


Kocie Zabawy
Zabawa jest ważną potrzebą w życiu
kota. Dorosłe koty nie bawią się
społecznie, ze sobą nawzajem tak, jak
psy, ale preferują zabawę przedmiotami.
Ma ona naśladować polowanie. Wolno
żyjące koty polują do 1416 razy na
dobę, a samo polowanie jest bardzo
krótkie. Bawimy się więc kilka razy
w ciągu dnia przez 12 minuty. Zabawa
powinna zakończyć się pochwyceniem
„ofiary” w postaci zabawki. Można też
dorzucić kociego smaczka. Uwaga na
lasery! Światełko jest nieuchwytne
i często pogoń za nim wywołuje
w kotach frustrację, co czasem kończy
się zachowaniami agresywnymi.

Koty wolno żyjące
Zabrzański TOZ opiekuje się wolno
żyjącymi kotami dokarmiając je, lecząc
i kastrując. Kontrola ich populacji jest
bardzo ważna, bo więcej kotów
w jednym miejscu to mniej pożywienia
i więcej chorób, także groźnych dla
ludzi i zwierząt domowych (np. choroby
pasożytnicze czy wirusowe). Jak jednak
rozpoznać czy kot/kotka zostały już
poddane zabiegowi kastracji.
Weterynarz przycina końcóweczkę
kociego ucha. Nie wpływa to na jego
funkcjonowanie, nie sprawia bólu (jest
wykonane pod narkozą), a dla nas jest
to czytelny sygnał, że to zwierzę nie
przyczyni się do narodzin kolejnych
pokoleń bezdomnych kotów.



Mieszkanie przyjazne kotom
Nowoczesne, minimalistyczne
mieszkania choć piękne nie zawsze
sprzyjają kociej naturze. Koty
uwielbiają się wspinać i obserwować
świat z góry. Mając kota dobrze jest
przemyśleć układ półek tak, by kot miał
wybór czy przemieszczać się po ziemi
czy wyżej. Takie dodatkowe możliwości
przemieszczania się są szczególnie
cenne przy żywiołowych dzieciach. Kot
ma możliwość wycofania się z interakcji
i obserwowania wszystkiego z góry.
Można na próbę, przed większymi
inwestycjami poustawiać kartony
i zobaczyć czy kot w danym miejscu
chętnie będzie się wspinać czy nie.
Warto zostawiać kotu w miejscach do
wspinania trochę jedzenia, dzięki czemu
poczuje, jak superancko jest się
wspinać. Koty potrzebują też kryjówek,
budek, zakamarków. Ważne jest by
nasz pupil miał drapak. Dobrze jest
ustawić go w okolicy okna tak by kot
chętnie na nim przebywał i obserwował
świat na zewnątrz. Jeden drapak to jak
czytanie non stop tej samej książki.
Oprócz drapaka drzewka warto kupić
drapaki do zawieszenia w różnych
miejscach w domu. Dzięki temu jest
szansa na ochronienie kanapy, drzwi
czy krzeseł przed zniszczeniem.
Pamiętajmy, że drapanie jest naturalną
potrzebą wszystkich kotów, pozwala na
rozładowanie napięcia i pozostawienie
zapachu, a także sprawia kotom
przyjemność. Nigdy nie należy kota
karać za drapanie, skakanie czy
wspinanie się.



Profilaktyka u kotów
Jeżeli Twój kot jest kotem
niewychodzącym i całe swoje życie
spędza w mieszkaniu to nie oznacza, że
nie należy stosować profilaktyki
w postaci odrobaczania i szczepień.
Wiele z kocich chorób wirusowych jest
silnie zakaźna i wystarczy, że my
przyniesiemy ją z dworu na ubraniu czy
butach. Czasem dokarmiamy wolno
żyjące koty lub mamy populację takich
zwierząt na naszym osiedlu.
Przechodząc przez tereny, gdzie koty te
załatwiają się możemy przynieść
groźnego bakcyla do naszego domu.
Podobnie z pasożytami. Niestety
badania pokazują, że nasze trawniki
osiedlowe są skażone różnego rodzaju
pasożytami, a ich formy
przetrwalnikowe mogą czekać na ofiarę
nawet kilkadziesiąt lat. Warto zatem
badać kał naszego kociaka i ustalić
z weterynarzem kalendarz
odrobaczania. Jeśli w domu oprócz kota
mieszka pies, odrobaczanie powinno
wejść na stałe do weterynaryjnej
profilaktyki naszego kota. Pamiętajmy,
że odrobaczanie zwierząt chroni również
nas, a szczególnie osoby najbardziej
narażone na zakażenie z powodu
obniżonej odporności (dzieci, osoby
starsze i chore). Badajmy też regularnie
krew i mocz naszych kotów. Jedną
z najczęstszych kocich przypadłości są
choroby układu moczowego i nerek.
Wykryte wcześnie pozwalają na
skuteczne opanowanie i długie życie
zwierzaka.



