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WŁAŚCICIELE ZWIERZĄT
Pies i odkurzacz pod jednym dachem
Wiele psów źle reaguje na odkurzanie w domu. Powodem jest hałas, który wydaje z siebie urządzenie. Ze strachu
zwierzęta uciekają, moczą się, a nawet atakują odkurzacz. Zoolog Ewa Pawlikowska zaleca cztery drobne kroki,
by oswoić zwierzaka z „potworem”:

I.

Nic na siłę! Nie zmuszaj psa do niczego; zachęcaj.

II.

Na początku ćwicz z psem w pomieszczeniu, w którym odkurzacza nie ma, ale który znajduje się w oddali,
na widoku. Przełam opory psa smakołykiem. Każde spojrzenie psa w stronę odkurzacza nagradzaj słowem
„dobrze!” i podaj smakołyk. Pies szybko zrozumie zależność. Gdy zauważysz, że pies dobrze się bawi,
stopniowo zmniejszaj odległość.

III. Na etapie, gdy odkurzacz jest już na wyciągnięcie ręki, rozłóż smakowitości lub ulubioną zabawkę w jego
pobliżu. Pozwól psu zbliżyć się do odkurzacza.

IV. Po

zapoznaniu się z nieruchomym odkurzaczem, przychodzi czas na jego przemieszczanie, a później
włączenie (na chwilę, w pozycji nieruchomej). Ogólna zasada to dodawanie trudności stopniowo, nie
wszystko od razu. Najważniejsza jest zachęta i motywacja, stąd nie zapominaj o smakołykach!
(źródło: www.idealnyodkurzacz.pl)

Sierść w garść
Co zrobić, jeśli chcemy doczyścić dywan z sierści naszych czworonogów, ale nie możemy polegać na odkurzaczu?
Polecamy wziąć sprawy w swoje ręce:
• przygotuj miskę z wodą i rękawiczki gumowe;
• załóż rękawiczki i zamocz je w misce;
• mokrą, otwartą dłonią „głaszcz” zamaszystymi ruchami dywan;
• sierść zgromadzona na dywanie zacznie przyczepiać się do mokrej rękawiczki;
• zamocz dłonie z sierścią w misce;
• sierść zostanie w wodzie, a Ty możesz kontynuować czyszczenie dywanu.

Wolny pies w klatce
Słowo „klatka” wielu osobom źle się kojarzy. Jednakże dla psa to bardziej „kojec”. Pełni rolę budy, bezpiecznego
azylu. Nie dotyczy to każdego psa. Najwięcej problemów z przyzwyczajeniem się do klatki mają psy ze schroniska
– ze względu na przykre doświadczenia. Zadbaj, by twojemu psu klatka kojarzyła się pozytywnie w następujący
sposób:

•

nie zamykaj psa w klatce ,,za karę”; to ma być miejsce, które dobrze mu się kojarzy;

•

przyzwyczajaj psa do klatki od szczeniaka;

•

pamiętaj, że pies nie załatwi się w klatce, bo jest to jego posłanie. Nie stresuj młodego psa, trzymając go
w niej dłużej, niż on fizycznie jest w stanie wstrzymać mocz;

•

zapewnij swojemu psu odpowiednio dużą klatkę, by mógł w niej stać i obracać się;

•

postaw klatkę w zacisznym miejscu, ale nie przy kaloryferze, ani na słońcu przy oknie;

•

zadbaj, aby w klatce było psu przytulnie, możesz zasłonić ścianki jakimś materiałem;

•

zostaw psu w klatce zabawkę.
(źródło: www.piesberek.pl)

Czesanie psów

Czesanie kota

Wyczesywanie sierści to ważny zabieg higieniczny.
Dzięki niemu unikniemy wypadania nadmiernej ilości
włosów, pozbędziemy się przykrego zapachu naszego
pupila, nadamy jego sierści ładny, połyskujący wygląd
oraz przyczynimy się do lepszego ukrwienia jego skóry
(wyczesywanie to dla psów i kotów masaż). Zabierając
się do wyczesywania, pamiętaj o kilku ważnych
rzeczach:

Choć wydaje się, że koty bardziej niż psy dbają
o swoją sierść, nie oznacza to, że nie należy
ich wyczesywać. Regularne wyczesywanie
pozwala zapobiec zlizywaniu i połykaniu martwej
sierści, która później kumuluje się w jelitach,
mogąc stać się przyczyną problemów układu
pokarmowego naszego pupila. Pamiętaj o kilku
ważnych wskazówkach dotyczących czesania.
Oto one:

•

Psa czesz min. raz w tygodniu – przy psach o długiej
sierści rób to co drugi dzień.

•

•

Niech to stanie się przyjemnością. Nie krzycz
na psa. Jeśli ucieka, przełóżcie czesanie na inny
moment. Nie szarp kołtunów.

Przekonaj kota do wyczesywania; zróbcie
z tego zabawę i pieszczoty, np. róbcie to
na przemian z głaskaniem.

•

•

Czesz pupila od głowy do ogona i od grzbietu
w stronę brzucha.

Sierść czesz z włosem i pod włos, aby nadać
jej puszystości.

•

•

Wykonuj ruchy „z włosiem”, czesząc psy o długim,
jedwabistym włosiu, natomiast „pod włos”
w przypadku psów o włosiu puszystym, obfitym.

Koty długowłose zacznij czesać od brzucha
i powoli przechodź do tylnych łap.
Rasę maine coone wyczesuj co 2–3 dni.

•
•

Psy o długiej sierści najlepiej czesz wtedy, gdy leżą.

•
•

Myj psa specjalnym szamponem: raz w miesiącu
małe psy; 2–3 razy w roku duże psy.
(źródła: www.napsimtropie.pl
www.e-lecznica.pl www.szarik.pl)

Sfinksy i devon rexy regularnie myj, dobrze
wytrzyj po kąpieli i unikaj przeciągów.
(źródła: http://www.aquaelzoo.pl/
www.e-lecznica.pl)
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Dowiedz się więcej na portalu:

www.idealnyodkurzacz.pl
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