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A felelős állattartók magazinja
akTuális

Hogyan Hűtsd le kimelegedett 
kutyádat

Ha kint az udvaron, kertben lakik ku-
tyánk, nagyon figyeljünk arra, hogy hűvös-
árnyékos helyre mindig legyen alkalma 
behúzódni. Előfordul, hogy ha talál erre 
alkalmas helyet, akkor ásni fog egy szép 
nagy gödröt magának, majd bele fekszik. 

Ne bántsuk ezért, nagyon ügyesen segíte-
ni próbált magán.  Naponta többször ad-
junk friss, de nem hideg vizet. Ha szereti 
a vizet, a legmelegebb órákban óvatosan 
le is önthetjük. Először egyre vizesebb 
ruhával töröljük át, nehogy megijedjen a 
nyakába zúduló víztől.

A lakásban tartott kutyákkal könnyebb, ők 
mindig szem előtt vannak.

Nagyon fontos a séta idejének megválasz-
tása. Kora reggel és késő este szánjunk 
időt hosszú sétára, napközben a lehető 
legrövidebb időt töltsön a kutya az utcán, 
akkor is kerüljük a követ, betont.

Egy ilyen kánikulai napon, ha mégis van 
kedve kedvencünknek hancúrozni, vi-
gyázzunk, hogy semmit ne igyon mielőtt 

Végre itt a nyár és vele együtt a kánikula. Ilyenkor néhány dologra figyel-
nünk kell, különösen, ha még kölyökkorban van kedvencünk. A hosszan 
tartó nagy melegben könnyen kaphat hőgutát. 

A folyó víz a legjobb megoldás Nagy melegben ez is megoldás lehet
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pihent volna. Még az állott víztől is meg 
tud fázni, torokgyulladást kaphat, köhög-
het napokig.

Ilyenkor kutyánk étvágya is nagyon le-
csökkenhet. Igyekezzetek a kora regge-
li és a késő esti időben etetni. Főleg a 
kölyköknél előfordul, hogy a déli evést 
kihagyják. Ha láthatóan csak melege van 
és nem beteg, ne erőltessétek, majd visz-
szajön az étvágya.

Nagyon szerencsés az a kutyus és gazdá-
ja, akinek alkalma van olyan helyre men-
ni, ahol úsztatni, fürdetni lehet a kutyát. 

Ilyenkor is legyünk nagyon óvatosak. A fel-
hevült kutyát először pihentessük a par-
ton, ugyanolyan egészségügyi szabályok 
vonatkoznak erre, mint az ember meg-
gondolatlan vízbe ugrására. Ha megérke-
zünk a vízpartra, egy kevés séta, pihenés 
után jöhet a nagy hancúrozás. A kutyák 
általában ösztönösen tudnak úszni, ha 
nem, hamar rájönnek, hogyan kell. Ha 
nem akar a vízbe menni, ne erőltessük, 
menjünk előre a kedvenc játékával, hív-
juk, játszunk és kissé távolodjunk. Előbb-
utóbb utánunk jön.

Fölösleges mindenféle betegségtől félte-
ni, egy kötőhártya gyulladásnál, kétnapos 
hasmenésnél nagyobb baj nem lesz. Vi-
szont kutyánknak nagyon boldog órákat 
szerzünk.

Minden nyáron áldozatul esik néhány ku-
tya az utazásnak. Megtörténhet, hogy egy 
kánikulai napon kell nyaralni indulnunk 
vele, esetleg kiállításra visszük.

Ha az autó nem légkondicionált, akkor 
többször álljunk meg néhány percre. Le-
gyen velünk víz és törölköző. Lehet, hiába 
kínáljuk, inni nem fog. De nedves törölkö-
zővel hűtsük le testét, hiszen ő nem tud 
izzadni, csak nyelve felületén képes páro-
logtatni. Ezért liheg, ha melege van.

Az autóban ne hagyjuk egyedül. Ha mégis 
muszáj, akkor árnyékba parkoljunk, húz-
zuk le az összes ablakot annyira, hogy a 

résen a feje ne férjen ki. Így a levegő jár a 
kocsiban. Ez is csak a lehető legrövidebb 
ideig tartson.

Ha előfordul olyan felelőtlen gazda  - saj-
nos előfordul – aki otthagyja kutyáját a 
bezárt autóban, akkor, ha nem kapott sze-
gény hőgutát, nem biztos, hogy túléli az 
életmentést. Ilyenkor nem szabad enged-
ni, hogy a forró betonra a napra ugorjon 
ki az autóból, mert megéghet a mancsa. 
Nem szabad rögtön itatni. Árnyékba fek-
tessük, borogassuk, hogy lassan hűljön le.

Ha ezeket az alapvető szabályokat betart-
juk, nem lehet nagy baj. Így még sok szép 
hosszú, forró nyarunk lehet együtt.

forrás: haziallat.hu
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mindent a szívférgességről 

Sajnos a klímaváltozással, a felmelege-
déssel hazánkban is megjelent és egyre 
nagyobb számban fertőz a szívféreg. Pon-
tosabban a vérszívók, ugyanis ők terjesz-
tik ezeket a fonálférgeket. Mint minden 
betegségnél, fertőzésnél, itt is kiemelt 
fontosságú a megelőzés, és a korai fel-
ismerés a sikeres gyógyulás érdekében. 
Dr. Halász Nóra állatorvos írásából meg-
tudhatunk mindent, amit a szívférgesség 
tüneteiről, megelőzéséről, a gyógyításáról 
tudni kell. Kiderül az is, milyen módon ve-
szélyes ránk, emberekre ez a fertőzés.

Kutyák szívférgessége
A ragadozók szívférgességét a Dirofilaria 
immitis nevű fonálféregfaj okozza. A féreg 
kifejlett egyedei átlagosan 12-30 cm hosz-
szúak, főként a szívben és a tüdő ereiben 
élősködnek. A betegség korábban jellem-
zően a trópusi, szubtrópusi területeken 
volt elterjedt, hazánkban legfeljebb csak 
ilyen területen nyaraló családok kutyáinál 
diagnosztizálták. Az első itthon fertőződött 
kutyáról 2009-ben számoltak be. Az elmúlt 
2-3 évben ugrásszerűen megnőtt a hazai 
esetek száma. Sok olyan kutya betegedett 
meg vagy bizonyult fertőzöttnek szűrővizs-
gálatokkal, akik nemhogy az ország, de 
sokszor még a település határát sem lép-
ték át. Sajnos a kórokozó már jelen van 
hazánkban is, és mivel súlyos, nem ritkán 

halálos kimenetelű betegséget okozhat ku-
tyánkban, kiemelt figyelmet kell fordítanunk 
az ellene történő védekezésre.

A szívféreg életciklusa
Hogy megértsük, hogy milyen szert, mikor 
és miért alkalmazunk kutyáinknál, érdemes 
ismernünk a szívféreg fejlődési ciklusát. 
Ezen féregfaj természetes gazdája a ku-
tya. A fertőzött kutyában élősködő ivarérett 
nőstény féreg (amennyiben kifejlett hím is 
van az adott gazdában) 0,3 mm nagyságú 
lárvákat, úgynevezett mikrofiláriákat bocsát 
a véráramba. Ezek önmagukban tüneteket 
nem okoznak, a kutyában közvetlenül to-
vább nem fejlődnek, vagyis nem lesz belő-
lük kifejlett féreg. Amennyiben azonban a 
fertőzött állaton egy szúnyog vért szív, és köz-
ben mikrofiláriákat vesz fel, a szúnyog szer-
vezetében a lárvák fejlődésnek indulnak. 

A trópusokról érkezett veszély, a szívférgesség nem játék: halálos kime-
netelű lehet! Elsősorban kutyáinkat érinti a megbetegedés, azonban mi 
emberek is megfertőződhetünk. Ránk azonban nem vár halálos veszély.

