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Šolsko leto se končuje in misli ti gotovo
že bežijo k počitnicam. Ko razmišljaš o
počitnicah, ne pozabi na svojega hišnega
ljubljenčka!

Bolje, da ostanem doma
Za nekatere ljubljenčke je bolje in varneje, da ostanejo
doma. Mednje spadajo na primer ribe, plazilci in ptice.
Včasih pa to velja tudi
za manjše sesalce,
pse in mačke, saj
jim na počitnicah
ne moremo vedno
zagotoviti primernih
bivalnih razmer. Hišni
ljubljenčki se ne
znajdejo brez naše
pomoči, zato je treba
poskrbeti za varstvo.
Najbolje je, da se za to dogovorimo s prijatelji ali sorodniki.
Te naši ljubljenčki običajno že poznajo. Našo odsotnost
bodo bolje prenesli pri
nekom, ki ga že poznajo,
kot pri popolnem
neznancu. Če je le
mogoče, naj se
prijatelj preseli
v naš dom ali pa
žival odpeljemo k
prijatelju. Tako bo
lahko za tvojega
ljubljenčka skrbel, kot
bi bil njegov.

Živalim je pogosto tudi hitreje vroče kot ljudem. Poskrbeti
je treba, da v avtu ni prevroče in da žival ni neposredno
izpostavljena soncu. Pes mora biti med vožnjo pripet na
oprsnico in varnostni pas ali pa naj potuje v potovalnem
boksu. Ta mora biti dovolj velik, da se pes lahko v njem
uleže, usede in obrne.

Živali potrebujejo več kot le hrano in vodo.
Potrebujejo tudi človeško družbo. Zato ni dovolj, da
naši prijatelji ali sorodniki samo enkrat ali dvakrat na
dan nahranijo našega ljubljenčka. Najbolje je, da ga
med našo odsotnostjo vzamejo k sebi.

Vzemi me s seboj!
Predvsem pse lahko brez večjih težav vzamemo skoraj
kamorkoli, celo na letalo. Vendar je vožnja z letalom za psa
lahko zelo neprijetna, zato je na počitnice s psom bolje
odpotovati z avtom. Pri tem ne pozabi, da med vožnjo tudi
pes potrebuje počitek. Postanek je dobro narediti na dve ali
tri ure, da se ima pes možnost odžejati, opraviti potrebo in
se na kratko sprehoditi.

Premisli, kje bo žival prebivala, če jo vzameš s seboj na počitnice. V apartmajih lahko živalim uredimo
podobno bivališče, kot ga imajo doma. Če bomo na počitnicah spali v prikolici ali šotoru, poskrbimo, da bo
imela žival varno in predvsem hladno zavetje. V šotorih in prikolicah lahko za živali hitro postane prevroče!
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Hišni ljubljenčki so naši družinski člani. Prav je, da so
vključeni v naše vsakdanje aktivnosti in da jih imamo v mislih
tudi, ko načrtujemo izlete in počitnice. Vse več je destinacij,
kamor lahko s seboj vzamemo tudi žival. Prav je, da najprej
pomislimo na tiste kraje, kamor gre naš ljubljenček lahko
z nami. Včasih pa to na žalost ni mogoče. Veš, kaj narediti
v takem primeru?

Pasji hotel
Za pse obstaja veliko različnih pasjih hotelov. Tja lahko
odpeljemo psa, kadar potrebujemo varstvo zanj – včasih le
za nekaj ur, včasih pa za več dni. Vendar ni vseeno, kje biva
naš ljubljenček in kako je zanj poskrbljeno. Pasji hotel je
treba skrbno izbrati.
Ko izbiraš pasji hotel, se pozanimaj, kako bodo tam
skrbeli za tvojega psa. Pomembno je, da tvoj ljubljenček
v hotelu živi podobno kot doma: če je doma vajen bivanja
v stanovanju, naj tudi v hotelu prebiva in spi v stanovanju
skupaj z oskrbniki. Dobro je, da tudi v hotelu dobi enako
hrano, kot jo ima na voljo doma. Prav tako je bolje izbrati
hotel, kjer
prebiva malo
psov. Tako se jim
oskrbniki lahko
bolj posvetijo.
Poleg tega
naši štirinožci
običajno niso
vajeni živeti
v zelo velikih
skupinah. V
manjši skupini
psov se bodo
bolje počutili.

Ne vem, da prideš nazaj!
Ne pozabi – tvoj ljubljenček ne ve, da se boš že čez nekaj
dni vrnil ponj! Selitev v hotel ali k prijateljem je lahko zato
zanj neprijetna. Izkušnjo mu olajšaš tako, da hotel ali drugo
varstvo z njim večkrat obiščeš za krajši čas. Med kratkimi
obiski se bo lahko dobro spoznal z novim okoljem, oskrbniki
in drugimi psi, ki prebivajo v hotelu. Tako bodo tudi »pasje
počitnice« minile bolj prijetno in tvoj štirinožec bo lažje
počakal na tvojo vrnitev.
Alja Willenpart
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