Téli
felkészülés
kisokos

Éljen akár kertben vagy lakásban,
legyen hosszú vagy rövid szőre,
négylábú kedvencünk számára ugyanúgy
kihívásokat tartogat a téli évszak, mint
számunkra. Szüksége van a mozgásra,
de a hideg elleni védelemre még inkább.
Jöjjön néhány hasznos tipp, amelyek
segítségével kutyád betegség és
problémák nélkül vészelheti át a telet!

Télen a házi kedvenceinknek szükségük
van az extrém hőmérséklet elleni
védelemre, azaz fontos számukra a
meleg, száraz menedék, az elegendő
étel és a sok víz is. Ahogy fagypont
alá esik a hőmérséklet, legyünk
elővigyázatosak, és ne feledjük az
alapszabályt: ha számunkra túl
hideg az idő, nagy valószínűséggel
a kutyánk számára is az. Csak azért,
mert a kutyáknak bundájuk van, még
nem lesznek automatikusan védettek a
hideg ellen.
A kölyök és az idős, vagy beteg
kutyákra különösen oda kell figyelni
a szokatlanul hideg időben, mert az
immunrendszerük, ahogy szervezetük
hőtermelő képessége is gyengébb,
ezért 0 fok alatti hőmérséklet esetén
a kicsi kölyköket, a nagyon idős és
beteg kutyákat jobb benn tartani az
otthonunkban.

Rájuk kell leginkább vigyázni
nagyon fiatal
nagyon idős

rövid szőrű
beteg kutyák

Bár vannak kifejezetten télre született
kutyafajták, mint pl. a szibériai husky, a
bernáthegyi, az újfundlandi vagy épp a
kuvasz, azért a kutyafajták többsége nem
élvezi a kinti programokat ugyanannyira,
amikor mínuszok uralkodnak, mint
amikor itt a jó idő. Ugyanakkor egy átlag
kutyának minimum 30 percnyi fizikai
aktivitásra van szüksége naponta. Sajnos
a hideg idő beköszöntével az átlag gazdi
jóval kevesebb időt tölt a szabadban
kedvencével. Egy egészséges kutyával
jobbat teszel, ha akár a nagy séta helyett
több kicsire viszed, ha viszont kivinni
nem is tudod sokat, az otthonod falai
között próbáld valamilyen mozgásra bírni
kedvencedet, hogy ne halmozzon fel
téli súlyfelesleget – ami a későbbiekben
több egészségügyi problémát is okozhat
számára.

SÉTÁRA FEL!
Ha lélekben felkészültetek, jöhet a séta!

Kutyaruha
Igen, léteznek kutyaruhák és kabátkák,
ahogy kutyacipők is, és igen, vannak
olyan kutyafajták, kutya egyedek,
akiknek nem árt a viseletük.

Persze, nem mindegyikük van rászorulva, de
a kölykök, az idős vagy beteg kutyák, ahogy
a rövidszőrű kutyák, sőt, mi több, egyes
hosszú szőrű, ugyanakkor hasi aljszőrzettel
nem rendelkező fajták (pl. yorkshire terrier,
bichonok) is igényelhetik a kutyaruházatot.
Különösen igaz ez akkor, amikor 0 fok alá
csökken a hőmérséklet.

Főleg a lakásban tartott kutyák viselik nehezebben a hideget, ahogy egyébként túlsúlyos társaiknak
sem esik túl jól. A nagy hideg egyébként sem használ a kutyák ízületeinek, ezért jó ötlet lehet a
kutyaruha, kutyakabát viselése. Fontos azonban, hogy csak a divat kedvéért ne öltöztesd fel
kutyádat a legtrendibb piros pufidzsekibe, csak akkor add rá a ruhát, ha már valóban igényli,
azaz látod rajta, hogy fázik!

A jó ruha ismérvei:
meleg
vízálló
légáteresztő

nem akadályozza Buksit se vizelés, se nagyobb
dolog elvégezte közben
kényelmes, méretben megfelelő

Milyen kutyáknak javasolt?
kölyök
idős
beteg kutyák

Tartsuk
szemmel!
Fontos!