A kifejlett szívféreg

Számukra optimális hőmérsékleten két hét 
alatt két vedlésen esnek át, és fertőzőké-
pes, harmadik stádiumú lárvákká fejlődnek. 
Ezt követően, ha a szúnyog vért szív egy 
újabb gazdán (vagy akár ugyanazon), ezek 
a lárvák a szúnyog szájszervein keresztül 
átvándorolnak a gazda szervezetébe. A 
bőr alatti szövetekben, vagy az izomszövet-
ben 2-3 nap alatt negyedik, majd két-három 
(vagy több) hónap után ötödik stádiumú lár-
vává, úgynevezett preadultokká alakulnak. 
Ez utóbbiak a vérárammal a szívbe és a tü-
dőartériákba jutnak, és ott újabb 3 hónap 
alatt ivaréretté válnak, szaporodni kezde-
nek. A szúnyogcsípéstől az ivaréretté válá-
sig átlagosan 6-9 hónap telik el. A kifejlett 
férgek 5-7, vagy akár több évig is élhetnek. 
A kifejlett férgek elsősorban a tüdő verő-
ereiben élnek. Nagyszámú féreg esetén 
a szív jobb kamrájában, a jobb pitvarban, 
és esetleg az ide a test felől vért szállí-
tó gyűjtőérben is találkozhatunk velük. 
A fejlődési ciklusban kulcsszerepet játszik 
a szúnyog. Szúnyog nélkül a mikrofiláriák 
fejlődése megakad. A betegség kutyáról 
kutyára közvetlen érintkezéssel nem terjed, 
a vemhes szuka azonban átadhatja kölyke-
inek a parazitát.

A szívférgek kártétele
A szívférges kutya szervezetében, a férgek 
mechanikai és toxikus kártétele következ-
tében, több szerv is károsodik. A legfőbb 
problémát -  bár a betegségnek szívférges-
ség a neve - nem a szív üregében, hanem a 
tüdőartériákban tartózkodó férgek okozzák. 
A tüdő keringése romlik, állományát kötő-
szövet szövi át, ezzel a légzőfelület csökken, 
a tüdő rugalmatlanná válik. A szívbillentyűk 
elégtelenül záródnak, a jobb szívfél kitágul, 
emellett – a teljesség igénye nélkül - szívbel-
hártya-gyulladás, érelmeszesedés, érszűkü-
let, vérrögképződés jelentkezhet. Gyakran 
károsodik a máj és a vese is.

A szívférgesség tünetei
A fertőzött állatok gyakran tünetmentesek. 
Nagytestű kutya élettartamát és életminő-
ségét nem feltétlenül befolyásolja 2-3 kifej-
lett szívféreg. Enyhébb fertőzöttség esetén 
mérsékelt fáradékonyság, lesoványodás, 
alkalmankénti száraz köhögés, nehezí-
tett légzés, munka- és sportkutyáknál a 
teljesítmény csökkenése fordulhat elő. 
Súlyosabb esetben kifejezett nehézlégzés, 
makacs száraz köhögés, sápadt nyálka-
hártyák, fáradékonyság, hasvízkór, a vég-
tagok vizenyője hívhatják fel a figyelmet a 
betegségre. A súlyosabb tüneteket mutató 
kutyák sajnos gyakran el is pusztulnak rövid 
időn belül.

Szűrővizsgálat
A kutyák fertőzöttségének megállapítására 
rutinszerűen két módszert alkalmaznak. 
Egyrészt a kifejlett, megtermékenyített nős-
tény által a véráramba bocsátott első stádi-
umú lárvákat, úgynevezett mikrofiláriákat 
keresnek a vérkenetben mikroszkópos 
vizsgálattal. Azokban a napszakokban, 
amikor várhatóan nagyobb a szúnyogcsí-A szívférgesség fertőzésének körforgása
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pés valószínűsége, ezek a lárvák kivándo-
rolnak a hajszálerekbe, hogy minél több 
esélyük legyen szúnyoggal találkozni, és 
annak a testében tovább fejlődni. Ezek a 
legnagyobb eséllyel az esti órákban vett, 
hajszálerekből származó vérmintában lel-
hetőek fel. Pozitív vizsgálati eredmény még 
nem feltétlenül jelenti azt, hogy az állat 
szívféreggel fertőzött. Egy rokon faj, a bőr-
férgességet okozó Dirofilaria immitis is ha-
sonló módon fejlődik, és a megtévesztésig 
hasonló küllemű mikrofiláriákat bocsát a 
véráramba. A szívférgesség kimutatására 
rutinszerűen alkalmazott másik módszer 
egy, a kifejlett nőstény szívféregben meg-
található anyag gyorsteszttel történő ki-
mutatása a vérből. Ez a vizsgálat az állator-
vosi laboratóriumok mellett már a legtöbb 
rendelőben is elérhető. A gyorstesztekhez 
mindössze 1-2 csepp vérre van szükség a 
kutyától, az eredmény 10 perc alatt meg-
van. Kétes esetben érdemes lehet más 
gyártó gyorstesztjét is igénybe venni, illetve 
a szívféreg DNS-ét kimutató laboratóriumi 
PCR vizsgálatot végeztetni. Ez utóbbi az el-
érhető legpontosabb, egyben sajnos a leg-
költségesebb vizsgálati eljárás.

Megelőzés
A szívférgesség tipikusan az a betegség, 
amit viszonylag egyszerű megelőzni, míg 
a már megbetegedett állat gyógykezelése 
igen kis százalékban eredményes.

Kölyökkutyák esetében legkésőbb nyolc 
hetes életkorban meg kell kezdeni a véde-
kezést. Az első kezeléshez képest fél évre, 
azt követően pedig évente ajánlott szű-
rővizsgálatot végezni ezeken a kutyákon. 
A 7 hónapos kor feletti kutyák esetében 
(amennyiben azoknál korábban nem alkal-
maztak szívférgesség megelőzésére alkal-
mas szereket) a védekezés megkezdése 
előtt szűrővizsgálatot kell végezni, és azt fél 
év múlva, majd évente egyszer ismételni.
Hogyan védekezhetünk a szívférgesség 
ellen? Jó ötletnek tűnhet a szúnyogok tá-
voltartására alkalmas szerekkel kezelni a 
kutyát, hiszen ha nincs csípés, nincs szív-
férgesség.  Azonban az ilyen rácsepegtető 
oldatoknak és nyakörveknek csak bizonyos 
szúnyogfajok ellen van bizonyítottan meg-
bízható hatása, illetve egyes fajok ellen az 
átlagosnál jóval rövidebb ideig hatnak (így 
például akár 2 hetente szükséges lenne 
spot-onnal kezelni a kutyánkat). Nem ala-
pozhatjuk kizárólag ezekre a szívférgesség 
elleni védekezést, azonban kiegészítő ke-
zelésként érdemes őket alkalmazni.
A megelőzés alapvető szerei mind a lárva-
ölő tulajdonsággal bíró makrociklikus lak-
tonok csoportjába tartoznak.  Ilyenek a ha-
zánkban rácsepegtető oldat formájában 
elérhető moxidectin és selamectin, vala-
mint a milbemicin-oxim tartalmú tabletták. 
Megfelelő alkalmazás esetén ezek a sze-
rek jó hatékonyságúak és biztonságosak. 
(A kutyákra törzskönyvezett készítmények 
- előírásszerű alkalmazásuk, adagolásuk 
esetén - biztonságosnak bizonyultak MDR-
1 defektussal élő kutyák esetén is.)
Akár spot-onról (rácsepegtető oldat), akár 
tablettáról van szó, az előírás szerint 30 
naponta ismételni kell a kezelést. A ko-
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Időben végezzük el a tesztet!

rábbi gyakorlat az volt, hogy a fertőzött te-
rületeken a védekezést a szúnyogszezon 
kezdete előtt egy hónappal kezdték, és a 
szúnyogszezont követően még egy hónapig 
alkalmazták ezeket a szereket. Az Ameri-
can Heartworm Society jelenlegi ajánlása 
az egész éven át történő folyamatos (30 
naponkénti) kezelés kutyákra törzskönyve-
zett lárvaölő szerekkel.

