Nušin kotiček

Kljub nevarno visokim temperaturam pa je lahko poletje prava
dogodivščina. Začneš jo lahko tako, da psa naučiš prinesti povodec.

Pasje

Povodec:

1. P su nekajkrat nadeni povodec. Vsakič izreci besedo »povodec«.
2. Med igro vrzi povodec in ukaži psu: »Prinesi povodec!« Če tvoj pes še ne pozna ukaza
»prinesi«, pobrskaj po literaturi o vzgoji psov in ga nauči prinašanja predmetov.

Kaj tvoj kosmatinec najraje počne poleti?
Poskrbi za najboljše možne skupne
poletne dogodivščine, ne da bi vaju pri
tem ogrožala vročina.
Prvi namig naj (p)ostane pravilo: za sprehod in igro na
prostem si vzemita čas zgodaj zjutraj in pozno zvečer. Psi
so namreč veliko bolj občutljivi za visoke temperature kot
človek, saj se ne hladijo s potenjem. Ko je nam vroče, je
lahko zanje vročina že usodna.

z besedami: »Prinesi povodec!« Po potrebi mu nekajkrat pomagaj in ponudi povodec.

4. K o pes samostojno zgrabi in prinese svoj povodec, ga takoj navdušeno nagradi – pelji ga
na sprehod.

5. P onovita vajo vsako jutro in večer, da se na vsak sprehod odpravita popolnoma navdušena.

Kaj je vročinski udar?

Tarča

Večina psov dobro prenaša temperature do 20 °C.
Zadrževanje na soncu ali v razgretem avtomobilu pri
višjih stopinjah lahko vodi v vročinski udar, ki je za žival
nemalokrat tragičen.

1. N
 a tla pred psa postavi košček kartona. Ko se začne pes zanimati

zanj (ga ovohava, se ga dotakne s taco), ga pohvali in takoj nagradi
s priboljškom.

2. U
 čenje stopnjuj tako, da psa nagradiš le, ko se tarče dotakne s taco.
3. K o bosta napredovala, pred psa postavi različne vrste tarč (knjigo,

Poleti so v največji nevarnosti kratkogobčne
pasme, mladi in starejši psi.

pokrovček, škatlico, čevelj, dlan), pokaži nanje in ga spodbujaj tudi
z ukazom: »Tap!«

4. N
 e pozabi na pohvale, priboljške in veselje.

Med poletnim popoldanskim sprehodom se nam pes
mogoče ne bo zdel utrujen ali omotičen, a se lahko kaj
kmalu zgodi, da začne močno sopsti in mu zmanjka moči
za nadaljevanje poti. Znaki vročinskega udara so še živo
rdeč jezik in dlesni, pes pa lahko tudi bruha in v skrajnem
primeru izgubi zavest.

Kaj moraš storiti ob vročinskem udaru?

Ne glede na to, ali je pes v notranjih prostorih ali na
dvorišču, mora imeti ves čas na voljo svežo pitno vodo.
Poleg sence moramo psu zagotoviti tudi primerno podlago,
ki se ne segreje pretirano (npr. blazina ali lesena plošča),
prav pa nam bo prišla tudi mokra brisača.
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•P
 sa TAKOJ umakni z vročine oziroma
neposrednega sonca.
•P
 ostopno ga začni ohlajati z vlažno brisačo, v
hujših primerih mu s hladno vodo polivaj tačke.
•P
 su ponudi hladno vodo.
•P
 okliči veterinarja in si čim prej zagotovi
prevoz do veterinarske postaje, saj se lahko
posledice vročinskega udara pokažejo nekaj ur
ali celo dni pozneje.
• Z apomni si: psa nikoli ne puščaj zaprtega v
avtomobilu, tudi z odprtimi okni ne.
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poletje?

3. P ovodec postavi na običajno mesto (košara, nižja polica ipd.). Pokaži nanj in spodbujaj psa

Poišči me!

1. P su z navdušenjem in smehom pokaži, da bosta počela
nekaj zelo zabavnega!

2. Č
 e pes še ne pozna ukazov »sedi« oziroma »prostor«,

ga najprej nauči osnov. Igra skrivalnic se namreč začne
s tem ukazom.

3. K o pes obstane na mestu, odidi iz sobe ali za vogal na

dvorišču, nato pa navdušeno zakliči: »Poišči me!« Ko te
pes najde, ga pohvali in nagradi s priboljškom.

4. V ajo ponovita tako, da se skriješ nekam, kjer te pes

ne bo takoj našel. Ko ga pokličeš in te najde, ga spet
pohvali in nagradi.

5. Igro nadaljujta na prostem in lahko se zaneseš na to,

da te bo pes z izvrstnim vonjem in sluhom prav gotovo
vedno našel. Ne pozabi pokazati svojega veselja in vedno
nagradi svojega prijatelja!

Če se s svojim psom odpraviš na morje, bo obema v
veselje, če ga naučiš plavati. Najbolje bo, da se tega
lotita ob pomoči staršev, saj je varnost vedno na prvem
mestu. Veliko poletnih užitkov s pasjim prijateljem ti
želim!
Nuša Ema Miklavec
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