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AKTUÁLIS

BIZTONSÁGOS HÚSVÉTI ÜNNEPEKET
MINDEN KUTYÁNAK ÉS MACSKÁNAK!
A húsvét legtöbbünkben kellemes gyerekkori emlékeket ébreszt: tetemes
mennyiségű csokoládé, ajándékkosarak, tojásvadászat a kertben... de vigyázat! A házban szabadon kószáló négylábú társaink könnyen a hangulat áldozataivá válhatnak.
Aggodalomra semmi ok, ettől még nem kell
lemondanunk a hagyományok ápolásáról,
csak biztonságosabbá kell tenni az ünnepeket. Vegyük sorra, milyen veszélyek leselkednek ilyenkor a háziállatokra, és előzzük
meg a baleseteket, hogy a húsvét továbbra
is szép gyerekkori emlékeket, és ne fájdalmas veszteségeket idézzen fel bennünk.

Húsvétkor még jobban figyeljünk oda kedvenceinkre

lik az apró darabokat, könnyen a műtőasztalon köthetnek ki. A főtt tojás önmagában
nem jelent veszélyt (festett héjastul annál
inkább!), de az idő múlásával már komoly
fertőzéseket tud okozni. Ha a gyerekek félmunkát végeztek, és az ünnepek múltán pár
nap elteltével az állatok megtalálják, és egy
jóízűt lakmároznak a kertben rejtőző tojásokból, abba bele is betegedhetnek.

A 7 FŐ HÚSVÉTI VESZÉLYFORRÁS:
Festett és műanyag tojások
A fényes műanyag tojások játékra csábítják
a kutyákat, macskákat, vadászgörényeket
vagy nyuszikat és a többi velünk élő négylábút. Ha elcsenik, és rágcsálás közben lenye-

Szép, de veszélyes lehet az ottfelejtett húsvéti tojás

Műfű
A cicák különösen vonzónak találhatják a
műanyagból készült dekorációt, de ha lenyelik, az ál-fű akár halálos is lehet! Az állat sem
képes megemészteni a műanyagot, elfogyasztása akár bélcsavarodáshoz is vezethet.
Tippünk: helyettesítsük a húsvéti kosárba
kerülő füvet papírból készült, vagy igazi fűvel, macskafűvel!

Tippünk: jegyezzük fel, hány tojást rejtettünk el, és a rejtekhelyekről se feledkezzünk meg. A vadászat után számoljuk össze,
mennyi került elő, és szedjük össze a megmaradt tojásokat.

Mellőzzük a műfüvet
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Csokoládé
A legtöbb felnőtt tudja, hogy a csoki veszélyes
finomság, de vajon a gyerekek is tisztában
vannak vele? Magyarázzuk el a kicsiknek,
hogy a csoki halálos méreg lehet az állatoknak, és figyeljünk rá, hogy tényleg ne kínálják
őket suttyomban csokoládéval vagy süteménnyel. Adjunk nekik inkább jutalomfalatokat, hogy ezzel kényeztessék kedvenceiket.

Tippünk: ha csokinyuszival és tojásokkal teli
kosarakat rejtünk el a ház különböző zugaiban, előzzük meg a bajt, különítsük el az
állatokat egy rövid időre egy csokimentes
zónába zárjuk.
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AKTUÁLIS
Élő állat

Liliom
A szépséges, intenzíven illatozó virág növeli
a húsvéti ünnepek fényét, de minden áron
kerüljük el, hogy a cicák és kutyák közvetlen
kapcsolatban kerüljenek vele. A liliom az
egyik legmérgezőbb növény, főleg a macskák szervezete tolerálja rosszul a benne
rejtőző méreganyagokat. A mérgezés tünetei: hányás, levertség, étvágytalanság. Ha a
húsvéti szezonban bármelyiket is tapasztaljuk cicánkon, akkor feltételezhetjük, hogy
egy óvatlan pillanatban mégis megrágcsálta
a virágot. Ne késlekedjünk, azonnal vigyük
az ügyeletre! Ha csak egy apró falatot is
nyelt le cicánk, és nem vesszük időben észre a tüneteket, kezelés nélkül akár két nap
alatt is kimúlhat veseelégtelenségben.

séges. Ráadásul ha szőröstül-bőröstül
nyelik le, a csomagolás károsíthatja a nyelőcsövet és a beleket is. A kutyáknak, macskáknak, rágcsálóknak és kisemlősöknek
semmi szükségük az édességre, ne etessük
őket sütivel és cukorkával!

Mi lesz a kiscsibével, ha elmúlnak az ünnepek?

Amilyen apró, olyan veszélyes

Kedvenceinknek nincs szükségük édességre!

Tippünk: helyettesítsük a liliomot selyemből
készült művirággal, vagy mellőzzük inkább.

Cukor
Nem a csoki az egyetlen veszélyes finomság. A túl sok cukor emésztési problémákat
okozhat a cicáknak és kutyáknak, amellett,
hogy fogyasztása minden, csak nem egész-
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számolnunk kell azzal, hogyan alakul a húsvétkor vásárolt szárnyassal közös sorsunk
az ünnepek elmúltával, másrészt nem árt
tudni, hogy ezek a fiókák nem ritkán szalmonellával fertőzöttek. Kétszer is gondol-

juk meg, hogy tényleg egy kiscsibével, vagy
kiskacsával szeretnénk-e hangulatosabbá
tenni a húsvétot!
Tippünk: élő állat helyett plüssfigurával
dobjuk fel a hangulatot!
forrás: haziallat.hu

Tippünk: ne hagyjuk elöl az üres celofánokat, nejlonokat és zacskókat, a kiürült
csomagolást azonnal dobjuk ki, mert játék
közben kedvenceink lenyelhetik, és meg is
fulladhatnak tőle!

Apró díszek

A liliom veseelégtelenséget okozhat

Nem győzzük eleget hangsúlyozni, hogy az
élő kisállat nem húsvéti dekoráció. Egyrészt

A pirinyó, drótból és műanyagból készülő
csibék jól mutatnak az édességgel és ajándékokkal bőven megpakolt húsvéti kosarakon,
vagy a lakás különböző pontjain elhelyezett
díszeken. De az állatok jutalomfalatnak nézhetik, és akárcsak a kisgyerekek, ők is megfulladhatnak tőle, vagy a gyomrukba kerülve
komoly bakteriális fertőzéseket okozhat.
Tippünk: ne tegyük az ajándékokat a földre,
ha macskánk van, akkor máshol se hagyjuk
őrizetlenül a kosarakat. Ha lehet, inkább mellőzzük a kisméretű díszeket, mert végzetesek lehetnek. Inkább nagyobb figurákat használjunk, amit az állatok nem tudnak lenyelni.

