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Zwierzę, jako istota żyjąca, zdolna do odczuwania 

cierpienia, nie jest rzeczą. Człowiek jest mu winien 

poszanowanie, ochronę i opiekę.
Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt



NAWADNIAJ

Woda wspomaga trawienie pokarmu, pomaga wchłonąć składniki odżywcze. Schładza ciało
- pełni rolę termoregulacyjną. Pamiętaj aby zapewnić swojemu psu stały dostęp do świeżej 

i chłodnej wody, zwłaszcza w ciepłe dni, kiedy traci jej więcej. Ograniczone możliwości
wentylacji (psy pocą się tylko poprzez zianie i opuszki) sprzyjają odwodnieniu.



SCHŁADZAJ

Normalna temperatura psa wynosi 38,5 stopnia. Ważne jest, aby obniżyć temperaturę psa  
zwłaszcza w czasie upałów. Psy mają bardzo mało gruczołów potowych. Jeśli zauważysz,

że pies ma spłycony oddech, wymiotuje, krztusi się i charczy, twój pies mógł dostać udaru
albo się odwodnić. Konieczna będzie wizyta u weterynarza.

Dla komfortu psa :
 mokrym ręcznikiem przetrzyj sierść psa albo wodą ze spryskiwacza
 dużego psa postaw obok miski z wodą i schładzaj po kolei łapy, podbrzusze, kark
 do legowiska po spacerze połóż mokry ręcznik



NIE ZOSTAWIAJ W SAMOCHODZIE

Samochód w lecie nagrzewa się jak piekarnik, temperatura w jego wnętrzu może wynosić
60° C. Zostawiając psa w samochodzie narażasz go na śmierć w wyniku uduszenia.

Prawo polskie dopuszcza zbicie szyby w aucie w celu uratowania psa.



NIE OBCINAJ SIERŚCI NA KRÓTKO

Nie strzyże się psa latem by było mu lżej. Psia sierść chroni go przed przegrzaniem
i oparzeniem słonecznym.



SKRÓĆ SPACERY

Najlepiej wychodzić tylko w celu załatwienia przez psa potrzeb fizjologicznych. Na dłuższy
spacer  możemy wyjść wczesnym rankiem lub  wieczorem, gdy jest znacznie chłodniej.

Nie forsuj psa,  nie zmuszaj go do biegania w czasie upałów. Pamiętaj, aby na spacerach
często robić przerwy i nawadniać pupila.



UWAŻAJ NA ROZGRZANĄ 

NAWIERZCHNIĘ

Rozgrzany piasek,  beton lub asfalt mogą wywołać oparzenia psich łap. Dla bezpieczeństwa 
jego łap wybieraj na spacery bezpieczne podłoże - łąki, trawy gdzie ziemia

nagrzewa się wolniej.



UWAŻAJ NA KLESZCZE

W każdej chwili  nasz pies może wrócić do domu ze spaceru z kleszczem w skórze. Ważne
jest, aby od wiosny do jesieni zapewnić psu dobrą ochronę przed tym pajęczakiem.

Kontakt z nim grozi ludziom i zwierzętom zakażeniem boreliozą.



NIE PRZEKARMIAJ

Brak apetytu może być naturalną reakcją na wysokie temperatury. Trzeba zadbać, by pies
dostawał lżejsza karmę, a niezjedzone resztki nie powinny  pozostawać w misce zbyt długo, 

bo łatwo wówczas o zatrucia.



ZAPEWNIJ LEGOWISKO

Jeśli  pies mieszka na podwórzu w kojcu z budą, to jego buda musi stać w cieniu. Pies musi 
mieć także zacienione miejsce na zewnątrz budy, gdzie będzie mógł poleżeć schowany

przed palącym słońcem. Legowisko w domu usytuowane powinno być w miarę chłodnym
i dobrze wietrzonym miejscu.



KOCHAJ ❤



PODZIĘKOWANIA

W prezentacji wykorzystano zdjęcia pochodzące z serwisu z darmowymi zdjęciami pexels.com