Gyógykezelési lehetőségek
A bizonyítottan szívférges kutyák kezelésére 
meglehetősen korlátozottak a lehetőségek. 
Mindenképpen meg kell kezdeni az egész 
éven át tartó, havonkénti lárvaellenes ke-
zelést. Ennek célja annak megakadályozá-
sa, hogy az esetleges későbbi, szúnyogcsí-
péssel történő ismételt fertőződésből újabb 
felnőtt férgek fejlődjenek ki kutyánk szerve-
zetében. Egyes szerek emellett a mikrofilá-
riákra is hatással vannak, ezzel a betegség 
továbbterjedésének kockázatát (vagyis azt, 
hogy a szúnyogok a kutyánkból vért szívva 
más kutyáknak átadhassák a parazitákat) 
is csökkenthetjük. A megelőzésre alkalma-
zott szerek biztonsággal alkalmazhatóak a 
kutyákon, azt azonban tudnunk kell, hogy 
a kutya szervezetében tömegesen pusztuló 
féreglárvák akár a keringés összeomlását 
is okozhatják. Ezért a szűrővizsgálattal szív-
férgességre pozitívnak bizonyuló kutyák 
első lárvaellenes kezelését orvosi felügye-
let mellett érdemes végezni.
Létezik olyan gyógyszer, mely a kifejlett 
szívférgeket pusztítja. A probléma ezzel az, 
hogy a férgek nem tűnnek el varázsütésre a 
szervezetből. Az elpusztult férgek 12-30cm 
hosszú teste a vérárammal fog sodródni, 
és egy (ráadásul több) ekkora embolus ko-
moly károkat okoz a szervezetben. A kutyák 
kizárólag kórházi, intenzív körülmények kö-

zött kezelhetőek ilyen szerrel, és sajnos a 
túlélési esélyeik sem érik el az 50%-ot.
A másik lehetőség a felnőtt férgek eltá-
volítására egy műtéti eljárás, mely során 
katéterrel mechanikusan távolítják el a 
szívben található férgeket. Ez a módszer 

hazánkban egyelőre nem elérhető. Továb-
bi probléma, hogy csak a szívférgek száma 
csökkenthető az eljárással, a tüdőerekben 
tartózkodó férgeket nem érik el. Egyik eljá-
rás sem rutinszerű, igen kockázatosak és 
költségesek, ritkán jönnek számításba.

Az ember és a szívférgesség
A szívféreg természetes gazdája a kutya. 
Azonban más fajokban is megtelepedhet, 
így ritkán például macskákban is találkoz-
hatunk vele. Fertőzött szúnyog csípésé-
vel az emberben is elkezdenek fejlődni a 
férgek, azonban a tüdő szövetében meg-
akadnak, nem jutnak el kifejlett állapotig. 
Tünetet nem vagy igen ritkán okoznak, de 
tüdőszűréseken daganatra emlékeztető ár-
nyékot adhatnak.

forrás:
kutyabarathelyek.hu

A szívférgesség terjesztője: a szúnyog



10 11

Aktuális
A felelős állattartók magazinja A felelős állattartók magazinja



12 13

A felelős állattartók magazinja A felelős állattartók magazinjaszTárok pórázon

tótH vera és a kutyacsalád

A kutyatartók körében köz-
ismerten mentett kutyusok 
gazdija vagy. 
Miért pont mentett kutyák? 

Azért tudni kel, hogy nem csak mentett ku-
tyám van. Visz a szívem e témában, a kutyu-
sokat megérzés szerint választom. A men-
tett kutyámat kidobták, egy gyönyörű francia 
bulldog kölyök. Előtte volt mentett boxerem 
a Noésoktól, van mentett cicám és egy kis 
szőrös mentett anyukáméknál. Nagyon há-
lásak és ragaszkodóak. 

Hogyan jött az életedbe a ku-
tyatartás? Mikor lettél először 
gazdi?

Körülbelül 8 éves lehettem, mikor apukám 
hozta a hóna alatt Csöpit, a csivava, tacskó, foxi 
keverék kutyánkat. Nagyon aranyos volt, saj-
nos pár éve elment, de már nagyon öreg volt.

Tudatos választás eredménye 
egy-egy fajta, vagy csak „vélet-
len”, hogy éppen őket választot-
tad?

Nálam a bulldog már régi vágy volt, hisz 
imádom a bugris pofájukat és a lenéző, de 
halálosan poénos tekintetüket. Egyébként 
nagyon embercentrikus. Baromira tudnak 
ragaszkodni, néha sokkal jobban, mint bár-
melyik másik fajta. 

Hogyan tudod összeegyeztetni 
a fellépéseket a kutyák igénye-
ivel? 

Bármennyire is hihetetlen, már a fellépés 
kötésénél figyelembe veszem, hogy úgy 
szervezzük meg, hogy ne essenek ki a tyu-
tyuk a ritmusból. Ha nagyon nem lehet meg-
oldani, akkor van egy Marcsika nevű bejá-
rónénim, aki rajong az állatokért. Olyankor, 
mikor nem vagyok ott, ő vigyáz rájuk.

Ha elutazol nyaralni, pihenni, 
mennek veled a kutyák?

Nem, olyankor csak egyedül pihenek. A ku-
tyusok is nagyon sok figyelmet igényelnek. 
Nyaraláskor nem szeretnék aggódni sem-
min, ezért otthon maradnak Marcsival, aki 
ilyenkor beköltözik a házamba.

Tóth Vera közismerten nagy kutyás, híve az állatvédelemnek, találkozhattunk 
vele örökbefogadó napokon, sőt maga is örökbefogadó gazdi. Ráadásul min-
den kutya családtag nála és mindent megtesz azért, hogy pótolja azt a szere-
tetet, amit az ebek eddig nem kaptak meg. Szerinte ez segít a zsúfolt menhe-
lyeknek, segít a kutyáknak és természetesen saját lelkivilágának is.

Volna valami érdekes történet, 
amin keresztül be tudod mutat-
ni a kutyusok jellemét, illetve a 
köztetek lévő kapcsolatot?

Nagyon érdekes személyiségek. A Cane 
Corsom egy mamlasz, de nagyon zord ki-
nézetű kutya. Mindenki be van tőle tojva, 
de feltételezem, hogy ő azt hiszi magáról, 
hogy akkor, mint egy yorki. Lola, az angol 
bulldogom mindig tudja a helyes időzítést 
arra, mikor kell kikéretőznie a kertbe. 
Rendszeresen megvárja, míg reggel leülök 
és elkezdem szürcsölni a kávémat. Majd 
olyankor, mikor kényelembe helyezem 
magam feláll, és nekiáll nagyon idegesítő 
hangon nyafogni az ajtóban. Úgy fel tud 

bennem menni a pumpa, hogy csuda, de 
nem tudok rá haragudni, még akkor sem, 
ha tudom, hogy direkt csinálja és csak szi-
vat. Az egyik francia bulldogom, Milike pe-

dig egy csendes őrült. Ő hang nélkül tesz 
meg olyan dolgokat, melyeken én csak vi-
gyorgom, a másik, egyben mentett francia 
bulldogom, ő meg egy lütyő. Mindig eldob-
ja magát a kövön és hihetetlen pózokban 
fekszik. Ő egy igazán hálás kis húsrúd.

Mit gondolsz a felelős állat-
tartásról, véleményed szerint 
mik az alapelvek? Szoktál e 
részt venni állatvédelemben és 
milyen formában?

A felelős állattartás nem egy nagy dolog. 
Szeressük az állatot, foglalkozzunk vele és 
neveljük meg. Kis odafigyelésekkel meg 
lehet oldani mindent. Ha ebből valami 

már az elején nincs meg bennünk, vagy 
nagyon bizonytalan, akkor felejtsük el, 
hogy gazdik legyünk. Ma Magyarországon 
még mindig „normális”, ha a kutya láncra 



káni” még a felfogásunk az állattartással 
kapcsolatban. Nem vagyunk túl nyitottak. 
Kevés az állatbarát kávézó, strand. Az ön-
kormányzatok szájkosárral engedik a ke-
rületeikben a kutyákat sétáltatni, alig van 
pár darab kutyafuttató, a kutyafuttatóban 
mindig klikkesedés van, egymást marják a 
gazdik, kiutálnak a kutyáddal, nagyon gáz. 
A szájkosárra visszatérve, a nyomott pofijú 
fajtáknál ez például lehetetlen. Rájuk nem 
tudsz ilyen szerkentyűt adni. Azt gondolják 
az emberek, hogy az állat egyenlő azzal, 
hogy otthon bűz van és nincs tisztaság. 