GASZTRO
GASZTRO rovatunkban mindig valamilyen ízletes és egészséges finomságot
mutatunk be, melyet kedvenceink jóízűen fogyaszthatnak:

KUTYAHAMBURGER
Elkészítés:

Hozzávalók:
• 1 csésze darált marhahús (lehet
pulyka is), amelyet egy evőkanál
olajon készre sütünk
• 2 keményre főtt tojás, apróra vágva
• 1/2 csésze zabpehely, enyhén sós
vízben megfőzve
• 1 üveg zöldbabos bébiétel
• 1 üveg sárgarépás bébiétel
• 4 evőkanál túró

Keverjünk össze minden összetevőt és szervírozzuk
kutyánknak szobahőmérsékleten.
Ha csak házi készítésű kutyaeledelt etetünk ebünkkel,
adjuk hozzá a megfelelő mennyiségű multivitamin- és
ásványisó készítményt. Ez ügyben kérjük ki állatorvosunk tanácsát! A fel nem használt eledelt lefedve, legfeljebb három napig tarthatjuk a hűtőszekrényben!
JÓ TUDNI: • Sose adjunk forró ételt a kutyának!
• Sose adjunk cukros ételt, csokoládét a kutyának, mert
nem tudja megemészteni, és ezzel megrövidíthetjük az
életét! • Ne fűszerezzük a kutyának készített ételt!
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ITT A TAVASZ! - ÁLLATOK TAVASZI
IMMUNERŐSÍTÉSE
A március mindenki számára örömteli hónap. Az idő kezd melegedni,
kirügyeznek a fák, újjáéled a természet. A sok szépen kívül veszélyeket is rejt
magában a tavaszi időszak. Télen az állatok, ugyanúgy, mint az ember felélik
tartalékkészleteiket. A tartalékok azonban végesek, és bizony a szervezet
egyszer csak kimerül...
Általában ez pont március hónapra esik. Ilyenkor kedvencünk minden különös ok nélkül kedvetlenné, bágyadttá válik, betegségekkel szemben sokkal
fogékonyabb lesz és az eddig rejtett betegségek felszínre törnek.
Mit tudunk ez ellen tenni?
Sajnos nincs mindenre gyógyír, de sok mindent meg tudunk előzni. A legfontosabb az
immunrendszer erősítése a tél folyamán. Február környékén érdemes elkezdeni
egy intenzív vitamin kúrát, mely legalább két
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ÁLLATORVOSI ROVAT

hónapon át tartson! Vigyázat! Sok vitamin készítmény nem megbízható beltartalmi értékekkel rendelkezik, ezért a vitaminokról mindig kérjük ki állatorvosunk véleményét! Sok
rendelő forgalmaz is ilyen készítményeket,
ezek a legmegbízhatóbbak.

A jó idő beköszöntével egyre többet vagyunk kedvencünkkel a szabadban. Bizony ennek is megvannak a veszélyei. A hírtelen megemelkedő sétáltatási órák száma
erősen megterheli az eltunyult izmokat, az
ízületeket, és a szívet is. Különösebb problémát ez nem jelenthet egy egészséges kutya számára, de a beteg állatnak ez komoly
megterhelést jelent. Szívbetegeknél egy
erőltetett séta vagy egy futtatás a hosszabb
téli pihenő után rosszullétet, komolyabb
problémát is okozhat. Ezért nagyon fontos a
fokozatosság minden téren.
A meleggel együtt a kullancsok is előmerészkednek rejtekhelyeikből. Rutinos gazdik
jól tudják, hogy ez a parazita az egyik fő ellensége kedvencüknek. Sajnos egyre több
kullancs fertőzött babesiával, főleg a víz
menti területeken (pl.: Duna part) és sajnos
egy csípés is elegendő a veszélyes kór kialakulásához. Az állat fertőzöttségének jelei
lehetnek a bágyadtság, tartós láz, sötét színű vizelet eresztése, sárgaság.

Mit tehet a gazdi, hogy megvédje
kedvencét?
A megoldás egyszerű! Mostantól szigorúan
ellenőrizve, rendszeresen kell kullancs
„űzni” az ebet. Itt sem mindegy, hogy milyen szert használunk! Csak az állatgyógyászatilag elfogadott és a környéken bevált,
állatorvos által rendszeresen használt termék a biztonságos és jó. Ezen felül azért
a gazdi rendszeresen vizsgálja át az állat
szőrzetét és, ha kullancsot vagy annak csípését véli felfedezni a bőrön azonnal mutassa meg szakembernek. Az elhanyagolt
fertőzés akár végzetes is lehet.
Ahogy a természet is új ruhába bújik, úgy
a háziállatok is levedlik a téli bundát és
felveszik a tavaszi köntösüket. Ilyenkor nem
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a legszebbek az állatok: bundájuk csapzottá
válik, csomókban hullik, fényük megfakul.
Beteg állat benyomását keltik. Nem kell
megijedni, az elhalt szőrszálakat el kell távolítani gyakori fésülgetéssel, hogy a bőr
megfelelően tudjon szellőzni és, hogy hagyjunk teret az újak növekedéséhez. Rásegíthetünk bőrtápláló vitaminokkal a vedlés
lefolyásához, mely meggyorsítja, és ez által
lerövidíti a folyamatot. Az elhúzódó, illetve
rendellenes szőrváltás is betegség jelei
lehetnek, ezért mindig figyelemmel kell kísérni a vedlés folyamatát.

És végül a rágcsálók. Őket is sújthatja a tavasz. Náluk ugyan úgy fontos a vitaminpótlás
és a vedlésen való átsegítés, mint az ebeknél. A friss, tavaszi zöldséggel csak óvatosan!
Ezek beltartalma eltér a téli zöldségektől,
ezért etetésük mérséklettel, lassú átszoktatással történjen! És a legfontosabb, hogy mindig alaposan mossuk meg a növény felületét,
mielőtt felkínáljuk az állatnak, hiszen a permet mérgezést is okozhat kedvencünknek!

dr. Varga József és dr. Landauer Krisztina http://allatpatika.hu
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KUTYÁINK VITAMINSZÜKSÉGLETE SZÜKSÉGES-E PÓTOLNI?
HIPO- ÉS HIPERVITAMINÓZIS
A kutya és ember vitaminszükségletében nincs lényeges eltérés, mivel az
emlősöknek kisebb különbségekkel ugyan, de hasonlóak az igényeik. Beszélhetünk zsírban, és vízben oldódó vitaminokról, melyek hatása eltérő, és a
szükséges mennyiség sem hasonlítható össze.
A zsírban oldódó, kumulatív vitaminokat a
máj tárolja. Egészséges kutya esetén nincs
szükség a pótlásukra, mert a szervezete magától is előállítja a szükséges mennyiséget.
Ilyenek a D, E, K, A vitaminok.

