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избркаш! Ај, ќе си се навикнам само на неа да и е 

топло! 

 

 Понекогаш повеќе сакаш да поминеш време со 

твоето куче за време на викендите, отколку со 

некој од пријателите. 

Има ли поголема радост да отидеш на Водно или 

Градски парк со некое топче, па да се изнатрчате? 

Па уште и сонце ако има, убавини за тебе и кутрето! 

 

 Постојано договараш средби за шетање со 

пријателите кои имаат куче. 

Тоа се живи смешки за гледање, кај ти и пријателите 

се гледате, а да не правам муабет за кучињата кои 

после пола саат треба да ги бркаш да ги носиш 

дома, бидејќи секако не сакаат да заминат дома. 

 

 Си правиш муабет секогаш и секаде со кучето. 

Да, луѓето чудно те гледаат секој пат! 

„Сакаш да си играме малце? Ајде Луна, трк, фати ја 

топката! Абе ваму сум јас, немој накај Вардар!!“- 

Познато? За мене секојдневно! 

 

 Бараш да го видиш кучето твое на камера кога си 

отсутен неколку дена. 

Нам ни е многу мило што сите по дома сте добро, но 

дај ми ја Луна малце, баш ме интересира како ќе 
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реагира! Боже, па таа плачела по мене откако ме 

снемало на екран!! Ви се случило и вам? 

 

 Обавезно се организира забава или мала 

собиранка за роденденот за кучето. 

Се прават торти, се купуваат поклони со сите 

салтанати! Што не е јасно тука? 

 

 И на крајот од денот, знаеш дека кучето твое 

секој пат ќе биде до тебе било кое време од 

денот, спремно да ти ја даде целата љубов од 

тоа мало големо срценце. 

Како да не му се радуваш коа ќе те погледне со тие 

очите и ти мавта со опавчето? Зборови понекогаш 

навистина и не се потребни!! 

 

4. Како до куче за милениче? 
 

Да се чува куче како милениче носи голема радост, но 

истовремено претставува голема одговорност. Тоа бара да 

му се посветите целосно, ги бара вашето внимание, 

финансии, време и грижа. Затоа, треба убаво да 

размислите пред да земете обврска да чувате куче, дали 

навистина можете да го промените вашиот животен стил, 

како и внимателно да одберете соодветна раса која би 

одговарала на вашите потреби.  
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Има неколку прашања на кои треба да го знаете 

одговорот, како на пример: колку е голема вашата 

фамилија, дали имате двор или место за шетање, имате 

ли претходно чувано кученце?  Исто така е важно да 

решите од каде ќе го земете вашето милениче, дали е од 

некои одгледувачници, дали од заштитен центар или на 

некое куче од улица на кое ќе му понудите топол дом. Кога 

ќе го знаете одговорот на сите овие прашање, вие сте 

подготвени да имате најверен другар кој секогаш ќе биде 

до вас. 

Ако се одлучите да земете кученце од одгледувачница, 

ова се неколку совети кои ќе ви бидат потребни да земете 

дома здраво и весело милениче: 

 Доколку е мало кутре, видете како се согласува со 

останатите кученца и со мајка си, знајте дека тоа не 

е спремно да се оддели од мајка си пред 8 недели.  

 Тоа мора да е социјализирано со останатите и 

одгледувачот мора да ви дозволи да се доближите 

на кученцата. 

 Посетете го одледувачот барем два пати пред да се 

одличите и видете ги кученцата повторно. 

 Бидете сигурни дека кученцата имаат постојан 

контакт со луѓе, подобро е кога тие се растени во 

домашна атмосфера отколку на страна и да се 

запознаени со секојдневни звуци и предмети. 

 Околината во која живеат мора да е чиста и 

кученцата мора да се во добро здравје. 
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 Не треба да има никакви рани на носот, околу очите 

или пак места без крзно, гребнатинки и повреди на 

кожата. Не треба да покажува знаци на болка или 

пак показатели на болест, како кашлање.  

 Дознајте дали кучето е вакцинирано и било на 

преглед. Некои ги вакцинираат пред да ги пуштат во 

новите домови после 8 недели. 

 

5. Што кога ќе земам постаро куче од улица или 

засолниште? 
 

 Повозрасните кучиња кои бараат дом најчесто се 

оставени сами на себе и се најчесто занемарени. 

Но, треба да се знае дека тие се одлично друштво, 

без разлика на нивната возраст! 

 Можеби мислите дека постарите кучиња имаат 

здравствени проблеми и дека таа е причината  

поради која тие се оставени без дом. Но, тие можат 

да бидат многу поискусни од младите кученца, како 

и да бидат во одлична форма и здравствена 

состојба. Сепак и да се болни, секогаш треба да им 

се помогне. 

 Секогаш може да го научите нови трикови и финти! 

Тие обожуваат предизвици и стимулации со цел да 

научат нешто ново. Тие и веќе имаат научено 

одредени манири и не се толку непослушни и 

брливи како малите кученца.  
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 Доволно им е помало внимание, така да ако сте 

постојано со обврски, постарото куче е одличен 

придружник за доцните вечерни часови. 

 Со нив нема изненадувања, ниту промени, како во 

нивното однесување, така и во нивниот карактер. 

 Секојпат можете да ги најдете во секое во центрите 

за згрижување на кучиња, каде со нетрпение ве 

очекуваат и му се радуваат на својот нов дом. 

 Кучиња кои имаат над 7 години се сметаат за стари, 

но тоа главно зависи од расата. Просечниот живот 

на куче се смета дека се 13 човечки години и 

најчесто помалите раси имаат подолг животен век.  

 Како стареат кучињата, така можат да се забележат 

одредени промени, исто како и кај човекот. Во 

повозрасните години можат да се разболат и со 

текот на времето да имаат проблеми со здравјето. 

Но, без разлика на нивната старост, ние сме тука да 

бидеме крај нив за да им го разубавиме животот без 

разлика на неговото траење.  

 

6. Што треба да знаете пред да чувате куче? 
 

 Едно прашање,  дали сте спремни за мокри носиња 

по стакло, влакна по домот, играчки на секаде и пријателче 

за гушкање во секое време? Ако одговор е да, продолжете 

да читате понатаму.  
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Кучињата се миленици кои ги сметаме како 

дополнителен член од фамилијата, со сите попратни 

обврски за грижа, внимание, хигиена, ветеринар и слично. 

  

Да наспоменеме дека некои кучиња живеат и до 14 

години, спремни ли сте да се обврзете толку долго? Тоа е 

факт кој мора да го земете предвид пред да се согласите 

да донесете кученце дома. Никој на овој свет не треба да 

заврши на улица поради нашите неодговорни постапки и 

тоа мораме да го имаме на ум пред да земеме куче како 

миленик во домот. 

 Не за џабе е кажано, милениците наликуваат на 

својот сопственик, некои физички, а некогаш и по 

карактерот (барем така често  велат). Има раси на кучиња 
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кои се активни по цел ден, има ловечки кучиња, некои се и 

спанковци поголем дел од денот. Некои се со кратко 

влакно, други со долга длака, но сите имаат мокри носиња 

и меки шепи, што на нас ни е најважно. 

 Во последно време сè повеќе се слуша за 

напуштени кучиња на улица, па дури и кога се мали. Ако се 

решите да земете кутре од улица, тоа ќе ви биде една од 

најдобрите одлуки што некогаш сте ги направиле. Затоа 

некои се одлучуваат и да згреат нечие срце од улица или 

пак од засолниште. Најпрво однесете го на преглед на 

ветеринар да проверите дали е здраво пред да го внесете 

во својот дом и да му ја пружите сета здравствена нега. 

Тоа милениче ќе ве сака најмногу на цел свет, верувајте, 

бидејќи тие кучиња се најблагодарни и многу добро 

разбираат колку сте им помогнале. 

 Кога веќе сте сигурни дека сте решени да земете 

кученце, следно нешто на кое треба да размислите е 

просторот кој го имате на располагање, дали можеби 

имате двор или пак сте во стан. Ако имате мал простор на 

живеење тогаш размислете за куче си мал раст, но секако 

ќе мора да го прошетате барем еднаш во денот. Додека 

пак, ако имате голем простор или двор на располагање, 

тогаш може да имате и едно големо прекрасно куче кое 

исто време би било и чувар на вашиот дом. Тие не се 

воопшто страшни, верувајте, имаат поголемо срце отколку 

што би замислиле. 



~ 42 ~ 
 

 

 Треба да знаете дека тренингот почнува од 

моментот кога ќе го внесете во вашиот дом. Сè почнува со 

тоа да се даде до знаење кој му е газда нему, па сè до 

учењето за времето и местото за тоалет, како и тренинг за 

социјализација со луѓе и 

останати миленици. Секако 

дека има и професионални 

тренери на кучиња, ако 

сметате дека ви е потребно и 

помош околу тренингот на 

вашето куче, но главната 

работа ви следува на вам. 

 На крај,  мора да сте 

свесни за финансиските 

трошоци што ги носи едно куче, почнувајќи од редовни 

контроли на ветеринар, редовна вакцинација, сите 

потребни предмети за хигиена и играчки за да му биде 

удобно, како секако, храна и закуски. 

 Најважна од сè е правилната исхрана и зависно од 

нивната возраст се одредува и типот на храна. 

Инвестирајте во правилна и квалитетна храна за вашето 

куче, бидејќи таа е извор на здравје и долговечност. 

Барајте храна во која првите 5 состојки се месо, бидејќи 

само во тој тип на храни ги има сите потребни витамини, 

минерали, протеини за правилен раст и развој на едно 

кутре. 
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 Сега веќе кога ги знаете главните работи за куче и 

понатаму сакате да имате еден пријател до вас кој ќе ве 

сака безусловно, тогаш од сè срце ви препорачуваме да се 

одлучите да земете  куче. Тоа ви дава една неизмерна 

љубов која не се споредува со ни едно друго милениче! 

 

7. Неколку совети за ново кутре во домот  

 

Велат дека првата недела кога ќе го донесете 

вашето кутре дома е предизвик ипол! Имате слично 

искуство или ова е нешто со кое за прв пат се соочувате? 

Секоја ситуација може да се направи полесна ако 

однапред планираме и доволно се информираме. 

Запомнете, колку е голем предизвикот за вас, истото се 

однесува и на вашето кутре. Па да почнеме од основите: 

 

ПРЕД ДА ПРИСТИГНЕ ТВОЕТО КУТРЕ 

 

Фамилијарен состанок 

Како што претходно дискутиравме, кучето претставува 

обврска која што мораме да сфатиме дека ќе ја имаме од 

моментот кога кутрето ќе пристигне во нашиот дом. Ако 

живеете сами е полесно и не треба да ја поминете оваа 
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фаза, но ако живеете со 2 или повеќе лица, сите мораат 

заеднички да сте согласни околу новиот член, како и за 

поделбата на обврските. Една од главните одлуки кои 

мора да ги донесете е кој ќе биде одговорен, односно 

„газда“ на вашиот миленик. „Газда“ или „Сопственик“ е 

лице кое што кучето го тренира, учи и храни, а кучето го 

смета неговиот збор за главен и последен. Не може да има 

двајца, секогаш тоа е една личност за кучето. Ако не ја 

донесете оваа одлука навремено, повеќе ќе го збуните 

кутрето и со тоа ќе ги промашите првите денови од 

тренингот, кои всушност се едни од најважните. Исто така, 

договорете се околу одредени правила, дали ќе спие на 

кревет, смее ли да се кажи на каучот, кој ќе го носи надвор, 

има ли некоја „забранета зона“ ?? 

 

Опремете се со основните работи  

Однапред подгответе се со неколку основни предмети 

кои ви се потребни за кога кутрето ќе пристигне во вашиот 

дом, вие да бидете спремни.  

Верувајте, последно нешто на ум ќе ви биде трчање по 

продавници и барање на соодветна опрема! 

Еве што за почеток би ви било доволно: 
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Креветче 

Тањирче за храна и вода 

Барем 1кг храна и бисквити за тренинг 

Околувратник 

Играчки (за гризање) 

Отстранувач на мириси и флеки 

Памперс  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Подгответе ја и обезбедете ја куќата 

Ако за прв пат чувате миленик, ова ќе ви претставува 

мал предизвик. Малите кутриња се експерти за гризање 

кабли, гарнитури, дрвени маси и секако, вашите омилени 

влечки и патики. Но, без разлика на возраста на кутрето, 

кога веќе имате миленик ќе мора да направите мали 

промени. 

За почеток создадете простор во кој кутрето може 

слободно да се движи, каде не може да се повреди, ниту 

пак да направи некоја беља. Тоа треба да е простор каде 

вие ќе ги поминете првите денови заедно и каде ќе 

започне првиот тренинг. Потоа веќе може да отворате и да 

му покажете други простории низ домот. 

Од голема важност е овој простор или соба да не е 

изолиран, тоа треба да е соба каде има движење и каде 
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нема да го оставите само. Исто така, се препорачува подот 

да се чисти лесно и да нема теписи. Најчесто луѓето 

бираат кујна, трпезарија или дневна соба каде што 

додаваат мали огради кај недозволениот простор.  

Имајте на ум дека импровизираните огради нема да 

бидат возможни кога кутрето ќе почне да расте, затоа е 

важно да се почне со тренингот што порано. 

Обезбедете ја околината и сè што може да му е на 

дофат, а може да биде фатално за неговото здравје. Тоа 

се предмети од типот: собни цвеќиња, апчиња, чачкалици, 

чоколади, хемикалии и слично. 

 

Организирајте ги првите денови во домот 

Идеално би било кога би можеле да земете една 

слободна недела за максимално да се посветите на новиот 

миленик и да почнете со тренингот по дома. Но, ретко кој 

може да го дозволи тоа слободно време. Затоа најдобро 

би било да имате членови на фамилијата или пријатели 

кои ќе бидат тука за да ви помогнат. 

Во случај да не може да најдете помош од 

фамилијата и пријателите, во секое време може да 

побарате помош од професионални лица, како шетачи на 

кучиња или негуватели. 
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Информирајте се за тренинг центар 

Кога имаме кутре дома, секоја помош би ни била 

добредојдена, особено ако се соочуваме за прв пат со 

одредени ситуации по дома. Би било добро да се 

консултирате со обучено и информирано лице со цел да ве 

информира и да ве насочи кон правилните постапки и 

одлуки. Тоа може да биде тренер, личност која работи во 

добро снабден пет шоп, ветеринарно лице или пак личност 

кој веќе чува слична или иста раса како вашиот нов 

миленик. Кога вие сте добро информирани, значително се 

намалуваат неочекуваните изненадувања по дома и со тоа 

комуникацијата помеѓу вас е поедноставна.  

Има лица кои едноставно не можат да излезат на 

крај со карактерот на својот нов миленик (многу почесто 

отколку што може да замислите) и им е потребна 

професионална помош и тоа е океј. Кучето може да се 

даде на тренинг од најразлични причини, како поголема 

послушност или слушање наредби. Распрашајте се 

наоколу за тренери и имајте ги информациите за секој 

случај. 

 

Планирајте го патот до домот 

Најдете си друштво кога ќе одите да го земете 

вашето кутре, голема е веројатноста тоа да е прв пат на 

вашето ново пријателче да излезе надвор. Може да му е 
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страв, ладно или пак да го фати паника дека за прв пат се 

одделува од познатото место. Исто така, првиот пат 

возење во кола за кучињата знае да биде застрашувачки, 

може да реагираат на различни начини. Затоа треба да сте 

минимум две лица во кола, за едното лице да може да го 

држи или чува и занимава кутрето за време на  возењето 

до дома. 

 Ако во случај немате помош, тогаш најдобро би 

било да дојдете спремни со транспортер, каде може да го 

сместите таму за време на возењето. Сместете го 

безбедно на задното седиште и заклучете го од 

безбедносни причини. 

 

ОТКАКО ЌЕ ПРИСТИГНЕ КУТРЕТО 

 

Создадете пријатна и мирна атмосфера 

Секоја промена за мало кутре може да е 

застрашувачка и со минимална промена тоа може да биде 

исплашено и испаничено. Кога вие за прв пат ќе го 

донесете во вашиот дом, пристапете му полека и 

дозволете му да ја испита новата територија. За него тоа е 

непознат простор и како секое мало кутре, љубопитноста е 

огромна. Внимавајте на одредени детали во домот, 

гласното зборење, бучниот телевизор или голем број на 
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луѓе можат да го исплашат и збунат повеќе. Барем во 

првите два-три дена дозволете му да ја запознае 

околината и полека да ве запознае вас. 

