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Šimpanzi pijejo alkohol
Znanstveniki so v Gvineji opazili nenavadno vedenje lokalne
populacije šimpanzov. Izkazalo se je, da živali pijejo fermentirane sokove palm, ki dosegajo približno tri odstotke alkohola.
To pomeni, da je pijača skoraj tako močna kot klasično pivo.

Očarali z
eleganco
in lepoto
Prestižna evropska razstava hrtov je v Planico
privabila številne poznavalce in ljubitelje
aristokratov med psi

Usklajenost pasjega
para: ibiškega podenka
redko srečamo na
slovenskih razstavah.

Za piko na i poskrbi tudi
oprava vodnikov; na fotografiji
zmagovalna slovenska vzrejna
skupina velikih angleških hrtov.

M
Zmagovalci
evropske
razstave
hrtov: irski
volčji hrt,
saluki in
whippet.

inuli konec
tedna
je bilo v
Planici vse
v znamenju
pasme, ki
med psi zaseda prav posebno
mesto. Slovenski klub za
hrte je vsak dan pripravil po
dve razstavi. V soboto se je
odvijal eden od prestižnejših
dogodkov v svetu hrtov –
evropska razstava hrtov v
sklopu Mednarodne kinološke zveze (FCI) in Kinološke
zveze Slovenije, ta dan so

pripravili tudi samostojno
razstavo svilnatih hrtov s
podelitvijo CAC SLO. Nedelja
je bila namenjena specialni
razstavi Slovenskega kluba
za hrte s podelitvijo CAC SLO
in specialni razstavi svilnatih
hrtov v sklopu International
Silken Windhound Society.
Po klasifikaciji FCI hrti
spadajo v 10. skupino, ki
združuje 13 pasem; ko bo
mednarodno priznana, pa se
jim bo pridružila še pasma
svilnati hrt, ki je šele pred
nekaj desetletji nastala v

Ameriki in je daleč najmlajša
med pasmami hrtov, ki se
sicer ponašajo s tisočletno
tradicijo. Med hrte spadata
tudi pratipa hrtolikih psov
– ibiški podenko (podenco
ibicenco) in faraonski pes
(pharaon hound), ki sta po
klasifikaciji sicer umeščena
v peto skupino (špici in pratipski psi), vendar se lahko
na evropski razstavi razstavljata med hrti, je pojasnila
vodja prireditve Tanja Bizilj.
Oba smo lahko videli tudi v
Planici.

Vzrejeni za hitrost
Pradomovina hrtov je ArabHrti so visoki, dolgi, vitki,
ski polotok, kjer so pasmi
gibčni tekaški psi z aerodina- saluki in sloughi za lov na
mično zgradbo telesa. Imajo
puščavske gazele načrtno
globok prsni del, dolgo in
vzrejali že pred 5000 leti.
ozko glavo ter dolg koničast
»V stari Perziji so poznali
pod telo zvit rep. Lovijo z
16 različic salukija, ena od
očmi, saj zaradi ozkih nosnic
njih je bil tadži. Danes v
slabše vonjajo, imajo pa
Kazahstanu, Uzbekistanu in
toliko bolj razvita vid in sluh. Turkmenistanu živi različiSo plod tisočletne načrtne
ca, ki ji pravijo tasi, žal pa bo
vzreje, ki je bila v preteklosti
po vsej verjetnosti izumrla.«
na enako visoki ravni kot da- Afganistanski hrt (afghan
nes, pravi Andreja Novak,
hound) je v svoji domovini
predsednica
lovil puščavske
prireditvenega
lisice in gazele,
odbora, vzreponoči pa
Pradomovina
diteljica ruskih
čuval šotore,
hrtov je Arabski
hrtov – borzojev
zanimivosti
polotok, kjer so
in sodnica na
niza popasmi saluki in
sobotni specialni
znavalka. V
razstavi svilnasloughi vzrejali že Afganistanu
tih hrtov. Vzreja
še danes
pred 5000 leti.
je vedno težila k
obstajata dve
hitrosti in ostrosti, a
različici: severni
ker so danes predvsem
tip z gosto dolgo
družabniki, razstavni psi in
dlako (neposredni prednik
občasno udeleženci dirk, so
dolgodlakih lepotcev, ki jih
njihove obrambne sposobno- občudujemo na razstavah)
sti precej omilili; še najbolj
in manj odlakan tip, ki ga
so se obdržale pri afriških
na zahodu redko vidihrtih.
mo. Natalija Mljač

Pod planiško velikanko so ocenjevali
priznani sodniki iz Evrope, Rusije in ZDA.

Hladno vreme ni motilo
predstavitve pred sodniki.
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Pasme hrtov
Med evropske pasme spadajo: veliki
angleški hrt (greyhound), mali angleški
hrt (whippet), irski volčji hrt (irish
wolfhound), škotski jelenar
(deerhound), mali italijanski hrt
(piccolo liviero), španski hrt (galgo),
madžarski hrt (magyar agar), ruski hrt
(barzoi) in poljski hrt (chart polski). Med
pasme z vzhoda pa uvrščamo
afganistanskega (afghan hound),
perzijskega (saluki), arabskega (sloughi),
afriškega (azawakh) in, ko bo priznan, še
svilnatega hrta (silken windhound).