Nie dla psa kiełbasa
Psy często swoim głębokim spojrzeniem
potrafią wpłynąć na nas i dajemy im
różne smakołyki z naszego stołu.
Pamiętajmy jednak, że takim
zachowaniem możemy naszemu psu
mocno zaszkodzić. Jest wiele
produktów, które nie tylko będą dla psa
tuczące czy szkodliwe, ale wręcz
trujące. Warto je poznać. Produkty
niebezpieczne dla psa:
 czekolada i kakao,
 winogrona i rodzynki,
 awokado,
 orzechy makadamia,
 cebula, czosnek, szczypiorek,
 pestki owoców,
 ugotowane kości,
 cukierki, żelki, pierniki,
 ksylitol (często stosowany słodzik),
 kawa, alkohol,
 obierki po ziemniakach,
 grzyby,
 sól.
Wiele psów ma też nietolerancję laktozy
więc lepiej nie podawać im mleka czy
serów.
Możemy za to podzielić się z psami
innymi niż wymienione surowymi
owocami i warzywami oraz gotowanymi
warzywami (bez dodatku przypraw).



Udar cieplny
Podczas upałów nasze czworonogi są
narażone na przegrzanie. Musimy
pamiętać by zapewnić naszym psom,
kotom cień oraz wodę (warto też
wystawiać wodę dla ptaków i małych
ssaków). Dłuższe spacery planujmy
w godzinach porannych i wieczornych.
Nie obcinajmy zbyt krótko psiej sierści,
wbrew pozorom futro chroni psy przed
przegrzaniem. Nie pozwólmy zbyt długo
leżeć psu w słońcu. Proponujmy
psiakom maty chłodzące czy
zakładajmy kamizelki chłodzące. Jeśli
mimo naszych starań zauważymy, że
pies wygląda na wyczerpanego, ma
mocno zaczerwienione dziąsła lub
wybroczyny na nich, słania się na
nogach, wymiotuje, a jego temperatura
jest podwyższona (normalna
temperatura ciała psa to 3839C) to
biegnijmy z nim do weterynarza, bo
prawdopodobnie doznał udaru
cieplnego. Psy ras brachycefaliczych
czyli o skróconej kufie jak buldog, shih
tzu czy bokser, są bardziej narażone na
przegrzanie. Psy schładzają się między
innymi poprzez ziajanie – im krótszy
pysk tym mniejsza powierzchnia
chłodząca.



Sposoby na psi relaks
Naturalnym sposobem na
zrelaksowanie się psów jest żucie
i lizanie. Dlatego często psy w sytuacji
pobudzenia zaczynają podgryzać smycz,
łapią kija czy liżą nasze ręce. Gryzienie
i lizane jest ważną potrzebą naszych
psiaków i powinniśmy zapewniać im
gryzaki i lizaki nie tylko od święta.
Polecam suszone gryzaki z różnych
części zwierząt np. penisy wołowe czy
skóry jelenia. Trzeba zawsze zwracać
uwagę na skład i unikać chemicznie
modyfikowanych i klejonych zawijasów
bez metki. Takie gryzaki są nie tylko
niezdrowe, ale i na końcu stają się
lepiącym płatkiem, który grozi
zadławieniem. Świetnym sposobem na
żucie bez liczenia kalorii są gryzaki
z drewna  np. kawowca, wrzośca czy
hebanu. Zachęcą one przede wszystkim
psy, które wykazują silną chęć
rozgryzania zabawek czy innych rzeczy
poza jedzeniem. Uważajmy na gryzaki
gumowe czy plastikowe, tak by pies nie
połknął kawałka zabawki lub nie
pokaleczył się. Do lizania natomiast
świetnie sprawdzą się zabawki typu
kong lub licky maty. Pierwsze mają
kształt gruszki/bałwanka do którego
wkładamy mokrą karmę, drugie to
specjalne kratownice w które
rozsmarowujemy jedzenie. Licky maty
można zastąpić foremkami na kostki
lodu. Zamrożona zabawka zajmie psa
na dłużej. Pamiętajmy by wszelkie
gryzaki i lizańce wliczyć w dobową
dawkę karmy tak by pies nie przytył od
tych łakoci.



Psie potrzeby



Spacery
Swobodna eksploracja to
najprzyjemniejsza dla wielu psów forma
spaceru. Psy poznają świat nosem,
a często są przez nas ludzi mocno
ograniczane  chcemy by pies szedł przy
nodze, ma krótką smycz, boimy się że
coś zje lub poliże, że wytarza się
w czymś, albo nie mamy zaufania do
naszego zwierzaka i gdy tylko odchodzi
na 5 kroków w bok odwołujemy go do
siebie. Często spacer jest krótki i gdy
pies załatwi potrzeby ciągniemy go do
domu. Mamy potem w domu
sfrustrowanego rozrabiakę. Wychodżmy
zatem z psami na długie spacery
w nowe miejsca. Swobodna eksploracja
nie musi oznaczać spuszczenia ze
smyczy, może odbywać się na lince, na
flexi pod warunkiem, że pozwalamy psu
węszyć, rozglądać się, przystanąć
w miejscu na dłużej, wejść w krzaczory
i rozkoszować się okolicą. Swobodna nie
oznacza bez jakichkolwiek zasad  pies
nie może biegać luzem jeśli jest
nieodwoływalny, nie może podbiegać do
obcych psów, ani gonić zwierzyny
leśnej.



