
Nasi czworonożni przyjaciele zimą 

Zima nie odpuszcza. Śnieg, mróz, mało słońca. Nawet najlepiej wyposażone przez naturę              

w sierść zwierzęta mogą mieć problemy z przeżyciem i utrzymaniem właściwej temperatury 

ciała podczas zimy. Nasi czworonożni przyjaciele psy i koty też potrzebują pomocy zimą. 

Okres zimowy jest bardzo ciężki zarówno dla właściciela, jak i jego czworonoga. 

Właściciele psów mieszkających w przydomowej budzie powinni szczególnie zadbać o swoje 

psy w okresie zimowym. Każdy właściciel psa musi jednak zdawać sobie sprawę, że                         

w największe mrozy buda może okazać się niewystarczającym schronieniem. Jeżeli na 

dworze panuje przeraźliwy mróz i wilgoć, warto przyjąć psa pod dach albo zorganizować mu 

miejsce w ocieplanym garażu czy piwnicy. Trudno to sobie wyobrazić, ale pies i kot zimą 

mogą być narażone na śmierć z odwodnienia. Należy zdawać sobie sprawę, że woda 

pozostawiona przez cały dzień w misce przy budzie może zamarzać. Właściciel musi zatem 

wymieniać wodę przynajmniej kilka razy w ciągu dnia i stale nadzorować, czy nie przechodzi 

ona w inny stan skupienia. O ile ze zdobyciem pożywienia koty są w stanie poradzić sobie 

same, o tyle ze zdobyciem świeżej niezamarzniętej wody bez pomocy człowieka już sobie nie 

poradzą. 

Zimowa dieta psa podwórkowego charakteryzuje się przede wszystkim wysoką 

kalorycznością i obfitością potraw mięsnych i wysokotłuszczowych. Zwierzę powinno 

dostawać ciepłe posiłki w dość dużej ilości. Pies, który przez dłuższy czas pozostaje w jednym 

miejscu, jest szczególnie narażony na odmrożenia. Bardzo niebezpieczną rzeczą są łańcuchy 

zakładane psom na szyję. W okresie zimowym lodowaty łańcuch przylegający bezpośrednio 

do szyi psa może spowodować ciężkie odmrożenia skóry. 

Zimą ulice są posypywane solą, co w połączeniu ze śniegiem i niskimi temperaturami może 

prowadzić do bolesnych otarć i pęknięć naskórka łap zwierząt. Obmywanie i osuszanie psich    

i kocich łap jest niezwykle potrzebne i może znacząco zmniejszyć ryzyko powstawania otarć. 

W okresie zimowym należy kąpać psa o wiele rzadziej, aniżeli w okresie wiosennym i letnim. 

Kąpiele mogą doprowadzić do usunięcia ochronnej, tłustej wydzieliny gruczołów łojowych, 

która zabezpiecza psa przed odmrożeniami.  

Chłody i śnieżne zawieje skutecznie zniechęcają do spacerów z psami. Właściciele nie 

powinni jednak zapominać o konieczności aktywizowania zwierząt i dostarczania im 

codziennej, dużej dawki ruchu 

Koty powinno się dokarmiać raz dziennie, najlepiej o stałej porze. Szczególnie dla tych 

bezpańskich, żyjących na wolności, jedzenie należy zostawić w miejscu jak najmniej 

widocznym. Najlepiej pod krzewami i ścianami – najważniejsze, by było z dala od ludzi                       

i ruchu.  

Jesteśmy odpowiedzialni za swoje zwierzęta, zatem nie możemy ryzykować, że zamarzną, 

bądź też poważnie zachorują z powodu zimna. Zwierzęta to nasi bracia mniejsi i należy do 

nich wyciągać pomocną dłoń tak jak do drugiego człowieka. 
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