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Zima je čas, ko naravo 
prekrije bela snežna odeja. 
Ljudje nekaj več časa 
preživimo doma na toplem, 
ko pa se odpravimo ven, 
poskrbimo, da smo toplo 
oblečeni in obuti. Uživamo 
tudi v sankanju, smučanju, 
drsanju in drugih zimskih 
aktivnostih. Kaj pa na sneg 
in mraz pravijo živali?

Ljudje se pred zunanjimi temperaturami in vremenskimi 
pojavi zaščitimo z oblačili. Poleti so zaradi vročine ta tanjša, 
pozimi pa se skrbno zavijemo v bundo, šal, kapo in rokavice, 
da nas zunaj ne zebe. Živali se prilagajajo nekoliko drugače. 
Nekatere se pred zimo skrijejo na toplo in jo kar prespijo. 
Mnoge ptice odletijo v tople kraje. Sesalci dobijo zimski 
kožuh, njihova dlaka postane debelejša in daljša, da jih bolje 
ščiti pred nizkimi temperaturami.

Med sesalce spadata tudi domača mačka in pes. Če imaš 
katero od teh živali doma, veš, da se njihova dlaka pozimi 
nekoliko spremeni in postane bolj gosta. Vendar to še ne 
pomeni, da jih pozimi ne zebe.

Aljin kotiček

Dlaka živali ščiti tako pred vročino kot pred mrazom!

Sneg in
živali

Ne pozabi! Nekatere 
živali ne marajo mraza, 
snega in dežja. Če ne 
želijo ven, prosti čas  
raje preživite skupaj  
v stanovanju!

Razpokane in suhe blazinice na nogah so za psa 
zelo neprijetne in boleče. Poskrbi, da bodo tačke 
zdrave, brez ran in razpok!

da so na toplem, kjer je gosta zimska dlaka povsem odveč! 
Njihovo telo se zato ne pripravi dobro na nizke zimske 
temperature.

Za mraz so bolj občutljivi tudi kratkodlaki psi, mladički in 
starejše živali. Poskrbi, da bo tvoj pes na vsakem zimskem 
sprehodu nosil plašček, v katerem mu bo toplo in se bo 
dobro počutil. Primeren plašček ne pokrije le pasjega hrbta, 
ampak tudi celoten spodnji del trupa. Poleg tega mora biti 
mehak in udoben. 

Na sprehod v plaščku
V naravi živali živijo zunaj. Tam se temperature skozi 
leto počasi spreminjajo in tako živalsko telo ve, kdaj 
bo potrebovalo več dlake za hladne dni. Njihov kožuh 
postopoma postaja gostejši. Ker so psi naši družinski člani, 
večino časa preživijo z nami v hiši ali stanovanju. To pomeni, 

Pazi na tačke!
Ljudje svoje podplate pred snegom zaščitimo s toplimi 
zimskimi čevlji, psi pa imajo na voljo samo svoje tačke. Te so 
pokrite z dlako, blazinice pa z debelo kožo. Vendar mraz, 
sneg in sol, s katero pozimi posipamo ceste in pločnike, 
tačkam lahko škodujejo. Po vsakem sprehodu zato svojemu 
kosmatincu z vodo operi tačke. Zaščitiš jih lahko tudi tako, 
da jih trikrat na teden namažeš s kremo.

Če tvoja žival živi zunaj, poskrbi tudi, da bo imela ves čas 
na voljo pitno vodo. Ta pozimi hitro zmrzne in je živali ne 
morejo piti. Najbolje je, da je voda na voljo kar v toplem 
hlevu, kurniku ali hišici.

Ptičja hišica
Ptice si znajo tudi pozimi same poiskati hrano. Vseeno jim 
pri tem lahko pomagamo tako, da v ptičjo hišico nastavimo 
semena, oreščke in sadje. Tako bodo z našo pomočjo lažje 
preživele zimo. Vendar pozor! Če se odločiš pozimi hraniti 
ptice, jih moraš hraniti vsak dan. Ptice se namreč naučijo, 
da hrano vedno najdejo v krmilnici, zato je ne iščejo nikjer 
drugje. Če hranjenje prekinemo, lahko ogrozimo njihovo 
življenje!

Toplo zavetje  
za hladne dni

Če tvoja mačka živi zunaj, 
poskrbi, da ji bo tudi v 

mrzlih zimskih mesecih 
toplo. To lahko narediš 

tako, da ji zunaj 
postaviš mačjo 

hišico. Ta je lahko 
čisto preprosta, 
narejena iz 
kartona ali lesa 
in obložena s 

stiroporjem. Vanjo 
daj dekice ali slamo, da 
se bo mačka lahko grela, 
škatlo pa postavi pod 
streho in dvignjeno od tal. 
Še bolje pa je, če se lahko 
mačka greje kar pri tebi v 
stanovanju!
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