A vízben oldódó vitaminokkal teljesen más a
helyzet, túladagolni őket nehéz, szinte lehetetlen, ugyanis a kiválasztás során a vizelettel
távozik a felesleges mennyiség. A legnagyobb
különbség az ember és kutya vitamin szükséglete között a C-vitamin. Az ember szá-
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mára esszenciális, vagyis létfontosságú, és
a bevitt tápanyaggal kell pótolni, míg a kutya
szervezete előállítja természetes táplálékából, a húsból. Mégis érdemes alkalmanként kicsit megemelni az adagot, és pótolni
a vitamint. Hatása az emberhez hasonlóan
immunitás növelő, így betegségek esetén a
segítségünkre lehet. Nem szabad azonban
állandóan fenntartani a pótolt mennyiséget,
a C-vitamint kizárólag kúraszerűen alkalmazzuk! A hosszú időtávon adagolt, túlzott
mennyiségű vitamin megváltoztatja a vizelet
pH-ját, ezáltal megnő a kiválasztott húgykő
mennyisége. Ez szerencsésebb esetben a
vizelettel távozik, de megemelheti a műtéti
úton eltávolítandó húgykő valószínűségét is.
A B-vitamin az, melynek pótlására gyakrabban szükség van. Szinte minden, a szervezetben lezajló biokémiai folyamat igényel vitamin
támogatást, hogy az katalizátorként működve
beindítsa a kaszkádfolyamatot. Erre a leg�gyakrabban alkalmazott anyag a B-vitamin.
Megfelelő mennyiségű katalizátor hiányában
a szénhidrátbontó - folyamatok, ezáltal a
szervezet működése is lelassul. Gyengeséget, szívrendellenességet, és neurológiai pa-

naszokat okoz. A B-vitamin hipovitaminózisa
kutyáknál szembántalmakhoz, here megbetegedéshez, és bőr-, valamint szaruhártya
elváltozásokhoz vezet.
A zsírban oldódó vitaminoknál, mint azt már
fentebb említettük, nagyobb esély van a túladagolásra, mely sokkal súlyosabb következményekkel jár, mint víz bázisú társaiknál.
Már-már túl gyakori a D-, és A vitamin túladagolása, és főként fiatal kutyáknál történik
meg. A prémium, és extra prémium tápok
vitaminokkal vannak dúsítva, de adagjuk ki
van titrálva. Ez azt jelenti, hogy testtömegre
ki vannak mérve az egyes porciók, fel vannak
tüntetve a csomagoláson, és kizárólag an�nyit szabad adni belőle az ebnek. A probléma
általában abból adódik, ha az étel kint van
hagyva (addig eszik, ameddig éhes alapon) a
kutya előtt, vagy ha túlzottan nagy mennyiséget kínálunk fel a négylábúnak. Ekkor a testtömegéhez mértnél jóval több vitaminhoz jut.
Ez beépül a májba, és onnan nem tud kellően
rövid idő alatt elbomlani.
Fiatal kutyáknál a csontosodás minőségét és
időtartamát változtatja meg. A csontok pu-

haságát és láb deformitást okoz, mely akár
az egész további életükre hatással lehet. Az
A-vitamin hipervitaminózisa felnőtteknél látászavarhoz, szem-és bőrbántalmakhoz, a

szaruhártya elváltozásaihoz és idegrendszeri zavarokhoz vezet. Súlyos esetben az íny
gyulladás, valamint a fogak kihullása lehet a
következménye. A D-vitamin hiánytünete a jól
ismert angolkór.
A vitaminokból célszerű a „multi” előtaggal
rendelkező készítményeket vásárolni, hiszen
nem tudhatjuk, melyik vitaminból igényel
többet az eb szervezete. Ezeket sose kapja
2-3 hónapnál tovább, nem kúraszerűen alkalmazva túladagoláshoz, a szervezet telítődéséhez vezet. Mielőtt vitaminpótlásra szánnánk el magunkat, mindenképpen kérjük ki
állatorvos véleményét!

Angolkór kutyáknál. Kezelése kis mértékben
lehetséges, de fájdalmas művelet
Fotó: classconnection.s3.amazonaws.com

forrás:
kutyabarathelyek.hu
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BARABÁS ÉVI FÓKUSZBAN A KUTYASZERETET
Amióta az eszét tudja, kutyás. Sokáig vágyott saját kutyusra, így amikor megadatott neki, megrögzött gazdivá vált, aki mindent megad kedvencének és
a legjobbat akarja neki. Közben igyekszik példát is mutatni kutyásoknak és
nem kutyásoknak egyaránt.
Barabás Évával, az RTL Klub műsorvezetőjével és műsorvezető társával,
Hugóval beszélgettünk a felelős kutyatartásról.
Mikor kezdődött nálad a kutyázás,
hogy indult a kutyaszeretet?
Azt szoktam mondani, hogy én már akkor is
kutyás voltam már, amikor még nem lehetett
kutyám. Gyerekként én nagyon vágytam arra,
hogy egy kutya legyen mellettünk, sőt én egy
lóval szerettem volna felnőni úgy, hogy közben van kutyám. Bonyhádon egy nagy udvarban laktunk. Itt mi szoros emberfogásban
voltunk a szomszédokkal. 13 szomszéd, ahol

mindenki belátott a másik lakásába szinte.
Ott akkor, a szüleim azt mondták, hogy nem
lehet kutya a szomszédok miatt. Miközben a
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SZTÁROK PÓRÁZON

SZTÁROK PÓRÁZON

nagyszüleimnél volt minden, kutya, macska,
tyúk, pulyka, páva, liba, disznót vágtunk, tehát
ott nagyon állat közelben, nagyon természet
közelben voltam.
Én most fogtam föl igazán, hogy ez mekkora
ajándék volt és milyen fontos az életemben.
Ott volt láncon kutya, akit mindig este engedtek el, ő volt a rókaelzavaró, a baromfiudvar
őre és minden. Mindig könyörögtem, hogy
hétvégén hadd menjünk kirándulni az erdőbe
a kutyákkal. Ezek a kutyák szerintem érezték
azt a teljes, tiszta megközelítést, ami felőlem
indult feléjük. Engem soha nem bántottak,
nem voltak veszélyesek, de nekem sem volt
veszélyérzetem feléjük. Póráz nélkül mentünk az erdőbe és teljes mértékben figyeltek rám, a 6 évesre. Én azt nagyon imádtam.
De akkor is arra vágytam, hogy legyen saját
kutyám és mi értsük egymást. Láttam, hogy
Bonyhádon a vásártéren németjuhász kutyákkal hogyan gyakoroltak hétvégente az
emberek, és én nem értettem, hogy hogy érti
a kutya, amit az ember mond és az ember
mitől érti, hogy a kutya mit csinál. Én annyira
szerettem volna csillagszemű juhász lenni és
érteni ezt az egészet.
Szóval így kezdődött.