Ez nem igaz. Minden nevelés  és lazaság 
kérdése. A nevelésben a következetesség, 
a lazaságban pedig az, hogyha a kutya az 
ajtód elé tojik, ne csinálj belőle nagy prob-
lémát, ez van, ilyen előfordul, felszeded és 
folytatod a napodat. Én már nem lepődöm 
meg semmin. A felelős állattartás hasonlít 
egy gyerek felneveléséhez. Ezt nem értik 
meg. Egy kutya ugyanúgy a gyereked on-
nantól, hogy hozzád kerül. Becsüljük meg 
őket, ők a legjobb társak.

Készítette: Quiqe
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van verve, ha a kutya moslékot eszik, ha 
a kutyát csak arra tartjuk, hogy őrizze a 
házat, de szeretetet nem adunk neki. Egy 
olyan országban élünk, ahol még „divat” 
a kutya megmérgezése, ellopása. Nagyon 
kikészülök lelkileg, mikor ilyen története-
ket hallok. Az állat az ember felé kiszolgál-
tatott lény, szüksége van a gondoskodás-
ra. Tavaly lementem vidékre a mamámék 
hegyi telkére. Szépen elkényelmesedtem, 
majd lenéztem a szomszéd telekre és 
megláttam két nagytestű kutyát egy más-
fél négyzetméteres ketrecben víz, étel nél-
kül. Na, onnantól arról  szólt a nyaralás, 
hogy az önkormányzattól az állatvédőkig 
futkostam. Borzalmas lehetett nekik, de 
a közbenjárásom hatására kiszabadultak 
és kaptak egy nagy kennelt. A kutya, a 
macska családtag, nem haszonállat, vagy 
tenyészállat. Hiába is mondom, szaporítók 

mindig lesznek. Nehéz leküzdeni őket, de 
annak, aki ilyentől kutyust vesz, ne csodál-
kozzon, ha esetleg beteges lesz a kutyája. 
Ne tápláljuk ezeket az embereket.

Végezetül, mit jelent számodra 
a kutya? Társ, gyerek, barát? 
Milyen a jövőképed kutyatartás 
szempontjából?

Társ, barát, gyerek. Persze, mi más :-) 
Nagyon nagyon szeretem az állatokat, fő-
leg a kutyákat, macskákat. Néha sokkal 
jobban szeretem őket, mint az embert. A 
leghűségesebb társaink, a legőszintébb 
barátok és már csak megszólalni nem 
tudnak, annyira kifejezőek. Olyan kapcso-
latot is lehet velük teremteni, hogy egy idő 
után a gondolataikban is tudsz olvasni. 
Az állat semmivel sem különb, mint az 
ember, lelke, személyisége van. Meg kell 
becsülni a szeretetüket, semmiképpen ne 
hatalmaskodjunk felettük. Nagyon sokat 
kell még itthon fejlődnünk. Nagyon „bal-

Fotó: vizslafotozas.hu
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Terápiás kuT yamasszázs

Hogyan kényezTessem 
kedvencemet masszázzsal
Írásomban azt a témát járom körül, mi a te-
endő, ha alapvetően nem beteg vagy öreg 
a kutyám, de mégsem szeretném ha mel-
lőznie kellene a masszázs nyújtotta áldásos 
hatásokat.
Két megoldás létezik: első, hogy keresek 
egy kutyamasszőrt és leadom kedvence-
met egy kis időre. Másik megoldásként én 
magam próbálom masszázsban részesíteni 
kutyusomat.
Itt rögtön felmerülhet egy kérdés. Mi a kü-
lönbség a napi simogatások, dögönyözések 
és a masszázs között? 
Szakemberként rávághatnám rögtön, hogy 
a masszázsnál a szakszerűen kivitelezett 
technikákból adódik a különbség. De ez így 
önmagában nem igaz. A lényeg a tudatos-
ságban van. Sajnos a mindennapos kap-
csolatteremtéseink kedvenceinkkel számos 
esetben nélkülözik a tudatosságot, még ak-
kor is, ha úgy látjuk, hogy pozitív visszajel-
zést kapunk pl. a simogatások kapcsán. Az 
e fajta érintések pusztán a kötődés megerő-
sítését szolgálják köztünk és kedvencünk 
között. Míg a tudatosan végzett masszázs 
összetettebb hatást biztosít. Ezek a hatá-
sok segíti a kutyust abban, hogy nyugod-
tabb, harmonikusabb legyen. Bizalomépítő 
jellege van, segíthet kezdődő betegségek 
felismerésében és visszavezet az egyensúly 
felé. Tehát a cél az lenne, hogy ne csak ru-
tinból megsimogassuk kedvencünket, ami-
kor hazaérünk vagy cirógassuk egész este, 

miközben a kedvenc sorozatunkra fókuszá-
lunk, hanem próbáljuk meg egy adott céllal 
megérinteni a kutyánkat és ezzel már egy 
lépéssel közelebb kerültünk ahhoz, hogy 
masszázst adjunk. 
Masszázsunk célja érdekében meg kell fi-
gyelnünk azt, hogy a kutyánk a mindennapi 
életben milyen mozgásokat végez, vagy vé-

gezne, ha lenne rá lehetősége. A falkában 
élő egyedek folyamatosan mozognak, ját-
szanak, vadásznak, udvarolnak, tisztogatják 
magukat és egymást… stb, egyfajta termé-
szetes jógát végeznek. Azonban főképp a 
városi életben egy aktivitásában csökkentett 

életmódot folytatnak csupán. A folyamatos 
bezártság, az egyedüllét, a helytelen táplá-
lás és még sok egyéb tényező ronthatja a 
fizikai és pszichés állapotot. Tehát önma-
gunkkal együtt, kutyánkat is sikerül elszige-
telni attól a harmóniától, ami a természeti 
világgal összeköt. A jó masszázs segíthet 
mindkettőnknek visszajutni a körforgásba. 
A legjobb érzés, mikor egymásra fókuszálva, 
segítve egymást a visszajelzésekkel vagy 
éppen érzékelve az apró rezdüléseket és 
javítva a hibákat, szinte minden mozdulatát 
érezni a másiknak már-már eggyé válva vele 
érjük el ezt. Ez az a folyamat, amit ha meg 
tudunk élni, azonnal világossá válik, miért 
a kutya az ember leghűségesebb társa. De 
neki legalább akkora szüksége van ránk, a 
tudatosságunkra, mint fordítva ahhoz, hogy 
a folyamat egyáltalán végbemehessen. Ez 
az az állapot, ami miatt a kutyát néha meg-
magyarázhatatlan misztérium lengi körül az 
emberiség történelmében. 
Ez a legnemesebb célja a nem gyógyásza-
ti céllal végrehajtott kutyamasszázsnak, 
legalábbis számomra. A masszírozás egy 
eszköz tehát, ami segít a feladat végrehaj-
tásában.
A masszázs megkezdésének első lépése, 
hogy felkészítem magam a feladatra. Ennek 
része a saját érzékenységemmel, határaim-
mal, korlátaimmal való szembesülés. Ehhez 
az kell, hogy ha még nem tapasztaltam meg 
a masszázst, akkor ezzel kell kezdeni, hogy a 
saját bőrömön tapasztaljam meg, mit fogok 
nyújtani a kedvencem számára. Majd érint-
sem magam, próbáljam ki az erőmet, finom-
ságomat stb., ez segít megtapasztalni a test 
összetettségét, ami később egy „testbölcses-
ség” kialakulásához vezet. Az önfelkészítés 
másik része, hagy tanuljuk meg úgymond 
csinálni a masszázst. Természetesen erről is 

