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Podczas mrozów zadbajmy o swojego pupila!
W związku z nadchodzącymi mrozami, Strażnicy Miejscy z Łomianek skontrolowali miejsca
przebywania czworonogów stróżujących, które są szczególnie narażone na warunki
atmosferyczne. Strażnicy rozmawiali z właścicielami i zwracali uwagę na wytyczne art. Art. 9
Ustawy o ochronie zwierząt (Dz. U. 2020 poz. 638): „Kto utrzymuje zwierzę domowe, ma
obowiązek zapewnić mu pomieszczenie chroniące je przed zimnem, upałami i opadami
atmosferycznymi, z dostępem do światła dziennego, umożliwiające swobodną zmianę pozycji
ciała, odpowiednią karmę i stały dostęp do wody. Zabrania się trzymania zwierząt domowych
na uwięzi w sposób stały dłużej niż 12 godzin w ciągu doby lub powodujący u nich uszkodzenie
ciała lub cierpienie oraz niezapewniający możliwości niezbędnego ruchu. Długość uwięzi nie
może być krótsza niż 3 m.”
Pamiętajmy - nie każdy pies nadaje się do spędzenia zimy na zewnątrz!
Jeśli nie ma odpowiednio zadbanej, gęstej sierści z podszerstkiem, będzie miał problemy z
utrzymaniem właściwej temperatury ciała. Szczególnie zimą, bardzo ważna jest sukcesywna
pielęgnacja sierści. Psiak powinien być regularnie czesany, gdyż „kołtuny” wpływają na
pogorszenie właściwości izolacyjnych sierści. Jeśli jesteście zmuszeni wykąpać pupila
pamiętajcie, by dobrze wysechł zanim wyjdzie na podwórko.

BUDA
Buda powinna stać w miarę możliwości w miejscu osłoniętym od wiatru i deszczu. Konstrukcja
powinna być szczelna i odpowiednio ocieplona. Wielkość budy dostosujmy do wielkości psa nie jest wskazane, aby była za duża. Trzeba zwrócić uwagę, że czworonogi muszą ogrzać
przestrzeń własnym ciałem. Można rozważyć, aby przy wejściu do budy zawiesić kocyk, który
uniemożliwi przedarcie się mroźnego wiatru lub śniegu. Dobrze jeśli buda znajduje się na
podwyższeniu. Dzięki temu w czasie roztopów woda nie dostanie się do jej wnętrza.
Konstrukcję najlepiej wyściełać suchą słomą i regularnie ją wymieniać. Wszelkiego rodzaju
koce, czy posłania mogą być gorszym rozwiązaniem - chłoną wilgoć i w konsekwencji
wychładzają ciało zwierzęcia.
JEDZENIE
Czworonogi przebywające w okresie zimowym na zewnątrz zużywają więcej energii, by
utrzymać stałą temperaturę ciała. Jeżeli pies ma być zdrowy, będzie potrzebował dodatkowych
kalorii. Przypilnujmy, aby nasz przyjaciel dostawał dobrej jakości pokarm, uwzględniający jego
wiek, kondycję i aktywność.

Pamiętajmy!
Psiak musi mieć stały dostęp do świeżej wody. Trzeba pilnować, by woda i jedzenie w misce
nie zamarzało! Nie powinno się podawać psom zimnego jedzenia. Najlepiej, by miało
temperaturę pokojową. Istnieje wiele sposobów na to, by miska z wodą stojącą na zewnątrz nie
zamarzała. Można używać plastikowej miski zamiast metalowej. Są też specjalne dyski
wytwarzające ciepło i można miskę na takim dysku ustawić.
SPACERY
Psy stróżujące, powinny także wychodzić na spacery. W miarę możliwości starajmy się
wybierać na aktywność miejsca, w których stosowanie soli w zimę jest ograniczone. Unikajmy
również powierzchni oblodzonych. W szczególnie mroźne dni ograniczajmy długość spaceru.
Najlepiej jeśli będzie on krótki i da pupilowi okazję do rozgrzania się w czasie zabawy lub biegu.
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