JAK DBAĆ ZIMĄ O ZWIERZĘTA DOMOWE?
Zwierzęta domowe, jak sama nazwa wskazuje, żyją w naszym otoczeniu i tak
jak my w niskich temperaturach wymagają specjalnego traktowania.
Psy i koty, mimo, że posiadają futro, ze względu na przebywanie w ogrzewanych pomieszczeniach mogą dotkliwiej niż ich dzicy przodkowie odczuwać zmiany
temperatury, opady deszczu, śniegu czy silne wiatry.
Są rasy psów, które „kochają zimę” i czekają z utęsknieniem, aż spadnie śnieg
i zrobi się chłodno. Ale pozostali czworonożni przyjaciele, podobnie jak my,
nie przepadają za chłodem i mrozem. Niektóre psy i koty najchętniej zapadłyby
w zimowy sen i obudziły się wiosną.

W trosce o ich zdrowie i dobre samopoczucie zadbajcie o nie w zimowe dni:


W zależności od tego w jakich warunkach przebywa lub będzie przebywał Wasz
pies i kot warto dopasować odpowiednie żywienie. Jeżeli zwierzę będzie sporo
czasu spędzało na zewnątrz należy przed zimą pozwolić na zbudowanie zapasów
tkanki tłuszczowej służącej za termoizolację. Warto rozważyć zmianę karmy
na bardziej kaloryczną niż zazwyczaj. Pamiętajmy jednak, że dieta musi być
zbilansowana i jeżeli zwiększamy udział tłuszczu, należy też proporcjonalnie
zwiększyć pozostałe składniki odżywcze, w tym białko, witaminy oraz minerały.



Jeżeli zwierzę na co dzień przebywa na podwórzu, zadbajmy o jego warunki
bytowe. Budę czy siedlisko warto wyściełać i ocieplić. W sezonie jesienno
- zimowym nie zapominajmy, aby miska z wodą była cały czas pełna. Zimą psy
i koty także muszą dostarczać organizmowi odpowiednią ilość wody.



Sól na chodnikach uszkadza opuszki łap, a w konsekwencji powstają uciążliwe
i bolesne rany. Jak zapobiegać obrażeniom? Przed każdym spacerem warto łapy
wysmarować wazeliną, a po - dokładnie umyć ciepłą wodą.



Pamiętajcie - w deszczową pogodę i po zimowej przechadzce należy wycierać
psa do sucha, to uchroni go przed przeziębieniem. Ubrania przeznaczone dla
pupili dobrze chronią zwierzę przed zimnem, a widok ubranego pupila nie
powinien już nikogo zaskoczyć.



Najczęściej przeziębienia u psa wynikają ze zbyt dużych różnic pomiędzy
temperaturą w pomieszczeniu i na zewnątrz. Pamiętajcie więc o dopasowaniu
temperatury w domu lub mieszkaniu do potrzeb swojego psa lub zapewnijcie mu
stały dostęp do pomieszczenia z nieco niższą temperaturą. Zwracajcie również
uwagę na to, aby pies podczas spacerów nie jadł śniegu - to on jest główną
przyczyną zapalenia gardła w zimie.



Nie zapominajmy także o regularnym szczotkowaniu zwierząt, bo o ile linienie jest
dużo mniej intensywne - to szczególnie u ras długowłosych lub z gęstym
podszerstkiem regularne czesanie jest elementem higieny i utrzymuje skórę
w odpowiedniej kondycji.



Nie zostawiamy zwierząt w samochodzie idąc na zakupy! Nawet jeśli nagrzejecie
auto, to po wyłączeniu silnika jego wnętrze błyskawicznie się wychłodzi.
Pamiętajcie też o ryzyku zatrucia spalinami.



Koty to miłośnicy wylegiwania się na piecach, które obecnie zamieniły
na kaloryfery. Postarajmy się jednak, aby odizolować je od bezpośredniego źródła
ciepła, np. rozkładając na kaloryferze koc, żeby się nie poparzyły.



Koty wychodzące, przyzwyczajone do przebywania poza domem muszą również
wychodzić zimą. To pozwala na spełnienie ich wszystkich potrzeb życiowych,
a właściciela chroni przed uciążliwościami życia z „depresyjnym” kotem. Warto
jednak w wyjątkowo zimne dni ograniczyć spacery kota z uwagi na ryzyko infekcji.



W okresie karnawałowym utrapieniem wszystkich właścicieli czworonogów są
wybuchające fajerwerki i petardy. Powodują one u zwierząt podenerwowanie,
strach. Przygotujcie dla wrażliwych pupili miejsce w którym będą mogły się
schronić, nie użalajcie się nad nimi, bo to utwierdza je w przekonanie, ze należy
się bać.



Jeżeli Wasze zwierzaki nie radzą sobie ze strachem, zabierzcie je do weterynarza, który dobierze do jego wielkości i masy stosowną dawkę oraz rodzaj
środka uspokajającego. Powie jak często stosować dany środek, by przyniósł
oczekiwane efekty.
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