Kediler Mama Konusunda Neden Çok Seçicidir?
Mama konusunda oldukça seçici davranan kediler beğenmediği bir mamayı asla yemez hatta aç kalmayı
bile göze alabilir. Daha ilk günden itibaren belirli bir beslenme düzeni oluşturarak alışkanlık edinmesini
sağlamalısınız. Eğer yavruyken kedinize konserve mama ya da ev yemeklerini vererek onu alıştırırsanız
ileriki dönemlerinde diğer kuru mama çeşitlerini yemeyi istemeyecektir. Kedinizin sağlıklı gelişimi için
ona kuru mama vermeyi tercih etmelisiniz. Eğer kedinizde herhangi bir sağlık problemi varsa veterinerin
önereceği bir kedi maması vermelisiniz. Besleyici değeri oldukça yüksek olan bu mamalar hastalıklara
karşı korur. Profesyonel kedi maması içerdiği vitaminleri ile oldukça sağlıklı iken marketlerde satılan
mamalar ise besin miktarı düşük olduğu için zararlıdır.
Kedi Kumu Seçiminde Dikkat Edilmesi Gereken Detaylar Nelerdir?
Kedi severler onların daha sağlıklı ve rahat edebilmeleri için kum seçimine oldukça önem verirler. Evde
kedi besliyorsanız hem kedinizin doğasına uygun olan hem de sizin sağlığınızı olumsuz etkilemeyen bir
kedi kumu seçmelisiniz. Doğal olmayan kedi kumları nedeniyle kedinizde deri ve patisinde tahriş
olabileceği gibi solunum yolu sorunlarına da neden olur. Kedi kumu seçerken dikkat edilmesi gereken
şeylerin başında ıslandığında sıvıyı kolayca emerek absorbe etmesidir. Böylece koku sorununun da önüne
geçilebileceği gibi onlar için daha sağlıklı ve hijyenik bir ortam sunmuş olursunuz. Çabuk
topaklanmasına dikkat edilmeli ve tamamıyla doğal olarak üretilmiş olanlarını seçmelisiniz. Hem küçük
dostlarınızın hem de sizin sağlığını koruyan ürünlere çok uygun fiyatlarla sahip olabilirsiniz.

Köpek Eğitiminde Niçin Ödül Kullanılmalı?
Günümüzde çoğu kişi köpek eğitimi için kullanılan ödül yönteminin doğru olmadığını savunur. Rüşvet
gibi görünen ödül köpeğinizin istediğiniz gibi davranmasını kolaylaştırır. Köpeğinize istediğiniz bir
davranışı yaptırabilmek için ödülü cezbedici şekilde kullanabilirsiniz. Ayrıca köpeğiniz bir şeylerin doğru
yaptığının farkına varır ve böylece yeni davranış biçimlerine alışır. Köpek eğitimi sayesinde onların
istediğiniz zaman oturmasını ya da uzanmasını sağlayabilirsiniz. Ona ödül verirken abartmaktan kaçının.
Daha küçük kemirebileceği şeyler verebilirsiniz. Ayrıca köpeklerde obezite sorununun yaşanmaması için
günlük vereceğiniz yiyecek miktarını doğru ayarlayabilirsiniz. İstenilen davranışı sergilemesi için ona
sürekli ödül vermek zorunda değilsiniz. Köpek davranışlara alıştıktan sonra kademeli olarak yiyecek
ödüllerini azaltabilir böylece onun sağlığını da koruyabilirsiniz.
Köpek Eğitiminde Ödülün Yeri
Köpeğinizin istediğiniz davranışları yapmasını sağlamak için bazı kişiler tarafından ödül yöntemi rüşvet
gibi görünse de oldukça etkili bir yoldur. Ödülü cezp etmek onun istediğiniz davranışları yapmasını
kolaylaştırır. Verdiğiniz mama ödülü sayesinde köpeğinizde doğru hareket ettiğnin farkına varır. Ayrıca
sağlıklı beslenmesi açısından da oldukça önemli bir yeri bulunmaktadır. Ancak çok fazla gıda vererek kilo
almasını engellemek için ana öğünlerdeki yiyecek miktarının azaltılması doğru olacaktır. Ödül olarak
mama değil kemirebileceği şeylerin verilmesi daha doğru olacaktır. Köpek eğitimi için kullanılan ödüller
bir süre sonra ona istenilen davranışların alışkanlık haline gelmesini sağlar. Böylece kademeli olarak
ödülleri azalttığınız taktirde yinede köpeğiniz sizi dinleyecek ve istediğiniz gibi davranmaya devam
edecektir.
Tavşan Bakımı Nasıl Yapılır?
Irklarına ve yaşlarına göre tavşan bakımı ve beslenmesi farklı şekillerde yapılır. Onların beslenmede en
çok sevdikleri şey yeşilliklerdir. Yabani hayatta tavşanların yaşam alanları yeşillik alanlardır. Tamamen
otobur olan bu şirin canlılar ayrıca havuç yemeyi de sever. Çimen, turp, marul, dere otu, lahana, brüksel
lahanası, taze fasülye, karnabahar ve enginarın yapraklaarı olmak üzereher türlü yeşillikle onları
besleyebilirsiniz. Uzun süre ya da aşırı derecede yeşillik ile beslenen tavşanlarda ishali önlemek amacıyla
kuru gıda takviyesi de yapılmalıdır. Kuru ot, saman ya da ekmek gibi besinler sindirim sistemini düzenler.
Ayrıca tavşanlara su, tuz, pasta, kurabiye, tatlı gibi besinleri de çok sıklıkla olmamak kaydıyla
verebilirsiniz.
Kediler Neden Etrafı Tırmalar ve Nasıl Önlenir?
Beslenmelerini yapabilmek, kendi bakım ve temizliklerini yaparken ya da etrafı keşfederken tırmalama
alışkanlıkları olan kediler bazen durumu abartabilirler. Evdeki mobilyaları ya da sizi tırmalayarak
rahatsızlık verebilirler. Kedilerin tırmalama alışkanlıklarını önlemek için öncelikle onların neden böyle
davranma gereği duyduklarını bulmak gereklidir. Patilerini germek ve tırnaklarını keskinleştirmek için iç
güdüsel olarak yaptıkları bu davranışı önlemek için alternatif tırmık alanları oluşturmanız etkili olacaktır.
Kediler çoğu zaman mama istediğinde ya da sizin ilginizi çekmek istediğinde tırmalama davranışında
bulunurlar. Kedinin eğlenmesi, meşgul olması ve enerjisini doğru kullanabilmesi için ona oyuncaklar
alabilirsiniz. Onlar için uyarıcı olan bu ürünler ile etrafı tırmalamanın faydasız olduğunu öğrenecektir.