Aztán kutyás képeslapokat gyűjtöttem, tele
volt kutyás poszterrel a falam. Úgy lett kutyánk - szerintem már középiskolás voltam
– hogy anyukám munkahelyére bevitt egy
dobozban egy tacskót a kolléganője és azt
mondta, hogy Pannika, ha ezt a kutyát nem
viszed haza, akkor itt fog elpusztulni. Szinte
megzsarolta. És így lett egy tacskó kutyánk
Bonyhádon. Annak a kölyke lett a Golyóka.
Amikor én már nagy lettem és már itt dolgoztam Budapesten, azért nem lett saját
kutyám, mert amíg albérletben éltem, addig
nem akartam, ez ugye evidens volt. Másrészt
még élt a Golyó kutya - aki 16 éves korában
pusztult el végelgyengülésben - és valahogy úgy éreztem, hogy hűtlen lennék hozzá,
hogyha nekem itt lenne egy új kutyám.
Amikor már lett saját lakásom, akkor jutottam el oda, hogy akkor nekem kell egy kutya. De akkor még nem voltam tudatos, hogy
elindultam volna. Tulajdonképpen véletlenül
lett a Hugó anyukája. A Velencei-tónál egy
családnál voltunk és ott egy utcáról befogadott kutya kölyköket várt. És ez a kutya úgy
követte a gazdáját, hogy csodáltam, ez egy
nagyon jó kutya. Lehet, hogy ő érezte a szimpátiám, mert az én lábamra feküdt vacsora
közben, ott sündörgött mellettem és megjegyeztem, hogy ő akar nekem adni egy kiskutyát. Amikor megszülettek a kölykök felhívtak, hogy mikor viszem már el a kutyámat?
Először nem értettem, hogy miről van szó,
majd kérdeztem, hogy van zsömle színű közöttük? Golyó is zsömle színű volt, ezért volt
fontos. Volt egy zsömle kislány, akit lestoppoltam, de kértem egy képet róla. Amikor
elküldték a képet, akkor képzeld el, hogy én
vigasztalhatatlanul sírva fakadtam, még magamon is meglepődtem. És sírva felhívtam
őket, nehogy odaadják azt a kutyát bárkinek,
mert ez az én kutyám, Golyóka és reinkar-

nálódot. Azt láttam, hogy aki elpusztult az ott
van kölyökként. És így lett Picúr, egy terrier
és ki tudja milyen keverék. Az ő kölyke Hugó.

Véletlen volt ugyan, de nyilván
nem bántad meg, hogy őket választottad, ezt a fajtát. De ha tudatosan kellene csinálnod, akkor mit
választanál?
Én beleszerettem a border collie-ba akkor,
amikor Hugóval elmentünk kutyafrizbit tanulni. Eleve hallottam, hogy a collie, mint fajta
rendkívül értelmes. Állítólag Ausztriában van
a világ legokosabb kutyája, aki háromszázegykét szót meg tud különböztetni hangalak
alapján és ez egy border collie. De nem ez befolyásol, hanem amit láttam a frizbiző kutyák
között. A többség border volt, de mindenféle
kutya meg tudja tanulni. Hugó is fantasztikusan, pedig ő annyira labdafixált volt, hogy
gondoltam soha nem fog egy tányért sem
visszahozni, de fantasztikusan ügyesen tud
frizbizni, abszolút játszunk. Szóval akkor ott a
bordereket látva gondoltam, azért egyszer jó
lenne egy border. De gyerekoromban németjuhászt szerettem volna, de tacsi lett. Szóval a
fajta nekem nem fontos, holott megértettem
az évek során, hogy akinek fontos miért az.
Tényleg van hangsúlyos fajtajelleg, amiből kiszámítható a kutya viselkedése, vagy legalább
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is sejthető. De engem nem zavar a megfejthetetlenség. Megpróbálom a sajátomat is
megérteni és alkalmazkodni egymáshoz.
Hugó milyen jellem?

Megvan a maga önfejűsége, ami a terrier jellegéből fakadhat. De úgy imádom, ahogy van.
Egy egyéniség, mint mindannyian és ahhoz,
hogy teljesen megismerjük, sok idő kell. Az
mondjuk nagy mázli, hogy kölyök kora óta nálam van és látom miből ki lett. Viszont neki
nem volt testvére és szerintem meghatározta a viselkedését, hogy például neki nem volt
harc a ciciért stb. Amikor mondják, hogy kicsit
antiszociális, hogy kerüli a kutyákat, inkább
emberek közelségében érzi jól magát, az ettől
lehet. Például még soha nem láttam önfeledten játszani kutyával. Viszont az anyja intelligenciáját örökölte és viszi tovább.
Milyen gazdinak, tartod magad?
Követsz módszereket pl tükör, stb.
vagy egyénileg neveled Hugót?
Tudsz falkavezér lenni?
Ha van ideális falkavezér, akkor már közelí-
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tek hozzá szerintem. Bár hosszú idő volt mire
megértettem, hogy mit mond a nálam okosabb gazdiképző, kutyaoktató és mért fontos
a kutyának, hogy falkavezér legyen mellette a
gazdája. Látom, hogy ez jobbat tesz az egészségének, mintha tutujgatom, dédelgetem és
úgy bánok vele bizonyos esetekben, mintha
ember lenne. Bár az alapokat elsajátítottam
még gyerekkoromban, mert vidéken a mamám két dolgot megtanított. Egyrészt, hogy
ne fogadjunk el idegentől édességet, másrészt ha idegen kutya jön veled szembe az
utcán, akkor kihúzod magad nagyon magasra
és határozottan azt gondolod, vagy ki is mondhatod, hogy menj a helyedre! És nagyon határozott vagy. Így ezeket megtanulva én soha
nem féltem kutyától még gyerekként sem,
mert tudtam, hogy én vagyok az ember, ő a
kutya és tudtam mit kell tenni, magabiztosan.
Viszont mikor a városba kerültem, rájöttem,
hogy itt együtt élni kutyával egész más, mint
vidéken és újra meg kellett ezt tanulnom. A
közlekedésben, a tömegben stb. Később pedig
tükörmódszeres suliba kerültem, mert olyat
kerestem, ahol nem kell alkalmazni erőszakot, hisz én soha nem ütnék meg kutyát, és az

erőszak minden formája ellen vagyok. És úgy
gondolom és látom, hogy ez működik.

rült, hogy kihűlt a lábam és felszíni trombózis
alakult ki. És Hugó érezte, amit én még nem.