 

Покажете каде му е креветчето 

Како што спомнавме повеќе пати, тренингот почнува 

во моментот кога вие ќе го донесете кутрето дома. Првиот 

чекор е да го запознаете кутрето со неговото место, 

односно со креветчето. Секако, тоа нема да го сфати тоа 

од првиот пат, но важно е дека вие го запознавате со тој 

нов простор како негов. Не е ништо тешко за вас, само 

ставете го на креветчето и дозволете му да го запознае 

просторот. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Интересен факт: Возењето 

во кола за куче преставува 

слично искуство како возење 

на ролеркостер! 
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Започнете со основниот тренинг 

Што порано започнете со тренирање, толку подобро 

за вас и вашето кутре. Помалите кутриња полесно се 

адаптираат на промени, но имајте на ум дека сите 

различно учат. На некое кутре му треба само еднаш до два 

пати да му покажете, но има и такви на кои им треба 

повеќе време. Во ниеден случај не смеете да се откажете 

или да покажете нервоза за време на тренингот. 

Има два типа на почетен тренинг кој се од голема 

важност, а тоа е домашниот тренинг и развивање 

комуникација со останати луѓе и кучиња. Под „домашен 

тренинг“ најпрво спаѓаат: учење на местото на креветчето, 

тањирчето, дали смее или не смее да спие на кревет или 

софа, каде смее да врши нужда и слични навики кои 

сакате вашето кутре да ги практикува низ домот.  

Што се однесува за социјализацијата, важно е 

вашето кутре да научи да комуницира со други кучиња 

веднаш штом ќе може да излезе надвор, со тоа му се 

развиваат сетилата и се учи да функционира и соработува 

со останатите кучиња.  

 

Создадете заеднички навики и рутина 

Постојаноста е алатка на која кутрињата најчесно се 

навикнуваат и приспособуваат. Со одредени повторувања 
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вие му давате на кучето основа и сигурност во вашите 

активности и тренинзи. Одредете време кога најмногу ви 

одговара за шетање, тренирање, јадење и не го менувајте 

барем одреден период. Со тоа кутрето и вие полесно ќе се 

поврзете и тренингот ќе ви напредува полесно. 

 

Изберете ветеринар 

Една од најважните одлуки кои треба да ги 

направите е да изберете соодветен ветеринар. Посетата 

на ветеринар никогаш не треба да биде непријатно 

искуство за кучето. Ако добие фобија од ветеринарот или 

амбулантата, ќе имате понатамошни проблеми за носење 

на преглед и ревакцинација.  

Распрашајте се кај вашите пријатели или пет 

шопови за препораки и искуства, па дури и посетете го 

ветеринарот пред да го земете кутрето. Внимателно 

одлучете и изберете го вашиот ветеринар, секогаш 

најдобро е еден доктор да ја следи вакцинацијата и 

прегледите од „мали нозе“.  

 

Чип и чипирање 

Чипот претставува идентификација за вашето 

милениче. Во голем број на земји, како и кај нас, тоа е веќе 
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и законска обврска. Со чипот можете и да го пронајдете 

кучето ако се изгуби или ако ви избега. Разговарајте во 

вашиот ветеринар за чип, тој ќе може да ви помогне и да 

ви објасни како функционира и да ве информира.  

 

8. Нега на кучињата - Дома или да ја препуштиме на 

професионалците? 

 

 Негата и хигиената на кучињата не се воопшто 

едноставна работа, како ние што мислиме, особено на 

оние кутриња со долго и густо крзно. Но, прашањето е, 

кога можеме сами дома да ги средиме и капеме, а кога тоа 

треба да го препуштиме на професионалците?  

 За почеток, без разлика на должината на крзното, 

кучињата треба да се четкаат еднаш во денот или 

максимум на секој втор ден. Така ги вадиме непотребните 

влакна и нема да ги гледаме низ нашиот дом или нашата 

облека. Зависно од расата на кучето и неговото крзно, 

треба да имаме соодветна четка, бидејќи сите немаат ист 

ефект. За совет обратете се во било кој опремен пет шоп 

да ви дадат соодветна четка, не одлучувајте на своја рака 

ако немате искуство. 

 Следни се забите, тие се мијат еднаш во неделата. 

Најубаво е уште од мали нозе да ги научите дека забите 

мора да се мијат, со мека четка и специјална паста за заби 
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која исто може да ја најдете во опремените пет шопови. 

Исто како и кај нас, забите фаќаат каменец и се 

расипуваат и затоа мораме да внимаваме на нивната 

дентална нега. 

 Ако веќе наталожениот каменец претставува 

проблем, можете да се обратите на ветеринар кој ќе го 

исчисти каменецот од забите на вашето куче. Сепак, сите 

ја знаеме важноста на добрата и редовна орална хигиена. 

 За свеж здив се препорачуваат грицки со вкус и 

мирис на ментол и нане, во вид на коски, бонбони, грицки 

или бисквити. Исто така, има и грицки со ознака Дентал, 

кое се наменети и помагаат за забите и свежиот здив на 

кучето.   

 Капењето е процес во кои треба да сме 

внимателни. Некои кои се искусни, кучињата ги капат дома, 

а некои пак се обраќаат за професионална помош. Има 

специјализирани студија за груминг, во што спаѓаат 

капење, стрижење, маникир, нега на крзното и кожата, како 

и чистење на ушите на кучето. Но, ако веќе сакате вие 

сами да го капете вашето куче, тогаш треба да се снабдите 

со соодветен и квалитетен шампон специјализиран за 

кучиња и полека да го избањате дома во када. Внимавајте, 

никако не смее да му влезе вода во ушите и очите. 

 Треба да знаете дека на секои 3 месеци време е за 

стрижење и маникир. Освен ако не сте професионално 

обучени, не се препорачува негата на кучето да ја правите 
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сами дома. Во професионалните студија има соодветна 

опрема за целосна грижа за нега и хигиена на кучињата и е 

најдобро да го препуштите тоа на професионалците. За 

неколку часа вашето куче ќе биде средено и дотерано, а 

вие ќе бидете среќни и задоволни. 

 Да заклучиме, дома можеме да го чешламе кучето, 

да му миеме запчиња, како и да го избањаме повремено. 

Ако сметате дека можете да му ги скратите ноктите или 

шишките, но само ве молиме многу да внимавате дека тие 

ретко кога знаат да седат мирни кога е време за 

средување. 

 Треба да се обратиме на професионална помош 

кога не можете да го контролирате кучето во када, или пак 

не знаете да се снајдете со сите тие алатки за груминг.  

Имајте предвид дека во поголемите студија треба да се 

јавите порано за да резервирате термин.  

 

9. Совети: Како да го тренирате кучето дома? 
 

  Ваша одговорност е каде ќе биде тоалетот и секако 

на кое место, или пак можете да го носите надвор и 

да му дадете до знаење дека дома на тепих не смее, 

никако! 

 Секогаш пофалете го и наградете го кога ќе изврши 

нужда на правилното место. 
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 Никогаш немојте да го казнувате за „случајните“ 

грешки! 

 Кога не можете да бидеш крај него, осигурујте се 

дека се чувствува безбедно. 

 Не дозволувајте долго време да трпи за нужда. 

 Препознајте ги знаците кога ви покажува дека треба 

да излезе „надвор“. 

 Запознајте ги подобро неговите навики и секогаш 

обидете се да го носите надвор ист временски 

период. 

 Во случај да направи беља на тепихот, без паника, 

само исчистете го со средства за чистење.  

 

 

10. Како да се прекине навиката за грицкање на 

кутрињата  

 

Малите кутриња се најслатки и сите ги обожуваме. 

Скоро никогаш, за почеток, не им замеруваме кога нè 

грицкаат со малите запчиња и тоа ни е интересно. Но, 

ретко кој може да се сети на фактот дека кога тоа кутре ќе 

порасне, играта со гризање нема воопшто да биде 

интересна. Затоа ова однесување мора да се прекине 

уште од самиот почеток, кога тие ќе се обидат да си играат 

и да ве гризаат.  
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За наша среќа, малите кутриња најбрзо се учат на 

манири. Нивната социјализација започнува уште од 

раѓање, кога тие живеат со мајката и другите кутриња 

братчиња и сестрчиња. Ако сите си играат со гризање, тоа 

се смета за нормално однесување помеѓу нив. После 

осмата недела мајката има за должност да ги научи на 

соодветно однесување, но тоа скоро никогаш и да не е 

возможно. Затоа, кога ние ќе го земеме кутрето дома, ние 

треба да му дадеме до знаење дека гризањето е 

погрешно. 

 

Во раните денови кога кутрето има помалку од осум 

недели е одличен период да започнете со тренирање. 

Тренирање со удирање, т.е. ќотек, е голема грешка! Или ќе 

помисли дека си играте или ќе добие фобија од рака и ќе 

реагира агресивно кога ќе види замавната рака.  

Многу сопственици не се свесни дека ова е 

првата најголема грешка која ја правите за 

тренирање на кучето.  

Ако му дозволите да продолжи со тоа 

однесување, а сепак го карате да не го прави 

тоа, ќе остави белег и во понатамошниот 

тренинг. 
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За почеток, утврдете ја причината за гризањето. 

Најчесто е игра, но може да се случи да имаат проблем со 

растење на запчињата и ги чешаат непцата. Во тој случај 

дадете им играчка (дрвена или латекс, гумена) која ќе 

можат да ја гризаат и преку чешањето на непцата да си ја 

олеснат болката, доколку ја имаат. 

Кога тренирате мало кутре, упорноста е најголем 

адут. Не дозволувајте да ви ги гриза рацете, коа ќе се 

обиде да ве гризне, дајте му ја играчката која е наменета 

за гризање. Во ниту еден случај не смеете да ја 

толерирате или игнорирате оваа навика, сетете се дека на 

крајот, тоа е за негово добро за во иднина. Игрите со 

бркање, тегнење на јаже или борење се пожелни, но во 

одредени граници, бидејќи можат да развијат агресивно 

однесување ако се многу чести или агресивни.  

Најдобар метод за тренирање е копирање на 

однесувањето на нивната мајка, преку оттргнување и 

одземање на вниманието  Тоа се два методи кои сигурно 

функционираат. Раната социјализација е исто така од 

голема важност, кога ќе се запознаат со други кучиња и ќе 

се обидат да си играат со гризање, одма ќе им се покаже 

каде им е местото и дека треба да се тргнат настрана.  

Вашиот став кон проблемот е половина од 

проблемот. Гласно и звучно ваше „НЕ“, е знакот дека 

активноста е непосакувана и дека не треба да се повтори. 
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Кога вашето „НЕ“ се повторува, кутрето сфаќа дека тоа е 

погрешно и дека не смее да го прави повторно.  

Друг ефективен метод за да му дадете на знаење на 

кутрето дека ве боли, е цивкањето. Кога тоа ќе ве гризне, а 

вие ќе возвратите со звук на болка, тие прекинуваат. Тие 

делумно се поврзуваат со звучните сигнали, а вака им 

давате до знаење дека нивната игра ве повредува. 

Тренирањето не е активност која е краткотрајна, тоа е 

ваша должност на долг рок, а се започнува со гризањето. 

Затоа со тренингот се започнува што побрзо.  

Генерално, вашето кутре треба да прекине да гриза 

додека да наполни десет недели. Секако треба да имате 

предвид дека тие имаат потреба да гризаат нешто кога им 

растат или пак менуваат запчиња. Тогаш е дозволено да 

гризаат, но само играчките кои се наменети за тоа, а не 

вас.  

 

11. Совети за социјализирање на кучињата  

 

Кучињата се генерално социјални животни кои уште 

од самата генетика се научени за живеат во групи. Со 

напредната социјализација со луѓето се смета дека 

кучињата немаат потреба да ловат за храна, бидејќи 

главно, им е лесно достапна.  
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Дружбите на кучињата со луѓето се секојдневни, 

исполенти со голем број играчки и тренинг активности, но 

тоа не може да ја замени интеракцијата со останатите 

кутриња. Социјализацијата е особено важна во првите 

месеци на развојот, како на пример во парк или во 

специјални паркови за кучиња каде има безбедна и 

контролирана околина.  

Интересен е фактот дека сопственикот на 

миленичето се чувствува небезбедно и делумно во паника 

кога неговото куче треба да се запознае со друг миленик. 

Генерално, стравот потекнува од можен напад и агресивна 

игра од страна на друг миленик или пак случајна повреда. 

Затоа, прашањето е, како да се внимава на безбедноста 

кога нашиот миленик се запознава со друго куче?  

За почеток, треба да знаете дека малите кутриња се 

повеќе активни и сакаат да си играат, со тоа може да ги 

„закачаат“ возрасните  кучиња и да настане конфликт. Кога 

носите мало кутре во парк, внимавајте да не „закача“ 

поголемо куче и најдете му нови игри или пак покажете му 

некој тренинг. За кутриња под 4 месеци возраст, не се 

препорачува да ги носите во парк, бидејќи сè уште немаат 

силен имунитет и се многу мали. Исто така, ако некое куче 

покаже агресија кон вашето кутре, може да дојде до 

траума кај него или испаниченост, која кутрето понатака би 

ја рефлектирало врз други кучиња или деца и луѓе, што 

значително ќе влијае на неговата социјализација. 
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Штом вашиот миленик ги прими првите три вакцини 

и наполни 4 месеци, веќе можете да ја планирате првата 

средба со друго куче. Кога ќе го однесете во парк каде има 

други миленици, од голема важност е да го следите како ќе 

реагира на останатите кучиња. Секако, не го оставајте 

одма само со сите, туку на страна запознајте го само со 

едно куче. Како и сите мали кутриња, тоа ќе покаже малку 

страв и малку сила, но тоа е нормално додека се навикне.  

Се препорачува првиот пат да се запознае со 

кучиња слични на неговата раса и големина, но во ни еден 

момент не го оставајте без надзор. Ако атмосферата е 

пријатна и сите сопственици внимаваат на својот миленик 

тогаш не треба да се плашите за безбедноста на кутрето, 

само, оставете му доволно простор да се запознае со 

кучињата. Доколку имате можност, за првата дружба 

одберете ден во неделата, а не за време на викенди или 

празници кога има поголема гужва. 

Иако сметате дека малите кутриња се полни со 

енергија, сепак не се препорачува да го оставите цел ден 

со кучиња. Најдобро би било да го пуштите да си игра 15 

минути до половина час и со текот на времето да ја 

зголемувате ја неговата игра. Иако тие би сакале да седат 

надвор цел ден, нивниот организам е уште слаб и не може 

да издржи толку долго. 

Кога веќе го пуштате вашето куче со другите, не го 

држете на поводник. Кога тие ќе почнат да се бркаат и да 
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си играат, лесно може да дојде до повреда ако вие се 

обидувате да го држите вашиот миленик на поводник, 

особено ако се работи за автоматско јаже како Флекси. 

Исто така, поводникот може да се види како опасност од 

страна на останатите кучиња и може да биде причина за 

паника или агресивност. Не се препорачува да носите 

грицки, коски или играчки во парковите за кучиња. Со тоа 

може да се предизвика љубомора од страна на останатите 

кучиња.  

Кога веќе вашето куче ќе биде малку пораснато и 

одлично ќе се аклиматизира со останатите кучиња за 

време на прошетките или во парковите, сепак вие не го 

оставајте без надлежност. Секогаш треба да имате 

преглед над неговите реакции, како и над реакциите над 

останатите.  

Никогаш не знаете кога може да дојде до ненадејна 

агресија над кучиња. Со тренирање, секое кутре лесно се 

адаптира кон дружењето со останатите кучиња, а вие ќе 

имате одлична причина да ги поминувате слободните 

денови со вашите пријатели и милениците во парковите и 

на прошетки.  
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12. Куче како милениче и принова во семејството 
 

Што се случува со вашето милениче во време на 

принова и пристигнување на нов член во семејството??  Не 

грижете се, кучињата се најдобри за социјализација со 

деца и бебиња, но со правилен тренинг. 

 

Како да го подготвиш твоето куче за доаѓање на 

бебето: 

 Подготовките започнуваат штом се дознае дека ќе 

има бебе наскоро во домот, колку подолго го 

тренирате кучето, толку обуката ќе биде 

поефективна, бидејќи на кучето му е потребно 

одредено време да се навикне на промените  

 Не ги оставајте подготовките за на крај, на 

миленичето треба полека да му се менуваат 

навиките за полесно да може да се навикне на 

бебето кое ќе дојде.  

 

Што треба да се направи неколку месеци пред да 

дојде приновата? 

 Осигури се дека кучето е добро истренирано да знае 

кога да биде мирно сè додека не го повикате. 

 Погрижете се за здравјето на вашето куче, како и за 

да тоа ги прими вакцините на време. 
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 Ако кучето е единствено милениче во домот, тогаш 

се смета дека тоа е „најгалено“, па затоа треба да 

му покажете дека и покрај бебето, тоа сè уште е 

сакано. 

 Ако планирате да го чувате кучето во одреден дел 

од домот кога ќе дојде бебето, подобро е да 

започнете уште веднаш со тоа. Во прво време, не му 

дозволувајте слободен пристап до собата кај бебето 

без ваше присуство.. 

 Донесете ги новите играчки и мебел потребен за 

бебето, за миленичето да ги научи. Тоа мора да ја 

сознае разликата меѓу неговите играчки и 

предметите за бебето. 

