Aljin kotiček

enkrat na dan za 45 minut in še dvakrat ali trikrat za nekaj
minut, da opravi potrebo. Mladički pa potrebujejo mnogo
krajše sprehode – tri mesece star mladiček ima dovolj že
5 minut sprehoda enkrat na dan. Če so sprehodi predolgi,
ti pes to pokaže na različne načine: skače nate, grize
povodec, laja, vleče proti domu ... To pomeni, da je zelo
utrujen in da je skrajni čas za dolg počitek!

Topli, sončni pomladanski dnevi vabijo
k prijetnim sprehodom v naravo. Da bo
sprehod še prijetnejši, s seboj vzemi
svojega štirinožnega prijatelja.

Ali veš? Odrasli psi morajo spati okoli 16, mladički
pa celo 20 ur na dan!
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Udobna oprema je ključ do prijetnega sprehoda.
Ovratnica je za psa neprijetna, zato raje uporabljaj
oprsnico.

Hodi počasi

Na potepu s psom
Prepričana sem, da dobro veš, kako pomembni so sprehodi
za tvojega psa. Na sprehodu lahko skupaj raziskujeta,
opazujeta okolico in se igrata. Z gibanjem na svežem zraku
poskrbiš tudi za to, da tvoj kuža ostane zdrav in se dobro
počuti. Vendar ne pozabi – da bo sprehod prijeten, je treba
upoštevati nekaj preprostih pravil.

Psi morajo biti pogosto pripeti na povodec.
To je pomembno zaradi njihove varnosti
pa tudi zaradi varnosti okolice. Mestno
okolje je zaradi prometnih cest za psa zelo
nevarno, v gozdu ali na travniku pa se kaj
hitro odpravi na potep za zajci, srnami in
drugimi živalmi. Pri tem se lahko izgubi
ali poškoduje, prestrašijo in poškodujejo
pa se tudi živali, ki jih kuža preganja. Ne
pozabi niti, da se nekateri ljudje bojijo psov. Čeprav je tvoj
kuža prijazen, mu ne dovoli, da povoha in pozdravi vsakega
neznanca, ki ga srečaš na sprehodu!

Kam na potep?
Psi radi raziskujejo nove kraje. Enkrat ali dvakrat na teden
se zato skupaj odpravita nekam,
kjer še nista bila. Lahko
obiščeta prijatelja ali
sorodnike, kjer lahko
kuža raziskuje novo
hišo ali vrt. Odpravita
se na drugo stran
vasi, kjer še nikoli
nista bila. S starši se
skupaj odpeljite na
kratek sprehod v gozd,
izlet na morje, na bližnji
travnik ... Vendar ne
pozabi: taki izleti naj bodo
kratki, saj bo pes hitro utrujen.

Udobna oprema

Povodec naj bo čim daljši – najmanj tri metre. Tako bo imel
pes dovolj prostora, da bo lahko raziskoval okolico in se
izogibal stvarem, ki se jih morda boji. Namesto ovratnice
vedno uporabljaj udobno oprsnico. Če pes povleče na
povodcu, ovratnica pritisne na njegov vrat, to pa psa zelo
boli. Vrat si lahko celo poškoduje in ima zaradi tega različne
težave. Z oprsnico lahko preprečiš take težave, sprehodi pa
bodo za psa veliko bolj prijetni.
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Na sprehodu s psom hodi zelo počasi. Tako bo imel tvoj
kuža čas, da prevoha svojo okolico. Ne pozabi – za psa ni
pomembno, kako daleč gre na sprehodu. Pomembno je, da
lahko raziskuje, prevoha vse zanimive kotičke in opazuje
svet okoli sebe. Teka ob kolesu ali rolerjih, dolgih sprehodov
v hribe in neprestanega teka za žogico psi po navadi ne
marajo. Veliko raje imajo počasne, mirne sprehode z veliko
vohljanja.

Ali veš? Psi zelo dobro vohajo. S pomočjo smrčka
izvejo veliko o svetu okoli sebe. Vohljanje po tleh je
za psa tako zanimivo, kot sta zate zanimiva dobra
knjiga ali film!

Sprehod naj bo kratek
Pes potrebuje sprehod vsak dan, vendar se tudi zelo hitro
utrudi. Za odraslega psa je dovolj, da ga na sprehod pelješ

Gost promet, množice, hrup ... vse to je za psa zelo
neprijetno. Izogibaj se sprehodom v centru mesta in
na krajih, kjer je veliko drugih psov in ljudi. Raje se
odpravita na potep v naravo.
Alja Willenpart
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