Mi a véleményed az állatvédelemről Magyarországon?

És a jövőre nézve, gondolom nem
tudod elképzelni magad kutya
nélkül?

Fejlődik, azt látom, de ami nagyon fontos lenne
szerintem, a kutyások és nem kutyások egymáshoz közelítése, egymás megszelídítése.
Én megértem, ha valaki tart a kutyától, esetleg fél, de az is jó lenne, ha kölcsönös lenne a
megértés. A kutyások avval tudnak egy lépést
tenni, hogy jól viselkedünk. És ök is felénk. Erre
egy történet: Anyukámnak Bonyhádon volt
egy Döme nevű kutyája, akit vitt magával mindenhová és amikor egy kézműves iskolában
tanított, ott volt egy fiú, aki mindig agresszívan
ált Döméhez, belerúgott, valami rossz gesztusa volt. Egyszer anyukám mondta, Pistike, miért bántod azt a kutyát mindig, meg is lehet simogatni. Meg lehet simogatni a Dömét? Nézett
fel a fiú. És akkor együtt megsimogatták. Onnantól egy teljes szemléletváltás következett,
mindig neki adta a kutyának a tízórai felét. Tehát szerintem ezt kéne megtanítani, hogy nem
feltétlenül azonnal visszaütni kell és a rosszat
feltételezve közelíteni a másikhoz. Úgyhogy a
simogatás szerintem a legtöbbet jelenti. És az
állatvédelemben itt tartunk, hogy meg lehet
ám simogatni egymást is, embereket egy jó
szóval, egy mosollyal akár. És az állatokat is.
De hangsúlyozom, hogy nagyon sokat léptünk
azért például a kutyabarát helyek, szállodák,
éttermek terjedésével.

Igen, azt nem tudom elképzelni! Aki kutyás, az
az is marad, ez egy életmód. Sokan kérdezik,
hogy nem gondolkodom-e új kutyán, de a kettő már falka, akárhogy is nézzük. De mégis jó
volt, hogy Hugó itt volt, mikor a Picúr elment,
mert bár nagy fájdalom volt és szinte felerősített mindent, de itt volt a másik, akinek meg
szüksége volt a törődésre.
Van még mit tanulni tőlük, például érdekes
az a szeretet vagy kapocs, ami még feltérképezetlen ember és állat között. Várjuk az
idegen intelligenciát, pedig itt van egy ismeretlen négylábú szőrös intelligencia mellettünk
olyan tudással, amit át akar adni és jó lenne,
ha ezt észrevennénk.
www.vizslafotozas.hu
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Egy kutyás történet, Tőled
A köztünk lévő kapcsolatot jól mutatja az a
történet, mikor izomszakadás volt a vádlimban és nem tudtam mozogni, pedig állandóan
jövünk megyünk. Sokat feküdtem és Hugó ott
feküdt mellettem, odabújt a sérült lábamhoz,
melegítette szinte, mintha érezte volna, hogy
súlyosabb baj lehet. És pár nap múlva kide-

készítette: Quiqe.
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TAVASZI MEGÚJULÁS MASSZÁZZSAL
A Tavasz első hónapjaiban, ahogy a természet újjászületik, feléled, elindul valami. Vagyis inkább újrakezdődik. Kizöldül a természet,
megindul a növényekben a növekedés. Ezzel
együtt más élőlények, így a kutyák is lehetőséget kapnak egyfajta megújulásra. Új energiákat kapnak és az életfolyamatok is változnak. Ezen változások kiegészítője lehet egy
jó masszázs, mely számukra is sok hasznos
dolgot tartogat.

Sok negatív tényező hatására, pl helytelen
táplálás, kevesebb mozgás a hideg miatt vagy
a téli időszak hangulata, energiája, mind-mind
kihatással vannak a kutya szervezetére és
rengeteg méreganyag halmozódik fel benne.
Előfordulhat, hogy ezektől állandóan fáradt-
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nak, levertnek tűnhet a kutya. A méreganyagok olyan melléktermékek a szervezetben,
amelyek a lágyszövetben halmozódnak fel és
tárolódnak. A toxikus anyagok felhalmozódása nagymértékben gátolja a természetes kollagén és elasztin funkciókat. Ezen problémák
ellen tehetünk a kutyáknál is masszázsok
alkalmazásával. A különböző masszázstechnikákban közös, hogy a kezelt szervben
helyi, de az egész testre is kiterjedő hatásokat
váltanak ki. A legismertebb hatás,
hogy a masszírozott területen
vérbőség alakul ki, a káros anyagok így gyorsabban kiürülnek. Az
izmokban pedig olyan anyagok
képződnek, amelyek fokozzák a
teljesítőképességet. De a mas�százs nem csak a kezelt területen
hat helyileg, hanem például a belső szervek működését is befolyásolhatja, ezt a keleti medicina a chi
áramlásával magyarázza, melyre
a masszázs szintén hatással van.
Tehát a tavaszi ‚ nagytakarításhoz’
kedvencünknél érdemes kipróbálni a nyirokmasszázs kezeléseket, melyet képzett Terápiás Kutyamasszőr segítségével tudunk
igénybe venni.
A jó idők kezdetével megindul a kiránduló
szezon is és sokszor ezeken a túrákon magunkkal visszük kedvencünket is. Abban az
esetben, ha télen kevesebbet tudtunk mozogni kutyánkkal és hónapokig csak rövid sétákat tettünk, a több kilóméteres túrák megeröltetőek lehetnek az állat számára ugyan

úgy, mint az embernek. Az ilyen intenzitású
mozgások után gyakran akár izomláz, illetve
kisebb sérülések, pl. húzódások alakulhatnak

