
SAO – Portret pasme 
 
Za ljubitelje, ki iščejo predanega in neizbirčnega psa čuvaja, SAO predstavlja zelo 
perspektivno pasmo 
 
Glede na to, da je močan, velik pes, ki je zelo efektiven in ima lastnost varčevanja z energijo, 
ta pes osvaja z čudovito kombinacijo lastnosti primitivnih pastirsko-čuvajskih planinskih 
ovčarjev in evropske doge. 
 

 
 
Ponosen, neodvisen, samostojen in nezaupljiv do tujcev, alabay je poleg tega tudi zelo 
inteligenten in nežen do svojega gospodarja. Ti psi zahtevajo izkušenega in preudarnega 
lastnika še posebej v obdobju socializacije in dresure. Če se doseže vzajemno obojestransko 
razumevanje, se ti psi zelo dobro učijo in nimajo nesrečnih situacij, kot je to ponavadi pri 
psih ovčarjih planinskega tipa. Z dresuro SAO je potrebno začeti kar se da hitro, ker so oni po 
karakterju bolj konzervativni, svojeglavi in se ne učijo pretirano hitro.  Vedno moramo misliti 
na to, da so ti psi zapomnijo slabe izkušnje in jih tudi zamerijo. Zato mora biti čas socializacije 
in učenja nežen vendar dosleden. Agresivnost SAO je močno teritorijalno izraženo, kar se 
vedno opazi tudi v njegovem karakterju in vedenju. Zato se ti psi med sprehajanjem 
obnašajo zelo uglajeno, čeprav so morda v sebi pretepači. Ponavadi se tudi najdominantnejši 
samci, ko so na povodcu in vidijo drugega psa obnašajo zelo zadržano in dostojanstveno.  



Ravno ta sposobnost, da se obnaša dostojanstveno, pa mu da še večji čar in ga naredi bolj 
privlačnega. Ti psi ne padejo v »histerijo«, ko zagledajo drugega psa temveč preudarno 
čakajo, kaj bo nasprotni pes naredil. Če le ta ne napade SAO, potem je tudi on do njega 
prijazen in dostojen. 
 

 
 
Malo namršen, skrivnosten in naglašeno neodvisen SAO pa vsebuje v istem trenutku lepoto 
skoraj divje živali, čigar občutljivost in dostojanstvo se je izostrila skozi ves čes za svoj 
obstanek. Ti psi ne puščajo občutka grobosti in prostih psov, čeprav delujejo že celo mladiči 
včasih zelo resno in nezaupljivo. Lastniki teh psov morajo posebno pozornost namenjati 
potepanju teh psov, saj moramo imeti vedno v podzavesti, da to ni majhen kužek, ampak je 
pes, ki je vedno branil svoje in gospodarjeve interese in da je ob napadu lahko zelo močno 
orožje. Pes mora vedeti kdo je njegov gospodar in ga tudi spoštovati, vedeti pa mora tudi, da 
ga ima gospodar rad in da tudi on njega spoštuje. V primerih potepanja ali izražanju 
nepotrebne agresije, mora lastnik reagirati hitro in odločno in ne sme dopustiti, da ga na tem 
področju pes preraste. 
 
Za pasmo je značilen karakterističen močan polni dimorfizem, ki se med ostalim izraža tudi v 
vidnih razlikah obnašanja med samcem in samico. Samci so po pravilu neustrašni in aktivno 
čuvajo teritorij in najpogosteje po prvem opozorilu tiho krenejo v napad, ko opazijo, da je 
vsiljivec ali tujec prekoračil mejo našega oziroma njegovega teritorija, ki mu je zaupan v 
varovanje. Samice so ponavadi bolj previdne v teh stvareh in tujca že na daleč opozarjajo na 
svojo prisotnost na teritoriju. Izraženo imajo bolj glasno varovanje kot samci, čeprav tudi njih 
ni za podcenjevati v obrambnih nalogah.  



Mnogo samic le v skrajnem slučaju aktivno napadejo vsiljivca, pogosto mu poskušajo vsiljivcu 
do zadnjega trenutka blokirati pot, brez da ga ugriznejo. Za napad se odločijo le tedaj, ko 
vidijo da je le ta neizogiben. 
 
Srednje azijski ovčar, pes ki zna očarati s svojimi lastnostmi, ki je zelo pameten in učljiv in 
dovzeten za več vrst služb, si tako zasluži posebno pozornost pri ljubiteljih velikih, močnih 
planinskih psov. Ljudje, ki tega psa ne poznajo in se naključno srečajo z njim, so ponavadi 
navdušeni nad njim in njegovim vedenjem. 
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SAO – specifičnost odraščanja 
 
 
Mladiča SAO se vzgaja in navaja na podoben način, kot mladiče ostalih pasem močno-grobe 
in grobe konstitucije, vendar obstajajo lastnosti karakteristične za to pasmo, ki so vezane na 
specifičnost in poreklo teh psov. 
 