fogok használható ismereteket nyújtani, de 
most csak a mentális résszel foglalkozom, 
mert ez ugyanolyan fontos része. 
Ha már megtapasztaltam a masszázst és 
tudom használni a testbölcsességet, akkor 
ki kell alakítanom egy bizalmat a kutyámmal 
az ilyen fajta érintésekkel szemben. Fontos, 
hogy soha ne siessek és legyek kitartó, de 
ne erőszakos. Játékos formában kell meg-
közelíteni a feladatot mindig. Legyen sok 
simogatás, dögönyözés, amit könnyebb 
átalakítani masszázzsá. Aztán amikor már 
hozzászokott a kutyus a masszázshoz, ak-
kor lehet kezdeni rögtön a fogásokkal. Ne 
akarjunk egy egész programot végigcsinálni 
azonnal, eleinte csak öt-tíz perc, aztán majd 
legközelebb többet tudunk csinálni.
Ezek a magammal szemben támasztandó 
követelmények ahhoz, hogy egy jó masz-
százst tudjak adni kedvencemnek és tovább 
fejlesszem kettőnk közt azt a kapcsolatot, 
ami nagyon régen kezdődött a természet, 
az állat és ember között...
Ha azonban nem elégszel meg ezzel a 
„házi” masszázzsal és szeretnéd ezt szak-
szerűen megtanulni szakemberektől, vagy 
ha szeretnél egy szép hivatást, akkor ta-
nuld meg Te is a Terápiás Kutyamasszázst 
az Ebcsont Masszázs Odú képzésén. Erről 
részleteket weboldalunkon olvashatsz: 
www.ebcsontodu.hu/oktatas

Schmidt Henry
Terápiás kutyamasszőr, reflexológus
Ebcsont Masszázs Odú vezetője
www.ebcsontodu.hu
www.facebook.com/
kutyamasszazs
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alternatív állatgyógyászat

keleti és nyugati gyógymódok: 
pro és konTra
A jelen cikkben igyekszem összehasonlítani 
a nálunk oktatott és elterjedt hagyományos 
gyógyítási rendszert a keleten leginkább 
elterjedt HKO-val (Hagyományos Kínai Or-
voslás) szemben. Nem cél, hogy egyiket 
a másik fölé helyezzük, inkább az egyes 
rendszerek előnyit és hátrányait szeret-
ném kiemelni. Véleményem szerint az ide-
ális az lenne, ha az orvosok/állatorvosok 
olyan komplex szolgáltatásokat tudnának 
nyújtani, ahol mindkét gyógyítási rendszer 
erősségeit használnák, ugyanis a két rend-
szer nagyszerűen kiegészíthetné egymást.
Kezdjük a nyugati orvoslással. Az általunk 
jól ismert rendszer kiemelkedően jó akut 
traumás és fertőző esetekben, valamint a 
képalkotó diagnosztikai rendszereinkkel 
(röntgen, ultrahang, CT, MRI, endoszkópia 

stb…) a nagyon finom morfológiai eltéré-
seket is észlelhetjük, vérvizsgálatokkal 
részletes képet kaphatunk a belső szervek 
állapotáról, a vér alakos elemeinek összeté-
teléről vagy akár immunológiai állapotunk-
ról is. A vakcinák ésszerű használatának 
köszönhetően sok súlyos fertőző, és ren-
geteg ember/állat életet követelő betegség 
már nem szedheti áldozatait. A nyugati or-
voslás nagyon jó, ha hirtelen kell tüneteket 
vagy fájdalmat megszüntetni/csillapítani 
vagy műtéti beavatkozásokat elvégezni. 
Hátránya, hogy gyakran nem holisztiku-
san közelíti meg az élő szervezetet, csak 
egy szervre/szervrendszerre koncentrál, 
és kevésbé foglalkozik az egész rendszer 
összefüggéseivel, ha gyógyításról van szó. 
Sokszor megelégszik a tünetek kezelésével, 

akár egy életen keresztül és hosszabb idő 
alatt a használt gyógyszerek mellékhatá-
sai is jobban érvényesülhetnek. A szerve-
zet öngyógyító rendszereinek az erősítése 
helyett sok ’anti’ azaz valami ellenes szert 

használ úgymint antibiotikumok vagy gyul-
ladáscsökkentők, amelyek rövidtávon akár 
életet is menthetnek, viszont hónapok/
évek alatt jelentős mellékhatások jelentkez-
hetnek. A rendszer sajnos kevés hangsúlyt 
fektet a betegségek megelőzésére.A keleti 
rendszerek holisztikus megközelítése kivá-
lóan alkalmas a még nem súlyos állapotok 
felismerésére és visszafordítására, vala-
mint megelőzésre. Például az ősi Kínában 
az orvos akkor kapta meg a legmagasabb 
fizetését, ha a körzetébe tartozó emberek/
állatok egészségesek voltak, tehát az ő 
érdeke is az volt, hogy megelőzze a beteg-
ségeket és a legjobb állapotban tartsa az 
embereit. Mivel a rendszer kialakulása több 
ezer évvel ezelőtt kezdődött, főleg gyakor-
lati tapasztalatokból és megfigyelésekből 
építkezik, például a fizikális vizsgálat sokkal 
összetettebb, nagyon apró elváltozásokat 
is észre tudtak venni a testen. Nagy hang-

súlyt fektettek a helyes életvitelre és táplál-
kozásra az egyént/egyedet a környezetével 
együtt komplexen vizsgálták. A gyógyító 
módszereknek nagyon minimális mellék-
hatásaik lehetnek még hosszú távon is, 

a szervezet öngyógyító mechanizmusai-
nak erősítésére nagy hangsúlyt fektetnek.  
A mai világban az egyik legnagyobb 
szerepe a keleti gyógymódoknak a pre-
venció és az olyan krónikus betegsé-
gek kezelése, ahol a nyugati gyógyá-
szat csak a tüneteket tudja kezelni. 
A HKO hátrányai nagyjából megegyeznek 
a nyugati gyógyászat előnyeivel. Ha műteni 
kell, vagy hirtelen tüneteket/fájdalmat ke-
zelni vagy súlyos fertőző betegségről van 
szó vagy sürgősségi ellátásról van szó, ak-
kor a mérleg a nyugati oldalra borul. Több 
olyan betegség is előfordul, ahol mindkét 
rendszer érhet el eredményt, de a kettő 
együtt hatásosabb pl.: cukorbetegség, fo-
lyamatos gyógyszerezést igénylő szívbeteg-
ségek, egyéb hormonális betegségek pl.: 
Cushing szindróma, pajzsmirigy problémák.

Dr. Szilágyi Máté
állatorvos



22 23

A felelős állattartók magazinja A felelős állattartók magazinja

A felelős állattartók magazinja

gaszTro

gaszTro nyárra

Elkészítés: Nincs is más teendőd, mint ösz-
szekeverni minden hozzávalót, és laposabb 
pogácsákat formázva a homogén masszá-
ból, illatosra és ropogósra sütni.
Ha a tésztát túl sűrűnek, vagy túl hígnak talá-
lod, adj hozzá még egy kevés vizet, vagy lisz-
tet. Gyúrd össze, nyújtsd ki 5 mm vastagra, 
és egy pogácsaformával szaggasd ki a falat-
kákat. A sütőt melegítsd elő 180 fokosra, és 

tedd be a sütőlapra pakolt falatkákat 20-25 
percre, majd hagy még 10 percet félreeső he-
lyen rácson pihenni, míg kihűl. A hangsúly a 
félreesőn van: a forrón felfalt tonhalas sütiből 
egy óvatlan pillanatban már csak a kínzó has-
fájás marad! Ha hőmérséklete emészthetőre 
csökkent, akár azonnal tálalhatod is. Hűtő-
ben egy-két napig is eláll, fémdobozva zárva 
nem szárad ki.