Csak azért, mert ráadtad Buksira a
meleg, kényelmes kutyaruhát, ne
engedd szabadjára, felügyelet nélkül
órákon át, vagy zavard ki a kertbe
egyész napra, ugyanis a kutyaruha csak
ideiglenes védelmet nyújt! Hosszabb
távon átnedvesedhet, ráfagyhat,
legrosszabb esetben pedig a túl sokáig
rajta felejtett ruhától megpróbálhat
megszabadulni, ami közben akár meg
is fulladhat. Alapszabály tehát, hogy
szemmel kell tartani kutyádat ilyenkor
is, igazából egy közös sétára jó, és ennyi.

kistestű
rövidszőrű

Jégveszély
Fagypont alatti hőmérsékletnél a nagyobb,
természetben tett sétáknál érdemes akkor
is pórázon vezetni a kutyádat, ha egyébként
szívesen engeded szabadon futkosni. Egy
befagyott vizű tó komoly veszélyforrás lehet,
márpedig kedvenced nem fogja tudni, milyen
vastag a fagyott réteg a víz felett, ahogy
valószínűleg te sem. Érdemes ezért elkerülni a baj
megtörténtének esélyét is.
Havazás esetén ügyelj arra is, hogy kutyád ne
egyen a hóból, ne nyalogassa a jeget, mert
akár mandula-, és garatgyulladása is lehet tőle!
Ha mégis megbetegedne, köhögni és krákogni
kezdene, vagy bágyadtnak látnád, irány az
állatorvos!

Higiénia
Fürdetni majd tavasszal

Bár a szőrzet általános karbantartása
fontos dolog, ha lehet, még a nagy
hideg beállta előtt tudjátok le az
utolsó fürdetést! Négylábú barátod
nemcsak megfázhat, ha nincs
rendesen megszárítva a bundája, de a
csutakolással el is tünteted a szőrén
található, ilyenkor kifejezetten hasznos,
védelmező zsírréteget. Illatozni, szépülni
ráér majd tavasszal!
Benti kutyánál fontos a párásítás fűtési
szezonban! Ha a benti meleg, száraz
levegőről megy ki a hidegbe, könnyen
kiszáradhat a bőre, ami jó sok viszketéstvakarózást okozhat.

Köröm,
mancsok
Egy kis pedikűr

Körmök: Előfordulhat, hogy a hideg időszakban
gyakrabban kell vágnod benti kutyád körmeit –
mivel kevesebb időt tölt a szabadban, kevesebb
súrlódással találkoznak a parkettán kocogó
hangot adó karmok, azaz hamarabb nőnek,
mivel nincs, ami koptassa azokat. Márpedig a túl
hosszúra hagyott köröm láb-, és csípőfájdalmat
eredményezhet.
Mancsok szőre: Ha kutyád talppárnácskái között,
vagy akár csak a lábfején túl hosszú a szőr,
érdemes rendszeresen, óvatosan megnyírni,
és a téli időszakban röviden tartani, hogy ne
tapadhasson rájuk a hó, só, sár! Ezek összefagyva
ugyanis hámsérülést, fájdalmas kis sebeket is
okozhatnak Morzsi lábain.
A havazáskor még sajnos mindig sok helyen
használt sóra is oda kell figyelni, mert könnyen
kimarja a kutyatappancsokat, ahogy egyéb kémiai
anyagok is fájdalmas irritációt okozhatnak.

Tipp:

Tisztítsd meg a talppárnákat
langyos vízzel minden séta után!
Séták előtt zsíros, viaszos
krémmel is bekenheted őket.
Ha bevállalós vagy, jöhetnek a kutyacipők is, bár jó
tudni, hogy a makacsabb ebek gyakran nem tűrik
meg magukon azokat.

ETETÉS, ITATÁS
Míg egy kint tartott kutyánál
általában érdemes a hideg időszakra
megnövelni a kalóriabevitelt,
addig bent tartott társánál épp,
hogy kevesebb élelemre kell
átállni télen, mivel kevesebbet megy
sétálni, nincs szüksége annyi kalóriára.
Vitaminokra azonban mindkét
esetben szükségük lehet a kutyáknak.
Arról, hogy kutyád számára mi a jó,
egyeztess állatorvosotokkal!
Szabadban tartott kutyád számára
ugyanolyan fontos az egész nap elérhető
ivóvíz, mint benti társainak, de az ő vizére
gyakrabban rá kell nézni, nem fagyott-e be,
hozzáfér-e egyáltalán. Érdemes langyos
vízzel kezdeni, és folyamatosan ellenőrizni a
nap folyamán.

