
Kdaj sem v stresu? BoLEZNI, KI JIH LAHKO 
PRENAŠAM

Posebnost beli dihur
(Mustela putorius furo)  

Zahtevnost/čas

Denar

Obiski veterinarja

Stres lahko dihurju povzročijo: ljudje, sovrstniki, druge 
živali, neprimerni nastanitveni pogoji in prehrana ter 
bolezni. 
Znaki stresa ali slabega počutja: postanejo manj ak-
tivni, manj jedo in hujšajo, imajo nenegovan kožuh, se 
ne zanimajo za okolico, se izolirajo od sostanovalcev, 
so zgrbljeni in se nočejo premikati. 

Nekatera urgentna stanja 
(obisk veterinarja je nujen):

izguba zavesti, živčni napadi, pareza ali paraliza                     
zadnjih nog, kolaps
driska, bruhanje, akutno povečanje abdomna
oteženo dihanje ali uriniranje
izcedek iz oči, nosu ali vagine 
povišana telesna temperatura
izguba dlake

Zoonoze so bolezni, ki se prenašajo iz živali na človeka
Dermatofitoza
Influenca (gripa)

Dihurji imajo dobro razvite žleze ob anusu, ki proizvajajo 
serozno rumeno tekočino z močnim vonjem. To tekočino 
iztisnejo, če se počutijo ogrožene.

Ukrepi: 
Poskrbimo, da je dihur zdrav, ob znakih bolezni pa ga 
nemudoma odpeljemo k veterinarju. 
Zdravljenje živali in razkuževanje opreme izvajamo po 
navodilih veterinarja.
Preprečujemo tudi stik z drugimi (domačimi in divjimi) 
živalmi.

Pričakovana življenjska doba

Telesna masa

Dolžina telesa

Spolna zrelost

Brejost

Število mladičev

Optimalna temp. okolja

5-8 let

8

4-17 °C

41-42 dni

44-46 cm

4-8 mesecev 
(prva pomlad po rojstvu)

samci 1-2 kg, 
samice 0,5-1 kg

Izdelano in natisnjeno: avgust 2019

Z dihurjem ravnamo nežno in mirno, brez hitrih 
gibov. Dvignemo ga lahko tako, da ga z eno roko 
primemo okoli prsnega koša, z drugo pa podpre-
mo zadnje noge. Če je nemiren ali agresiven in je 
potrebna močnejša fiksacija, ga primemo za kožno 
gubo na vratu – ta prijem umiri večino dihurjev. V 
takem položaju jim lahko krajšamo kremplje. Ko ga 
držimo, vedno pazimo, da nam ne pade, nas ugrizne 
ali skoči iz naročja. 

ravnanje z dihurjem

KDO SEM?
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Avtorji:   Katarina Pavlin, Valentina Kubale, Zlatko Golob,   
  Jožko Račnik
Oblikoval:  Matic Čič, ALUO



S ČIM SE PREHRANJUJEM? kaj potrebujem ...

Dihurji so striktni mesojedi. Osnovna hrana je 
komercialno pripravljena hrana za dihurje ali 
visokokakovostna hrana za mačke. 

popestritev okolja
Lahko jih nastanimo posamezno ali v skupinah, saj 
se načeloma dobro razumejo z drugimi dihurji. V kl-
etko jim namestimo skrivališča, škatle, tunele, lestve, 
viseče mreže in druge igrače kot so žoge. Pomemb-
no je, da imajo na voljo police na različnih nivojih, saj 
zelo radi plezajo.

So inteligentne in radovedne živali in nikakor ne 
smejo biti ves čas zaprti v kletki. Omogočimo jim 
prosto gibanje v varnem območju, kjer se lahko igra-
jo in raziskujejo. Lahko jih tudi peljemo na sprehod s 
povodcem. 

V današnjem času nekateri lastniki pripravljajo hrano 
doma (surovo meso, plen), pri čemer pa je potrebno 
skrbeti, da dihur dobi vse snovi, ki jih potrebuje. 

Suho hrano naj imajo vedno na voljo. 

kdo je primeren lastnik?

Priboljški, ki jih lahko ponudimo vsak dan:
živ plen (miši, podgane, enodnevni piščančki)
surovo ali kuhano meso (govedina, perutnina, 
kunec, jagnetina)
surova ali kuhana jajca (občasno)

Kletka iz nerjavečega jekla in s 
polnim dnom (visoka, čim več-
ja, police na različnih nivojih)

Nastilj (žagovina, mlet papir, 
slama)

Skrivališče za spanje (vsaj eno 
za vsako žival) 
Skrivališče

Ležišča, odeje za spanje

Igrala (tuneli, lestve, viseče 
mreže, žoge, veje) 

Posoda za stranišče

Peletirana stelja za stranišče

Transportni boks

Posoda za hrano

Napajalnik ali posoda za vodo

Komercialna hrana za dihurje 
(na kg)

Priboljški (meso, plen, jajca)

Cepljenje proti pasji kugi in 
steklini (cena odvisna od števila 
potrebnih cepljenj)

Kirurška ali kemijska kastracija/
sterilizacija
(nujno potreben nadzor nad 
reprodukcijsko aktivnostjo!)

Skupni stroški
Mesečni vzdrževalni stroški

150-300 €

3-10 €

10-20 €

5-20 €

3-20 €

5-10 €

5 €

15-30 €

5-10 €

5-10 €

 10-15 €

2-5 €

25-60 €

40-100 €/
80-200€

280-740 €
30-40 €

Primeren lastnik je lahko vsak, ki je pozoren in mu 
nameni ustrezne bivalne pogoje ter dovolj časa in 
denarja.
Potreben je tudi primeren prostor za namestitev klet-
ke. Dihurji spijo 14-18 ur na dan, najbolj pa so aktivni 
zjutraj in zvečer. So radovedni in imajo radi družbo 
lastnika in sovrstnikov. So tihe živali in se oglašajo le, 
ko se igrajo, so prestrašeni, jezni ali jih kaj boli. Red-
kokdaj ugriznejo, če jih naučimo, da tega ne smejo. 
Ugriznejo lahko, če so prestrašeni, čutijo bolečino ali 
so bili predolgo časa zaprti v kletki. 

nevarnosti
Potrebno je preprečiti dostop do električnih in 
drugih kablov, pene, gume in podobnih snovi, saj jih 
bodo žvečili in pojedli. 

Komunikacija
Dihurji se lahko oglašajo z različnimi zvoki, ki imajo 
različne pomene. Ko so zadovoljni ali vznemirjeni 
producirajo glasove, ki se jim reče gaganje, lahko 
tudi piskajo. Ko so prestrašeni ali jezni lahko zapiha-
jo (podobno kot mačke) ali delajo glasove podobne 
lajanju. Ko jih kaj boli lahko jamrajo. Ob hudi bolečini 
lahko »zakričijo«. Kadar nekaj hočejo delajo glasove 
podobne kolcanju. Pomembna sta tudi vonj in tele-
sna govorica. 

Dihurji imajo značilen vonj, zahtevajo pre-
cej časa in denarja, zato preden se podaš v 
nakup, dobro premisli, ali je izbira prava?
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Hrana, ki je ne dajemo:
rastlinska hrana (zelenjava, sadje, semena ...)
ribe
mlečni proizvodi
pasja hrana
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