Téli jó tanácsok kisállatbarátoknak!
Kedvencünk háza:
Ebben a nagy téli hóban és hidegben gondolnunk kell arra is, hogy a kedvencünknek nem csak a meleg szobában vagy a fűtött házában, illetve vízhatlan
ruhácskában kell jól éreznie magát.
Képzeljük el, hogy a legtöbb kutya kint az udvaron éli le az életét. És ez nem is
baj, ahol a körülmények olyanok és még házőrzési feladata is van.
A ház megfelelően szigetelt vagy legalább huzatmentes legyen. A nagyon olcsó
házaknak elrepedezik a deszkája és már új korában is huzatos. Kár ilyet vásárolni. Ha házilag vagy asztalossal csináltatunk, sokkal jobban járunk. Manapság
már csodálatos műanyag házakat is lehet kapni. Extra hőszigetelés, könnyű
súly, és takaríthatóság. Emellett nagyon szépek és tartósak is.
Tévhit az, hogy mindenféle rongyot kell alájuk rakni. Ezek ugyanis gyorsan átnedvesednek és akkor a vizes, nedves ruhákon feküdni, kész tüdőgyulladás.
Száraz szalma, vagy a fekhelyét naponta kell cserélni, szárítani. Lehet már
kapni vízhatlan agyagba vont szivacsot is, ez az egyik legkényelmesebb a kutyusnak és a gazdinak is.
A legtöbb, főleg nagy testű, hosszabb szőrű fajták, nem igénylik a nagy meleget, ha megfelelő méretű és anyagú a házuk, azt kényelmesen be tudják fűteni. Amennyiben szerelünk rá függönyt, akkor még a szél sem viszi ki a meleget. Kaphatóak már átlátszó műanyag billenő ajtók is. Ha kb. 10 cm küszöböt
is hagyunk, akkor még kevésbé fog kellemetlenül cserélődni a levegő.
Ügyeljünk az ház elhelyezésére és méretére is! (ha túl kicsi, vagy túl nagy, az
sem jó).
Mit egyen, hogy a bundája megfelelő legyen?
Érdemes ellenőriznünk, hogy a kutyánk eredeti bundája is rendben van-e. Nyáron is fontos, nem hogy ebben a zimankóban. Azt mindenki tudja, hogy egy
vékony kopott kabátban mi is fázunk. Sajnos a kereskedelmi forgalomban kapható eledelek nagy része olyan anyagokat (tartósító, ízesítő, színező, csontliszt, toll-liszt, szója és sütő ipari olajat is) tartalmaz, melyek vagy rákkeltőek,
vagy a hús hiányában cukorbetegséget okoznak a ragadózóknak (kutya, cica,
görény … stb.). Sajnos ez még sok drága eledel esetében is előfordul. Nagyon
sok kutyánál látom a szeme körül (pápaszem), hogy hiányzik a szőr. A fülén
átlátszik a bőre. A mellkason, nyakon foltokban hiányzik, egész évben vedlik,
matt, fénytelen, gyorsan nemezesedik, összeáll, elszíneződik a szőre. A
szeménél, lábujjak között, hason, fenéken, főleg a fehér kutyusokon látszik.
Ezek a tünetek mind visszavezethetők az ételallergiára (fülgyulladás, bűzmirigy
gyulladás).
Az emberek gyakran mondják, azok VAGYUNK, amit megeszünk. A hiperaktív
gyerekeknél is megállapították, hogy az étrend megváltoztatásával érdekes
módon megváltoztak ők is. A természetesebb étrend (zöldség, gyümölcs, stb.)
embereknél is egészségesebb.
A KUTYA is az, amit megeszik.
Ha hiperaktív, harapós, szófogadatlan, érdemes olyan eledelt keresnünk, ami
változtathat ezeken is.
Az olyan eledeleknél, ahol a „felnőtt” változattól problémái vannak

kedvencünknek, ugyanannak a „sensitive” változata sem lesz nagy csoda.
Legfeljebb az allergizáló anyagokból kevesebbet tesznek bele. A legjobb az
olyan eledel, melynek szinte minden változatától rendben vannak a kutyusok.
A hasmenés, még ha ritkán fordul elő, akkor is problémákat okoz (összekeni a
fenékénél a bundáját, koszos, büdös lesz, illetve már nem is szigetel
rendesen). Emellett közben kiürülnek a szervezetükből a létfontosságú vitaminok, ásványi anyagok, nyomelemek … stb. Már egy nap után is legyengülhet a
szervezete úgy, hogy állatorvos segítségét kell igénybe vennünk. Főleg ha ez
az egész hányással párosul!
Ha ehetne a kedvencünk olyat, amitől lenne rendes bundája, nem vedlene
egész évben. Képzeljük el mennyi energia kell ehhez, és még egész évben vakarózik is. Nekünk biztosan szólna a munkatársunk, hogy ne vakarózzunk
egész nap!!!
A fésülésről:
Házilag is megoldható, de csak a megfelelő (egyéni szőrtípushoz való) fésűvel.
És bizony, akár naponta kell csomómentesre fésüljük, mert ha egyszer elkezd
összeállni a szőre, akkor előbb-utóbb kozmetikus kell hozzá (és még lehet,
hogy rövidre is kell vágni!).
A problémákat megelőzni mindig egyszerűbb, gazdaságosabb és humánusabb
is mint gyógykezelni.
A kozmetikusnak is kevesebb lesz a dolga, illetve ugye ő is a hozott anyagból
tud csak dolgozni.
Ha mindenre odafigyelünk a kedvencünk egészsége, közérzete, munkabírása
(házőrzés, játék, séta, szeretet … stb.), sokkal jobb lesz, mint korábban, és
még fázni sem fog.
Egészséges, szeretetteli és hasznos kutyázást mindenkinek!
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