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CHOVÁNÍ

ZaráÏející zvyk

POŽÍRÁNÍ TRUSU
KdyÏ svého psa pﬁistihneme, jak poÏírá trus, je to pro nás ãasto
‰ok. Pro lidi je takové chování naprosto odpuzující, vyslovenû
tabu. Ov‰em jako tak ãasto, i v tomto pﬁípadû by bylo velkou
chybou pomûﬁovat chování psa na‰imi lidsk˘mi mûﬁítky!

50

SVùT PSÒ 8/06

SP 08/06 50-51 Trus 13.7.2006 11:10 Stránka 51

CHOVÁNÍ

ZaráÏející zvyk

P

oÏírání trusu b˘vá v odborné
literatuﬁe nûkdy naz˘váno
koprofágií. Oznaãuje ov‰em jen
jedin˘ pﬁíznak, totiÏ to, Ïe pes poÏírá
buì svÛj vlastní trus, nebo trus cizích
zvíﬁat. Rozhodnû to tedy není oznaãení
nûjaké nemoci nebo poruchy chování.
V zásadû se poÏírání trusu vyskytuje
i u nûkter˘ch zvíﬁat v pﬁírodû. Morãata
a králíci Ïerou svÛj trus a jeho
prostﬁednictvím pﬁijímají Ïiviny
obnovují stﬁevní mikrofloru.

Nedostatek Ïivin?
Obecnû v‰ak poÏírání trusu nepatﬁí
u psa ani u vlka k chování typickému
pro dané druhy. Je namístû v‰imnout
si potravního chování vlkÛ trochu
zevrubnûji. Vlci totiÏ neÏerou jen obsah
Ïaludku své koﬁisti, ale také obsah stﬁev.
VÛdcové loveck˘ch psÛ se ãasto zmiÀují
o tom, Ïe jejich psi mají tendenci
naãínat ulovené zvíﬁe od v˘vodu stﬁev.
Tak nezvyklé tedy toto chování zase
není. Pﬁímo se nabízí domnûnka, Ïe pes
si trusu cení coby zdroje Ïivin. Tím by
zﬁejmû také bylo moÏné vysvûtlit, proã
majitelé psÛ a koãek tak ãasto potvrzují,
Ïe jejich pes poÏírá trus na koãiãím
záchodû. Psi ve své podstatû nejsou
nijak komplikovaná zvíﬁata. Vût‰inou
si upevní ty vzorce chování, které jim
pﬁiná‰ejí prospûch, a vyh˘bají se tûm,
jeÏ pﬁiná‰ejí nev˘hody. KdyÏ vyjdeme
z tohoto pﬁedpokladu, je docela dobﬁe
moÏné, Ïe pes vyuÏívá trusu coby zdroje
vysoce hodnotn˘ch proteinÛ – i kdyÏ
pro nás lidi pﬁirozenû není takové
pomy‰lení zrovna pﬁíjemné.

Zvûdavost a dlouhá chvíle?

Foto Minerva

Etologové se domnívají, Ïe pﬁíãinou
poÏírání trusu je dlouhá chvíle,
podﬁízenost a právû u mlad˘ch psÛ
zvûdavost. DÛkazy pro toto tvrzení v‰ak
rovnûÏ chybûjí. Pﬁirozenû existuje
náhradní chování, jehoÏ
prostﬁednictvím si pes odÏívá své

„Když má fena
štěňata, udržuje
je v čistotě. Při
tom přirozeně
požírá také
štěněcí trus.“

KoÀské koblíÏky
KdyÏ své psy vezmeme s sebou
ke koním do stáje, neunikne nám,
Ïe si tu a tam pochutnávají
na koÀsk˘ch koblíÏcích.
Pﬁitom na‰i psi jsou podle
veterinárního lékaﬁe naprosto zdraví,
pravidelnû odãervovaní a oãkovaní.
Domnívám se, Ïe pro psy jsou zﬁejmû
dÛleÏité obsah vlákniny, minerální
látky atd. obsaÏené v koÀské mrvû.
Konû ‰patnû zhodnocují potravu,
jsou schopni zhodnotit jen asi 35
procent pﬁijímaného krmení, zbytek
se doslova „povaluje v hnoji“. B. S.

potlaãené a nevybité pudy. Zpravidla
v‰ak se potlaãovaná energie uvolní pod
vlivem agresivních a niãiv˘ch impulsÛ.
Îe by k nim patﬁilo i jídlo, se zdá b˘t
spí‰e sporné. Kromû toho existuje celá
ﬁada velmi aktivních majitelÛ psÛ,
mimo jiné i z ﬁad myslivcÛ, a i jejich psi
poÏírají trus. A tito psi pﬁitom jsou
vytíÏení, coÏ celé toto vysvûtlení znaãnû
zpochybÀuje. Témûﬁ se zdá, jako kdyby
tady nûkdo mluvil do vûtru. A Ïe jeden
autor opisuje od druhého – ale tím se
je‰tû Ïádné tvrzení nestalo pravdivûj‰ím.

