Aljin kotiček

v poletni

v ro č i n i
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S psi se tudi nikoli
ne sprehajamo po
vročem asfaltu ali
betonu. Ne pozabi
– mi nosimo čevlje,
pasjih tačk pa nič ne
ščiti pred vročimi
tlemi. Če hodijo po
razgretih površinah,
se lahko opečejo. Za
prijeten sprehod se
raje odpravimo v gozd
ali v bližino vode, kjer
je nekoliko hladneje.

Senca in umik pred vročino

Psi se hladijo z dihanjem skozi usta. Na ta način ne
izgubijo veliko toplote, zato jim je v poletnih dneh
mnogo bolj vroče kot ljudem!

Vročino še posebej slabo prenašajo nočne živali, kot so na
primer podgane in drugi mali glodavci. Soba s kletko naj bo
zato vedno hladna. Ponoči jo dobro prezračimo, podnevi
pa z zavesami preprečimo, da bi se preveč segrela. Kletke
nikoli ne postavimo na sonce.

Poletje je pred vrati. Prinaša obilico sonca in visoke
temperature. Ljudje smo topla oblačila že zamenjali
za kratke hlače in lahke majice, živali pa se z vročino
spopadajo malo drugače.

Podgane se hladijo tako, da
topla kri zaokroži po žilah
v dolgem repu in se ohladi.

Če imaš doma psa, si verjetno že opazil, da je njegov
kožuh poleti drugačen kot pozimi. Enako je pri drugih
domačih in divjih sesalcih. Na poletno vročino se
pripravijo tako, da zamenjajo dlako. Ta je poleti manj
gosta, krajša, včasih celo nekoliko drugačne barve kot
pozimi. Vendar kljub temu veliko živali ne prenaša dobro
visokih temperatur. Poleti moramo biti zato še posebej
previdni pri oskrbi hišnih ljubljenčkov, na pomoč pa lahko
priskočimo tudi divjim živalim.
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Nekatere živali
se rade sončijo

Potovanje z živaljo
Če se z živaljo odpravljamo na pot, moramo zagotoviti
hlajenje avtomobila. Prav tako nikoli ne pustimo živali
zaprte v ugasnjenem avtomobilu, niti za trenutek ne! Tudi
če je avto parkiran v senci, temperatura v njem zelo hitro
naraste. Že v nekaj minutah lahko žival doživi vročinski
udar, ki je lahko smrtno nevaren. Ko zapustimo avto, vedno
vzamemo žival s seboj in se z njo umaknemo v senco.

Pitna voda naj bo
vedno na voljo
Zelo pomembno je, da imajo
vse živali ves čas na voljo
svežo vodo. Ni dovolj, da je
posoda za vodo polna. Poskrbeti
moramo, da je voda sveža, zato
jo zamenjamo večkrat na dan. Vodo
pa lahko nastavimo tudi divjim živalim, ki obiskujejo naše
vrtove ali balkone. Posodice nastavimo na miren kraj, kjer
divjih živali ne bomo motili pri pitju.

Zavetje pred vročino potrebujejo tudi živali, ki živijo
zunaj. Psi včasih radi kopljejo luknje v zemljo in se uležejo
vanje, da jim je tako manj vroče. Nastavimo jim lahko tudi
bazenček. Enako velja za vse domače živali – kravam,
konjem, kokošim in drugim živalim moramo na paši prav
tako omogočiti umik v senco. Poiščejo jo lahko v grmovju ali
med drevesi, zavetje pa jim lahko tudi zgradimo.

Na sprehodu s psom
Poleti se s psom sprehajamo zgodaj zjutraj in pozno
zvečer. V najhujši vročini skupaj raje poležavamo v senci
in opazujemo naravo. Poletni sprehodi s psom naj bodo
nekoliko krajši kot običajno. S seboj imejmo vedno svežo
vodo zase in za psa.

Temperatura
zunaj
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Obstajajo tudi živali, ki so jim
visoke temperature všeč. To
so različne kače, želve in drugi
plazilci. Te živali v hladnejšem
delu leta običajno živijo v
terarijih, saj jim samo tako lahko
zagotovimo primerne razmere za
življenje. Poleti, ko so temperature
višje, pa jim lahko ustvarimo bivališče tudi na
prostem in jim omogočimo sončenje na svežem zraku.

Ne pozabi! Ko nam je vroče, je živalim verjetno še bolj.
Poskrbimo, da se bodo dobro počutile tudi poleti.
Alja Willenpart
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