Viszont rendszeres, szakszerű masszázzsal
nagy mértékben csökkenthetők az említett
betegségek ilyenkor felerősödő tünetei.
A tavasz beköszöntével a kutyás sportok szerelmesei is egyre intenzívebbé válnak és rengeteg verseny, kiállítás, rendezvény is ebben az
időszakban van. A kutyák ilyenkor a sok utazástól, a fizikai túlterheltségtől, amivel a versenyek járnak vagy éppen a pszichikai terhelés,
ami a kiállításokon éri őket, szintén szenvedhetnek mozgásszervi elváltozásokat. Az effajta
sérülések kezelésében, illetve megelőzésében
is szerepet kell kapjon a masszázs.

ki, melyek hosszú napokra megkeseríthetik a kutyánk életét. Mielőtt belevágunk egy
nagyobb túrába a téli pihenő időszak után,
érdemes felkészíteni a szervezetet az igénybevételre. Erre pár megfelelően kivitelezett
masszázs tökéletesen elég lehet, kiegészítve
a mozgások fokozatos erősítésével. Ha pedig
ezt a lehetőséget elszalasztottuk és kialakult
az izomláz, vagy a sérülés akkor ezek kezelésében pedig elengedhetetlen és megkérdőjelezhetetlen szerepe van a masszázsoknak,
amit ilyen esetekben mindenképp igénybe
kell venni. Az ilyen típusú kezelésekhez mindenképp keressük szakember segítségét.
A megfelelően és rendszeresen kivitelezett
masszázsok segíthetnek az immunrendszer
erősítésében is, amely a változékony tavaszi
időjárás miatt extrán igénybe van véve. Az
immunnerősítésnek kiemelten fontos szerepe van az idős kutyáknál, akik már gyengébb
szervezettel rendelkeznek és így még fogékonyabbak a szélsőséges időjárás okozta problémákra. Továbbá fontos még a krónikus mozgásszervi betegségek kezelése, mint például a
displasia vagy az ízületi kopások, reumatikus
betegségek. Hisz ezek a változékony időjárásban még intenzívebben jelentkezhetnek.

Látjuk, milyen sokoldalúan alkalmazhatók a
masszázsok a kedvenceink életében. Fontos,
hogy igazán akkor tud hasznos lenni a kezelés, ha megfelelően képzett szakember végzi.
Keressünk, kommunikáljunk ilyen szakemberekkel, hogy kedvencünk mindig a legjobb
ellátást kapja.

Látogassa meg honlapunkat és érdeklődjön
masszőreink, képzéseink felöl.
Hogy a felelős állattartás ne csak elcsépelt
közhely legyen.
Schmidt Henry
Terápiás kutyamasszőr,
reflexológus
Ebcsont Masszázs Odú
vezetője
www.ebcsontodu.hu
www.facebook.com/kutyamasszazs
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LEHET KUTYABARÁT A KERTÜNK
Ha kutyát is, no meg szép kertet is szeretnénk a házunk körül, akkor már
jó előre meg kell terveznünk néhány dolgot, hogy a kutya is jól lakjon, és a
kertünk is gyönyörű legyen.
Sok ember fejében tartozik össze a kert és a
kutya, de nem mindig a legegyszerűbb módon.
Sokan hiszik, hogyha kutyánk van, egyszerűen
képtelenség megtartani a kertet a maga szépségében. Pedig mindkettő képes boldoggá tenni az embert, így senki nem mond le szívesen
egyikről sem. De nem is kell: Megyeri Szabolcs kertészmérnök tippjeivel.
„A kutya és a kert viszonya nem mindig harmonikus, nem minden udvar ebkompatibilis,
és fordítva. Olykor felásott gyep, kerítés melletti gödrök, vizelettel jobblétre szenderített
dísznövények, megtépázott konyhakert, és
egyéb változatos gaztettek nyomai jelzik az
eb dúlását. A kertfelújítás, kertépítés ideális
időszaka a tavasz, így ideje áttekinteni, hogy
mit tehetünk a kutyabarát kert létrehozása
érdekében, hogy némi előre gondolkodással, és okos tervezéssel, kivitelezéssel a sok
bosszúság megelőzhető legyen” - magyarázza Megyeri Szabolcs kertészmérnök.

A rendszeres foglalkozás
elengedhetetlen
A kutyabarát kert két fő összetevőből áll, nem
meglepő módon kutyából és kertből.
A kutya része alatt a nevelést, tanítást, foglalkozást, és a fegyelmezést értem. Minden
eb igényli a kerítésen kívüli sétát, ami jó
esetben lefárasztja annyira, hogy a kertben már nem fog garázdálkodni. Szintén
hasznos az aktív foglakozások rendszeresí20
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tése, apportírozás, játékos feladatok elvégzése, ezek szellemileg is kihívást jelentenek,
és megnyugtatják a túlmozgásos négylábút.
Igazából az állattal kapcsolatos teendőkről egy
kutyaszakértő többet tudna mondani, a lényeg,
hogy az egyenletből ne hagyjuk ki a kutyát,
mert magától biztosan nem fog “jó útra” térni.

Ösvények, útvonalak
Minden kutya szeret a kerítés mellett őrjáratozni, így a szorosan a birtokhatároló mellé ültetett növények veszélyben lesznek. Hagyjunk
egy szűk ösvényt a négylábúnak itt, hogy
ne okozzon kárt a zöldben, és akár a sövényt is
30-40 centiméterrel beljebb ültethetjük.
Ugyanígy a kert belső területén is figyeljük

meg, hogy melyek a blöki szokásos útvonalai,
itt a fű várhatóan ki fog kopni, az így előálló
randa látványt megelőzhetjük, ha itt “műutat” alakítunk ki, zúzott kővel, kültéri
járólapokkal. A gyepről biztos nem fogjuk
tudni leszoktatni kutyánkat, ezért füvesítésnél érdemes a strapabíróbb, taposásálló
magfajták közül választani.

Kutyatoalett
Kardinális kérdés a kutyatoalett, a kerti eb
egyik fő problémája mindig az elpottyantott
csomagok okozta látvány és kár. Szakértők
szerint minden eb megtanítható az egy adott
helyre való piszkításra, de a nevelés mellett
szükség lesz az alkalmas helyre is. A kert
egy eldugottabb, takarásban vagy nem
szem előtt lévő részén alakíthatunk ki
wc-t. Ide ne ültessünk semmit, az itteni talaj pedig laza szerkezetű legyen. A kutyatoalettet takarítsuk rendszeresen, az
ürüléket pedig semmiképp ne tegyük
a komposztba! A vizelés a másik gyakori
gond, az ösztönös jelölésnek sok növény látja
kárát, és a gyep is megsínyli a rendszeres
ürítést. Állítólag egy, a növény mellé leszúrt karó, vagy odahelyezett fatuskó
eltéríti a védendő növénytől.