V obdobju od prvega do petega meseca, je najboljši čas za navajanje mladiča na novega 
lastnika in njegovo družino. V tem obdobju on postaja izredno privržen svojemu lastniku, 
njegovi družini in njegovemu domu. Po njegovem petem mesecu starosti, je njegovo 
navajanje na novega gospodarja veliko težje in nikoli popolno. Isto velja, tudi za njegov kraj 
bivanja, zato se pes, ki je preživel polovico leta med čredo, zelo težko navadi na življenje v 
urbanem naselju ali psarni. Psi, ki so polovico leta preživeli v psarni in so šele potem odšli k 
novemu gospodarju, so tem gospodarju manj privrženi, kot bi bili, če bi k njemu prišli z 
osmimi ali desetimi tedni. 
 
 

SAO – prehrana 
 
SAO je pasma, ki ima zelo dobro razvito izkoriščanje hrane, mladiču je potrebno dajati večjo 
količino hrane v odnosu na njegovo težo, medtem ko odraslemu psu ni potrebno dajati toliko 
kot je to predvideno v raznih tabelah, kjer je hrana predvidena glede na težo psa. 
 
Takšna ekonomičnost izkoriščanja hrane, se lahko obrazloži s tem, da se je ta pasma 
formirala v pogojih omejenih količin hrane, poleg tega pa imajo ti psi zelo izražen refleks 
izkoriščanja hrane in njihova energetska poraba je zelo mala. 
 



 
 
V prvobitnem okolju so se ti psi v glavnem prehranjevali z sirovimi beljakovinami, ostanki od 
klanja ovac, mrtvo rojenimi ovcami, poginulimi ovcami, ostanki človeške prehrane, predvsem 
pa so lovili male poljske glodalce. Organizem teh psov »čuvajev čred«, se je s takim načinom 
prehranjevanja prilagodil na dobro izgorevanje energije. 
 
Psi izgubljajo lastnost, da proizvajajo encime za varjenje mleka, ko ga prenehajo redno 
uživati, to je okoli tretjega meseca starosti, ko popolnoma prenehajo z sesanjem. Zato se pri 
teh psih pogosto dogaja, da jim lastniki pri hranjenju dodajo mleko ali mlečne proizvode, saj 
imajo ti psi lastnost, da ohranijo dobro varjenje mleka skozi celo življenje, če se jim mleko ali 
mlečni proizvodi redno dodajajo med prehrano. 
 
Odraslega psa je dovolj hraniti le enkrat dnevno, lahko z enoličnim ampak kvalitetnim 
obrokom. Ti psi so dovolj konzervativni v odnosu na hrano. Mnoge lastnike teh psov skrbi, ko 
njihovi na videz zdravi psi zavračajo hrano. Zaradi tega si ni potrebno delati skrbi ali 
menjavati hrano, jim dajati poslastice ali jih hraniti na silo. Ti psi v naravnih pogojih lahko 
ostanejo dovolj dolgo brez hrane in to brez škodljivih posledic. Oni si sami določijo svoj 
»post« in verjetno je to potrebno za njihove normalne življenjske aktivnosti.  
 
Vseeno je potrebno psa navajati na raznoliko hrano že od malih nog, da kasneje nimamo 
problemov pri prehranjevanju. 
 
Hrana mladiča mora biti kvalitetna in mora vsebovati vse potrebne sestavine, kot so: 
beljakovine, ogljikove hidrate, mast, vitamine ter makro in mikro elemente.  



Obroki, ki jih dobi mladič pri novemu gospodarju, se na začetku ne smejo preveč razlikovati 
od obrokov, ki jih je mladič dobival pri rejcu. 
 
Potrebno je spomniti, da z obzirom na poreklo ti psi niso izbirčni. Organizem mladiča se 
prilagaja prehrani, ki jo dobiva in se samo odziva na to da proizvaja to količino encimov, ki so 
neobhodna za varjenje do polnega osvajanja hrane. Zato je tako pomembno v obdobju 
navajanja organizma, to pa je do tretjega meseca, da se mladič navadi na raznovrstno hrano 
in da se s tem formira pravilen stil prehrane. 
 
Ni potrebno pozabljati, da so psi v svoji naravi mesojedci in da je njihova osnova prehrane-
živo meso. V naravnih pogojih, njim neobhodne, zeliščne komponente v prehrani oni 
pridobivajo, ko jedo pol zvarjene ostanke hrane iz njihovega degostivnega trakta žrtev 
rastlinojedov. V pogojih kulturne vzgoje normalni obrok mora vsebovati surovo meso, 
stročnice in produkte živalskega izvora, kot dodatek pa kuhane žitarice in živo ter kuhano 
zelenjavo. 
 