 Не е лоша идеа ако пуштате звуци од плач или 

звуци од бебе, за кучето да се навикне на нив. 

 

Што кога бебето е во вашиот дом? 

 Обидете се да не ја преувеличувате ситуацијата со 

милениче и бебе во домот. 

 Дозволете му на кучето да пријде кон бебето, се 

разбира под ваш надзор и запознајте го со новиот 

член на семејството.   

 Покажете му на миленичето дека бебето не 

претставува никаква опасност за него или за домот. 

 Почестете го со грицка секојпат кога ќе постапи 

правилно околу бебето, но никогаш немојте да го 

казнувате, со цел да не предизвикате љубомора. 
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 Додека е дома, кучето секогаш треба да има 

одредена занимација, дали е тоа некоја играчка или 

отворен простор. Може да биде проблем ако има 

многу енергија и да почне да прави неред низ домот, 

особено додека бебето спие. 

 Секако најдобро е да се консултирате со ветеринар 

почесто, со цел да се спречат проблеми или 

нејасности со однесувањето на миленичето во 

првите неколку месеци по пристигнувањето на 

бебето во домот. 

 Запомни: никогаш не го оставај кучето само со 

детето, без разлика колку му веруваш! 

 

13. Како да го запознаеш твоето куче со мачка, без да 

настане тепачка  
 

Во случај да чувате мачка дома и се решите како 

миленик да земете и куче: 

 

 Секогаш имајте наум дека мачката веќе живее тука! 

 Подготовка на теренот е клучна! Погледнете го 

вашиот дом и видете дали има некое потенцијално 

место околу кое може да се направи проблем. 

Изберете место во домот наменето за кучето, каде 

мачката нема да му прави проблеми. 
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 Научете го новото кученце да биде смирено и 

одговорно и да не смее да ја преземе територијата 

на мачката, уште помалку нејзините предмети. 

 Научете го кучето да ги избегнува местата каде се 

движи мачката, особено во периоди кога таа се 

движи по навика. Мачката мора прва да се чувствува 

безбедно! 

 Најважна е вашата соработка со двете миленичиња. 

 Ако живеете со некого, најдобро е едно лица да го 

наградува мачето, додека пак друго да го наградува 

кучето. Бидејќи ако мачката не се чувствува 

безбедно, може да избега. 

 Без паника! Знаеме дека од прва нема да се сакаат, 

но со соработка и посветено време кон двајцата, тие 

ќе научат да живеат заедно.  

  Ако земете постаро куче, тоа може веќе да има 

траума од мачка и тогаш треба да бидете 

повнимателни. 

 Само затоа што се сретнале неколку пати во домот, 

не значи дека се пријатели. Треба да го поделите 

домот на територии за тие да имаат свој простор, 

бидејќи ниту кучето, ниту мачето не сакаат да ги 

делат местата. 

 Запомнете, ако вашето куче се навикне на мачката 

во домот, тоа не значи дека е навикнато на сите 

останати мачки. 
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14. Послушно и умно куче 
 

Секој кој чува милениче сака тоа да е послушно и 

среќно, но и ние треба да се потрудиме за да го 

постигнеме тоа! 

Начинот на кој нашето куче се однесува, има голема 

врска со тоа како ние сме го пораснале и научиле, но 

секако, не смееме да ја заборавиме ниту неговата 

генетика, кој пред сè зависи од неговата  раса. Затоа е 

важно малите кученца да се научат како да се однесуваат 

во поголем дел ситуации и да стекнат одредени навики, 

кои секако, вие треба да му ги наметнете. 

Еве неколку најчести проблеми или ситуации и како 

да се справиме со нив: 

Страв или фобија: Кученцата додека е со својата 

мајка не се социјализирани и можат да развијат страв од 

луѓе, предмети или да имаат лошо искуство. Кога 

кученцето ќе дојде во вашиот дом, треба да внимавате на 

овие работи и да му помогнете да го надмине стравот. Во 

случај да има искусено сериозна траума, треба да се 

посети ветеринар или тренер.  

Агресија: Кучињата можат да покажат агресија од 

повеќе причини, можеби лично се чувствуваат загрозени 

или пак чувствуваат дека нивните предмети (храна, 

играчки, дом) се во опасност. Исто така, кога чувствуваат 

болка или пак се болни, можат да лаат или да пробаат да 

не каснат, па затоа е од голема важност да знаеме како се 
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чувствуваат нашите кучиња, за да знаеме како да 

постапиме и да им помогнеме. Можеме да го спречиме 

агресиното однесување ако го разбираме нивниот говор на 

тело, но ако твоето куче покажува сериозни знаци на 

агресија, би било пожелно да носи штитник на муцката за 

да не повреди некого, додека ветеринарот не ја одреди 

причината зад тоа однесување.  

Вдомување и социјализација: Кога твоето кученце 

прв пат се соочува со некое искуство, место, друго животно 

или личност, многу е важно да не се чувствува уплашено. 

Вдомувањето е од клучно значење за сите кученца кога се 

соочуваат со непознати предмети во вашиот дом и веднаш 

штом ветеринарот ќе дозволи негов излез надвор од 

домот, можете да го шетате било каде. 

Тренинг: Треба да започнете со тренирање во 

моментот кога ќе го внесете дома, без разлика на 

месеците или годините на кучето! Со наградување кога ќе 

биде послушно резултатите се видливи, со што ќе го 

поттикнете да ве слуша, одново и одново. Овој принцип е 

поефективен отколку да го казните, бидејќи може да 

предизвика инает или бунтовност.  

Занимација: Едноставно е, некои кучиња мора да 

се зафатени. Постојано! Кога тие немаат занимација им 

станува здодевно и почнуваат да гризаат мебел или да 

стануваат доволно бучни. Затоа вие треба да се погрижите 

тие секогаш да имаат нешто со кое ќе си играат, некоја 
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топка или играчка, со што ќе им биде одвлечено 

вниманието.  

Шетање надвор:  Кога излегувате надвор убаво е да 

го вклучите миленикот во игра со топка ли друга игра, со 

цел да биде поактивно. Ако вашето куче е со голем раст 

или енергично, можете да го вклучите во спортови како на 

пример трчање или планинарење, атоа секогаш ќе биде 

среќно што може да биде крај вас. 

 

15. Нега за милениците во летниот период 

 

 Како да се погрижиме за 

нашите миленици безбедно да 

ги поминат нашите долги и 

топли лета? Главни 

организатори сме ние луѓето и 

за почеток ние треба да им 

овозможиме услови под кои 

нашите крзнени пријатели ќе 

имаат одлични услови за 

живот во топлите денови. 

Со доаѓањето на летото ние треба да го промениме 

и адаптираме нашиот распоред во врска со нашите 

миленици. Прошетките веќе треба да бидат или рано 

наутро или кога ќе зајде сонцето, покасно во ноќта. Тие 
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имаат крзно и на нив им е многу потопло за разлика од 

нас. Замислете како да се шетате по асфалт со бунда, е 

така им е ним (не е воопшто пријатно нели?).  

Дали знаете дека жешкиот асфалт им ги гори 

шепите? Затоа не смееме да ги оставиме да шетаат по 

топлото време на жешкиот асфалт. 

 Погрижете се вашето куче секогаш да има ладна 

вода и внимателно гледајте дали покажува знаци на 

дехидрација. Првите знаци на дехидрација се кога јазикот 

им е исплазен надвор и се млитави. Тие се потат преку 

шепите, а се појавува прекумерно лигавење и јазикот им е 

преку забите. Тогаш веднаш прскајте го со вода и оладете 

го полека за да не му се јават здравствени проблеми. 

 Дали сте знаеле дека кучињата се ладат од шепите 

па нагоре? Така да ако поставувате ладни облоги, 

поставете ги на подот или на неговото меше, а не на грбот 

или главата. 

 Не смеете да ги стрижете премногу кратко 

кучињата, на нив природно им е да имаат крзно. Со 

крзното тие ја регулираат топлината. Ова особено важи за 

големите раси како самојед, хаска, маламут и слично. Со 

кратење на крзното само ќе им наштетите. Што се 

однесува до малите раси, тие на лето повеќе се валкаат и 

затоа најчесто ги стрижат пократко, од хигиенски причини. 

Истото важи за секоја раса, преголемото кратење на 
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крзното може само да им одмогне на жешкото, отколку да 

им е од помош. 

 Денеска има голем број на акцесории кои се од 

голема помош за долгото и топло лето. Исто така, секогаш 

имаме опција да ги земеме милениците со нас на 

летување или на краток викенд. Секоја идеа за шетање за 

време на летото се чини како прекрасна идеа, зарем не?  

 

16.  Нега за кучињата во зимскиот период  

 

Имате зимурливо куче кое нема шанси да излезе на 

снегот или пак имате куче кое цел ден ќе трча по снегот? 

Без разлика дали е љубител на ладното време или не, 

грижата на кучињата за време на зимскиот период не е 

едноставна и треба да сме спремни на сите околности, 

пред сè, за нивната безбедност и здравје.  

Многу сопственици сметаат дека нивните кучиња 

имаат крзно и со тоа полесно ги поднесуваат ладните 

времиња. Ова најчесто и не е точно. Исто како и кај нас, 

нашите крзнени пријателчиња се навикнуваат и 

адаптираат на одредена топлина и живеење во затворена 

просторија и кога ќе ги изнесете надвор, тие го чувствуваат 

истиот студ како и ние.  
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Без разлика дали вие сте чувствителни на ладното 

време, сепак мора да се има на ум дека со снегот и 

ниските температури треба повеќе нега да им дадеме на 

нашите миленици. 

 

 

 

 

 

 

 

Прашањето е, како да го заштитам моето куче за 

време на ладната зима? Секако, има некои раси кои имаат 

густо крзно и се создадени за ладни и долги зими, но 

нашите мали раси тешко дека би издржале на ладното 

време. Затоа има топли палта и јакни кои помагаат, но 

сепак и тоа не е доволно. Затоа зимските прошетки 

практикувајте да ви бидат кратки. 

Најдобро време за прошетка е кога има сонце. Се 

препорачува да ги избегнувате прошетките доцна навечер 

или пак рано наутро кога температурите се најниски. 

Одлична идеа е да се раздвижите малку со некоја играчка 

Дали на моето куче му е ладно? 

Ако тебе ти студи кога ќе излезеш 

надвор, најверојатно и на него ќе му 

биде ладно! 

Ако твоето куче се тресе, се 

однесува нервозно и копа дупки, тоа 

е знак дека треба да го внесеш 

внатре. 
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или топче за побрзо да се стоплите и да ја одржите 

активноста на вашето куче.  

Дали сте знаеле дека на кучињата најчесто им 

смрзнуваат шепите, ушите и опашките? Вие можеби нема 

тоа да го забележите, но тие чувствуваат болка исто како и 

нас. Затоа прошетките нека ви бидат кратки и внимавајте 

на нивните ушиња и опавчиња! 

Кога ќе си дојдете дома од 

прошетката, треба веднаш да му 

се исуши крзното и да се стопли и 

во ни еден случај не смеете да го 

оставите да си легне мокро! 

Затоа после сушењето 

подгответе му го креветчето со 

ќебенце, да може да кратко 

време да си ја поврати телесната 

температура и да се стопли.  

Направете му го креветчето удобно и внимавајте да 

не лежи на ладен под, бидејќи и тие се склони на настинки 

и болести во зимскиот период. Најдобро би било да го 

сместите креветчето во собата каде најмногу поминувате 

време, да не се чувствува осамено и изолирано.  

Внимавајте на греалките и останатите грејни тела. 

Вашиот миленик не знае дека тие можат да бидат опасни 

по нивното здравје, така да не ги оставајте на места каде 

би можеле да се доближат премногу или да го изгризат 



~ 73 ~ 
 

 

кабелот. Тоа може да биде опасно по здравјето за сите 

членови во домот! 

Прејадувањето не е опција! Сме слушнале муабети 

дека на сите ни треба екстра слој за да не топли во зима, 

но погрижете се тој „слој за топлење“ да е од крзно, а не од 

масти. Зимата носи доза мрзеливост и пасивност и со тоа 

се намалува  потребата за внес на храна.  

Внимателно пресметајте ги калориите кое кучето 

ваше ги троши во текот на денот, нема потреба од целата 

порција храна плус еден куп грицки  ако не излезете од 

дома тој ден, нели? Но, сепак мора да се внимава на 

количината на вода. Секогаш кучето треба да има свежа 

вода на дофат, без разлика какви се надвор 

температурите.  

Јадењето снег не се смета за пиење вода!  

Четкање и одржување на крзното се препорачува да 

се практикува често, особено ако вашето куче повеќе седи 

во двор отколку дома. После капење мора внимателно и 

целосно да се исуши и се препорачува истиот ден да 

остане дома. Шансите да се разболи се поголеми ако 

вашето куче е мокро или нецелосно исушено. Посветете 

поголема грижа за шепите на кучињата, бидејќи на ладно и 

мокро време нивните перничиња на шепите лесно се 

кинат, оштетуваат или смрзнуваат.  
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Има миленици кои имаат долго крзно помеѓу 

перничињата на шепите. За нив, после секое излагање 

надвор, внимателно проверете им ги шепите дали имаат 

останато или заглавено снег или тревка која што може да 

го повреди. Солта која се фрла на снегот е особено штетна 

и токсична, па затоа во тој период мора да му ги 

избришете шепите и целосно да ја извадите солта. Ако 

остане сол меѓу перничињата, може да предизвика 

иритации, алергија, па дури и да ги изгори. 

Внимавајте на антифризот! Има благ вкус и е 

привлечен за кучињата, но е екстремно токсична состојка 

ако ја лижат или ако испијат. Истото се однесува и за мали 

деца. Дури и мала количина може да биде фатална. Затоа 

не го оставајте вашето куче само во кола (без разлика на 

временските услови)! 

Долгите и ладни зими се проблем за луѓето исто 

како што се проблем и за кучињата. Затоа со поголема 

нега и грижа за нашите пријатели можеме да се осигуриме 

дека сè ќе помине во најдобар ред и можеме да уживаме 

на зимскиот одмор, па дури и на неколку дена заедно на 

планина. 
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17.  На одмор со вашето милениче 

 

 Се решивте за прв пат да го земете на одмор 

вашето милениче со вас? Тоа секогаш е одлична идеа и ќе 

биде одмор кој долго ќе се памети. Но, сепак мора да се 

наспомене дека чувањето на милениче носи големи 

одговорности, па така и патувањето со миленици си има 

свои одговорности.  

 За почеток, мора да го навикнете миленичето на 

возење во кола на подолги релации (возење до ветеринар 

или парк не се брои!). Возењето во кола за милениците е 

исто како да се возат на рингишпил, на нив може да им се 

лоши или пак врти, но тоа е додека се навикнат. Потоа 

нема да можете да ти тргнете од прозорецот! Секако 

мораме да бидеме претпазливи, кога вашето милениче е 

во кола тоа мора да е врзано со посебен каиш за во кола 

или пак во транспортер од безбедносен аспект.  

 Треба да се осигурите дека на миленичето му е 

удобно, сепак патувањето и за нас може да е неудобно и 

досадно, а замислете на нив како им е. Се препорачува  

седиштето да е покриено со посебна прекривка да не 

направи некоја „беља“ во автомобилот, а во случај да го 

возите во транспортер, тоа мора да има доволно простор 

за да може да ја исправи главата и да се сврти. 
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 Важно е да знаете дека секогаш  треба да го возите  

миленичето на гладно, т.е. на празен стомак, да нема 

тегоби во стомачето, бидејќи на повеќето им се лоши кога 

се во кола. Може да му дадете малку вода и некоја мала 

закуска неколку часа пред тргнување. 

 Ве молиме да внимавате на температурата во кола, 

запаметете дека на нив им е многу потопло бидејќи имаат 

крзно. Никогаш не го оставајте муленичето само во кола со 

затворени прозори, уште помалку на сонце! Тоа може да 

им предизвика здравствени проблеми, но и смрт во 

одредени случаи! 

 Убаво би било да го посетите ветеринарот  пред да 

заминете на одмор, да се осигурите дека се е во ред и 

дека вашето милениче може да се носи на пат. Секако 

дека треба да се примени сите редовни вакцини, тоа го 

знаете нели? Не е лоша идеа да се распрашате убаво за 

карактеристиките на расата на вашето милениче, може да 

има нежна кожа, па сончевите зраци, солената вода и 

песокот да му направат одредени дермални проблеми на 

кожата. 

 Многу е важно идентификацијата на миленичето  да 

ја имате во секој момент, дали се работи за  микрочип, 

идентификациска книшка или име и информации на 

самото ремче околу вратот. Не е лошо да имате и слика со 

вашето милениче при рака. Никогаш не се знае што може 

да се случи, затоа е важно да бидеме спремни! 
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 Ако ја преминувате границата, тогаш како што вие 

имате документи за вас за идентификација, така треба да 

понесете и за него. Тука спаѓа пасош и  ветеринарна 

книшка. Без овие документи нема да можете да ја 

поминете границата. 