Elkerítés
Amennyiben a kert kevésbé van aktív használatban, az egységes, kutyanyomoktól mentes látkép érdekében csökkenthetjük a pázsitos felületet, és talajtakaró, elterülő
növekedésű cserjékkel helyettesíthetjük,
ezeken nem fog mászkálni a négylábú. Többé-kevésbé kutyabiztosak a sziklakertek is,
ráadásul kiváló látványelemek, ezért a megszokott virágágyások helyett ilyen építményeket is bevethetünk. A veteményest, a zsenge
palántákat védhetjük alacsony kerítéssel Ha
lehet választani, hasznos idősebb, nagyobb
növényeket ültetni kutyás kertben.

Sok eb a kerti tavat fürdőmedencének használja, így ha tavunk van (de ha nincs, akkor
is), nem rossz ötlet egy kisebb kutyamedence kialakítása, ahol kedvére pancsolhat
meleg napokon.

Biztonság
Kerüljük a mérgező, tüskés, szúrós
fajták telepítését, főleg, ha kölyökkutya
áll a házhoz. Sok dísznövény – melyekről
nem is sejtjük – mérgező. A kertben hasz-

nált vegyszereket még a kamrán belül
is biztonságosan helyezzük el, lehetőleg
magasabbra, polcokra, zárható szekrénybe.
A rágcsálóknak szánt mérget vagy magasabbra, vagy kutya által nem hozzáférhető
csomagolásban helyezzük ki. Az éles peremű, vagy nehéz eszközöket, szerszámokat is
úgy tartsuk, hogy azok ne okozhassanak bajt.
A legfontosabb, hogy kertben tartott kutya
esetében tudatosan cselekedjünk, ugyanis
kertünk és ebünk a legritkább esetben fognak
automatikusan problémamentesen együttműködni. Vegyük figyelembe az állat igényeit,
vásárlás előtt pedig tájékozódjunk a kinézett
fajta jellemző viselkedéséről, habitusáról,
majd ezeket az információkat vessük össze
kertünk adottságaival és saját szokásainkkal.
Kerüljük a láncra kötést. Megfelelő, átgondolt kertkialakítással és a következetes
neveléssel a nehézségek, bosszúságok minimalizálhatóak.
A cikk és a képek forrása:
életforma.hu, megyeriszabolcskertészete.hu
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HOROSZKÓP

KUTYAHOROSZKÓP –
A TE KEDVENCEDRE HATNAK A CSILLAGOK?
Ha eddig azt hitted, csak a genetika és a fajtajelleg számít, hát nagyon
tévedtél, mert az ebek csillagjegye is meghatározza viselkedésüket.
Kos a macskakergető
A Kos kutya hirtelen természetű, szereti védeni
a saját birtoka határait, és szereti megtámadni a postásokat. Könnyen beazonosíthatjuk,
ha ebünkben túlteng a Kos energia: minden
macskát megkerget, ám, ha véletlenül utolérné, a cirmost tanácstalan arccal vizsgálgatja a
szőrcsomót, aki végül még a legjobb barátja is
lehet (feltéve, hogy elég sokszor hagyja magát
utolérni, és nem pofozza fel az ebet)!
Viszonya az emberekhez: Gazdáját – ha egyszer
elfogadta – végtelen ragaszkodással szereti.

Bika a csaholós
A Bika jegyében született ebek szerelmesek a
saját hangjukba. Épp ezért boldogan csaholnak
idegenre, ismerősre, postásokra és akár a
Holdra is. Ha megvakargatjuk a füle tövét, boldog torokhangú morgással ad hangot elégedettségének. A Bika kutya életcélja, hogy kerti
házőrzőből konyhamalaccá képezze át magát,
ezért mindent meg is tesz.
Viszonya az emberekhez: Gazdáját a jutalomfalatnál is jobban szereti – és ez nagy szó nála!

különösebb ok nélkül.
Viszonya az emberekhez: Ha felérné a kilincset, bárkit beengedne – de persze a gazdája a
szeretetének fő tárgya.
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Oroszlán a falkavezér (helyettes)

Mérleg a farok csóváló

Az udvar (vagy a lakás) ura minden kétséget
kizáróan az Oroszlán jegyében született eb.
E jegy szülöttei tekintélyesek (még, ha csivavák is) rettenthetetlenek (még az állatorvostól sem félnek) és legfőképpen kíváncsiak. Az
Oroszlán kutyák mindenhol ott akarnak lenni,
ahol történik valami érdekes, és sértődötten
veszik tudomásul, ha gazdájuk nélkülük indul
el reggel. De azért estig az ajtóban várnak rá.

A Mérleg ebeknek kutyaszépségversenyen a
helyük! Senki sem tud olyan kecsesen futni a
macskák után, mint egy Mérleg jegyében született kutya, aki – ha jobban megfigyeljük – sokkal
színpadiasabban védi területét, ha gazdája látja
a produkciót, mint ha nem. A Mérleg kutyának
a legfontosabb gazdája szeretete és elismerése,
ezért bármire hajlandó. Ha több kutyánk is van,
a mérleg lesz közülük a leghízelgőbb.
Viszonya az emberekhez: A Mérleg eb számára
fontos, hogy minél több simogatást begyűjtsön,
ezért állandóan csóválja a farkát. Biztos, ami
biztos alapon ugatás közben is.

Rák a haspók
A Rák jegyében született ebek, kész fejszámoló művészek. Pontosan nyilvántartják a falka
(azaz a család) létszámát, és csak akkor érzik
magukat jól, ha már mindenki hazaért. Ekkor
ők is bekéredzkednek a konyhába, hogy egy
boldog sóhajjal elfoglalják a fő helyet az asztal alatt. Hogy ti nem engeditek be a kutyát a
lakásba? Egy Rák kutyával ennél nagyobb tragédia nem is történhetne. Talán csak az, ha
vadidegen érkezik…

Skorpió az aluszékony

Viszonya az emberekhez: Muszáj mindenkin
uralkodnia, ezért hízelgéssel, morgással vagy
hisztivel eléri, hogy akkor és annyit sétáljanak
vele, amennyit szeretne. Ha ezt megkapja,
szent a béke.

„Ha sokáig nyomod a csengőt talán előjövök.
Esetleg megugatlak. Vagy megharaplak. Szóval ne kelts fel az álmomból!” – így festene a
„Vigyázz a kutya harap!” felirat, ha egy Skorpió
jegyű eb fogalmazná meg azt. A Skorpió kutyák
– már, ha nem alszanak épp – kíváncsiak és szeretnek szaglászva körbejárni territóriumukban.
Szemük mély, végtelen ősi bölcsességet tükröz.
Viszonya az emberekhez: A Skorpió ebek gyakran pihentetik fejüket gazdájuk térdén. Ha simogatjuk őket, lehunyják szemüket, hogy teljes
tudatukat átengedjék a boldog érzésnek.