 
 
V prehrano mladiča je koristno uvesti beli sir, jajca, morske ribe(ne vse vrste) in malo 
zelenjave. Potrebno je seveda vedeti, da beljakovine v siru ne vsebujejo aminokislin, ki so 
neobhodne organizmu, ki jih vsebuje meso. Pretirano dodajanje jajc ima lahko za posledico 
alergijske reakcije, zmanjšuje pa se tudi kvaliteta dlake. Kaše za mladiče morajo biti dobro 
skuhane, ker drugače ne morejo biti zvarjene in izkoriščene v organizmu. 
 
Mladiči te pasme zelo hitro rastejo in je zato potrebno za normalno formiranje in razvoj 
organizma dajati pravilno formirane obroke, ki so bogati z mineralnimi snovmi. Dodaja se 
lahko tudi različne vrste dodatkov, ki jih lahko kupimo v trgovini in vsebujejo omenjene 



snovi. Naravni izvori teh elementov so hrustanec, mlete ribe z kostmi, itd. Zelo koristne so 
lahko mastne drobne morske ribe, ki vsebujejo mineralne dodatke in ribje olje. Takšne ribe je 
potrebno zmleti ali na drobno sesekljati, mladičem po tretjem mesecu starosti pa dajati celo. 
 

 
 
Pri prehrani mladiča lahko seveda uporabljamo tudi brikete, ki vsebujejo visok procent 
beljakovin in odgovarja potrebam mladičev velikih, močnih pasem,  proizvajalci dobre suhe 
prehrane, kot so Royal Canin, Eukanuba, itd. takšno hrano nenehno nudijo na trgu, jo pa 
nenehno tudi izpopolnjujejo. Ampak brez obzira na to je tako mladičem kot odraslim psom 
potrebno meso. Na to ne smete nikoli pozabiti. Meso ni potrebno mešati med brikete, bolje 
je porazdeliti obrok in psu ponuditi enkrat samo meso in drugič samo brikete. Boljše je v 
mladosti navaditi psa na različne vrste hrane, ker boste tako imeli tudi manj problemov z 
njim na potovanjih, dopustih, razstavah in podobno. 
 
Mladiči te pasme lahko ob napačni prehrani hitro zbolijo za rahitisom, dobivajo zatekline na 
sklepih spodnjih delov nog,  lahko se pojavi napačna drža nog, kot je stoja »X« ali stoja nog 
na »O«, deformacije prsnega koša, včasih se skrivijo tudi lobanjske kosti, itd. Pri prvih pojavih 
rahitisa je potrebno obvezno kontaktirati z veterinarjem, zato ker se zapuščen rahitis zelo 
težko zdravi in lahko na psu pusti posledice za celo življenje. 
 
Ne pozabite, da je prvo leto in pol v življenju zelo pomembno, saj je od tega odvisnih 
naslednjih devet do petnajst let. Dobro delo se vam bo vedno obrestovalo z dobrim zdravim 
psom, medtem ko slabo z veste čim. 
 



SAO – sprehodi in dresura    
 
Mladiča SAO ni potrebno siliti k temu, da veliko teče. Ne sme pa se tudi ne omejevati 
njegova svoboda gibanja. Kot smo rekli že prej, ima ta pasma izražen instinkt za izkoriščanje 
moči. Mladič je sposoben sam nadzirati svoje neobhodno fizično obremenitev. Če se je 
mladič med sprehodom ulegel, ga nikar ne silite naj vstane in nadaljuje. On bo vstal in 
nadaljeval sam, vendar pa si je vzel le kratek odmor za počitek.  
 

 
 
Z dvemi do štirimi meseci starosti, lahko mladič hodi 1,5-2 km dnevno, z štiri do pet mesecev 
pa do 3 km. Njegove zmožnosti so seveda večje, saj lahko v tem obdobju preplava že 25-30 
m in preskakuje manjše ovire, ki segajo do nivoja njegovih prsi. Z njegovimi šestimi meseci so 
lahko sprehodi dolgi tudi do 10 km. Takrat že lahko teče tudi ob kolesu, vendar naj ne bo 
razdalja večja od 0,5-1 km, giblje pa naj se v kasu. Obremenitve v toku razvoja si morajo 
slediti postopoma in nikar ne pretiravajte, kajti tudi to lahko pripelje do določenih 
nevšečnosti ali celo do upiranja psa do sprehodov. 
 