Elkészítés: A fenti hozzávalókat össze-
gyúrjuk és kis golyókat vagy lapos keksze-
ket formázunk belőle, tepsibe helyezzük a 
sütiket és forró sütőben (kb. 180 oC) kb. 50 
percig sütjük. Lehet tovább is sütni, ha ke-
ményebb kekszeket szeretnénk. Ha NAGYON 
kiszárad, akkor tovább eltartható, ha puhább 
marad, akkor hamarabb el kell fogyasztani. 
Ha szárazabb, keményebb tésztát gyúrunk, 
akkor ki lehet nyújtani és kiszaggatni, akár 

szivecskés/nyuszis/karácsonyfás/kutyusos 
stb. formára is. Ha nedvesebb, fasírt jellegű 
tésztát kapunk, akkor csak kézzel lehet kis 
kekszeket formázni belőle. (Minél nagyobb a 
liszt aránya a tésztában, annál keményebb, 
nyújthatóbb lesz.) Amikor elkészültek a sütik, 
és kihűltek, kínáld meg vele kutyádat. Ha ku-
tyádat társaságba (más kutyák közé) viszed, 
kínáld meg a többi ebet is saját sütésű ku-
tyakekszeddel!

Jó Tudni! • Sose adjunk forró ételt a kutyának! • Sose adjunk cukros ételt, cso-
koládét a kutyának, mert nem tudja megemészteni, és ezzel megrövidíthetjük 
az életét! • Ne fűszerezzük a kutyának készített ételt! 

Hozzávalók: • 1 doboz lecsöpögtetett tonhalkonzerv (saját levében, vagy növényi 
olajban eltéve) • 2 tojás • 1 bögre teljes kiőrlésű liszt • 2 evőkanál extra szűz olíva-
olaj, vagy  más hidegen sajtolt növényi olaj • 1 pohár víz

Hozzávalók: • 60-80 dkg graham liszt v. teljes kiőrlésű liszt • kb. 25 dkg rizs (meg 
kell főzni) • kb. 25 dkg lazac apróra vágva (lehet konzerv, lehet friss, ezutóbbi esetben 
főzzük meg) • zöldfűszerek, gyógynövények kis mennyiségben (zsálya, kakukkfű, 
majoranna, csalán, petrezselyem, köménymag, stb.) • egy marék zabpehely • 1-2 ek. 
olívaolaj • 3 tojás •  fél bögre halalaplé langyosan v. lehűtve (leveskockából is lehet)  

Tonhalas falaTkák

lazacos-rizses falaTkák
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könyvajánló
elsősegély

vigyázz a Tappancsokra is! 
Sokan nem gondolnák, de a nagy meleg-
ben történő kutyasétáltatás nem csak a 
hőguta miatt veszélyes. Ilyenkor a tappan-
csok könnyen és gyorsan égési sérülést 
szenvedhetnek. Ennek az az oka, hogy az 
aszfalt hőmérséklete nem egyenlő a leve-
gő hőmérsékletével - hiszen ez a felület 

bent tartja a hőt - és minél melegebb van, 
annál forróbb lesz. Hogy lássuk, mennyire 
komoly dologról van szó, íme egy példa. A 
tükörtojás pár perc alatt elkészül 55°C-on 
és az aszfalt hőmérséklete ennyi egy 27°C-
os napsütéses, szélmentes, alacsony pá-
ratartalmú napon. Éppen ezért szükséges 
betartani néhány szabályt, hogy megóvjuk 
kutyánkat ettől a fájdalmas „élménytől” is. 

1. Nagyon fontos, hogy a séta ideális idő-
pontja reggel 8 óra előtt és este 8 óra 
után van. (Kivétel a rövid egészségügyi 
séta, de ügyeljünk arra, hogy csakis 
árnyékos, füves területen történjen.)

2. Mindig ellenőrizd az aszfalt hőmérsék-
letét. Ha túl forró a talpadnak, akkor túl 
forró kutyád tappancsának is.  

3. Kerülni kell a kavicsos, betonos, homo-
kos talajt is, mert ezekből is rengeteg 
hő árad. 

4. Keress árnyékos, füves területet a 
sétához.  

Mi a teendő, ha a legnagyobb odafigye-
lés ellenére is megtörténik 
a baj és megég kutyád 
tappancsa?

További hasznos információk a 
Kutyaelsősegély könyvben olvashatók. 
www.kutyaelsosegely.hu

Először is kezdd 
meg a tappancs hű-
tését és mártsd hideg 
csapvízbe 5 percig. 

a) Ha enyhe az égési sérülés, és nincs 
seb, akkor a hűtés után lehetőség 
szerint gyakran fújd be Aloe First 
spray-vel 15-20 percen keresztül, 
majd ha megszáradt, használj zsíros 
krémet az érzékenység csökkentése 
és a kiszáradás elkerülése érdekében. 
(Bekötni nem szükséges, de a gyógyu-
lás elősegítéséhez javasolt.) 

b) Seb esetén ne használj krémet. 
Ilyenkor a hűtés után helyezz rá hideg 
csapvízzel vagy Aloe First spray-vel 
befújt gézlapot, majd kösd be, és vidd 
a kutyát állatorvoshoz.

reHabiliTáció gyógynövényekkel
Gyógynövényekkel a kutyák fizioterápiá-
ját mindig érdemes megtámogatni, mert 
így a helyreállítás sokkal hatékonyabbá 
válik. A gyógynövények tartóssá teszik a 
kutyamasszázs és a nyújtás (stretching) 
kezelések hatását, valamint fokozzák a ke-
zeléseken elért eredményeket. A gyógynö-
vényetetés otthoni feladat: reggel-este kell 
bekeverni az előírt mennyiséget a kutya 
eledelébe.

“Misszi súlyos balesete és műtétje után a 
szakszerű fizioterápiás kezelések mellett a 
FitoCanini REHA és ASPRINT gyógynövény-
keverékek kúraszerű  etetése rengeteget 
segített a rehabilitáció alatt.”

A rehabilitációs és fizioterápiás kezelések 
preventív, azaz megelőző tevékenység-
ként is javasoltak, megakadályozva a ko-
molyabb problémák kialakulását. Ilyenkor 
etethetőek olyan speciális hatású, nem ki-
mondottan a rehabilitációt célzó gyógynö-

vényreceptek is, melyek hatása az alábbi 
lehet: ízületi folyadékot tápláló (KONDOR); 
ízületek gyulladását csökkentő (ASPRINT) 
és izomletapadásokat, illetve izmok kö-
töttségét enyhítő (RELAMUS); inakat, sza-
lagokat erősítő (TENDOR) gyógynövények.

Gyógynövények kutyáknak című könyv

További információk:

www.fitocanini.hu
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nyáron is bizTonságosan 
a kutyáddal! jó tanácsok gazdiknak!
A nyár fantasztikus lehetőségeket tartogat 
a kutya tulajdonosok számára. Számtalan 
közös programot szervezhetünk, lehető-
ségünk van sportolni, strandolni, úszni és 
sokat játszani a szabadban a kutyánkkal. 
De vigyázzunk, ugyanakkor a kutyák egész-
ségének tekintetében a nyár veszélyeket is 
hordoz magában. A következőkben végig-
vesszük azon kockázati tényezőket, ame-
lyeket az egész szezonban érdemes szem 
előtt tartanod.

Egészségügyi jó tanácsok
Bárki másnál jobban ismerjük a saját ku-
tyánkat, de fontos megjegyezni, hogy a leg-
több ember nem egészségügyi szakember. 
Ha bizonytalan vagy, hogyan kezeld a ku-
tyád egészségügyi igényeit vagy bármilyen 
fontos egészségügyi kérdésed van, min-
denképpen fordulj a saját állatorvosodhoz, 
vészhelyzet esetén azonnal bármely állat-
orvoshoz vagy állatklinikához, akik a ku-
tyád számára azonnali segítséget tudnak 
nyújtani. Fontos, hogy az egészségesség 
vonatkozásában az alábbi információkat 
mindig tartsd szem előtt:
• A kötelező védőoltásokra, és az ismét-
lő oltásokra is mindig figyelj! Az olyan 
mindig jelenlévő veszélyek, mint a veszett-
ség, a szopornyica és a parvovírusos bél-
gyulladás megelőzésére meg kell tenni a 
szükséges óvintézkedéseket.
• A kullancsok, a bolhák, a szúnyogok, 
a legyek és más rovarok a nyári időszak-

ban megsokszorozódva támadják kutyá-
inkat is! Beszéld meg állatorvosoddal az 
ellenük való védekezést! A lehetőségek 
tárháza ma már óriási, nyakörvek, spray-k, 
nyakra cseppenthető készítmények, sam-
ponok és egyéb termékek közül választha-
tod ki kutyád számára a legmegfelelőbbet!