Fenka mûla ‰tûÀata
KdyÏ má fenka mít ‰tûÀata, pﬁirozenû
od ní oãekáváme, Ïe bude svá mláìata
i pelí‰ek udrÏovat v ãistotû. Pﬁi tom
pﬁirozenû poÏírá také ‰tûnûcí trus. Její
chování je tedy v tomto pﬁípadû
jednoznaãnû Ïádoucí a rozhodnû na nû
nepohlíÏíme jako na nûco odporného
nebo negativního. Vidíme ho takové,
jaké je: jako souãást pﬁirozen˘ch
mateﬁsk˘ch instinktÛ zvíﬁete. Touto
vazbou se mohl etablovat nov˘ vzorec
chování. KdyÏ fenka zaãne poÏírat svÛj
trus poté, co mûla ‰tûÀata, mnohé
hovoﬁí pro to, Ïe se v tomto pﬁípadû
jedná o nauãené chování, které lze ﬁe‰it
pouze dÛsledností. Tent˘Ï pﬁedpoklad
ostatnû platí v pﬁípadû, Ïe trus poÏírá

‰tûnû. Odkoukalo to od své matky
a nyní to samo zkou‰í. KdyÏ vyjdeme
ze skuteãnosti, Ïe poÏírání trusu je
chování, s nímÏ se coby ‰tûnû setkal
kaÏd˘ pes, kter˘ mûl matku s dobr˘mi
instinkty, pﬁímo se nabízí domnûnka, Ïe
se jedná prostû o nauãené chování.
O chování, budiÏ je‰tû jednou
zdÛraznûno, které si my lidé sice
v zásadû nepﬁejeme, ale které od
psí matky pﬁesto oãekáváme.

Paraziti a slinivka bﬁi‰ní
Je pravda, Ïe skuteãnû existují
nemoci, o nichÏ je známo, Ïe vedou
k poÏírání trusu. Jedná se napﬁíklad
o napadení parazity v Ïaludku a ve
stﬁevech. To lze vylouãit tím, Ïe
u veterinárního lékaﬁe necháme
provést rozbor trusu, a v pﬁípadû
pozitivního nálezu léãbou.
Jin˘m pﬁípadem mÛÏe b˘t ‰patná
funkce slinivky bﬁi‰ní. I v tomto pﬁípadû
je namístû zajít za veterinárním
lékaﬁem, kter˘ by mûl pﬁezkou‰et
funkãnost tohoto orgánu.
Milí ãtenáﬁi, podali jsme vám pﬁehled
nejrÛznûj‰ích moÏn˘ch vysvûtlení.
Úsudek si mÛÏete udûlat sami.
Jednoznaãnû vûdecky prokázána zatím
není ani jedna z v˘‰e uveden˘ch tezí.
Právû proto je tak dÛleÏitá otevﬁenost
– jak jinak by bylo moÏno shromáÏdit
data k v˘zkumn˘m úãelÛm. Máte
s tímto problémem své vlastní
■
zku‰enost? Napi‰te nám!

Boxerka
Moje sedmiletá boxerka je vÏdy jako
u vytrÏení, kdyÏ na‰e koãka vykoná
svou potﬁebu. Navzdory ve‰ker˘m
m˘m snahám vysvûtlit staré dámû,
Ïe koãiãí záchod je „zakázaná zóna",
vyuÏívá kaÏdé vhodné pﬁíleÏitosti.
Jednoho dne jsem ji dokonce
pﬁistihla, jak celou svou masivní
hlavu prostrãila zaklapovacím víkem
vedoucím k záchodu a pochutnává si.
Postavila jsem se vedle ní a promluvila
na ni. Vydûsila se natolik, Ïe s víkem
na hlavû bezhlavû zaãala bûhat kolem
dokola po místnosti. Aãkoliv to pro
ni urãitû muselo b˘t nepﬁíjemné,
nemohla jsem si pomoci a popadala
jsem se za bﬁicho. Pﬁitom jinak je moje
fenka dobﬁe vychovaná a má ve zvyku
dodrÏovat urãité hranice. V tomto
pﬁípadû jako kdyby byla pohánûna
nûãím, ãemu se v˘chovou nedá
zabránit. Jediné, co pomáhá, je
zabránit jí v pﬁístupu k záchodku.
R. G.
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