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Večina živali se rada nastavlja sončnim žarkom,
a paziti moramo, da se ne pregrejejo.

Vožnja naj bo varna,
živali pa nikoli ne
puščajmo samih v vozilu.
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Zbiranje
papirja
za živali
Prihodnjo soboto, 4. julija, Društvo za
zaščito živali Ljubljana vabi na 25. akcijo zbiranja starega papirja za pomoč
živalim. Dogodek bo tudi tokrat pred
Centrom Interspar Vič v Ljubljani med
8. in 18. uro. Poleg papirja bodo veseli
še opreme oziroma potrebščin in hrane za živali (odeje brez polnila, rjuhe,
brisače, posodice, igrače, povodci,
oprsnice, plenične podloge, mleko za
mačje in pasje mladiče, hrana za pse
in mačke, sredstva za zatiranje bolh in
klopov ter notranjih zajedavcev, razkužila, rokavice za enkratno uporabo,
sanitetni material in zdravila). Vse naj
bo čisto in uporabno.

Ormoške
lagune in
Natura 2000

Evropska komisija je projektu obnove habitatov v Naravnem rezervatu
Ormoške lagune letos podelila
posebno priznanje. Uvrstila ga je
namreč med finaliste nagrad natura
2000 (natura 2000 award). Ob bok
našemu rezervatu je v kategoriji
varstvo narave postavila še sedem
projektov iz vse Evrope. Ker o najboljšem projektu odločamo ljubitelji
narave, Društvo za opazovanje in
proučevanje ptic Slovenije vabi na
spletno stran ptice.si, kjer lahko
glasujemo za našo znamenitost,
eno najpomembnejših gnezdišč in
selitvenih postajališč za vodne ptice
v Sloveniji.

Bi me posvojili?

Pripravljeni

na vročino?
Poskrbimo, da
bodo sončni in
topli meseci, ko
smo s svojimi
ljubljenčki še
posebno radi na
prostem, tudi
za njih varni in
prijetni
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oletje večini živali ugaja in se z
veseljem nastavljajo sončnim
žarkom, a pogosto se temperature lahko povzpnejo kar
krepko nad 30 stopinj Celzija, zato
moramo paziti, da se ne pregrejejo.
Zelo pomembno je, da imajo ves čas
na voljo senco in zadostno količino
sveže vode. Sprehode in aktivnosti
prilagodimo oziroma prestavimo v
zgodnje jutranje ure ali na večer, ko
se nekoliko ohladi. Preden se odpravimo ven, je vedno priporočljivo
preveriti tudi temperaturo sprehajalne površine, saj se, še posebno asfalt,
poleti lahko tako segreje, da lahko
povzroči opekline blazinic. Če so tla
prevroča za notranjo stran našega
zapestja, so prevroča tudi za stopala
naših živali.

Preprečite toplotni udar

Toplotni udar je posledica čezmernega dviga telesne temperature,
ki lahko nastane zaradi prevelike telesne aktivnosti pri visokih temperaturah ali zaradi čezmerne izpostavlje-

nosti vročini (v vozilu, na prostem
brez zadostne sence in pitne vode).
Še posebno ogrožene so kratkogobčne pasme. Tipični klinični znaki so
močno sopenje, iz gobca viseč jezik,
čezmerno slinjenje, oteženo gibanje,
blede in suhe dlesni, lahko tudi bruhanje in nezavest. V najhujših primerih pregrevanje telesa lahko vodi
v odpoved organov in smrt. Žival z
znaki toplotnega udara je treba takoj
premakniti v senco, ji ponuditi svežo
vodo, jo začeti postopoma ohlajati in
poiskati veterinarsko pomoč.

Ne puščajte jih v avtu

V vročih poletnih mesecih se je
vožnji ljubljenčka najbolje izogibati
oziroma jih prevažamo v klimatiziranih vozilih, s seboj pa moramo
vedno vzeti dovolj vode. V parkiranem avtomobilu se temperature že v
nekaj minutah lahko tako dvignejo,
da so nevarne za zdravje in lahko
ogrozijo življenje, zato se puščanje živali v vročem avtu lahko
tudi kaznuje.

Piki čebel, ugrizi kač

Toplo vreme ugodno vpliva
tudi na življenje drugih živali, kot
so kače in žuželke, ki jih je v tem
letnem času v naravi kar precej.
Če vidimo ali posumimo, da je
ljubljenčka ugriznila kača, je treba
nemudoma poiskati veterinarsko
pomoč. Piki žuželk, kot so čebele
in ose, lahko povzročijo bolečino,
srbež in oteklino prizadetega predela, včasih pa se lahko pojavi alergijska reakcija. Še posebno nevarni
so piki v predelu ustne votline, grla
in žrela, saj je zaradi otekline lahko
oteženo dihanje, v tem primeru
moramo žival čim prej odpeljati k
veterinarju.
* Katja Zdovc je dr. vet. med.            
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Zdrava, čistoče vajena muca nujno
potrebuje nov notranji dom, saj
lastnik zanjo ne more več skrbeti.
Telefon: 040-736-770.
Več oglasov si lahko ogledate
v četrtkovih Slovenskih novicah,
ki izidejo 2. julija.

Žival z znaki toplotnega udara je
treba takoj premakniti v senco,
ji ponuditi svežo vodo, jo začeti
postopoma ohlajati in poiskati
veterinarsko pomoč.

Da bi se izognili
dehidraciji, naj
imajo ljubljenčki
vedno na voljo senco
in svežo vodo.

2.

Če so tla prevroča za notranjo
stran našega zapestja, so prevroča
tudi za stopala naših ljubljenčkov.
V poletnem času se
poveča možnost pikov
čebel in drugih insektov.
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Če je žival pičila žuželka v predelu
ustne votline, grla in žrela ali jo je
ugriznila kača, moramo čim prej
k veterinarju.

