
Oamenii ¬i câinii au tr\it împreun\ de peste 10.000 de ani. Câinii sunt ‰inu‰i pentru companie,
paz\, ajutor la turme, precum ¬i drept ajutoare pentru persoanele cu dificult\‰i de v\z, auz
sau fizice.

Îngriji‰i-v\
câinele 



Cum s\ v\ îngriji‰i câinele 
Pentru a fi s\n\tos ¬i fericit, un câine are nevoie de:

● O diet\ echilibrat\ ● Exerci‰ii
● Asisten‰\ veterinar\ ● Companie

Locul în care locuie¬te câinele dvs. 
● Un câine care locuie¬te afar\ are nevoie de un ad\post împotriva c\ldurii sau timpului rece.
● Câinele are nevoie de un culcu¬ confortabil.
● În cazul în care câinele trebuie legat, folosi‰i o sârm\ lung\ pe care s\ alunece lan‰ul (ca în imaginea de
mai sus). Lan‰urile sau frânghiile fixe se pot încol\ci în jurul câinelui provocându-i leziuni.

Hrana ¬i apa 
● Câinele are nevoie de o diet\ echilibrat\ în proteine ¬i
fibre. Resturile de mâncare nu sunt suficiente pentru a
men‰ine o greutate corespunz\toare sau mu¬chii
puternici ai unui câine.
● Oasele ascu‰ite pot fi periculoase, pentru c\
pot r\mâne în gât sau sau pot cauza probleme
atunci când sunt înghi‰ite.
● Câinele trebuie s\ aib\ ap\ proasp\t\, într-un castron
curat, în fiecare zi.

Exerci‰iul 
● Câinele nu trebuie l\sat legat în

permanen‰\, pentru c\ are nevoie de exerci‰ii periodice.
● Câte o plimbare pe zi ¬i joaca cu un b\‰ sau o minge vor men‰ine

câinele activ ¬i-l vor împiedica s\ se plictiseasc\.
● Un câine plictisit poate l\tra excesiv, deranjând vecinii.

Igiena
● Un câine care st\ în condi‰ii improprii (mizerie) se poate
infesta cu viermi, c\pu¬e, purici sau p\duchi. Cere‰i sfatul
veterinarului.
● P\stra‰i câinele ¬i zona în care locuie¬te acesta curate.



Vaccin\rile
● Câinii sunt vulnerabili la multe boli care pot fi periculoase ¬i costisitor de tratat.
● Vaccin\rile ajut\ în prevenirea bolilor ¬i reduc riscul infect\rii altor câini.

Perierea
● O periere periodic\ v\ ajut\ s\ men‰ine‰i câinele curat ¬i cu blana
neîncâlcit\, aceasta fiind ¬i o ocazie de a-l verifica de parazi‰i nedori‰i.

● Perierea mai ajut\ ¬i la obi¬nuirea câinelui cu manipularea de c\tre o
persoan\.

Înmul‰irea 
● În fiecare an, sute de mii de câini sunt omorâ‰i din cauza faptului
c\ nu exist\ suficient de multe case corespunz\toare care i-ar putea
primi.
● Femelele pot na¬te mul‰i pui în fiecare an. În ¬ase ani, o pereche
de câini ¬i urma¬ii lor pot da na¬tere la 67.000 de câini.
● S\n\tatea unei c\‰ele poate avea de suferit dac\ aceasta na¬te ¬i
îngrije¬te pui în mod constant.
● Femelele gestante ¬i cele care al\pteaz\ au nevoie de hran\
suplimentar\.
● În general, puii sug de la mama lor pâna la aproximativ trei

s\pt\mâni, începând s\ m\nânce, treptat, ¬i hran\
suplimentar\.

● Femelele î¬i protejeaz\ în mod
natural puii ¬i pot deveni agresive
în aceast\ perioad\. Din acest
motiv, ele au nevoie de un loc

lini¬tit.
● Pentru a preveni na¬terea puilor nedori‰i v\ pute‰i steriliza sau castra câinele –

o opera‰ie ce va fi f\cut\ de c\tre un veterinar. 

Sterilizarea / Castrarea
● Medicamentele ¬i ustensilele veterinare moderne vor face opera‰ia sigur\, f\r\ dureri, iar recuperarea va
fi rapid\.
● Întreba‰i-v\ veterinarul despre momentul în care s\ steriliza‰i / castra‰i câinele.
● Nu este necesar pentru c\‰ea ca aceasta s\ fete înainte de a fi sterilizat\.
● Castrarea timpurie, începând cu vârsta de 8 s\pt\mâni, este privit\
acum ca o ac‰iune pozitiv\.
● Dup\ ce o c\‰ea a fost castrat\, aceasta nu va mai intra în
c\lduri, astfel încât câinii nedori‰i vor fi p\stra‰i la distan‰\.
● Sterilizarea femelelor poate reduce riscul tumorilor
mamare.
● La masculi, castrarea poate reduce agresivitatea ¬i
tendin‰a de a hoin\ri.



Distribuit de c\tre Pet Respect
Pet Respect este un departament al Societ\‰ii Mondiale pentru Protec‰ia

Animalelor (SMPA) care încearc\ s\ îmbun\t\‰easc\ starea ¬i modul în care
sunt tratate animalele de companie.

Societatea Mondial\ pentru Protec‰ia Animalelor (SMPA) este o
organiza‰ie interna‰ional\ care activeaz\ în 120 de ‰\ri, având o
re‰ea de peste 480 de societ\‰i membre. SMPA este reprezentat\

la Organiza‰ia Na‰iunilor Unite (ONU), Consiliul Europei (CE) ¬i
lucreaz\ în cooperare cu Organiza‰ia Mondial\ a S\n\t\‰ii (OMS) ¬i Federa‰ia Asocia‰iilor
Veterinare Europene pentru Animalele de Companie (FAVEAC).

89 Albert Embankment, London, SE1 7TP, UK.

Tel:  +44 (0)20 7587 5000  Fax: +44 (0)20 7793 0208

e-mail:  wspa@wspa.org.uk      www.wspa-international.org
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Consulta‰i-v\ veterinarul 
ªine‰i minte c\ veterinarul v\ poate sf\tui cu privire la:

● Diet\

● Dresarea animalului

● Tratarea împotriva parazi‰ilor

● Vaccinare

● Sterilizare / castrare

● Orice alte probleme de s\n\tate

Asociatia Animed Arad 

www.animed.ro 

www.facebook.com/animedarad 

aradanimals@yahoo.com 
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