 Ако планирате да патувате со авион, брод, автобус 

или со било кое друго превозно средство треба, да знаете 

дека некои дозволуваат патување со миленици, други не, 

зависно од нивните правила и прописи за патување. Затоа 

однапред морате да се осигурите дека можете да патувате 

заедно, а ако е дозволено, секоја агенција си има свои 

одредени правила и прописи кои мораат да се почитуваат.  

 На пример, авионските компании имаат многу 

ригорозни  правила кои налагаат миленикот да мора да 

патува во одредени транспортери со пропишани  димензии 

и услови на патување. Морате внимателно да се 

информирате како точно можете да патувате, инаку нема 

да ви дозволат да го поведете миленичето со вас.  

 Следно, морате да се информирате за местото каде 

што ќе престојувате, е. дали е pet friendly, односно дали 

дозволуваат престој со милениците. Директна 

комуникација со местото во кое престојувате е најдобат 

начин да дознаете дали ќе ви дозволат престој со вашето 

пријателче. 

 Најдобро би било да понесете доволно храна и 

закуски на кои веќе вашето куче е навикнато, бидејќи не се 
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препорачува да му менувате храна, особено во период 

каде веќе се соочува со една промена. Не се 

изненадувајте ако јаде помалку или повеќе, бидејќи и ним 

им влијае промената на климата! 

 Тоа е сè што треба да знаете за одмор со вашите 

миленици, се останато е ваше да направите прекрасни 

спомени и еден куп фотографии! 

18. Што никогаш не смеат да јадат кучињата?  

 

Сè уште е честа навиката да им се даде нешто од 

ручекот на нашите миленици, но, понекогаш, без да 

размислиме, правиме поголема штета отколку добро. На 

сите нас ни е тешко да одолееме на тој поглед, како тажно 

нè гледаат од доле под масата (да, сите го имаат тој 

поглед) и понекогаш ние попуштаме на тој сладок 

притисок. Најчесто не сме свесни дека едно залче од 

нашата храна може да нанесе голема штета на кучето. 

Кучињата кои не се навикнати на „нашата храна“ таа може 

лошо да им влијае, почнувајќи со дијареја и повраќање, па 

сè до труење и алергии.  

Сепак има неколку видови храна која е многу 

токсична за нив и може да биде ризична по нивното 

здравје и во ни еден случај не смеат да ја јадат: 
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1. Чоколадо  

За нас нешто неопходно, а за 

кучињата страшно токсично! Во чоколадото 

има состојка теобромин што има слично 

дејство како кофеинот. Дури и мала 

количина, за мало куче може да има лоши 

последици. Ако забележите дека ви фали 

чоколатце во домот, а вашето куче не успеало да ја 

поврати храната, се препорачува веднаш да го посетите 

ветеринарот. Чоколадото е дефинитивно прво по 

токсичност на нашиот список! 

 

2. Свежо или суво грозје  

Иако сè уште не е точно откриено која состојка е 

фатална, грозјето е едно од најопасните овошки за 

кучињата. За многу кратко време им откажуваат бубрезите 

и им се создава проблем со 

мокрењето. Се спроведуваат многу 

бројни истражувања да се дојде до 

знаење која состојка е фатална, но, 

сега за сега, нема резултати. Првите 

симптоми се повраќање и одбивање 

на храна и вода.  
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3. Авокадо  

И покрај фактот дека семката од 

авокадото е токсична и лесно можат 

да се задушат со истата, за кучињата 

и самото авокадо е опасно по здравје. 

Авокадото има состојка персин, која на 

луѓето не им смета, но е ризична за 

кучињата. На некои раси повеќе им 

смета од другите, но, во секој случај, 

персинот не е состојка која кучето 

треба да ја консумира.  

4. Кромид 

Некои мислат дека поради лошиот 

мирис треба да се избегува кромидот, 

но, за жал, последиците за кучињата се 

посериозни од лошиот здив. Дури и 

зачини со кромид, во најмал случај 

можат да предизвикаат проблеми со 

варењето на храната. Кромидот 

директно влијае врз црвените крвни 

зрнца на кучето, така да не му 

дозволувајте на миленикот да се 

доближи до кромидот!!  

 

 



~ 81 ~ 
 

 

5. Мувлосана храна  

Сме слушнале дека 

мувлата е здрава поради 

пеницилинот, но тоа е сосем 

различно за кучињата. Од 

непознати фактори, сите знаеме 

дека кучињата обожуваат да 

копаат по ѓубрето и да бараат 

храна, но тоа некогаш може да го доведе нивното здравје 

до опасност. Одредени видови на мувла можат да 

предизвикаат дигестивни проблеми, па дури и повраќање. 

Затоа, кога фрлате мувлосана храна, убаво замотајте ја во  

отпадна кеса и бидете сигурни дека вашето милениче и 

другите кучиња да не дојдат до неа!  

6. Сол 

Ние колку и да сме 

обожуватели на солена храна, 

кучињата не реагираат исто како и 

ние. Особено штетен за нив е чипсот 

или солените крекери! Ако вашето 

куче изеде голема количина сол, 

може да дојде до напади и хронично 

повраќање. Ако забележите дека 

вашето куче изело голема количина сол или солени 

закуски, посетете го ветеринарот веднаш, бидејќи може да 

биде фатално.  
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7. Млеко  

Нам ни се чини дека не е ништо 

страшно да му дадеме на кучето мало 

парче кашкавал или пак млечен 

сладолед? Дали сте знаеле дека 

кучињата кога ќе прекинат со цицање, 

организмот не им поднесува лактоза. 

Секој организам е различен, затоа на 

некои кучиња може да им предизвика 

тегоби во варењето, а во некои случаи може и да дојде до 

интензивни проблеми со варењето.  Ако веќе сакате да го 

почестите кучето со ваша храна, погрижете се тоа да не е 

млечен производ.  

8. Коски од кокошка или мисирка 

Кучињата обожуваат коски, но овој тип на коски 

може лесно да им го загрози 

здравјето. Коските од кокошка се 

тенки и лесно можат да се скршат на 

повеќе делови, што може да 

предизвика задушување или 

внатрешно крвавење на дигестивниот 

систем на кучето. На вашето куче 

можете да му дадете коска која е 

проверена и термички обработена, за која сте се осигуриле 

дека нема да му наштети по здравје.  
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9. Лук  

Исто како што ги дискутиравме 

ефектите од кромидот за куче, скоро 

ист е случајот и со лукот. Ако вашето 

куче изеде голема количина свеж или 

приготвен лук, тој може да има лошо 

влијание врз неговите црвени крвни 

зрнца. Тоа значи дека не смеете да 

му дадете остатоци од паста или 

месо маринирано во лук.  

 

10.  Квасец 

Знаеме дека квасецот е состојка 

која е основна за правење на тесто и 

печива, но ако се изеде жив, тоа може 

да има сериозни последици како за 

нашето, така и по здравјето на 

кучињата. Квасецот се шири на топла и 

влажна средина, така да ако вашето 

куче украде квасец и го изеде, мора 

веднаш да го посетите ветеринарот. 

Како што квасецот ќе почне да нараснува во неговиот 

стомак, така полека кучето ќе почне да се задушува. 

Бидете внимателни кога работите со тесто во кујната.  
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11. Јаткаст плод 

макадамија (Австралиски орев) 

Доволни се само 2-3 грама  од 

макадамија да биде отровна количина 

за вашето куче. Ова е сличен случај 

како и со грозјето, сè уште не е 

откриена точната состојка која му 

штети на кучињата, но има брза 

реакција. Ако вашето куче ви изгледа мирно, уморно или 

се мачи со болка во стомакот, а ви недостигаат јаткасти 

плодови, одма обратете се кај ветеринар!  

12. Алкохол  

Нема апсолутно никаква причина 

зошто некој би му дал алкохол на својот 

миленик, но се случуваат секакви 

неочекувани ситуации. Ако вашето куче го 

дофати алкохолот на маса и го испие, ќе 

ги има истите ефекти како и кај луѓето, 

разликата е тоа што кај нив е многу 

поинтензивно. Алкохолот директно влијае 

врз нервниот систем на кучињата, а ако е во голема 

количина, може да предизвика и смрт. Се препорачува да 

го чувате алкохолот вон дофат на милениците и секако да 

внимавате кога имате гости и има голем број чаши низ 

домот.  
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13.  Семки од праска  

Никој не остава наоколу семки 

од праска, но затоа праската како 

овошје може да ја заборавиме на 

маса. Семката е составена од мала 

количина на цијанид, која што, многу 

јасно, е токсична за кучињата. Исто како и кај авокадото, 

семката може да им се заглави низ душните органи. За нас 

праските се вкусни, но не им давајте на кучињата. 

 

19.  Супер-храна за нашите кучиња  

 

Супер-храна се по дефиниција производи кои имаат 

позитивен резултат врз исхраната на луѓето, но и на 

милениците. Претходно дискутиравме кои производи од 

нашата трпеза не смеат да завршат кај нашите кучиња, но 

секако, има свежи продукти кои се богати со состојки кои и 

ним им помагаат за правилен раст и развој. Овие 

производи можат да се додадат во регуларната исхрана на 

миленикот или пак како закуска меѓу оброците.  

 

ЕВЕ ШТО МОЖЕТЕ ДА ИМ ДАВАТЕ НА ВАШИТЕ 

КУЧИЊА: 
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1. Моркови  

Одлични се за вашето милениче 

бидејќи има бенефин, кој истовремено 

позитивно влијае на очите, срцето, забите 

како и дишните патишта. Со редовна 

консумација се намалува ризикот кон 

срцеви заболувања, го подобрува видот и 

ги чисти забите. Да се наспомене дека не треба често да 

се дава морков на кучињата, бидејќи има тенденција да ги 

обои забите, ноктите или белките на очите.  

 

2. Боровинки 

Боровинките се одлична 

алтернатива за оние кои имаат 

активни и темпераментни 

миленици, но треба да се внимава 

на количината бидејќи може да се 

предизвикаат дигестивни 

проблеми. Тие се одличен извор на 

антиоксиданси кои ги регенерираат клетките, како и 

влакната кои помагаат да се контролира шеќерот во крвта.  
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3. Брокули 

Брокулите се 

растителни производи кои 

речиси се без никакви 

пестициди и кои целосно го 

подобруваат здравјето на 

кучињата. Тие помагаат за 

полесна дигестија и 

детоксикација, помагаат во 

борбата против ракот, 

влијаат врз брзо 

опоравување на кожните проблеми, како и даваат 

поддршка на здравјето на очите и срцето.  

 

4. Спанаќ 

Спанаќ е зеленчук кој ги содржи 

двете клучни состојки кои кај 

кучињата помагаат во борбата 

против ракот, флавоиди и 

каротеноиди, кои спречуваат 

воспаление на внатрешните органи 

истовремено. Богати се со железо, 

витамин К и влакна кои помагаат за 

правилен развој на коските и 

здравјето на срцето. 
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5. Рибино масло 

Најдоброто масло се прави од 

лосос и е познато по лековитото 

дејство за кучиња кои се склони 

кон алергии или се со 

проблематична кожа. Природен 

извор на Омега 3 и Омега 6 

киселини кои даваат сјај на 

крзното, спречуваат чешање или иритации, како и го 

намалуваат ризикот од воспаление, како и артритис. 

 

6. Кељ 

Лиснатите зеленчуци имаат 

позитивно влијание врз 

здравјето на милениците, но 

кељот има клучна улога бидејќи 

е богат со калциум, железо, 

Витамини А, К и Ц. Ова се 

клучни состојки кои го 

подобруваат здравјето на црниот 

дроб и спречуваат воспаление 

на внатрешните органи. Може да се внесе во исхраната 

како чипс или пак сварени листови да се додадат во 

нивната секојдневна исхрана.  
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7. Сладок компир  

Познат по големиот 

процент на антиоксиданси, 

слаткиот компир е 

суперхрана која се дава и 

на кучиња. Тие се одличен 

извор на бета каротен, 

манган, витамин А и Ц, кои 

помагаат за подобра 

дигестија и даваат поддршка на имунитетот. Можат да се 

сервираат сечкани на парчиња, или пак дехидрирани како 

чипс, како додаток во секојдневната исхрана, како вкусна 

закуска. 
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II. НАЈЗАСТАПЕНИ РАСИ ВО СКОПЈЕ И 

НЕКОЛКУ ИНФОРМАЦИИ ЗА НИВ  
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1. Акита Ину (Akita Inu) 
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Неколку карактеристики за расата 

 

 Акита е агресивна кон другите кучиња и е особено 

склона кон агресија од ист пол. Не се препорачува 

за почетници и луѓе кои немаат искуство да чуваат 

голема раса на куче. 

 Постојана социјализација и доследна, цврста обука, 

се од суштинско значење за Акита. Ако кучето нема 

доволно внимание или е малтретирано, понатака 

тоа може да поттикне одреден вид на агресија. 

 Акита како раса не поднесува останати миленици во 

домот. 

 Расата Акита се митари – многу и често! 

 Директен и долготраен контакт со очите се смета за 

предизвик од страна на Акита и може да реагира 

агресивно. 

 Обуката и тренингот на раса како Акита може да 

биде предизвик и бара разбирање, искуство и 

трпеливост. Најдобро е да се работи со тренер кој е 

запознаен со расата, но не заборавајте да бидете и 

вие дел од тренингот. 
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Карактерни особености  на Акита 

 

Акита е куче со цврст и смел карактер, високо 

претпазливо кон странци, но доследно и лојално на 

своето семејство. Расата е многу интелигентна и 

храбра. Има голема тенденција да биде агресивна кон 

другите кучиња, особено оние од ист пол и најдобро 

одговара за домаќинство со едно куче. Кон своето 

семејство Акитата е љубезна и спремна за игра,  ужива 

во дружењето и сака да учествува во секојдневните 

активности.  

Расата е склона кон играње кое вклучува тегнење со 

заби и ужива во носење играчки и предмети во домот. И 

покрај вообичаеното верување дека никогаш не лае, тој 

всушност е бучен, познат на жалење, но лае ако мисли 

дека се ближи опасност за вас или за него. Бидете 

свесни дека силната личност на Акита може да биде 

огромна и грижата за него е страшен предизвик.  

Во ниту еден случај не е куче за почетници, бидејќи 

ако ја забележи неискусноста кај вас, ќе ја искористи до 

максимум. Потребен е сопственик кој може да обезбеди 

цврста, силна и постојана дисциплина.  
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Активноста е од суштинско значење за оваа раса,  

потребен е постојан и активен тренинг, ако им 

недостасува активност, тие се склони кон 

деструктивност.  

Инстинктивно заштитната Акита има склоност да 

стане агресивна, но само ако тоа и се допушти или ако 

не е правилно тренирана уште од мали нозе. Обуката 

на Акита е од суштинско значење, како и правилната 

социјализација од рана возраст.  

Имајте на ум дека оваа раса е тврдоглава, па затоа 

е неопходно голема трпеливост да се израсне правилно 

со сите  потребни манири. 

 

Генерална здравствена состојба 

 

Расата Акита се генерално здрави, но, како и сите раси 

на кучиња, тие се склони кон одредени слабости и 

болести. 

Дисплазија на колкови е наследна состојба во која што 

коските не се вклопуваат правилно кај колковите. Некои 

кучиња покажуваат болка и куцање на една или двете 

задни нозе, но може и да не покажуваат надворешни знаци 

на непријатност и болка . 
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Гастрит, односно подуеноста, е состојба која може да 

биде опасна по живот и која ги погодува големите и 

активни кучиња како Акита. Подуеноста се поттикнува  ако 

тие јадат еден голем оброк дневно, јадат брзо, пијат 

големи количини на вода после јадење и енергично 

тренираат после јадење. Тогаш кучето не е во состојба да 

се ослободи од вишокот на воздух во стомакот, а 

нормалното враќање на крвта во срцето е попречено. 

Тие може да страдаат од нарушување на тироидната 

жлезда. Се смета дека поттикнува епилепсија, алопеција 

(губење на крзното) и слично. Болеста се става под 

контрола со лекарства и добра исхрана.  

 

Правилно хранење на Акита 

 

Се препорачува да се храни со висококвалитетна 

сува храна, дневно. Колку вашето возрасно куче јаде, 

зависи од неговата големина, возраст, градба, 

метаболизам и ниво на активност. Кучињата се секогаш 

различни, исто како и луѓето и не им е потребна иста 

количина на храна. Квалитетот на храната што ја купувате, 

прави разлика - колку е повисоко квалитетна, значи дека е 

богата и нутритивна, за да може да го поддржи нивниот 

брз раст и висока активност.  
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Квалитет и нега на крзно 

 

Кај расата Акита има многу различни бои и 

комбинации вклучувајќи ги боите: црна, бела, чоколадна и 

слично. Акитата има двојно крзно каде подвлакното 

(долниот слој) е многу густо и кадифено, додека пак 

горниот слој е краток. Генерално, грижата за крзното не е 

комплицирана, но затоа често се митарат.  