Szűz a legjobb házőrző

Ikrek a szaglászó
Ha álmodozó képpel egy láthatatlan szagfelhőt
vizsgálgató ebet látunk az utcán – és egy értetlen arcú gazdát, aki már rég továbbsétálna
– biztosak lehetünk benne, hogy Ikrek kutyával
van dolgunk. Az Ikrek ebek szétszórtak és impulzívak. Az egyik percben még kedvenc gumisünjük sem képes két percnél tovább lekötni
őket, később akár órákig bambulnak, minden
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Viszonya az emberekhez: Imádja gazdáit, szeretetrohamait könnyen nézhetjük jutalomfalat
kunyizásnak – és nem is tévedünk túl nagyot.

A Szűz ebek a munkájuknak élnek. A házőrzés
a mindenük. Egy kis portás veszett el bennük:
fejben pontos listát készítenek érkező és induló
családtagokról, vendégekről, szomszédokról. A
Szűz kutya méltóságán alulinak tartja a postás
megugatását, de a szeme sarkából figyeli minden mozdulatát. Minden vágya, hogy egész birodalmában rend, béke és szeretet uralkodjon!
(Ugyanitt: jutalomfalat hegyek legyenek!)
Viszonya az emberekhez: Kifejezetten kíváncsi, érdeklődő eb, aki minden idegent boldogan
megismer, főleg ha szeretett gazdájával egyszerre érkeznek!

Nyilas az apportírozó
A Nyilas jegyében született ebek közül kerülnek
ki az internet gördeszkás kutyasztárjai. Imádják
a sportokat az apportírozástól a frizbizésen ke-
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resztül az úszásig. Persze, ha sohasem visszük
őket játszani, nem jövünk rá, hogy Nyilasokkal
van dolgunk, hiszen otthon álmodozó képpel
ülnek a kapuban, ha idegen érkezik kétszer is
meggondolják ugassanak-e, és többnyire inkább egy kis simogatást kunyiznak mindenkitől,
akit nagy, nedves orruk jó szagúnak talál.
Viszonya az emberekhez: A Nyilas ebek szeretnek új embereket megismerni, nedves orrukat
mindenbe beleütik, ha beszélgetést folytat a család, középen ülnek és okos szemmel mindig a
beszélőre néznek, akárha értenék, miről van szó.

HOROSZKÓP
Van, a szakácsnője (feladata a táp kiadagolása), a játszópajtása (feladata a labda dobálása)
és persze vannak a hódolói (azaz a gazdájához
érkező idegenek).

Vízöntő a csodakutya
Kínai kopasz kutya szeretne lenni a lelke mélyén minden Vízöntő eb. Vagy legalább egy bernáthegyi. De semmiképp sem utcai keverék, az
olyan snassz az extrémitásokra vágyó lelkének! A Vízöntő kutyák annak biztos tudatában
őrzik a házat (vagy a lakást), hogy az az övék,
a családtagok pusztán a személyzet, akik azért
vannak, hogy őt szórakoztassák. (A macskák
pedig személyi edzők, akik futásra késztetik
őket…). Vízöntő kutyánkat mindenkép írassuk
be kutyaiskolába, hiszen minden vágya, hogy
megmutathassa az alkalmazottainak – azaz
nekünk – hogy ő valóban különb mindenkinél.
Viszonya az emberekhez: Mindenkit a beosztottjának tekint, s szerepekben gondolkodik.
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A kutyatartók nagy része előtt nem ismeretlen a probléma, amit a szilveszter éjjel és az azt megelőző napok okoznak. Nagyon sokat tehetsz azért,
hogy kutyád könnyebben viselje az év utolsó napját kísérő durrogtatást!
Előzd meg a bajt!
A kutyák legtöbbje fél a dörgéstől, villámlástól - ugyanígy a petárdák, tűzijátékok
hangjától is. A szilveszteri égzengést ki nem
kerülhetjük - könnyítsd hát meg az átvészelését! A folyamatos durrogtatás óriási
pánikot tud kiváltani a kutyákból. Azok
akár szó szerint árkon, bokron, kerítésen át
menekülnek, hogy megszabaduljanak a félelmetes hangoktól. Sokuk olyan messzire
jut a pánikszerű menekülés közben, hogy

Bak a makacskodó
Ha ebünk napsütésben boldogan indul sétára,
esőben utálkozó morgással húzza a pórázt,
gyanút foghatunk: Bak jegyű a kedvencünk. A
Bak ebek szélsőségesek és hangulatemberek.
Pardon, hangulatkutyák. Szeretnének beleszólni, hogy ki lép az udvarukra, ezért kamaszkorukban megpróbálják felülbírálni a gazda döntéseit, de idővel elfogadják őt falkavezérnek.
Viszonya az emberekhez: Akit egyszer megszeretnek, azért a tűzbe tennék a mancsukat, és
minden valós – vagy vélt – támadástól megvédik.
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nem talál haza - nem beszélve a főutak, autópályák, vasutak okozta veszélyekről!
Embertársainkat sajnos nem fogjuk tudni
“leszoktatni” a szilveszteri zajongásról, így
nekünk kell idomulni, és megtalálni azokat
a módszereket, amikkel megelőzhetjük a
bajt, átvészelhetőbbé tesszük az éjjelt. Nem
lehet elégszer hangsúlyozni, hogy ugyanúgy,
mint a betegségeknél, itt is a megelőzés a
legfontosabb!

Halak a hízelgő
Minden betörő álma egy Halak kutya (mármint
nem otthonra, hanem a betörés helyszínére) a
Halak kutya álma pedig egy betörő. Csak sajnos, ha meg is érkezik a rabló, a Halak eb épp
aludni fog egy másik betörőről álmodva, így
lemarad az akcióról. Igaz, ha véletlenül mégsem alszik (vagy felébred a riasztó hangjára)
csaholva támad a gonosz ellenségre. A Halak
kutyák mindennél jobban szeretik a hízelgést,
már-már igazi pitiző művészek, még az e jegyben született dobermanok is.
Viszonya az emberekhez: Nagyon szereti az
embereket, a kisgyerekekért kifejezetten rajong, azt is jól tűri, ha piszkálják. Idegenekkel
ambivalens a viszonya: eleinte bizalmatlan, de
idővel nekik is hízelegni kezd…
Forrás: pikanteri.hu
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