Köpeklerde Vücut Kokusu Nasıl Önlenir?
Köpeklerin derileri koku salgılar ve uzun tüylerinde bu kokuyu uzun süre biriktirirler. Özellikle evinde
köpek besleyenlerin en büyük sorunlarından bir bu kötü kokuyla nasıl başa çıkılacağıdır. Kulak içinde
oluşan mantar, parazit ya da enfeksiyonlar kötü kokuya neden olabileceği gibi aynı zamanda dişlerinde
oluşan tartar, diş taşı ya da iltihaplarda koku oluşumunda büyük rol oynar. Köpek kokusu oluşumunda ki
bir diğer etken de derilerindeki yaralardır. Bu kokudan kurtulmak için köpeğinizi pet shoplarda satılan
ıslak mendiller ile her gün silebilebilir ya da ayda bir defa pudra halinde olan kuru şampuanı tüylerine
sürebilirsiniz. Köpeğinizin yaşam alanını temiz tutabilir, kaliteli mamalar verebilir ve ayda bir defa onu
yıkayarak kötü kokulardan kurtulabilirsiniz.
Köpekler İçin Mama Seçerken Nelere Dikkat Edilmeli?
Çoğu köpek besleyen kişilerin mama seçiminde marka ürünleri tercih etmesi köpeklerin sağlığını
olumsuz etkilemektedir. Marka ürünler yerine besleyici ve doğal mamalar tercih edilmelidir. İçeriğinde
hayvansal türevler olan mamalar birçok sağlık sorununa yol açmaktadır. Bunu yerine et içeren ürünler
daha besleyicidir. Hiçbir katkı maddesi bulunmayan köpek mamaları eklem ve sindirim sistemi gelişimde
büyük rol oynamaktadır. A, B ve D vitaminlerinin yanı sıra birçok mineral içeren ve antioksidan
bakımından zengin olan mamalar hem oldukça besleyici hem de köpeğinizi hastalıklara karşı koruyucu
özelliktedir. Ayrıca köpeğinizin yaşı ve ırkına göre mama seçilmeli ve taze kuru mamalar seçilmeli,
raflarda bayatlamış olan ürünlerden uzak durulmalıdır.

Hamster Oyuncaklarını Neye Göre Seçmeliyim?
Hamster severler onlarla eğlenmek ve oyunlarını izlemenin nasıl keyif verici olduğunu bilirler.
Günümüzde çok çeşitli hamster oyucakları bulmak mümkün. Kaymaz madden yapılan koşu diski onların
yaralanmasını önler. Düz koşu alanına sahip olan bu oyuncak omurga sağlığını korur. Aynı zamanda
sessiz ve yumuşak hareketli bir ürün olduğu için etrafa rahatsızlık vermez. Hamaklı asma köprü, naturel
oyun evi, kemirgen labirenti, zeka oyuncağı ve oyun topu gibi bir çok hamster oyuncakları vardır.
Tamamen doğal ahşap ya da plastikten yapılan bu ürünler onlara zarar vermez ve sağlıklı yaşamaları için
oldukça faydalıdır. Hem oyun hem de uyku evi olarak kullanılan labirentler ve oyun evleri ile keyifli vakit
geçirecektir.
Minik Dostlarıyla Tatile Gidenler İçin Öneriler
Kedi, köpek, tavşan gibi evcil hayvanları olanlar tatile giderken onları nereye bırakacakları büyük sorun
olmaktadır. Tatile onların da gelmesini sağlayabilirsiniz. Kaldığınız otel ya da pansiyonda onları kabul
ederler mi ya da onları bırakabileceğiniz bir yer var mı gibi sorunlar yaşanmaktadır. Akraba, arkadaş ya
da komşunuza evcil hayvanları bırakabileceğiniz gibi onları kabul eden konaklama mekanlarını tercih
edebilirsiniz. Her zaman gittiğiniz yerleri seçerek onların yeni mekana daha çabuk alışmalarını ve
yabancılık çekmemelerini sağlayabilirsiniz. Otomatik mama ve su kapları kullanabilirsiniz. Ancak evde
kedi ya da köpeğinizi yalnız bırakırsanız evi dağıtabilir ya da eşyaları kemirebilirler. Ayrıca bıraktığınız
yerin temiz ve sağlıklı bir ortam olduğundan emin olmalısınız.
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