Хигиената во домот треба да ви е на повисоко ниво 

и ќе треба почесто да чистите со правосмукалка. 

Најголемото митарење се јавува два или три пати 

годишно.  

Неделното четкање помага во намалување на 

влакната во вашиот дом и го задржува здравиот кадифен 

сјај. Акитата е инаетливо куче и е предизвик да се избања 

дома. Се препорачува да го бањате на секои 4-5 недели, 

но и почесто, ако вашето куче обожува да се тркала во кал 

или вода.  

Ноктите треба да се исечат еднаш месечно, а ушите 

еднаш неделно да се проверат од нечистотија. 

Црвенилото или лош мирис може да укаже на инфекција. 

Навиките за хигиена важно е да ги стекне уште од рана 

возраст. 
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2. Малтезер (Maltese) 
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Неколку карактеристики за расата 

 

 Иако вашиот малтезер е сладок и често сака да си 

игра, тој не е лесен за тренирање. Па затоа треба да 

бидете упорни.  

 Малтезерите се склони кон настинка, особено ако се 

намократ или не се целосно исушени. 

 Ако вашиот малтезер има долга коса, може да 

изгори на кожата онаму каде што косата е 

разделена. 

 Поради нивната мала големина и ситна структура, 

малтезерите генерално не се препорачуваат за 

домаќинства со мали деца.   

 Некои малтезери имаат деликатни дигестивни 

системи и можат да бидат пребирливи за јадење.. 

Проблемите во исхраната можат да се појават ако 

вашиот малтезер има проблеми со забите или 

непцата. Ако вашиот малтезер покажува 

непријатност за време или по јадењето, однесете го 

на преглед кај ветеринарот. 

 За да добиете здраво кутре, никогаш не купувајте 

мало кутре од неодговорен одгледувач  Обратете се 

кај искусен одгледувач кој ќе ви даде здраво 
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кученце, за да добиете здрава и правилна раса на 

кутре.   

 

Карактерни особености  на Малтезерот 

 

Малтезерот е разиграно и весело кутре. Бидејќи тие 

се толку многу ориентирани кон луѓето, добро се 

тренираат и реагираат на позитивни однесувања, како 

што се наградување со храна, пофалби и заедничка 

игра. Кога ќе запознаат нова личност или куче ,одма го 

прифаќаат за свој пријател и започнуваат со игра.  

Но внимавајте, Малтезерите гледаат на било кој 

начин да дојдат до тоа што наумиле. За да одберете 

здраво и разиграно кученце, секогаш запознајте барем 

еден родител, препорачливо мајката, за да се 

осигурите дека има добар темперамент и правилен 

развој со кои ќе бидете задоволни.   

Како и секое куче, на малтезерот е потребна рана 

социјализација како, на пример изложеност на многу 

различни луѓе, звуци и искуства додека се млади. 

Одлична идеа е паркот за миленици каде ќе се соочи со 

кучиња од нивна големина и многу поголеми од нив, но 

сепак тие знаат да си играат со сите!  
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Генерална здравствена состојба 

 

Малтезерите се генерално здрави, но како и сите раси 

и тие се склони кон одредени здравствени услови. Ова не 

значи дека вашето куче е болно или ќе биде болно, но 

важно е да бидете свесни ако веќе ја разгледувате оваа 

раса. Ако купувате кученце малтезер, пронајдете добар 

одгледувач кој ќе ви ги покаже здравствените прегледи на 

родителите на вашето кученце.   

Здравствените прегледи ја покажуваат историјата на 

родителите на кутрето. Еве неколку примери за кои треба 

да сте информирани: 

Кивањето не е болест, но е честа појава кај малите и 

темпераментни кучиња. Траењето на кивањето може да 

биде и до неколку минути, а најчесто се случува после 

голема возбуда или брзо јадење. Мало тапкање по вратот 

или носот и кучето веднаш се враќа во нормала. 

Синдром на тресење на бело куче е синдром кој се 

појавува само кај белите кучиња. Започнува со треперење 

на целото тело, губење на координација на телото и брзи 

движења на очите. Ова може да се појави од три месеци 

па сè до 6 години. Ако го приметите ова кај вашиот 

малтезер, обратете се кај ветеринар. Лесно се контролира 

и лечи. 
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Правилно хранење на малтезер 

 

Правилната и здравата исхрана е основна за здравјето 

на вашиот малтезер. Се препорачува да го храните со сува 

храна во два оброци во денот. Не се препорачува храната 

постојано да му е достапна, најдобро е вие да му ја 

дозирате два пати, бидејќи се склони на дебелеење.  

Лесно може да приметите дали имаат прекумерна 

тежина со тоа што се прави практичен тест: 

Ставете ги рацете на неговото тело, палците по 

должината на 'рбетот и со ширење на прстите над 

неговите страни. Ако можете да ги почувствувате неговите 

ребра тој е во добра состојба, но ако тие се  под слој масти 

време е да го ставите на диета и да ги намалите 

количините на храната што ги давате.  

Од друга страна, тие се и пребирливи и проблемите во 

исхраната можат да се појават ако вашиот малтезер има и 

проблеми со забите и со џвакањето. Ако вашиот малтезер 

покажува непријатност при јадење или по јадење, однесете 

го кај ветеринарот на преглед.  

Запомнете, колку вашето возрасно куче јаде, зависи од 

неговата големина, возраст, градба, метаболизам и ниво 

на активност. 
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Квалитет и нега на крзно 

 

Крзното на малтезерот е чисто бело, свилено и 

право, сè до подот. Малтезерите немаат двојно крзно и не 

се митарат многу, но од друга страна крзното им се 

заплеткува и лесно се валкаат. Покрај тоа, малтезерите се 

склони кон црвенило на крзното околу очите. Секој ден 

чистете им ги очите со вода или капки и нежно четкајте ги 

околу очите. Се препорачува секојдневно четкање, иако 

може да биде и кратко истрижено, т.е. да е со кратко 

влакно. 

Малтезерите лесно се валкаат и обично мора да се 

бањаат почесто. Ако вашето куче има долго влакно и 

лесно се заплеткува, прво обидете се да го расчешлате 

нежно со прстите, користејќи спреј за расчешлување или 

масло за коса. Влакното полека расплеткувајте го со прсти, 

а потоа со чешел, користете го крајниот заб на чешелот за 

да ги олабавите поединечните влакна. Никогаш не 

обидувајте се да го извлечете целото чворче одеднаш со 

чешел или четка. Пред да го бањате вашиот миленик мора 

да ги отплеткате сите чворчиња, зашто со вода тие се 

заплеткуваат дополнително.  

Треба да им ги проверувате ушите еднаш неделно, 

бидејќи им растат многу влакна во ушите што треба да се 
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отстранат. Негата на крзното звучи комплицирано, но 

немојте да експериментирате со непознати производители 

или домашни лекарства, бидејќи оваа раса е нежна и 

склона на алергии.  

Со примена на различен и голем број на продукти за 

одржување на хигиена, можете да ја искомплицирате 

ситуацијата дополнително. Редовна посета на грумер и 

ветеринар ќе ви ја олеснат работата околу вашето куче.  
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Амерички стафорд  (American 

Staffordshire Тerrier) 
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Карактерни особености  на Стафорд  

 

Американскиот стафорд има многу заеднички 

особености со Американскиот Пит Бул, сепак двете раси се 

разграничуваат во последните 50-60 години.  

Оваа раса во минатото била препознатлива по 

борби или за лов на мечки, но поради големиот број на 

организации и контроли, овие активности се речиси 

заборавени низ целиот свет. Поради нивното минато, оваа 

раса се смета за агресивна, компаративно со останатите 

раси на кучиња.  

Расата е многу силна по својата големина и ќе ја 

искористи таа сила најчесто за време на прошетка. Тие се 

склони кон влечење, ако не ги тренирате правилно уште 

додека се мали. Стафордот бара голем простор и ширина 

бидејќи е активна раса, затоа се препорачува чување во 

двор со висока ограда или пак да имате заеднички долги и 

активни прошетки. Тие мора да го потрошат вишокот на 

енергија, бидејќи можат да ја искористат негативно и 

деструктивно. 

Краткото, мазно и сјајно крзно на Американскиот 

Стафорд е прилично лесно за одржување. Интересен факт 

е дека оваа раса не е склона кон оној „кучешки мирис“. 
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Капењето не треба да е често, најмногу 5-6 пати во 

годината, ако тоа е и воопшто потребно. 

Оваа раса е одличен чувар на деца и семејство, 

бидејќи има карактеристичен и страшен изглед, но 

всушност ова е мила раса и се пријателски настроени кон 

луѓето. Ако кучето е социјализирано со луѓе и разни 

кучиња додека е мало, тоа ќе биде ваш најдобар пријател 

за сите активности, без разлика дали се работи за 

прошетка или за планинарење.  

 

Генерална здравствена состојба 

 

Американскиот стафорд териер е генерално здрава 

раса, иако имаат неколку предиспозиции за неколку 

здравствени проблеми за кои треба да сте информирани. 

Расата е склона кон алергии на кожата, инфекции на 

уринарниот тракт и автоимуни болести. Тие, исто така, 

можат да развијат остеоартритис или спондилоза подоцна 

во животот.  

Други здравствени проблеми кои можат да се 

развијат (но се ретки), вклучуваат дисплазија на колкот, 

дисплазија на лактот, хипотироидизам, демодектески 

манд, церебеларна атаксија, срцеви заболувања и 

луксузна патела. 
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Оваа раса, исто така, е склона кон лош здив и 

проблеми со забите па затоа се препорачува денталната 

нега, дентални грицки и играчки со ментол. Иако негата на 

крзното е лесна и едноставна, треба да се посвети 

поголемо внимание. Се препорачува почесто четкање.  

 

Правилно хранење на Американскиот Стафорд  

 

На Американските стафорд териери треба да им се 

даде диета формулирана за куче со средна големина и со 

умерено ниво на енергија. Треба да се консултирате со 

вашиот ветеринар или професионален нутриционист за 

совети за тоа што треба да го нахраните вашиот 

Американски Стафорд Териер, како и за големината на 

порцијата. Секако, количината на храната варира според 

нивната возраст и ниво на потребна енергија, па не 

заборавајте да направите прилагодувања на количината 

на храната од кученце, до зрелоста и староста, како што е 

препорачано. 
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Квалитет и нега на крзно 

 

Краткото и мазно крзно на Американскиот Стафорд 

Териер може да го забележите во различни бои, како на 

пример: сивкасто-плава, крем, бела, црна или сива. Исто 

така впечатливи се оние кои се двобојни или тробојни, 

најчесто со микс од кафеава, бела и црна боја.  

Цврстото и сјајно крзно им се менува два пати 

годишно (пролет и есен) и тоа знае да биде во огромна 

количина. Во овој период редовно треба да го чистите 

домот со правосмукалка, ако не сакате да гледате влакна 

насекаде. Но, за остатокот од годината речиси и нема да 

приметите влакна, сè додека кучето има правилна 

исхрана. Капењето е ретко и добро е што не треба да биде 

повеќе од неколку пати годишно, освен ако кучињата не се 

извалкаат.  

Интересен факт е дека овие кучиња го немаат тој 

карактеристичен „кучешки мирис“ и генерално негата е 

олеснителен фактор. Генерално потребите за нега се 

прилично ниски, но затоа нивните потреби за шетање и 

трошење на енергија се огромни. 
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Бишон Фризе (Bichon Frise) 
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Неколку карактеристики за расата 

 

 Бишоните се проблематични околу нивните навики 

за одење во тоалет. Се препорачува тренирање на 

пелена уште од мала возраст. 

 Бишоните не сакаат да бидат оставени сами дома 

подолго време. 

 Кутрињата се мали и кревки, затоа децата треба да 

бидат надгледувани ако си играат со нив.  

 Бишоните се интелигентни и итри, не треба да 

паднете на нивниот сладок изглед. Со цел да имате 

добар заеднички соживот, препорачано е 

тренирање!  

 Чешлањето е задолжително!! Бидете подготвени да 

платите за стручна подготовка. Високо 

мотивираните сопственици можат да ја научат 

техниката, но тоа не е лесно и бара многу време. 

Секако, и голем трошок за четки и чешели. 

 Бишоните можат да бидат склони кон проблеми со 

кожата и алергии. 

 Бидејќи тие се слатки и мали, може да добиете 

потреба премногу да го заштитите вашето 

милениче. Оваа е почетничка грешка и може да 

доведе до тоа вашето куче да стане размазено, 

срамежливо и плашливо. Бидете внимателни во 
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опасните ситуации, но научете го вашето кутре да 

знае да се снајде во повеќе ситуации. Кревање и 

носење во раце е огромна грешка!!  

 За да добиете здрав Бишон, никогаш не купувајте 

мало кутре од неодговорен одгледувач. Побарајте 

реномиран одгледувач кој ќе ги тестира кучињата за 

одгледување, за да бидете сигурни дека немаат 

генетски заболувања што би можеле да ги пренесат 

на кученцата, со цел да имаат правилен развој. 

 

Карактерни особености на Бишон Фризе  

 

Веселиот став е карактеристична особеност на 

личноста на Бишонот. Ова куче сака да биде сакано, ужива 

да биде центарот на вниманието и е вешто во шармирање 

на членовите на семејството, соседите или пак  

ветеринарот со неговата мила и прониклива личност. 

Интересно е што оваа раса мрази да биде сама и најчесто 

страда од вознемиреност од одвоеноста или ако остане 

само за многу часови. Во такви ситуации, бишоните можат 

да станат деструктивни, да гризаат и уништуваат предмети 

кои им се на дофат.  

Очигледно Бишонот не се препорачува за луѓе кои 

не се дома подолг период од денот. Немој да ве прелажат, 

оваа раса е високо интелигентна, но мора да ги научи 
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основните манири преку тренинг. Морално е да се тренира 

на послушност уште од рана возраст. Тие лесно и брзо 

учат, така да нема да биде проблем да тренираат со вас, 

сè додека не ги фати инает. Инаку, лесно се учат на 

интересни трикови, но само ако добро ги поткупите!   

Нивниот темперамент може да биде под влијание од 

многу фактори, како тренингот, социјализацијата и секако, 

најважна е вашата поставеност спрема него. Кутриња со 

фин темперамент се разиграни, палави и љубопитни и 

сакаат да им пријдат на луѓето и да се дружат со сите 

наоколу. 

Секогаш изберете го она кутре кое е разиграно и 

палаво, а не срамежливо, бидејќи се полесни за 

социјализација и тренинг. Би било добро да го запознаете 

барем едниот родител на кутрето, најчесто мајката и тоа 

додека се мали, за да бидете сигурни дека вашето кутре е 

здраво и има добро потекло.  

Како и секое кутре, на Бишонот му е потребна рана 

социјализација, изложеност на многу различни луѓе, 

знаменитости, звуци и искуства додека се млади. 

Социјализацијата помага да се осигурите дека вашето 

кученце расте со добро оформен карактер и нема да ви 

прави проблеми кога се шетате надвор.  

Прошетките во парк, дружбите во паркови за 

миленици, треба да ви се на неделно ниво, барем еднаш.  
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Генерална здравствена состојба 

 

Бишоните се генерално здрава раса, но, како и сите 

останати, тие се склони кон одредени здравствени услови. 

Тоа не значи дека сите бишони ќе ги добијат сите или 

некоја од овие болести, но важно е да бидете 

информирани ако ја разгледувате оваа раса.  

Ако купувате кученце, пронајдете добар одгледувач 

кој ќе ви ги покаже здравствените прегледи на родителите 

на вашето кученце. Здравствените прегледи покажуваат 

дека кучето е проверено, вакцинирано и дали е со добро 

здравје. 

Проблеми со мочниот меур или камчиња во мочниот 

меур и инфекции, не се невообичаени во оваа раса. Многу 

фактори можат да предизвикаат камења на мочниот меур, 

затоа ако вашиот Бишон треба често да уринира, има 

крвава урина, или се чини дека има потешкотии при 

мокрење и губење на апетитот, однесете го кај 

ветеринарот на преглед. 

Алергиите може да се појават кај бишоните поради 

различни причини, вклучувајќи ги контактните алергии и 

алергиите на храна. Бишоните се добро познати по тоа 

што се чувствителни на угризи од болви. Ако вашиот 
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Бишон се чеша, ги лиже неговите шепи, или почесто го 

трие  неговото лице можно е да има иритација на кожата.  

Исто така, некои бишони може да се осетливи дури 

и од рутинските вакцинации. Симптомите обично 

вклучуваат чешање, оток на лицето, болка и пасивност. 

Внимавајте на вашето кутре неколку саати после 

вакцинацијата, тогаш може да се појават овие симптоми.  