• A bolhák, a penész, a virágok és egyéb 
allergének gyakoriak a nyári időszakban. 
Az allergia a kutyáknál okozhat viszke-
tést és vele együtt túlzott vakarózást, bőr-
gyulladást, okozhat köhögést, tüsszögést, 
rossz közérzetet és egyéb egészségügyi 
problémákat. Tartsd a kutyádat az allergi-
át kiváltó tényezőtől távol, ha lehetséges, 
főképp akkor, ha tudod, hogy mire allergi-
ás a kutyád. Kérj az állatorvosodtól taná-

csot, milyen gyógyszeres kúra segíthet a 
kutyád allergiájának kezelésében.
• A nyári időszakban kint, a szabadban 
élő kutyák jobban ki vannak téve az ele-
meknek, ezért náluk jobban oda kell 
figyelni az egészségességre. Ezen ku-
tyáknál gyakrabban szükségessé válik a 
szőrzet ápolása, a gyakoribb fésülés és az 
esetenkénti gyakoribb fürdés!
• Óvd a kutyád a rovarcsípésektől! Ha a 
kutyádat megharapták vagy megcsípték, 
távolítsd el a fullánkot és figyeld az aller-
giás reakciót. Ha allergiás reakció lépne 
fel, vagy ha többszörös darázs-, méh- vagy 
szúnyogcsípést észlelsz a kutyádon, feltét-
len vidd állatorvoshoz!
• A legtöbb pázsit ápoló termék és egyéb 
kerti termék veszélyes lehet! Figyelj arra 
és győződj meg róla, hogy nem mérgező-
ek-e a kutyád számára az elérhető helye-
ken lévő növények és műtrágyák.
• Nem számít, hogy mennyire óvatos 
vagy felelős gazdi vagy, balesetek bár-
mikor történhetnek. Figyelj arra, hogy az 
állatorvosod vagy az állatklinikád tele-
fonszáma kéznél legyen, illetve elérhető 
legyen a családod minden tagja számá-
ra, ha szükségessé válik.

Általános biztonsági intézkedések
A meleg időjárásban bárki kényelmetlenül 
érezheti magát és ez alól a kutyák sem 
kivételek. Íme, néhány biztonsági intézke-
dés a felelős kutyatulajdonosok számára:
• Soha ne hagyd felügyelet nélkül a ku-
tyádat közvetlenül a napon vagy zárt jár-
műben. A kutya testhőmérséklete vészesen 
magasra emelkedhet, mivel nem tud olyan 
mértékben párologtatni, mint amilyen gyor-
san felmelegszik, ezért hőgutát kaphat. Na-

gyon fontos, a hőgutát elszenvedett kutyát 
azonnal állatorvoshoz kell vinni, mert a ku-
tya gyorsan agykárosodást kaphat, amiből 
már nem tudják visszahozni. A hőguta jelei 
az erős lihegés, a nyáladzás, az idegesség, 
a szapora pulzus, a reszketés és a magas 
testhőmérséklet. Ha bármikor a hőguta e 
tüneteit észleljük a kutyán, azonnal hideg 
vízbe kell őt meríteni és azonnal további 
állatorvosi segítséget kérni, mert minél ké-
sőbb kerül a kutya állatorvos kezei közé, 
annál kisebb lesz az esélye a túlélésre. A 
hőguta leggyakrabban akkor fordul elő, ha 
a kutyát zárt autóban hagyjuk, vagy ami-
kor tartósan süti őt a nap. Megelőzésként 
a kutyának mindig biztosítsunk árnyékos 
és hűvös helyet, ahol tud pihenni és zárt 
autóban soha ne hagyjuk, mert nyáron 
lehúzott ablak mellett is mindössze pár 
perc leforgása alatt elviselhetetlenségig 
emelkedik a hőmérséklet az autóban és 
bekövetkezik a hőguta. 
• Forró napokon próbáld elkerülni ku-
tyáddal a megerőltető testmozgást és 
tartózkodjatok a folyamatos fizikai akti-
vitástól is, amikor a nap a legerősebben 
tűz. A hőguta veszélye fennállhat bármely 
megerőltetéstől és nagyfokú fizikai aktivi-
tástól is a nyári hőségben.
• Fokozottan ügyelj a kutyád mancsai-
ra! Az utca, a járda, a homok és az egyéb 
felületek égethetik a kutyád talppárnáit! 
A nyári forróságban az aszfalt gyorsan fel-
melegedhet, és ha a kutyád hosszabban 
sétál a forró aszfalton, mancsai megéghet-
nek. Nyomd a kezed a meleg felületre 30 
másodpercig, hogy tesztelt azokat, mielőtt 
rálép a kutyád. Ha megégette a kezed, a ku-
tyád talppárnáit is meg fogja égetni. Ezért is 
ajánlatos nyáron a napi sétát korán reggel-
re vagy késő estére időzíteni.
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• Figyeljünk a dehidratációra! A kiszá-
radást megelőzendő gondoskodjunk arról, 
hogy kutyánk korlátlanul hozzá tudjon férni 
friss hideg ivóvízhez folyamatosan a nyár 
folyamán odabent és kint, a szabadban is. 
A dehidratációt elősegíti az is, ha a napi ete-
tés alkalmával a kutyatápot felöntjük némi 
hideg vízzel.

• Zivatar esetén is ügyelj kutyád testi ép-
ségére! A nyári időszakban megszaporod-
nak a zivatarok, melyek mennydörgés és 
villámok kíséretében érkeznek. A hangos 
mennydörgés megijesztheti a kutyádat, a 
villámlás pedig eltalálhatja őt, ezért ajánla-
tos zárt helyen tartani addig a kutyát, míg el 
nem vonul a zivatar.
• Ha autóban utazol a kutyáddal, figyelj a 
veszélyekre! Vigyázz arra, hogy kutyád ne 
dugja ki a fejét a mozgó autó ablakán és 
ne lógjon ki huzamosan az autóból, mert 
a faágak vagy szikladarabok veszélyt je-

lenthetnek számára. Figyelj arra is, hogyha 
jobban kihajol, akár még ki is eshet vagy 
hirtelen kiugorhat.
• Ha kutyád ismeretlen környezetbe ke-
rül, ügyelj rá, hogy el ne vesszen! Bárho-
vá is utazol a nyár folyamán a kutyáddal, 
ismeretlen helyen csak pórázon sétáltasd, 
és ne vedd le róla a pórázt. Ha véletlenül 
mégis elkóborolna a kutyád, a microchip 
segítséget nyújthat megtalálnod őt.

Jó tanácsok a strandoláshoz
A kutyáddal strandolni nagyszerű módja le-
het, hogy eltöltsetek egy szép nyári napot. 
Mindazonáltal felelős kutyatulajdonosként 
vannak bizonyos elővigyázatosságok, me-
lyeket érdemes betartanod:
• Nem minden strandra vihetsz be kutyát! 
Az országban csekély azon strandok vagy 
tavak száma, ahol engedélyezik a kutyák 
számára a fürdést. Minden esetben ellen-
őrizd a helyi előírásokat, mielőtt kutyád-
dal kirándulást tervezel az adott strandra. 
• Gondoskodj róla, hogy a fürdőhelyen a 
kutyád árnyékos helyen pihenhessen illet-
ve, hogy friss vízből bőven kapjon.
• Ha a kutyád nem sportos alkat és nincs 
hozzászokva ehhez a mozgáshoz, ne ösz-
tönözd arra, hogy a homokban fusson. A 
homokban futás egy megerőltető testmoz-
gás lehet azon kutyák számára, akik nin-
csenek ehhez hozzászokva, így könnyen 
meghúzódhatnak az izmaik vagy az ínsza-
lagjaik.
• Úgy, mint az embereket, a kutyákat is 
leégetheti a nap. A fehér, a világos színű, a 
meztelen kutyák és az alig szőrösek veszé-
lyeztetettek. Napégés megelőzésére cse-
csemőknek vagy kifejezetten kutyáknak 

forgalmazott vízálló fényvédő krémet vagy 
olajat használjunk. Ügyeljünk arra, hogy a 
fényvédő biztosan fedje be a kutya fülét, 
orra hegyét, a bőrt a szája körül és a hátát.
• Figyeljünk a vízben található vegysze-
rekre! Nem titok, hogy a legtöbb kutya 
szeret úszni. Az úszás szórakoztató lehet 
számodra és a kutyád számára is, mert 
segít megelőzni a hőguta kialakulását. 
Azonban a klór irritálhatja a kutya bőrét és 
gyomorirritációt okozhat nála. A meden-
cében való úszás után mindig öblítsd le 
a kutyádat friss vízzel és ne hagyd, hogy 
egy-két kortynál többet igyon a medence 
klóros vizéből. Az olyan állóvizek, mint 
a tócsák és a bányatavak is veszélyesek 
lehetnek, mivel fagyállót vagy más vegyi 
anyagot tartalmazhatnak. Ezért ne hagyd, 
hogy e tócsákból vagy állóvizekből igyon a 
kutyád, inkább gyakran kínáld meg friss 
ivóvízzel.

