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Psiin hladnejSi
dnevi
ima prinaia
psom kar
nekaj nev5ednosti. Veliko
ved, kot bi jih lahko zapisali v enem prispevku, zato bomo nadteli le
nekaj pomembnejSih vplivov
zime,
mraza in vlage na pse.
Pozim| ko se na cestah in plodnikih
nabirata sneg in led, ni nid nenavadnega,
da so te powSine posute z razlidnimi
sredstvi za topljenje. Ponavadi sredstva
za topljenje ledu in snega vsebujejo sol,
ki so ji lahko primeSani pesek, pa tudi
razlidne kemikalije. Ko se pes sprehaja
po ledu in snegu, se mu med prsti zadno
nabirati delci soli, peska in tudi ledeni
kristaldki. Ti delci povzrodajo izsuSitev,
vzdraLenja, vnetja in celo razjede, lahko
pa jih pes tudi poliZe in zatLije, kar
lahko povzrodi slabost, prebavne tel,ave
in zastrupitev.
Mraz in kemikalije povzrodajo, da blazinice postanejo na otip izsu5ene, razpokane in hrapave. Pasje tadke pa lahko
pred towstnimi teZavami zavarujemo z
dokaj preprostimi ukrepi:
O Po vsakem sprehodu psu umijmo tadke. S tem odstranimo led, sneg, pesek
in sol, ki lahko povzroii prekomerno
izsu5itev koZe.
O Psu med prsti pristriZemo dlako, s dimer zmanj5amo moZnost, da bi se
sneg in led sprijemala psu na dlako.
O Na powSino blazinic lahko nanesemo
zaiditna mazila, ki jih varujejo pred
vplivi soli in drugih kemikalij za topljenje ledu. Ta mazila nanesemo seveda pred sprehodom.
O Se posebno obdutljive tadke pa lahko
pred mrazom, soljo in vlago zavarujemo tudi s posebnimi obuvali.
Mraz ima lahko negativne posledice za

psa, ki sicer Zivi v hiSi. Stanovanje pai
ogrevamo/ s tem pa v zraku zmanjSamo
kolidino vlage. Vemo, da vse ved slovenskih psov Zivi v hiSi in jih zato izpostavliamo vplivom suhega in toplega zraka.
Ce v zraku ni dovolj vlage, lahko pride do
teZav s koZo. Prav zaradi presuhega zraka
v hiSi se pri psih pozimi dokaj pogosto
pojavlja suha in prhljajasta koZa. Se zlasti
pozimi pa je pomembno, da jekoLazdrava, saj je izpostavljena nuazu, ko je kuZa
zunaj. Zoper izsuditev koZe si lahko pomagamo z naslednjimi ukrepi:
O V hladnej5em obdobju se izogibamo
kopanju psa. Kopanje namred s powSine koZe odstranjuje naravna olja in
povedl moZnost nastanka prhljajaste
koZe. Ce pa je kopanje nujno, uporabimo neZen Sampona, po moZnosti z izvledki ovsene kaie, po kopanju pa nanesemo 5e vlaZilni balzam.
O Redno krtadenje odstranjuje odpadle
koZne luske in odmrlo dlako, poleg
tega pa zmasaLo povedujemo prekrvavitev koZe.
O Za ohranjanje sijaja koZuha zagotovimo psu kakovosten obrok hrane. Se
zlasti psi z obdutljivo koZo naj dobijo
tovarni5ko pripravljeno hrano, ki je
uravnoteZena in vsebuje sredstva za
boljie obnavljanje koZe in naravnih
koZnih olj. Ce hranimo psa,s kakovostno hrano, ni treba dodajati nobenih
"koLnih" dodatkov ali olj.
Pa 5e nekaj o hrani! Marsikateremu
psu se v hladnejiih dnevih poveda apetit
in skrbniki mu radi ustreZemo ... Pri tem
pa ne smemo pozabiti, da veliko teh psov
ni tako aktivnih kot v toplejdih dneh, zimo preZivijo v hi5i, zato nimajo pravih
moZnosti, da bi "pokurili" dodatne kalo-

rije. Prav zaradi tega morajo mnogi StirinoZci pozimi na shujievalno kuro. No,
kak psom primeren pribolj5ek seveda ne
bo Skodoval, .moramo pa zato zmanj5ati
redni obrok. Se zlasti pa bodimo pazljivi
v iasu praznikov, predvsem pa psu ne
smemo dejati preved sla5dic.
Posebno teZavo lahko predstavlja oskrba z vodo tistih psov, ki zimo preZivijo
ntnaj. Voda mora biti, kot vsi vemo, vedno na voljo. Na prostem pa se voda iz tekodine kmalu spremeni v led. Mnogi
skrbniki to teZavo reiujejo tako, da psu v
posodico natodijo wodo vodo, da bi dlje
dasa ostala tekoda. Drugi spet reSujejo to
teZavo tako, da psu vsaj dvakrat na dan
natodijo sveZo vodo. A noben od teh nadinov ni najbolj primeren, saj mora imeti
pes vodo vedno na voljo, torej tudi pozimi, sicer lahko pride do dehidracije organizma.
Zmrzovanje vode lahko upodasnimo z
uporabo posod iz modne, debele plastike,
saj te podasneje prevajajo toploto kot kovinske. Dobro je tudi, da uporabimo posodo temne barve, saj pobere vei toplote,
ki jo oddaja sonce. Pa 5e tole: voda podasneje zamrzne v globokih posodah kot v
plitvih. Nekateri skrbniki si pomagajo tudi z izolacljo posode s stiroporom, drugi
pa posodo za vodo ogrevajo z elektriko.
Pa 5e nekaj zelo pomembnega! Psu, ki
Zivi na prostem, moramo zagotoviti primerno zavetje, v katerem ga ne bo zeblo.
Ta prostor mora biti suh, v njem ne sme
biti prepiha. Za pse, ki preZivijo zimo v
hi5i, ni teZko poskrbeti, ieprav so lahko
zelo hladne tudi ploidice in betonska tla.
Pes, ki Zivi na prostem, naj ima na voljo
dobro izolirano in od tal dvignjeno hiSico
s toplim leZiSdem...
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