 

Правилно хранење на Бишон Фризе 

 

Се препорачува вашето куче да го храните со високо 

квалитетна сува храна, согласно со препорачаната доза од 

производителот. Колку вашето возрасно куче јаде, зависи 

од неговата големина, возраст, градба, метаболизам и 

ниво на активност. Кучињата се поединечен организам, 

исто како и луѓето и не секогаш им е потребна иста 

количина на храна. Чувајте го вашиот Бишон во добра 

форма со мерење на неговата храна и хранење двапати на 

ден, наместо да оставате храна постојано. 

Бишоните, како и многу мали раси, се склони кон 

лесно здебелување поради ниска дневна активност. 

Исхраната е важен дел од нивната нега и сите 

здравствени состојби можат да бидат поттикнати од лоша 

и неправилна исхрана.  
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Тие имаат силен карактер и добро знаат да 

манипулираат со своите сопственици. Таа моќ најчесто ја 

употребуваат кога сакаат закуски повеќе отколку храна, а 

можат да водат инает за јадење дури и со денови. Бидете 

внимателни како ќе пристапите, не смее да им допуштите 

тие постојано да пребираат што ќе јадат.  

 

Квалитет и нега на крзно 

 

Бишоните се препознатливи по двојното виткано 

крзно, секогаш во бела боја. Нивното густо крзно се состои 

од долго густо крзно и горно виткано крзно, со што се 

добива нивната специфична текстура и изглед. Ако 

правилно се четкани, изгледаат како памукче кое лебди 

над земјата. Многу се впечатливи и нема шанси да ги 

промашите кога шетаат на улица.  

Негувањето на Бишон е вистински предизвик: ова е 

раса со висок степен на одржување. Ќе треба да одвоите 

значително време на чешлање и капење, треба да го 

четкате најмалку двапати неделно или повеќе, постојан 

груминг и бањање за да се одржи тоа меко и густо бело 

крзно. Често треба да ги проверувате и  ушите на Бишонот, 

за да бидете сигурни дека тие се чисти.  

Понекогаш е неопходно да ги искубете влакненцата 

од ушите, но секако може тоа да го препуштите и на 
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професионалците. Ако забележите натрупување на восок, 

црвенило или непријатен мирис, или ако кучето си ги гребе 

ушите и ја тресе главата, однесете го кај ветеринар за да 

бидете сигурни дека нема инфекција на увото. 

Најчесто Бишоните се носат на грумер на секои 6 

недели за редовно капење, четкање, сечење на нокти и 

чистење на уши. Запомнете: без редовно четкање нивното 

крзно се заплеткува и во тој случај невозможно е да го 

исчешлате.  

Карактеристично за Бишоните се црвените флеки 

околу очите, кои кај некои сè повеќе или помалку 

истакнати. Тоа е резултат од оксидација на солзите или 

пак како резултат од некоја алергија. Склони се кон 

проблеми со очите и затоа често им солзат, се создаваат 

гурелки или имаат проблем со трепките.  

Со постојана нега и чистење флеките треба 

драстично да се намалат, па дури и да исчезнат ако не се 

показател на некоја болест.  
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Кокер Шпаниел (Cocker Spaniel) 
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Неколку карактеристики за расата 

 

 Бидејќи Кокерите се многу популарни, треба 

внимателно да се истражат одгледувачите и да се 

одбере кутре од одговорен одгледувач.  

 Чувствителниот Кокер Шпаниел може да биде малку 

нервозен, дури и кога потекнува од добар 

одгледувач и е правилно социјализиран. Исто така, 

не треба бидете изненадени ако вашиот кокер се 

помочка кога ќе ве види, тоа е од радост, среќа или 

возбуденост. 

 Кокерите знаат да бидат бучни и често да лаат, така 

да наредбата „Тишина!“ ќе биде почесто во вашиот 

речник. 

 Кокерите обожуваат да ви угодат и сакаат да бидат 

блиски со семејство. Но запомнете, тој е наменет да 

биде ловечко куче. Немојте да бидете изненадени 

кога ќе излезете на прошетка, па тој почне да брка 

птици или други мали животни. Чувајте го вашиот 

кокер на поводник секогаш кога не сте во оградена 

област. 

 Тие имаат мек карактер и затоа грубите методи на 

обука ќе го заплашат, па не заборавајте да 

користите нежна, но постојана обука за да ги 

добиете најдобрите резултати. 
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 Долгите уши се дел од неговата убавина, но 

истовремено и потенцијален здравствен проблем. 

Ќе треба постојана проверка на ушите за чистота и 

инфекции.  

 Одржувањето на убавиот кокер е многу скапо и бара 

многу работа. Мора да бидете спремни за чести 

посети на грумер и постојано четкање по дома.  

 За да добиете здраво милениче, никогаш не 

купувајте мало кученце од големи и незаконски 

одгледувачници. Најдете реномирана 

одгледувачница која има здрави и правилни кутриња 

со сите потребни документи.  

 

Карактерни особености на Кокер Шпаниел 

 

Ова е мила и слатка раса со темперамент кој 

целосно не придобива! Тие се љубезни, љубопитни и 

сакаат да учествуваат во семејните активности. Иако се 

разиграни и палави, тие се постојано алармирани и 

активни, уживајќи во секоја вежба, од брза прошетка, до 

лов на терен.  

Кокерот е познат по неговата чувствителност, 

ментално и физички и се многу заштитнички настроени кон 

оние кои ги сака и кон неговата територија.  
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Грубост и насилност при неговото тренирање може 

да се рефлектира со страв, плашливост и агресија. Раната 

социјализација и обука е од суштинско значење за да се 

научи со соодветни кучешки манири. Само со нежност и 

добрина и тие ќе ви бидат доживотни сопатници!! 

 

Генерална здравствена состојба 

 

Кокерите се генерално здрави, но како и сите раси 

на кучиња и тие се склони кон одредени состојби и 

болести. 

Склони се кон проблеми со очите, дали се работи за 

често солзење, инфекција или пак заболување. Почеста 

нега и чистење е препорачлива барем еднаш во неделата.  

Алергиите се, исто така, честа појава и кај кокерите. 

Една од главните причинители може да е храната, затоа 

ако се сомневате во храната, тогаш пробајте со 

елиминација на состојки кои би можеле да му сметаат.  

Но, покрај храната, би можеле да реагираат и на 

локална супстанција, како што се постелнината, правот за 

болви, кучешки шампони и други хемикалии. И нешто што 

е специфично за кокер се инхалаторни алергии, кои се 

предизвикани од алергени во воздухот, како што се полен, 

прашина, мувла.  
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Кога рековме дека кокерите се нежна раса, еве на 

што се мисли. Тие можат да бидат алергични на сè и 

сешто! 

Епилепсија често се наследува кај оваа раса и може 

да предизвика благи или тешки напади. Затоа, ако вашето 

куче има напади, важно е веднаш да го однесете на 

ветеринарот за преглед. Во голем број на случаи се 

лекува, но важно е да се открие навремено.  

 

Правилно хранење на Кокер Шпаниел 

 

Кокерите имаат голем и срдечен апетит и секоја 

шанса за прејадување, секако дека ќе биде искористена. 

Тие се мили и слатки кутриња и се свесни за тоа! Затоа 

нивната милост ќе ја искористат против вас со цел да 

добијат дел од вашето јадење, или повеќе закуски. Колку 

се тие слатки, толку вие треба да имате цврст карактер 

спрема нив. Ниедно куче со прекумерна тежина не е 

здраво куче.  

 Сепак, колку вашето возрасно куче јаде зависи од 

неговата големина, возраст, градба, метаболизам и ниво 

на дневна активност. Кучињата се сите различни и 

личности сами за себе, исто како и луѓето и не им е 

потребна иста количина на храна. Но, секако, на оние кои 
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се високо активни преку ден, ќе има потреба за повеќе 

храна.   

Квалитетот на храната за кучиња што ја купувате, 

исто така, прави разлика - колку е подобра храната за 

кучиња, толку е поздрава за хранење на вашето куче, што 

секако ќе придонесе за негов правилен раст и развој.  

 

Квалитет и нега на крзно 

 

Ретко која раса е привлечна и згодна како 

негуваните Кокер Шпаниел! Нивното сјајно и лелеаво крзно 

е нешто на кое не можете да му одолеете. Тие секогаш се 

различни, некои имаат шишки, други долго крзно кај ушите, 

или пак кај градите или нозете. Тие најчесто се во светло 

кафена боја, но можат да се најдат и во црна, бела, 

кафена боја, како и комбинација од две бои.  

Чешлањето е најголемиот предизвик за оваа раса. 

Повеќето сопственици се одлучуваат да имаат 

професионална помош за да ги искапат, да ги исчеткаат и 

да го оформат крзното на нивните кучиња на секои шест 

до осум недели. Тие се кучиња кои се прилично скапи за 

одржување, а вие мора да сте спремни на тој трошок. 

Секојдневно четкање дома ќе ја намали појавата на 

чворчиња и заплеткување на крзното.  
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Ако не сте спремни за раса која бара значително 

чешлање, Кокер не е за вас. Исто така ви требаат голем 

број на производи за хигиена, како и четки. Затоа некои 

сопственици се одлучуваат да им го кратат крзното, но 

сепак мора да се посетува грумер, најмалку еднаш во 6 

недели.  

Се препорачува да започнете уште од рана возраст 

со четкање и посета на грумер за понатака да не му 

претставува проблем и да се навикне на долгите 

секојдневни четкања.  

Ноктите треба да се скратат еднаш месечно, а 

ушите еднаш неделно да се проверат од нечистотија. 

Црвенило или лош мирис кој може да укаже на инфекција. 

Тие се  склони кон ушни инфекции, па затоа е од 

суштинско значење да бидете внимателни.  

Секогаш е добра идеа да користите длабоки и тесни 

чинии за вашиот кокер. На тој начин нема да можат да се 

извалкаат и да им паднат ушите во храната и водата, а со 

тоа и се заштитува нивното здравје.  
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Американски Пит Бул Териер  (American 

Pit Bull Terrier) 
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Неколку карактеристики за расата 

 

 Американските Пит Бул Териери не се добар избор 

за луѓе кои можат да им дадат малку или никакво 

внимание. 

 Тие мораат да бидат добро тренирани и 

социјализирани уште од мали, за полесно да им го 

скротите нивниот тежок карактер, инаетливост и 

доминантност. Во комбинација со нивната сила, ти 

можат лесно ќе ве надвладеат ако не се правилно 

тренирани.  

 Секогаш мора да се чува на поводник во јавност, од 

безбедносни причини. Тие се генетски склони кон 

агресија (секако постојат и исклучочи, нели?). Не е 

добра идеја да ги пуштите овие кучиња да трчаат 

слободно во паркови за миленици. Можеби нема да 

бидат иницијатори на борба, но затоа тие никогаш 

нема да се повлечат и ќе се борат до финишот. 

Агресијата, исто така, може да биде поттикната и од 

неправилен тренинг.  

 Обрнете внимание на законите, овие кучиња спаѓаат 

под „агресивна раса“, без разлика колку се мили со 

вас. Исто така секогаш распрашајте се за законите 

во земјите ако планирате да патувате заедно во 

странство. 
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 Овие кучиња имаат голема потреба да џвакаат и 

грицкаат со забите, а моќните вилици ги 

распарчуваат евтините или меки играчки. За нив се 

само тешки, издржливи играчки кои не можат да се 

изџвакаат и проголтаат. 

 Американските Пит Бул Териери се најпогодни за 

сопствениците кои можат да понудат постојан 

тренинг со стабилност и контрола. Не се 

препорачува за почетници! 

 

 

Карактерни особености на Пит Бул 

 

Овие кучиња ги сакаат луѓето и понекогаш немаат 

претстава за нивната сила и големина. Едноставно не 

разбираат дека не се кученца за под ќебенце во скут! 

Уверени, внимателни и постојано свесени за нивната 

околина, тие се одлични чувари кои постојано ќе ве 

предупредат за присуството на странци. Тоа не значи дека 

сакаат да ги нападнат, туку да ги поздрават и да ве 

известат вас како домаќини.   

Од една страна, нивната љубов кон луѓето ги прави 

несигурни како кучиња чувари, од друга страна нивната 

храброст е неспоредлива и тие ќе го бранат своето 

семејство со своите животи. Како и секое куче, 
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американските Пит Бул Териери бараат рана 

социјализација - изложеност на многу различни луѓе, 

знаменитости, звуци и искуства кога се млади. 

Социјализацијата помага во градењето на 

карактерот на кучето и  на тој начин се придонесува 

полесно да се снајде во било која ситуација и секако да го 

научи како правилно треба да постапи. 

 

Генерална здравствена состојба 

 

Американските Пит Бул Териери се генерално 

здрави, но како и кај сите раси и тие се склони кон 

одредени здравствени состојби. Тоа не значи дека вашето 

кутре ќе се разболи, но сепак важно е да бидете свесни за 

нив ако ја разгледувате оваа раса. 

Дисплазија на колковите е состојба која е честа кај 

кучињата со брз раст. Тоа може да биде исклучително 

болно и зависно од сериозноста на состојбата. Со постојан 

преглед кај ветеринари лесно ќе се забележи проблемот и 

се решава ако е навремено откриен.  

Алергиите се доста чести кај оваа раса. Алергии на 

кожата обично се предизвикани од  алергени како болви, 

трева, полен и прашина. Појавата на алергии, исто така 

може да биде поврзана со храна, но во ретки случаи, како 
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на пример: говедско месо, ориз, пченица и пченка. 

Алергиите можат да предизвикаат интензивно чешање и 

непријатност, што значи дека кучињата ќе се чешаат 

додека не се повредат. 

Срцевите болести ги напаѓаат овие кучиња во 

неколку форми. Некои кучиња немаат никакви знаци или 

само мали знаци, додека други можат да имаат малку 

енергија или дури и да умрат одеднаш. Никогаш не е лошо 

редовно да го контролирате срцето на вашиот миленик, 

како превентивна мерка.   

 

Правилно хранење на Пит Бул 

 

За правилен раст и развој се препорачува високо 

квалитетна храна, поткрепена со голем број протеини, 

бидејќи оваа раса расте брзо и е многу активна. Храната 

мора да им е гориво за нивните многубројни активности. 

Количината на храна зависи од секој производител на 

храна, но се препорачува да се држите до дневната 

препорачана доза.  

Сепак, треба да имате на ум дека колку вашето 

возрасно куче јаде, зависи од неговата големина, возраст, 

градба, метаболизам и ниво на дневна активност. 

Кучињата се поединечни организми, исто како и луѓето и 

не им е потребна иста количина на храна. Веројатно 
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знаете дека ова куче не може да јаде по цел ден без 

никаква активност.  

Квалитетот на храната за кучиња што ја купувате, 

исто така, прави разлика - колку е подобра храната за 

кучиња, толку повеќе ќе оди кон правилна исхрана на 

вашето куче и ќе го поттикнува неговиот развој.  

Голема активност не значи премногу храна! Овие 

кучиња се склони кон срцеви болести, што значи дека 

нивото на масти мора да им биде под контрола. 

 

Квалитет и нега на крзно 

 

Тие имаат кратко крзно кое е сјајно, но остро на 

допир. Интересно е што може да биде во многу бои, 

црвена, сина, кафеава, сива, црна и бела и комбинација од 

повеќе бои. Тие бараат малку чешлање и имаат крзно што 

е лесно да се чува со повремено бањање. Четкање со 

гумена четка и бришење со крпа ќе го задржи сјајот на 

крзното. Негата на крзното нема да ви одземе многу време 

со оваа раса. 

Треба да обрнете внимание на денталната нега. 

Измијте ги забите на вашето куче барем два или три пати 

во месецот за да ги отстраните остатокот на храна, како и 

лошиот здив. Дневното четкање на забите е уште , ако 



~ 130 ~ 
 

 

сакате да спречите заболување на непцата и лошиот здив. 

Сечете ги ноктите еднаш или двапати месечно, бидејќи 

лесно може да се повреди.   

Ако можете да ги слушнете тропкањето на подот, тоа 

значи дека ноктите се премногу долги. Ноктите имаат 

нерви и ако пресечете премногу длабоко, може да 

предизвикате крвавење и вашето куче можеби нема да 

соработува следниот пат кога ќе види дека треба ноктите 

да се сечат.  

Неговите уши треба да се проверуваат неделно за 

црвенило или лош мирис, што може да укаже на 

инфекција.  

Генерално, оваа раса е лесна за нега и одржување, но 

сепак не смее да се запостави.  
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Француски Булдог (French Bulldog) 
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Неколку карактеристики за расата 

 

 На француските булдози не им треба многу 

вежбање, но им требаат дневни прошетки за да 

одржуваат здрава тежина. 

 Не го поднесуваат топлото време, затоа внимавајте 

на нив за време на летниот период, во случај да не 

изгорат или прегреат. 