Honnan tudod, hogy fázik?

Ha eléggé ismered a kutyád, persze hamar észreveszed, mikor kényelmetlen számára már a
kinti hőmérséklet, de ha biztosra mennél, ezek a jelek segítenek meghatározni, mikor is fázik
igazán:

hidegebb a füle
gyakrabban bújik (gazdihoz,
meleg embertestekhez)

előfordulhat, hogy egyszerűen csak
fogja a takaróját, ágyát, és a konvektor,
radiátor mellé cipeli át, jelezve, hogy
melegedni szeretne
és persze egyértelmű jel, ha szerencsétlen kitartóan reszket

HELLÓ, KINTI KUTYA!
A szabadban, udvaron vagy kertben tartott
kutyák az év egyéb időszakaiban talán
szerencsésebbnek mondhatók, mint négy fal
között tartott társaik, ám ilyenkor fordul a kocka:
a kinti kutyusok még inkább ki vannak
szolgáltatva a hideg időnek, ezért a
betegségek elkerülése érdeklében még
több figyelemre van szükségük, mint
benti társaiknak.

BUKSI

Kutyaház
Egy jó kutyalak megválasztásánál
fontos szempont a megfelelő méret;
elég nagy legyen ahhoz, hogy a kutyád
fel tudjon állni, le tudjon feküdni
benne, és persze nem árt, ha nem lóg
ki szegény Bodri lába belőle a hidegbe.
De ne legyen túl nagy sem, mert
akkor nehezen tudja bemelegíteni
szerencsétlen a téli hidegben. A
sátortetős helyett a lapostetős kutyaház
a jobb választás, így kevesebb teret kell
felfűtenie.

Figyelj a méretre!
Támaszd alá!

Keress neki szélvédett,
esőtől védett helyet!
Hőszigeteld!

Fedd be a bejáratát!
Tisztítsd!

A helye sem utolsó szempont, jó, ha Buksi háza szélvédett, szárazon tartott helyen áll ilyenkor.
A házat tartsd egész télen melegen, hőszigeteld az oldalát szivacsokkal! Támaszd alá a kutyaházat!
Ha a ház alá deszkákat, téglákat teszel, és nem érintkezik közvetlenül a talajjal, nem is hűl le annyira,
illetve felázni is kevésbé fog. A kutyaól bejáratát is érdemes lefedni egy vastag függönydarabbal
vagy pokróccal, ez nem engedi olyan könnyen kiszökni a meleget. Mivel a textilek (rongyok, plédek)
könnyebben átnedvesednek, és nehezebben is száradnak, ezek helyett kutyádnak érdemes
egy nagyobb párnahuzatba pl. faforgácsot, szalmát tömködni, hogy azon feküdjön – ezek jobb
hőszigetelők, és még kényelmesek is lehetnek. Tisztísd ki néhány hetente a házat, hogy a kéretlen
lakóknak (pl. bolhák) ne legyen esélyük megtelepedni Buksi fekhelyében!

Ha házat nem tudsz biztosítani neki, akkor valamilyen meleg, folyamatosan elérhető búvóhely legyen
számára egy szintén szélvédett helyen. Beengedheted ilyenkor a garázsba, fészerbe. Ha ez sem
megoldható, akkor legyen számára legalább valamilyen textil, pléd, hogy ne közvetlenül a hideg földön,
vízben, hóban, latyakban feküdjön, mert könnyen megbetegedhet szegény!

Ha tartósan fagypont körüli a hőmérséklet, és/vagy didereg Morzsi,
eljött az ideje, hogy beengedd! Még akkor is, ha elvi kérdés, hogy nem
mehet be az év egyéb időszakaiban, a kutyád egészsége és jólléte a tét,
ágyazz meg neki az előszobában akár!
Remélhetőleg ezt mondanunk sem kell, de senki ne hagyja kikötve a
kutyáját, főleg ne hidegben! Bundájától függetlenül is megfagyhat,
kihűlhet. a bunda nem valami mágikus pajzs.
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