Jó tanácsok az úszáshoz
A legtöbb kutya alapból tud úszni és ők 
imádnak is. De mielőtt a kutyád első ízben 
bemenne a vízbe, azért tégy egy próbát. Itt 
van néhány tipp, hogyan tudsz neki segíteni:
• Soha ne dobd vízbe a kutyát.
• Sekély vízben kezd és a nevén szólítva, 
hívd be a kutyádat a vízbe. Próbáld meg 
rávezetni őt arra, hogy az úszás egy nagy-
szerű élvezet és játék is egyben. Folyama-
tosan tartsd szemmel és maradj mindig 
hozzá közel.
• Egy másik módja, hogy megismertesd 
a kutyád a vízzel, egy olyan kutya, aki már 
szépen úszik és barátságosan, jó barát-
ként viselkedik a kutyáddal. Hagyd, hogy 
kutyád kövesse a vízben az új barátját.
• Ha a kutya csak a mellső lábaival evez, 

emeld meg a hátsó lábait és segíts neki 
lebegni. Ezek után a kutya el fog kezdenie 
evezni ösztönből a hátsó lábaival is.
• Az úszás egy nagyszerű testmozgás, de 
ne hagyd, hogy a kutyád túlzásba vigye. 
Mivel az úszás olyan izmokat terhel meg 
erősen a testében, amelyeket eddig csak 
a mozgáshoz használt, hamarabb elfárad-
hat és kimerülhet.

• Légy óvatos az erős ár-apály jelenség-
gel, mert ezek veszélyesek még a legjobb 
úszóknak is.
• Soha ne hagyd felügyelet nélkül a ku-
tyád! Figyelj rá és légy mindig olyan hely-
zetben, hogy tudj neki segíteni kijutni a 
vízből!
Ezek a nyári biztonsági jó tanácsok és 
tippek általánosan vonatkoznak a ku-
tyákra, de senki nem ismeri jobban a sa-
ját kutyáját, mint önnön maga.
Élvezd a nyarat a kutyáddal, de légy tisztá-
ban a lehetséges veszélyekkel is!
Mindezek után kellemes, baleset- és beteg-
ségmentes nyarat kívánunk Neked és csalá-
dodnak a kutyáddal illetve kutyáiddal együtt!

szerző: Vámosi Ildikó
forrás: kutya-portal.hu



Horoszkóp

kuTyaHoroszkóp -
rák, oroszlán és szűz
A Rák kutya ragaszkodó és lojális, az Oroszlán büszkén tűri kétlábú hódo-
lói feltétel nélküli rajongását, míg a Szűz eb szófogadó, amolyan vérbeli 
„mama szeme fénye”.    

A Rák jegyében 
a kutyák
(június 22. - július 22.)

A Rák csillagjegy a Hold vezényli az égbolton és 
a Földön is. A Rák víz elem, a jegy szülöttei en-
nek megfelelően nagyon ragaszkodnak a csa-
ládjukhoz. A páncélos állatkával ellentétben a 
Rák kutyusok nagyon határozottak, a stabilitás 
lételemük. Legkarakteresebb jellemvonásuk a 
ragaszkodás, a család és gazdájuk szeretete 
ad értelmet az életüknek. Főleg a férfi gazdá-
hoz, családtaghoz ragaszkodik, akire falkave-
zérként tekintenek, és egész életük során tisz-
telik. A Rák jegyű kutyák féltőn óvják és védik 
szeretteiket, különös tekintettel a gyerekekre. 
Remek házőrzők, a tulajdonjog szinte bele van 
vésődve minden egyes sejtjükbe. Ha elvész, 
vagy elkerül gazdájától, egész hátralévő életét 
depresszióba zuhanva éli le.

 A Rák kutya és gazdája
• A Rák kutya jól kijön a Rák, a Skorpió, a 
Halak, a Szűz és a Bika jegyében született 
gazdikkal.
• Enyhe összezörrenések tarkítják a Mérleg, 
a Kos és a Bak gazdikkal való kapcsolatukat.
• A Rák kutya egyáltalán nem jó társaság 
a Vízöntő, Nyilas, Oroszlán és az Ikrek jegy-
ében született embereknek.
A Rák kutya ragaszkodó, stabil személyi-
ség, erős jellem.

Az oroszlán kutyák 
( július 23. - augusztus 23.)

Az Oroszlán uralkodó bolygója az összes töb-
bi égitestet túlragyogó Nap. Az Oroszlán ku-
tyák rengeteg figyelmet igényelnek, mindig 
a középpontjában szeretnének lenni. A jegy 
szülöttei fajtájuktól függetlenül igazi társa-
sági kutyák. Az Oroszlán kiskutya életvidám, 
dinamikus, intelligens, nagyon ragaszko-
dó és mindent megtesz annak érdekében, 
hogy jó benyomást gyakoroljon a családjára. 
Mindezek mellett természetesen rendkívül 
domináns kutya, úgy a többi kutyával, mint 
gazdájával szemben. Mindig igyekszik felül-
kerekedni és vezető szerepre szert tenni a 
csoport tagjai közt, ezért gazdájának nagyon 
korán ki kell alakítani a köztük lévő rangsort, 
hogy elkerüljék a későbbi konfliktusokat.

A Rák kutya és gazdája
• Az Oroszlán jegyű kutya jól kijön az Orosz-
lán, a Nyilas, a Kos, a Mérleg és a Ikrek 
jegyű emberekkel.
• Nem annyira, de azért passzol a Skorpió, 
Bika és Vízöntő csillagjegyekben született 
gazdikkal. 
• Oroszlán kutya nem való a Halak, Bak és 
Rák jegyében született emberek mellé.
Az Oroszlán kutya jóravaló, szófogadó eb.

Szűz kutyák
(augusztus 21 -  
szeptember 20.)

A Szűz csillagjegy uralkodó bolygója a Merkúr. 
A Szűz kutyák ennélfogva alkalmazkodó, tár-
saságkedvelő kutyák, a család kicsi kincsei. 
A jegy szülöttei nagyon szófogadó, igyekvő 
ebek, mindig igyekszenek gazdáik kedvében 
járni. Könnyen nevelhetők, a kutyakiképzők 
kedvenc kliensei. A Szűz kutyák a legkevésbé 
hajlamosak a domináns viselkedésre, ugyan-
akkor egészségük törékeny. Érzékeny lelkek, 
tartásukhoz elengedhetetlen a toleranica és 
a szeretetteljes gondoskodás.

 A Szűz kutya és gazdája
• Azonnal egtalálják a közös hangot a Szűz, 
Bak, Bika, Skórpió és Rák jegyű emberekkel.

•A Nyilas, Ikrek és Halak jegyében született 
gazdikkal már adódhatnak nézeteltéréseik.

•Nem illenek össze a Kos, a Vízöntő, a Mér-
leg és az Oroszlán csillagjegyű gazdikkal. 
A szűz kutya mindig igyekszik kedvenc 
gazdija kedvében járni.

forrás:
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