 Тие се лесни за тренирање, но исто така можат да 

бидат тврдоглави. Бидете упорни и трпеливи за 

време на тренинзите. 

 Бидете спремни на хаос по домот, тие се лигават, 

испуштаат гасови и секако се митарат повремено. 

Тоа е многу тешко да се контролира.  

 Најчесто се тивки и мирни, но секако има исклучоци, 

нели? Поради таа нивна особина, тие се одлични за 

чување во стан. 

 Одлични пријатели се со деца, но секако се 

препорачува надгледување доколку децата се многу 

мали. 

 Француските булдози се вистински прекрасни 

чувари. Секогаш сакаат да бидат во центарот на 

вниманието, што може да доведе до проблеми во 

однесувањето, ако многу ги разгалите. 
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 Француските булдози се друштвени кучиња и 

напредуваат кога имаат контакт со луѓе. 

 Во никој случај не смете да ги оставите да живеат 

надвор, ниту пак да бидат сами долг период од 

денот. 

 За да добиете здраво куче, никогаш не купувајте 

мало кутре од неодговорни одгледувачи. 

 

Карактерни особености на францускиот булдог 

 

Тие се паметени, дружељубиви кучиња кое сакаат 

да се постојано во друштво. Одлични се за чување во стан 

и лесно се прилагодуваат кон новите сопственици. Исто 

така, лесни се за тренирање ако знаете со што да го 

поткупите.  

Со добра волја и упорност за време на тренинзите, 

оваа раса за кратко ќе ви стане најдобар пријател. 

Францускиот Булдог има долга историја како придружници 

на човекот, иако во минатото биле тренирани да ловат 

стаорци. Денеска се раса која ужива во домашна 

атмосфера и обожува да е дел од семејството. 

Францускиот Булдог е ретка раса, така да бидете 

внимателни за време на вашата потрага по француски 

булдог. Имајте на ум дека тие се многу нежни и им треба 

поголема нега споредбено со останатите раси со кратко 

крзно.  
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Исто така, немојте да бидете изненадени ако вашиот 

миленик се постави територијално кон својот дом, тие 

сметаат дека вие сте еднакви и треба да се штитите 

заедно постојано. Затоа се едни од најдобрите раси за 

деца. Ова е раса која колку повеќе љубов и давате, ќе ви 

биде возвратено многу повеќе.  

Многу поврзани со нас луѓето, но социјализацијата 

со останатите кучиња е исто така многу важна. Започнете 

уште додека се мали, запознајте ги со неколку кучиња и 

уживајте заедно во прошетките во паркот.  

Ова е раса на куче која не може да остане 

незабележана.  

 

Генерална здравствена состојба 

 

Генерално, францускиот булдог е раса која е 

здрава, со добар имунитет, но секоја раса е склона на 

некои здравствени состојби.  Пред да се одлучите за оваа 

раса, важно е да се биде свесен за одредени здравствени 

предиспозиции и секако добро информирани.  

Дисплазија на колковите е честа појава кај оваа 

раса, која може да се увиди со или без клинички знаци. 

Некои кучиња покажуваат болка на една или двете задни 
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нозе. Со редовна посета на ветеринар лесно е да се 

увиди. 

Проблеми со дишењето се среќава кај кучиња со 

кратки глави, стеснети ноздри или издолжени меки непца. 

Нивните дишни патишта се попречени на различни начини 

и можат да предизвикаат гласно или отежнато дишење. 

Внимавајте на нивната исхрана, преголема возбуда 

или преголема активност се некој од главните причинители 

на проблемите со дишните патишта.  

Алергиите се честа појава кај кучињата. Најчесто 

постојат три главни алергени: алергија од храна, локална 

супстанца како прашок за перење/ чистење,  пудра против 

болви , шампони, или пак инхалаторни алергии како трева, 

полен. Тие лесно се лекуваат штом се открие типот на 

алерген. 

 

Правилно хранење на францускиот булдог 

 

Се препорачува правилна и здрава исхрана за оваа 

раса. Поради проблемите со дишните патишта, се 

препорачува избегнување на мрсна и зачинета храна. 

Високо квалитетната храна го продолжува животот 

на вашиот миленик, имајте го тоа на ум. Колку вашето 
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возрасно куче јаде, зависи од неговата големина, возраст, 

градба, метаболизам и ниво на дневна активност. 

Кучињата се поединци, исто како и луѓето и не им е 

потребна иста количина на храна. Имајте во предвид  дека 

на високо активното куче ќе му треба повеќе храна од куче 

што има слаба активност.  

Квалитетот на храна за кучиња што ја купувате, исто 

така, прави разлика - колку е подобра храната за кучиња, 

толку повеќе придобивки има за вашиот миленик. 

 

Квалитет и нега на крзно 

 

Крзното на францускиот булдог е сјајно, кратко и 

мазно, а кожата е лабава и збрчкана, особено на главата и 

рамената и има мека текстура. Француските булдози 

доаѓаат во повеќе бои, почнувајќи од црна, кафена, беж, па 

сè до бела. Исто така може да се најдат и во повеќе бои со 

шари и точки. 

Оваа раса е прилично лесна за одржување, а 

нивната грижа е едноставна. Секако потребно е повремено 

четкање за да се извадат непотребните влакна и да не ви 

паѓаат насекаде низ домот. И тие имаат периоди на 

митарење каде треба почесто да ги четкате. Најдобро е да 
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почнете со груминг уште од рана возраст, со цел да се 

навикне на сечењето нокти и одржувањето на хигиената.  

Започнете со одржувањето на хигиена уште од рана 

возраст, иако можеби ви се чини дека е рано. Тие треба да 

се навикнат и треба да го прифатат тоа како нормална 

активност. Ако не се навикнат на грумингот, може понатака 

да ви прават сериозни проблеми кога ќе дојде време за 

бањање и сечење на нокти.  

Од голема важност е за време на грумингот да го 

проверите вашиот миленик да не има некаков кожен 

проблем, како гола точка, бубулички или било каков знак 

на инфекција. Исто така, мора да ги проверите ушите и да 

ги исчистите, како и очите и забите. Понекогаш краевите на 

ушите можат да им бидат вцрвенети или суви од сонцето, 

но секогаш тоа може да се реши со малку природно масло.  

Посветете внимание на нивите нокти, бидејќи ако се 

предолги, можат лесно да се повредат при чешање. Исто 

така, мора целосно да го исушите вашиот миленик после 

бањањето. Иако тоа ви се чини дека е брзо бидејќи нема 

долго крзно, но затоа има многу бори кои треба 

внимателно да ги прегледате и исушите.  

Ако сметате дека негата за вашиот миленик е 

предизвик, тогаш однесете го на професионален грумер кој 

ќе ви помогне и ќе ви покаже како правилно да се грижите 

за вашето ново милениче.  
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Чивава  (Chihuaua) 
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Неколку карактеристики за расата 

 

 Кога бирате Чивава за домашен миленик, изберете 

ја од одговорен одгледувач, со цел да се осигурите 

дека нема да има проблеми со коските или срцето. 

 Тие имаат долг животен век, имајте на ум дека 

земате милениче за над 18 години. 

 Чивавите треперат кога им е ладно, кога се  

возбудени или исплашени. Секогаш имајте при рака 

џемпер или палто кога ќе излезете на отворено на  

ладно или влажно време. 

 Чивавата може да биде непријателски настроена кон 

другите кучиња, доколку не се социјализираат 

додека се млади. Чивавата не се повлекува пред 

други кучиња и ова може да предизвика проблем ако 

се сретне со големо и агресивно куче. 

 Не ја оставајте вашата Чивава без надзор во дворот. 

Би можела да биде нападната од друго животно 

поради нивната големина. 

 Тие се претпазливи кон туѓинци. Кога веќе имате 

избор за кученце, одберете го она кое е одгледано 

во дом од страна на луѓе. 

 Не е куче кое добро соработува со деца. Чивавите 

се кревки и детето може да го повреди кучето 

додека си игра.   

 Склони се на создавање на ушен восок и на сува 

кожа. 
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 Одлични придружници се, но им требаат 20 до 30 

минути дневна прошетка, а некои и повеќе од тоа. 

Сепак внимавајте да не ја преморите, особено 

додека е мала. 

 Чивавите имаат цврст карактер и голем инает и 

можат да ви го искомплицираат животот ако не се 

правилно истренирани. Можат да бидат многу 

деструктивни ако им е досадно или пак многу 

пребирливи кон јадењето, што несомнено ќе доведе 

до ваша насекираност. Поставете постојани правила 

и придржувајте се кон нив. Многу се мили и имаат 

страшно мил поглед со кој ја искористуваат секоја 

ваша слабост.  

 

Карактерни особености на Чивава 

 

Самоуверените и инаетливи Чивави често се 

поврзуваат по карактер со териерите. Постојано се на 

штрек и подготвени и многу се сомнителни кон непознати 

лица, што ги прави одлични чувари на домот. Иако имаат 

силен карактер, тие се сепак чувствителни и имаат 

потреба од љубов. Најчесто се поврзуваат со една 

личност, но секако може и со повеќе, но само ако добро ги  

запознае.  
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Чивавите, исто така, можат да бидат повлечени и 

исплашени ако не се правилно социјализирани како 

кученца. Како и на секое куче и на Чивавата и е потребна 

рана социјализација - изложеност на многу различни луѓе, 

знаменитости, звуци и искуства - додека се млади. Само на 

тој начин може да се осигурите дека ќе израсне во весело 

и расположено куче за дружба и социјализација со други 

кучиња. 

Немојте да ве прелаже нивната големина, тие се 

едни од најинтелигентните раси и многу лесно се учат на 

манири. Исто како и големите раси и тие бараат 

посветеност и тренирање. Ќе се изненадите колку вашето 

кутре од 1кг може да научи!  

Тие најдобро реагираат на позитивен тренинг и 

секако со систем на награди. Агресивноста може да го 

истакне нивниот темперамент, а тоа во ни еден случај 

нема да заврши добро.  

Ова е многу специфична раса и бара голема 

информираност пред да се одлучите за кутре како Чивава. 

Сепак, оние кои чуваат Чивави велат дека нема подобар 

пријател од нив и го делат секојдневието со нив постојано, 

без разлика на дестинацијата. Во секој случај, тие се 

уникатни кучиња!  
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Генерална здравствена состојба 

 

Чивавата генерално нема некои големи здравствени 

проблеми, но како и сите раси и тие имаат неколку 

здравствени предиспозиции. Тоа не значи дека вашата 

Чивава ги има овие болести, но важно е да бидете свесни 

и информирани за нив, за да можете кога ќе разговарате 

со одгледувачот да знаете што да барате од вашето кутре.   

Купување од одговорен одгледувач ќе помогне да се 

осигурите дека ќе добиете здраво и правилно кутре, каде 

двајцата родители имаат здравствени документи и се во 

одлична здравствена состојба.   

Честа појава кај малите раси е проблем со 

зглобните коски, односно малите коски околу зглобовите 

лесно се изместуваат или не им се развиени правилно. 

Има четири фази на развиеност на оваа состојба, што 

значи дека може и да го има овој проблем, но да не му 

претставува проблем во одењето. Ако вашето куче ја има 

оваа состојба тоа може да му прави проблем при одењето 

и да им предизвикува болки. Сепак со редовна посета на 

ветеринар лесно е да се утврди оваа состојба и да се 

почне со навремено лекување. 

Чивава, исто така, се склони кон хипогликемија 

(односно кон низок шеќер во крвта). Оваа појава е 
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карактеристична за сите „toy“ или мали раси на кучиња. 

Оваа состојба лесно се става под контрола: ако 

забележите дека вашето кутре се тресе, ставете му малку 

мед во устата и однесете го одма на ветеринар. 

Треперењето е честа појава кај Чивавите. 

Причината зашто тие треперат или се тресат е нејасна, но 

обично се случува кога кучето е возбудено, под стрес или 

му е ладно. 

 

Правилно хранење на Чивава 

 

Чивавата е мала раса и имајте на ум дека не им е 

потребна голема количина на храна и закуски. Секогаш 

внимавајте вашиот миленик да ја изеде целата порција на 

сува храна, секако, според препорачаната дневна доза, а 

потоа може да го наградите со неколку закуски.  

Имајте на ум дека, колку вашето возрасно куче јаде, 

зависи од неговата големина, возраст, градба, 

метаболизам и ниво на активност.  

Кучињата се поединци, исто како и луѓето и не им е 

потребна иста количина на храна. На оваа раса е  повеќе 

потребна активност, отколку да бидат затворени дома. 

Квалитетот на храна за кучиња што ја купувате исто така, 

прави разлика - колку е подобра храната за кучиња, толку 
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повеќе здраво ќе се храни вашето куче и истата ќе може да 

ги поддржи сите нивни дневни активности.  

 

Квалитет и нега на крзно 

 

Чивавите ги има во две варијанти, со долго и кратко 

крзно. Оние со долго крзно имаат сјајно и мазно крзно на 

телото и подолго крзно околу вратот. Можат да имаат 

право или брановидно крзно, а ушињата да им се бушави.  

Оние со кратко крзно се најчесто застапени од оваа 

раса и лесно се забележуваа: имаат кратко сјајно крзно 

идентично низ целото тело. Може да ги најдете во повеќе 

бои од кои најчести се: црната, бела, кафена, а секако 

може да бидат и триколори.  

Без разлика дали се работи за Чивава со долго или 

кратко влакно, тие се многу едноставни кога се работи за 

одржување на хигиена.  

Доволно е еднаш неделно да ги исчешлате и да ги 

отстраните вишокот влакна, тие и така многу ретко се 

митарат (пролет и есен). Доволно е на секој месец до два 

да ги избањате, но барајте мек шампон кој ќе им ја омекне 

нивната сува кожа и ќе им ја одржува влажноста.  
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Внимавајте на нивните уши. Ушите треба редовно да ги 

чистите, бидејќи им се создава ушен восок. Со памукче 

чистете ја надворешната школка на ушето, но никогаш 

внатре, бидејќи лесно може да го повредите. На тој начин, 

исто така, можете да им ги чистите очињата од нечистотија 

или гурелки.  

Нивните нокти растат брзо, што значи дека уште од 

мали треба да ги навикнете на сечењето на нокти. Се 

препорачува да го започнете грумингот уште од мали за 

тие полесно да се навикнат.  

Ако сметате дека одржувањето на хигиената тешко ви 

оди, тогаш најдобро е да го однесете вашиот миленик на 

професионален грумер, каде ќе ви помогнат и ќе ве научат 

како правилно да го одржувате вашето милениче во 

најдобро здравје.  
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Златен Ретривер  (Golden Retriever) 
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Неколку карактеристики за расата 

 

 За почеток, тие се митарат! Многу, особено на 

пролет и на есен. Се препорачува дневно 

четкање за да ги извадите мртвите влакна, инаку 

ќе бидат насекаде во домот, па дури и на вас. Ќе 

има влакна, навикнете се на тоа. 

 Златните Ретривери се семејни кучиња и сакаат 

да живеат заедно со целата фамилија во домот. 

Не сакаат воопшто да бидат врзани во двор.  

 Златните Ретривери се активни кучиња кои имаат 

потреба од 40-60 минути прошетки или вежбање 

на ден. Една од ретките раси која ужива за време 

на тренингот и сака да помине време со вас за 

време на тренинг, прошетка и да ги научи сите 

кучешки манири.   

 Иако се нежни и внимаваат на малите деца, 

сепак имајте на ум дека тие се  весели, големи 

кучиња кои случајно при игра можат да го бутнат 

малото дете.  

 Златните Ретривери обожуваат храна и лесно 

можат да ја зголемат тежина. Внимавајте на 

дневната количина на храна, како и на бројот на 

грицки кои ги добивааат. Оваа раса е постојано 

гладна!!!. 



~ 148 ~ 
 

 

 Бидејќи ова е една од најпопуларните раси кај 

нас, постојат многу одгледувачи, но не сите се 

легитимни. За да добиете здраво куче, никогаш 

не купувајте мало кутре од неодговорен 

одгледувач. Барајте реномиран одгледувач кој ќе 

ги тестира и прегледува кученцата, за тие да 

бидат здрави и правилно развиени од добри 

родители.  

 

Карактерни особености на Златниот Ретривер 

 

Оваа раса е препознатлива по нивната прекрасна 

природа, милост и дружељубивост. Тие се одгледувани да 

работат со луѓе и секогаш гледаат да им угодат на своите 

сопственици. Иако се мила раса,  мораат да бидат 

тренирани и социјализирани за да знаат да се однесуваат 

во околина со многу луѓе и кучиња.  

Изложеност на многу различни луѓе, знаменитости, 

звуци и искуства уште од рана возраст, така лесно ќе ги 

стекнат сите потребни манири. Првично биле одгледувани 

како ловечки кучиња, најчесто на патки. Иако денеска се 

повеќе фамилијарни кучиња, сепак имаат потреба за 

дневна активност најмалку саат време во денот.  