Z štirimi do petimi meseci je potrebno začeti z osnovno dresuro, da se mladič navadi na 
osnovna povelja, kot so sedi, lezi, ustavi, fuj, poleg. Mladiča je potrebno navaditi na 
ovratnico in povodec že pri dveh do treh mesecih njegove starosti. Kasneje pa tudi na 
nagobčnik, da ne boste imeli pretiranih težav kasneje. Ko pričenjate z dresuro počnite to od 
5 pa do 15-20 min. dnevno med sprehodom. Športni in razstavni treningi se lahko začnejo pri 
starosti 12 mesecev, morate pa spoštovati metodo postopnega treninga, saj ti psi relativno 
pozno dozorevajo in ni rečeno da je pri tej starosti zaključen njihov razvoj (načeloma pri 24 
mesecih) in z pretiravanjem še vedno lahko povzročite napake v njegovem gibanju, ki pa se 
lahko pojavijo tudi kasneje in se odražajo v njegovem nadaljnjem življenju. 
 



Osebno mnenje Igorja Strnad: 
 
»Veliko ljudi me sprašuje, kaj mislim o tej pasmi. Moja Dona, je psica ki je bila registrirana v 
Sloveniji kot SLOSAO 000002, kar pomeni drugi primer te pasme pri nas. Bil sem izredno 
navdušen nad to pasmo, pa čeprav so bili tedaj podatki o njej takrat pri nas zelo skopi. S to 
pasmo se ukvarjam namreč že od leta 2001. Dona je bila psica, ki še ni bila formirana v 
končnem fizičnem razvoju in karakterju, tako da sem z njo tudi moral veliko ukvarjati. 
Kazala je odlične pred dispozicije, da se izoblikuje v tipičnega SAO-ta. Presenečala me je s 
svojim obnašanjem in odzivom na situacije in na vplive zunanjih dražljajev. Kljub vsem mojim 
trudom , sem včasih ostal presenečen, saj je na trenutke kljub svoji mladosti pokazala zelo 
premišljene in inteligentne reakcije, ki jih nisem pričakoval. Danes lahko z ponosom rečem: 
»To je moja Dona !« , saj je bil nad njo navdušen skoraj vsak človek, ki jo prvič videl in je s 
svojim karakterjem vedno očarala in prevzela ljudi. Potencialni kupci SAO, ki so  prihajali po 
informacije in nasvete, so bili njenim karakterjem navdušeni. 
 
Osebne izkušnje s to pasmo, mi v praksi včasih pokažejo tudi določene razlike od statistik, ki 
so napisane v raznih člankih. Dogaja se namreč tako kot pri vsaki pasmi, da se na internetu 
pojavljajo stvari ljudi, ki pišejo zato da pišejo in so daleč stran od stvarnosti in resnice. Bralec 
težko takšno stvar prepozna kot lažno, če nima zadosti svojih izkušenj in tako se začne kot 
povsod oblikovati krog dezinformacij. 
 
Sao so  psi, ki nimajo problemov z kasneje prispelimi novimi družinskimi člani (otrok, nova 
žival, itd.), le predstavljeno jim mora biti na pozitiven način in iz strani gospodarja, ki ga pes 
najbolj prizna. Lastnosti iz tega gradiva lahko rečem, da držijo za to pasmo, in če bi se danes 
odločal za nakup psa, bi se še enkrat odločil za SAO, ker je resnično nezahteven za čiščenje in 
vzdrževanje kožuha, je dober čuvaj in odličen družinski prijatelj, ki zna to tudi dokazati v 
praksi. Je pa težko priti do dobrega zdravega primerka in kljub temu, da sem tudi sam kupil 
nekaj psov v Rusiji in to od znanih vzrediteljev, sem tako kot drugi naletel na kinološko 
komercialo in pasemske hibe, ki jih vzrejni psi ne bi smeli in ne smejo imeti!        
         
Tukaj predvsem poudarjam, da pri njih ne dajo dovolj poudarka na kvaliteto pri vzreji, zato se 
pogosto v praksi srečamo z mladiči, ki odrastejo in nimajo popolnega zobovja, displazijo 
kolkov in komolcev, težave z vekami, itd.  
 
Kljub temu, da ima nad standardom te pasme Rusija, to še ne pomeni, da boste pri njih kupili 
dobrega mladiča!!!« 
 
»SREDNJEAZIJSKI OVČAR NI NEKAJ KAR IMA 100 KG IN JE VISOK 100 CM.  
 
SREDNJEAZIJSKI OVČAR JE NEKAJ, KAR IMA SVOJ KARAKTER, POGOSTO SAMOINICIATIVNO 
ODLOČANJE, JE SKLADEN, ZDRAV, ZANESLJIV IN POTREBUJE  SVOJE ŽIVLJENSKE POGOJE, 
TER RAZUMEVANJE ZA SVOJ KARAKTER. ZATO MORA IMETI LASTNIKA , KI IMA DOVOLJ 
IZKUŠENJ Z PSI IN IMA POTREBE IN POGOJE PO TAKŠNEM PSU, PREDVSEM PA, DA SE 
ZAVEDA ODGOVORNOSTI!« 
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