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v poletni vročiniPrevidno
Poletje je tu, z njim pa visoke temperature. Ker je čas počitnic, imaš 
najbrž nekaj več časa za svojega hišnega ljubljenčka. Vreme je odlično 
za sprehode v naravi ali igro na vrtu. Vendar previdno – živali visoke 
poletne temperature prenašajo slabše od nas.

Kako se hladijo živali?
Ko nam je vroče, se tudi potimo. Tako naše telo skrbi za 
ohranjanje telesne temperature – s potenjem se ohlajamo. 
Živali pa se ohlajajo drugače. Psi na primer hitro dihajo in 
jezik molijo iz gobca, pravimo, da sopejo.

Znaki toplotnega udara:
• hitro, oteženo, glasno dihanje

• temno rdeče in lepljive dlesni

• gosta slina

• žival ne more vstati

• žival je videti zmedena, pri hoji se opoteka

Živali v vročih poletnih dneh nujno potrebujejo 
senco, kamor se lahko umaknejo. Ves čas naj imajo 
na voljo svežo vodo za pitje. Nikoli jih ne puščamo 
zaprtih v vročem avtomobilu!

Podgane, miši in drugi glodavci so po naravi nočne 
živali. Ponoči so aktivne, podnevi pa spijo. To pomeni, da 
so prilagojene na življenje v hladnejših temperaturah in 
da se ne počutijo dobro na močnem soncu.
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Mačke se v vročini 
pogosteje umivajo.  
Ko njihova slina hlapi  
s kožuha, se hladijo. 
Podgane pa za hlajenje 
uporabljajo svoj dolgi rep, 
skozi katerega izgubljajo 
odvečno toploto.

Vendar vse to v visokih temperaturah ni dovolj. Kadar je 
živalim vroče, za ohladitev poiščejo tudi hladne kotičke  
v svoji okolici. Ležijo na primer na mrzlih ploščicah ali 
betonu, na vrtu skopljejo luknjo in se uležejo na hladno 
zemljo, čofotajo po hladni vodi ali pa se preprosto 
umaknejo v senco.

Aktivnosti, ki niso 
primerne za vroče dni
Živali torej visoke temperature 

prenašajo slabše od ljudi. To 
pomeni, da so visoke temperature 

lahko zanje kaj hitro nevarne. 
Pomembno je, da se v vročih poletnih 

dneh izogibaš nekaterim aktivnostim, pri katerih se žival še 
dodatno segreje.

Sem spadata na primer tek ter metanje žogic, palic in 
drugih igrač. Že nekoliko daljši sprehodi so lahko za psa 
nevarni. Na sprehod se zato odpravimo v hladnejšem delu 
dneva, to je zelo zgodaj zjutraj ali pa zelo pozno zvečer. 
Podnevi pa se odpravimo le na kratke izhode za opravljanje 
potrebe. Če pes živi v pesjaku, pa ga je poleti bolje  
preseliti v hišo.

Paziti pa je treba tudi na druge živali. Mačke, ki živijo zunaj, 
nujno potrebujejo varno in hladno zavetje pred vročino. 
Drugih manjših živali, na primer kuncev, podgan in dihurjev, 
v vročih poletnih dneh prav tako ne smemo voditi na sonce. 

Poskrbi za osvežitev!
Tako kot mi radi čofotamo po vodi in jemo sladoled, tudi 
živalim paše poletna osvežitev. Med najzabavnejšimi je 
gotovo bazenček. Psu ga lahko pripraviš kar na vrtu –  
v večjo posodo ali plastičen peskovnik (odvisno, kako velik 
je pes!) s starši nalijte nekaj centimetrov vode in pustite 
psu, da se namaka in igra v njej. Bazenček pa imajo rade 
tudi druge domače živali. Glodavcem in drugim manjšim 
živalim ga lahko nastaviš kar v kletko ali na tla. Pazi le, da 
tla prej prekriješ z veliko brisačo. Bazenček za majhne hišne 
ljubljenčke naj bo zelo nizek in tudi vode vanj natoči le 
centimeter ali dva.

Pomembno 
Živali nikoli ne sili, da gre v vodo. Plavanje je zabavno 
le, če se tvoj ljubljenček sam odloči, da bo skočil  
v bazen, potoček ali morje!

Kaj je  
toplotni udar?
Do toplotnega udara 
pride, ko je živali 
prevroče in se ne more 
ohladiti. Od tega lahko 
tudi pogine.  
Če pri svojem 
ljubljenčku opaziš 
znake toplotnega 
udara, ga takoj 
premakni v senco in 
pokrij z mokro brisačo. 
S starši ga nato hitro 
odpeljite k veterinarju.

Skupaj s starši svojemu 
ljubljenčku lahko pripraviš 
tudi živalski »sladoled«. 
Banano ali drugo sadje 
narežite na koščke in jih 
zmrznite. Zmrznjene nato 

ponudi svojemu ljubljenčku.