Препознатливи се по својата послушност и 

интелигенција. Обожаваат да бидат задолжени за некоја 
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работна активност, како на пример, помагање со 

домашните обврски, будење на членовите во домот или 

помагање низ дворот. Тие скоро никогаш не се уморуваат, 

затоа интернирајте го вашиот миленик да ви помага во 

обврските по дома. Имајте на ум, ако земете Златен 

Ретривер како миленик, вие ќе имате ваш личен 

придружник насекаде до вас, низ целиот ден. Секогаш 

расположени и спремни за игра и нова активност.   

Запомнете: Оваа раса не е чувар на домот! Тие 

можат да ве алармираат кога ќе видат туѓинец, но најчесто 

ќе му пријдат сакајќи да се запознаат со него. 

 

Генерална здравствена состојба 

 

Златните Ретривери генерално се  здрави, но како и 

сите раси, тие се склони кон одредени здравствени 

состојби. Ова не значи дека вашето куче е болно, но сепак 

од голема важност е да бидете информирани за да знаете 

што точно очекувате од вашето кутре кога ќе се запознаете 

за прв пат.   

Дисплазија на колковите е честа појава кај оваа 

раса, која може да увиди со или без клинички знаци. Некои 

кучиња покажуваат болка на една или двете задни нозе. 

Со редовна посета на ветеринар лесно е да се увиди. Кај 

Златните Ретривери оваа состојба може да им се појави и 
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кај лактите, оваа состојба најчесто е генетска и се 

пренесува преку крвна линија. Алергиите се честа појава 

кај кучињата. Најчесто постојат три главни алергени: 

алергија од храна, локална супстанца, како прашок за 

перење/ чистење,  пудра против болви , шампони, или пак 

инхалаторни алергии како трева, полен. Тие лесно се 

лекуваат штом се открие типот на алерген. 

Гастрит односно подуеноста е состојба која може да 

биде опасна по живот и која ги погодува големите и 

активни кучиња. Подуеноста се поттикнува  ако јадат еден 

голем оброк дневно, јадат брзо, пијат големи количини 

вода после јадење и енергично тренираат после јадењето. 

Тогаш кучето не е во состојба да се ослободи од вишокот 

на воздух во стомакот, а нормалното враќање на крвта во 

срцето е попречено 

 

Правилно хранење на Златен Ретривер 

 

Оваа раса е секогаш гладна, тоа треба да го имате 

на ум! Затоа се препорачува да ги храните два пати во 

денот за сигурно да се спречи прејадувањето. Секогаш 

внимавајте вашиот миленик да ја изеде целата порција на 

сува храна, секако според препорачаната дневна доза, а 

потоа можете да го наградите со неколку закуски. Имајте 

на ум дека колку вашето возрасно куче јаде, зависи од 
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неговата големина, возраст, градба, метаболизам и ниво 

на активност.  

Кучињата се поединци, исто како и луѓето и не им е 

потребна иста количина на храна. На оваа раса им е  

потребна поголема активност отколку да бидат затворени 

дома. Квалитетот на храна за кучиња што ја купувате, исто 

така, прави разлика - колку е подобра храната за кучиња, 

толку повеќе ќе оди кон здрава исхрана на вашето куче и 

може да ги поддржи сите нивни дневни активности. 

За време на растот на вашето кутре мора да 

посветите поголемо внимание од 4 до 12 месец. Тие имаат 

брз раст и мора да одберете храна која ќе го поддржи 

нивниот брз раст и ќе може правилно да се развијат 

нивните коски и зглобови.  

 

Квалитет и нега на крзно 

 

Оваа раса е препознатлива по нивното густо, сјајно 

крзно кое има два слоја, од кои долниот слој е значително 

густ. Тие можат да имаат право или лелеаво крзно, а 

секогаш бојата им е златна (или светло или потемно 

златна). Постојано се митарат поради постојаната обнова 

на крзното, затоа нема простор за паника. Нивното 

митарење е послабо на лето и зимо, но затоа е драстично 

зголемено за време на есен и пролет. Секако, со 
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секојдневно четкање се намалува појавата на влакна, но 

во секој случај навикнете се на влакната низ домот.  

Златните Ретривери мора да се избањаат барем 

еднаш во месецот поради нивната постојана разиграност, 

палавост и љубопитност. Но четкањето мора да е 

постојано. Денталната нега е исто така од голема важност, 

со чистење на забите еднаш во месец се спречува 

таложење на забен каменец и лош здив. Оваа раса е 

активна и тешко дека ќе им израснат долги нокти, но сепак 

вие проверувајте ги секој месец. Ако може да ги слушнете 

како тропкаат на подот, значи дека се предолги и треба да 

се сечат.  

Поголемо внимание треба да се обрне кон нивните 

уши, бидејќи покриените уши на Златните Ретривери се 

склони кон создавање на габи и инфекции. Се препорачува 

барем еднаш во неделата да ги проверите и исчистите, но 

ако забележите лош мирис или чудна боја тогаш најдобро 

е да се обратите на ветеринар.  

Започнете со груминг и одржување на хигиената уште 

од рана возраст, така вашето кутре полесно ќе го прифати 

овој процес и ќе се навикне на секојдневното четкање. 

Покажете му дека тоа е многу нормално и со систем на 

награди секојдневното четкање нема да ви претставува 

никаков проблем. 
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Западно Шкотски Бел Териер (West 

Highland White Terrier) 
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Неколку карактеристики за расата: 

 

 Тие се териери во секоја смисла на зборот! Копаат, 

лаат и ловат мали животни. Со соодветен тренинг 

овие нивни карактеристики можат да се 

контролираат, освен нивниот ловечки инстинкт. Тоа 

не се намалува со никаков тренинг!  

 Оваа раса лесно се привикнува на живот со друго 

куче или мачка, но никако со глодари поради 

нивниот ловечки инстинкт. 

 Лесни за тренирање, но само ако правилно ги 

поттикнете. Досаден или суров тренинг нема да ви 

донесе никакви резултати. 

 Не се митарат многу, а крзното им е лесно за 

одржување ако се четка редовно. 

 Не бараат многу активност, но сепак сакаат долги 

прошетки. Пасивни во домот и сакаат да спијат. 

 Одлични за во стан, но треба правилно да ги 

тренирате околу лаењето за да немате проблем со 

комшиите. Може да седат дома сами со вклучено 

радио или телевизор (обожуваат да гледаат цртани 

филмови и програми со животни).  

 Социјални кучиња се и се согласуваат речиси со 

секого, но не и со мали деца.  
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 За да добиете здраво куче, никогаш не купувајте 

мало кутре од неодговорен одгледувач. Барајте 

реномиран одгледувач кој ќе ги тестира и 

прегледува кученцата за тие да бидат здрави и 

правилно развиени од добри родители. 

 

Карактерни особености на Вести Териер 

 

Оваа раса е храбра, самоуверена, љубопитна и 

многу интелигентна, раса која секогаш знае како да ве 

расположи. Знаат да го живеат кучешкиот живот со 

чешкање, играчки со свирка и многу храна!  

Добро знаат како да го извлечат од вас тоа што го 

сакаат!!!  

Имаат голема самодоверба, што ги прави тешки за 

тренирање ако они не сакаат да научат нешто. Секогаш се 

расположени за дружба, обожуваат да бидат центар на 

внимание и сакаат да бидат дел од фамилијата.  

Тие во домот сакаат да се галат и да си играат, но 

надвор од домот се други кучиња! Обожуваат прошетка, 

авантура и нови мириси. Никогаш нема да започнат 

проблем, но секако дека ќе го завршат. Во оваа раса 

женките се алфа и тие се склони повеќе кон кавги и 

нетолеранција кон другите кучиња, особено женките.  



~ 156 ~ 
 

 

Многу добро разбираат што се случува и дали 

нивниот газда е лут или среќен. И секако многу добро 

знаат што треба да направат, но тоа зависи дали ќе го 

добијат на крај посакуваното. За добивање грицки се 

секогаш однапред пресметливи и го бараат она што 

сметаат дека го заслужиле. 

 

Генерална здравствена состојба 

 

Вести териерите  се генерално здрави, но како и 

сите раси и тие се склони кон одредени здравствени 

состојби. Ова не значи дека вашето куче е болно, но сепак 

од голема важност е да бидете информирани за да знаете 

што точно очекувате од вашето кутре кога ќе се запознаете 

за прв пат.  

Алергиите се честа појава кај кучињата. Најчесто 

постојат три главни алергени: алергија од храна, локална 

супстанца како прашок за перење/ чистење,  пудра против 

болви , шампони, или пак инхалаторни алергии како трева, 

полен. Тие лесно се лекуваат штом се открие типот на 

алерген. 

Катаракта е честа појава кај повозрасни кучиња, тие 

полека почнуваат да гледаат матно со едното или двете 

очи. Ако се открие на време лесно се оперира. 
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Можат да развијат проблем со белите дробови, каде 

им се губи еластичноста на белите дробови и не можат да 

поддржат доволно кислород. Ако вашето вести има 

потешкотии со дишењето ,најдобро е да посетите 

ветеринар. Оваа болест лесно се лекува ако е утврдена 

навреме.  

 

Правилно хранење на Вести Териер 

 

Се препорачува да се храни два пати на ден, 

бидејќи така оваа раса повеќе ужива во храната, но 

никогаш не намалувајте од препорачаната доза на храна. 

Тие цел ден би јаделе грицки ако им биде 

дозволено!  

Секогаш внимавајте вашиот миленик да ја изеде 

целата порција на сува храна, секако според 

препорачаната дневна доза, а потоа можете да го 

наградите со неколку закуски. Имајте на ум дека колку 

вашето возрасно куче јаде, зависи од неговата големина, 

возраст, градба, метаболизам и ниво на активност.  

Кучињата се поединци, исто како и луѓето и не им е 

потребна иста количина на храна. Со избор на високо 

квалитетна храна тие правилно ќе се развијат и ќе имаат 

поддршка за сите нивни дневни прошетки и активности. 
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Квалитет и нега на крзно 

 

Вести териер имаат двослојно крзно, каде долниот 

слој на крзно е краток, а горниот слој е подолг. Долниот 

слој на крзно им служи да им ја одржува температурата и 

да ги заштити од студено време или напад од друго 

животно. Оваа раса секогаш има сјајно бело крзно и секоја 

друга варијанта не се смета за правилна на изложба. 

Нивното крзно е лесно за одржување ако редовно му 

посветувате внимание. Најмалку еднаш во неделата треба 

да се чешла за да се спречи заплеткување и да се одржи 

правилната форма. Нивната глава треба да се шиша во 

форма на круг, а доле да се пушти крзното (тоа се вика 

сукња, бидејќи потекнуваат од Шкоткса, нели? ).  

Поради нивното бело крзно бараат постојано 

одржување на белата боја и затоа треба барем еднаш во 

неделата да се чистат. Митарењето скоро го нема, секако 

тие менуваат крзно на пролет и есен.  

Но, ако регуларно го четкате вашиот миленик 

никогаш нема да приметите влакна низ домот. Во секој 

случај, ако сметате дека грижата за вашиот миленик е 

комплицирана, тогаш најдобро е да се консултирате со 

професионален грумер кој ќе ве информира и ќе ви покаже 

како правилно да се грижите за вашето милениче.  



~ 159 ~ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

АПЕНДИКС 
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КОИ РАСТЕНИЈА СЕ ОТРОВНИ ЗА КУЧИЊАТА? 
 

 

Крин (Amaryllis) - Предизвикува 

проблеми со стомакот, кома, 

хиперактивност или шок. Може да биде 

фатално! 

 

 

 

Ангелски крилја (Angel wings) - 

Предизвикуваат проблеми со варење, 

внатрешен осип ,задушување, премор, 

напади, губење на рамнотежа. Може да 

биде фатално! 

 

 

 

Праски (семка) -  Во семето има 

цијанид. Може да биде фатално! 
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Авокадо (семка и плод) - 

Предизвикува диреа, повраќање и 

отежнато дишење. Може да биде 

фатално! 

 

 

Азалеа  (сите делови) -  

Предизвикува гадење, повраќање, 

депресија, проблеми со дишење. 

Може да биде смртоносно ако се 

изеде во големи количини! 

 

 

 

Жолт нарцис (цветот) (Daffodil) - 

Предизвикува гадење и дијареја, како и 

дерматитис. Може да биде фатално! 

 

 

 

Дифенбахија (Dieffenbachia) - 

Предизвикува дареа и внатрешна 

иритација ако се изеде. Може да има 

сериозни последици како 

дерматитис, премор, дисбаланс, 

задушување. Може да биде 

фатално! 

 

 



~ 162 ~ 
 

 

 

Слонови уши - Предизвикува 

интензивно горење, воспаление на 

усните и грлото. Јазикот на кучето 

може да отече и да се задуши.  

 

 

 

 

Јасмин (Jessamine) - Предизвикува 

дигестивни нарушувања, влијае на 

нервниот систем. Може да биде 

фатално! 

 

 

 

Коров (Jimson weed) - Предизвикува 

абнормална жед, искривен поглед, 

делириум и кома. Може да биде 

фатално! 

 

 

 

Ралица  (Larkspur) – Предизвикува 

дигестивни тегоби, нервоза и 

депресија. Влијае на 

кардиоваскуларниот систем со што 

може да биде фатално! 
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Имела  (Mistletoe) -   Погоден е 

гастроинтестиналниот тракт и може 

да предизвика дерматитис. За мало 

кученце фатални се неколку зрнца. 

 

 

 

 

Индијански пера (Mother-in-law’s 

tongue) - Предизвикува дијареја и 

внатрешен осип ако се изеде. Исто 

може да предизвика дерматитис, 

тремор, губење на рамнотежа и 

задушување. Може да биде фатално! 

 

 

 

 

Нарцис (Narcissus) - Предизвикува 

гадење, повраќање и дијареја. Може 

да биде фатално! 

 

 

 

 

Змиско грозје  (Nightshades) - 

Предизвикува интензивни 

дигестивни проблеми!  
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Леандер (Oleander) -  Влијае на срцето 

и предизвикува дигестивни тегоби како 

и дерматитис. Исклучително се 

фатални! 

 

 

 

 

Кромид - Предизвикува анемија. Не 

смее да се дава на куче во ниедна 

форма! 

 

 

 

 

Кукуда (Канадска ела) (Poison 

hemlock) - Влијае врз нервниот 

систем и предизвикува дерматитис. 

Може да биде фатално! 

 

 

 

Смиљ (Ragwort) - Предизвикува 

откажување  на бубрезите и 

оштетување на црниот дроб.  Мала 

количина е фатална, но многу е 

тешко да се идентификува! 
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10 ЗАПОВЕДИ НА КУЧЕНЦАТА 

 

1. Јас најверојатно ќе живеам 10-15 години и секое 

разделување од тебе ќе биде многу болно за мене. 

Запомни го тоа пред да ме усвоиш. 

2. Дај ми време да разберам што точно ти бараш од мене, 

немој да бидеш нетрпелив, нервозен или лут 

3. Дај ми ја твојата доверба, и за возврат ќе ја добиеш 

мојата целосна верност. Почитта се заслужува, а не се 

добива како неограничено право. 

4. Немој долго време да си лут на мене или пак да ме 

заклучиш како казна, јас не сум способно да ја 

разберам твојата постапка. Само можам да разберам 

дека сум одбиено од твоја страна. Ти ја имаш својата 

работа, забава и пријатели, но јас те имам само тебе. 

5. Зборувај со мене. Иако нема да те разберам што ми 

кажуваш, јас го слушам тонот на кој ми зборуваш и 

твојот глас. Ти само погледни го моето опавче и ќе 

видиш колку сум јас среќно поради тоа. 

6. Внимавај како се однесуваш спрема мене, јас тоа 

никогаш нема да го заборавам. А ако си ти суров и лош 

спрема мене, тоа може да ми влијае засекогаш. 
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7. Те молам, не удирај ме. Јас не можам да ти вратам, но 

можам да те изгребам или каснам, но верувај, јас тоа 

воопшто не го сакам. 

8. Пред да ме искараш дека не сум расположен за играње 

или шетање, мрзелив или тивок, запрашај се дали 

можеби имам некој проблем кој ме мачи. Можеби тоа е 

поради тоа што не ја добивам соодветната храна или 

пак сум бил на сонце долго време или можеби стареам 

и моето срце не може да издржи. А понекогаш 

едноставно сум и уморен. 

9. Чувај ме кога ќе остарам, затоа што некој ден ќе 

остарееш и ти и ќе бараш љубов, внимание  и 

комфорот. 

10. Понеси ме на проблематични патувања. Никогаш немој 

да кажеш „Не можам да внимавам на тебе“ или пак 

„Можеш да издржиш без мене“. Сè е полесно за мене 

кога ти си ми во близина. И запомни, без разлика каков 

си и што си направил,  

јас секогаш ќе те сакам!!! 
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