
Angleški Špringer Španjel 

 

Pred štirimi leti sem se odločil za nakup drugega psa. Ţelel sem si 

srednje velikega lovskega psa, da bi mi pomagal pri lovu in bi lahko 

tudi v večjem snegu hodil po lovišču, ter bi ga še lahko nesel na 

visoko preţo. Prebral sem kar nekaj literature, ko je padla 

odločitev, da bo to Angleški Špringer Španjel, ki spada v skupino 

šarivci. Ime springer (tu spring), izhaja iz njihove sposobnosti, da 

pred lovci preganjajo divjad iz podrasti.  

Špringerji so ljubeči, veseli, nagajivi in zvesti, vselej pripravljeni za 

akcijo. Ta pes se ponaša z izjemno inteligenco, zato je šolanje s 

pravilnim pristopom enostavno. Potrebna je zgodnja socializacija in 

vzgoja v ubogljivosti, pri čemer je bistvenega pomena 

potrpeţljivost, neţnost, odločnost in predvsem doslednost. Med 

šolanjem se med vodnikom in psom razvije močna vez. Zelo rad 

preţivlja svoj čas s svojim gospodarjem in mu sledi kot senca. 

Moţne so tudi negativne lastnosti, ki so pogojene z nepravilno 

vzgojo. Do neznancev je nezaupljiv, vendar ni nikoli agresiven ali srameţljiv. Z lajanjem  obvesti na 

prihod neznanca.  

S socializacijo se z drugimi psi in ostalimi ţivalmi dobro razume, razen z pticami, kjer prevlada njegov 

lovski nagon. Lahko bi rekli da je lovec na malo divjad, kot so zajec, fazan in raca. V svojem delu 

uţiva, šari po grmišču, kjer išče malo divjad, jo 

dvigne in z glasno kratko gonjo pripelje »pred 

puško«. Ne smemo pa pozabiti, da špringer zelo 

rad opravlja vodna dela, kot je aportiranje race iz 

rek in jezer. Tudi mrzla voda mu ne vzame volje, 

da bi šel po svoj plen. Naloga vodnika pa je, da ga 

v hladnih dneh po zaključku lova zbriše, predvsem 

je potrebna pozornost na dolga ušesa, da se jih 

dobro zbriše. Nato ga mora dati na toplo, da se 

osuši. Špringer je vesel pes, ki se izredno dobro 

počuti v druţbi vodnika in ţeli čim več časa 

preţiveti v naravi. 

reči. Sam sem se odločil, da bom imel leglo in s tem pomagal pri večji zastopanosti in prepoznavnosti 

te pasme. Ţal ni tako, imam drugo leglo špringerčkov in vidim da se vse manj lovcev odloča za psa.  

Lovci smo se zavezali, da bomo izpolnjevali dela v lovišču, ne predstavljam pa si, kako bomo to 

naredili brez lovskih psov, ki so nujo potrebni pri lovu na race, poljski lov na malo divjad, pri skupinskih 

lovih… 

Špringer Španjel je odličen lovski pes, zato bi bilo 

dobro, da se pasma ohrani v lovskih rokah, za kar 

so ga ustvarili ţe naši predniki. Lovec naj bi preţivel 

veliko časa v naravi, zato menim, da je odveč 

bojazen, da ni časa za sprehode in da bi 

predstavljal breme. Ravno nasprotno. Lovci s psom 

dobimo zvestega spremljevalca in najboljšega 

lovskega tovariša, ki nas vdano spremlja, ne glede 

na letni čas, ne glede na vreme in ne glede na naše 

počutje. 