Psi seniorzy
Psy starzeją się szybciej od nas. 78
letniego psiaka postrzegamy już jako
seniora i wymaga on m.in.
dokładniejszej profilaktyki
weterynaryjnej. To bardzo przykre, gdy
psie staruszki trafiają za schroniskowe
kraty, a przecież wtedy najbardziej
potrzebują naszej miłości i mogą jeszcze
wiele nam zaoferować. Nie jest prawdą,
że starego psa nie można nauczyć
nowych sztuczek. Można i warto.
Świetną aktywnością dla psiaka
w starszym wieku będą zabawy
węchowe, wyszukiwanie jedzonka
z zabawek interaktywnych czy mat
węchowych. To takie krzyżówki dla
psiaków, które pozwolą naszemu
przyjacielowi jak najdłużej pozostać
sprawnym intelektualnie. Na rynku jest
też wiele gadżetów, które ułatwią nam
i psu jesień życia. Znajdziemy m.in.
schodki na kanapę, rampy do
samochodów, legowiska ortopedyczne,
pampasy (czyli psi odpowiednik
pampersów), szelki z uchwytami,
suplementy diety czy zabawki
w miękkiej wersji dla starszych
psiaków.



Zabawy z psem
Większość psiaków bardzo lubi się
bawić z nami. Taka zabawa by była
motywująca i atrakcyjna dla obu stron
powinna mieć pewne zasady. Warto by
psiak miał do dyspozycji w domu różne
zabawki, ale te najatrakcyjniejsze
szarpaki wyciągamy jedynie na czas
zabawy z psem, po czym chowamy.
Poruszamy szarpakiem tak by piesek
był zachęcony do polowania na niego
i pochwycenia. Gdy szarpie, wygrywamy
i dajemy wygrać taką samą ilość razy.
Zabawę przerywamy w mega
atrakcyjnym momencie, by pies zawsze
chciał się z nami bawić. Jest to zabawa,
która mocno wpływa na pozytywną
relację z psem. Gdy psiak puści nam
zabawkę nagradzamy go od razu
możliwością jej pochwycenia, dzięki
czemu pies będzie wiedział, że dzielenie
się z nami nie oznacza straty. Zabawa
nie powinna trwać długo (12 minut
max). Proszę uważać z rzucaniem piłki
i z aportem. Jest to fajna forma
aktywności z psem, ale bardzo
obciążająca dla stawów. Wymaga też
rozgrzewki (minimum 15 minut spaceru
przed zabawą) oraz rozchodzenia się po.
Rzucamy w jednej sesji maksymalnie 4
5 razy. Z rzucania patyków w ogóle
rezygnujemy by pies nie nadział się na
niego i nie stracił życia. Zabawę
kończymy jakimś hasłem, które
podpowie psu, że teraz warto odpocząć
np. „dość”, „koniec” czy „game over”.
Ważne by zawsze było to samo słowo.
Dzięki temu psiak nie będzie nachalnie
domagał się dalszego ciągu.



Profilaktyka u psów
Aby nasz psiak był jak najdłużej zdrowy
warto zaprzyjaźnić się z weterynarzem
i odwiedzać go regularnie w celach
profilaktycznych. Każdy pies zgodnie
z prawem musi być raz do roku
zaszczepiony przeciw wściekliźnie.
Wścieklizna to straszna, śmiertelna
choroba, na którą nie ma lekarstwa.
Szczepienie psów chroni nas ludzi.
Warto szczepić też psy przeciw
chorobom wirusowym takim jak
parwowiroza czy nosówka. Jeśli nasz
psiak często przebywa w lesie, ma
styczność z dzikimi zwierzętami lub lubi
pić wodę z kałuż i rowów to do
kalendarza szczepień dorzucamy też
leptospirozę. Psy odrobaczamy też
regularnie, najlepiej raz na 3 miesiące.
Mają cały czas nos przy ziemi więc
ryzyko zarażenia pasożytami jest
wysokie. Nie zapominamy
o zabezpieczeniu przeciw kleszczom
i pchłom. Przynajmniej raz do roku
warto wykonać badanie krwi (w tym
wskaźników wątrobowych), a u psów
powyżej 6 roku życia także badanie
poziomu hormonów tarczycy. Badajmy
też mocz psiaków. Możemy też
wykonywać profilaktyczne badania usg
czy rtg w konsultacji z naszym lekarzem
weterynarii. Choroby wcześnie wykryte
dają zazwyczaj większą szansę na
wyleczenie i obniżają koszt leczenia.
Warto więc zainwestować w badania
profilaktyczne.


