Šuniuko kraitelis
Kaip ir naujagimiui vaikeliui, tai ir naujam keturkojui šeimos nariui atkeliaujant į namus reikia
pasiruošti.
Ko gali prireikti? Meilės ir rūpesčio, laiko ir kantrybės, nuoseklumo auklėjant ir sveiko proto.

Į naujuosius namus iš veislynų, branginančių savo vardą, šuniukai iškeliauja sveiki, švarūs,
paskiepyti pirmuoju skiepu, turintys europinio pavyzdžio skiepų pasą, kilmės dokumentus ir
po oda "įtaisytą" mikroschemą, kurioje įrašyta informacija apie jūsų augintinį arba
tatuiruotę.
Veisėjai paprastai įdeda šiek tiek maistelio pirmosioms dienoms, kad nebūtų jokių virškinimo
sutrikimų, kol apsiprasite. Streso išvažiavus iš didelės brolių ir seserų kompanijos į namus,
kuriuose
nėra
nieko
kvepiančio
įprastai,
ir
taip
bus
pakankamai...
Kai kurie veisėjai naujiesiems šeimininkams įdeda papildomos informacijos: mano vaikai
gaus po knygutę apie šios veislės šunis ir video DVD apie šunų dresavimą. Mat dresuoti reikia
pradėti
iškart
grįžus
namo.
Žinau, kad vaikų šeimininkai turės atmintinę, kurioje surašyti visi būtiniausi dalykai, kuriuos
reikia laiku atlikti: kada duoti vaistukų nuo kirminų, kada ir kur nueiti pasiskiepyti, kaip ir ką
daryti (pavyzdžiui, iki 3 mėnesių šuniuką nešioti laiptais žemyn)...
Taigi dabar apie tai, ką šeimininkai turi iš anksto turėti arba sužinoti.
1.Apeikite namus ir nuspręskite, kur miegos jūsų šuo. Vieta turi būti rami, tyli, be
skersvėjų, ne ant "skruzdžių tako". Neįprasta aplinka gali būti bauginanti šuniukui, jam
norėsis nueiti į savo vietą ir jausti saugiai ir ramiai. Šuniukams labai patinka būdos, taigi jei
jis įlys į kokią nors dėžę ir ją pavadins namais, vadinasi ten jis nori būti. Visu kitu laiku, kai
šuniukas jau pripras prie naujųjų namų, nesistenkite sudaryti jam ypatingų sąlygų - esate
savo namuose, gyvenate savo gyvenimą, o jis turi prisitaikyti, kad jūs klausotės muzikos,
žiūrite televizorių ir darote kitus savo darbus. Šitie šuniukai pripratę klaustis radijo ir kitokių
garsų, taigi neturėtų būti labai jautrūs :)
2.Paslėpkite viską, kad gali sukelti pavojų šuniuko sveikatai: visus laidelius, kojines,
ploviklius, valiklius ir kempinėles. Maži šuniukai viską linkę tąsyti ir ragauti, o prisiragavę
visada viduriuoja (tai menkiausia, nors ir nemaloni problema). Nepamirškite, kad kai kurios
kambarinės gėlės gali būti nuodingos, taigi ir jas laikinai padėkite kitur. Kai šuo išmoks
nesidomėti
tuo,
kas
draudžiama,
galėsite
pertvarkyti
savo
gėlyną.

3. Guolis. Jis gali būti bet koks, tik būtų puiku, jei butų lengvai skalbiamas (to tikrai prireiks).
Guolis neturi būti mažas, nes patys nustebsite, kaip greitai šuniukas auga.
Aš turėjau štai tokį guolį, ir dar dabar jame miegu, kai nuvažiuojam į sodą pas senelius.
Tam, kad šuniukas geriau jaustųsi namuose, nepatingėkite nuvežti jo guolį arba kokį jam
skirtą patiesalą iš anksto, prieš pasiimant šuniuką. Guolis, pabuvęs šuniukų aptvarėlyje bent
porą dienų, kvepės jam gimtaisiais namais ir jame šunelis jausis saugesnis.

4. Narvas. Skamba baisiai, tačiau šuniui narvas - tai jo gimti namai, jei jis pripratintas jame
būti. Ten saugu, ramu ir jo niekas nekliudo. Jei norėsite naudoti narvą, pasitarkite su
žinovais, kaip neskausmingai šuniuką prie jo pripratinti.Tiesa, tokiame narve šuo neturėtų
būti
laikomas
nuolat.

5. Dubenėliai.
Reikės dviejų - vandeniui ir maistui. Maisto dubenėlis stovės ant žemės tik tada, kai bus
duodamas maistas, vandens dubuo bus visada. Po dubenėliais galite padėti padėkliuką.
Sunkesni, su neslystančiu dugneliu nerūdijančio plieno dubenys geriausiai tinkami - jei
lengvai
plaunami,
netinkami
graužti.
Ar dubenėlius kelti aukščiau ant specialaus stovelio šuniukui augant, nuspręskite patys. Kiek
žmonių,
tiek
nuomonių.

6. Maistas. Namuose šuniuką geriausia šerti įprastu (sausu) maistu. Pasiklauskite veisėjo,
kokiu maistu reikėtų šerti mažylį, kiek maisto reikia parai. Jei nuspręsite pakeisti maistą,
pasitarkite su išmanančiais žmonėmis. Maisto negalima keisti iškart, mažylių virškinimo
sistema labai jautri, todėl pasiruoškite:) Per savaitę maišydami vieną ir kitą maistą vis
didėjančia naujojo maisto proporcija galų gale pereisite prie naujo ėdalo. Jei norite tinkamai
maitinti šunį, neviršykite skirtos ėdalo normos ir nesusigundykite sausu maistu,
parduodamu prekybos centruose.
6. Antkaklis ir pavadėlis

Vieno antkaklio bus per mažai,nes šuniukas greitai augs. Iš pradžių antkaklis neturi būti nei
didelis, nei platus, nes kol pripras, jį visaip norės nusikrapštyti. Odinis antkaklis neblogas
dalykas, bet kai kurie jų sušlapę darosi kieti ir gali nudažyti šuniuko kailiuką.Tad geriausia

įsigyti austo audinio antkaklį. Jei ten yra dar šviesą atspindinti juostelė - šuniukas bus tiesiog
žvaigždė ir tamsią naktį.

Beje, šunys nelabai vaikosi madų, ir jiems visiškai neįdomu, koks jo antkaklis. Tai svarbu
šeimininkams. Sunku dabar pasakyti ką nors dėl antsnukio (kalbant apie tokį mažą kukulį,
juokinga, ar ne?), bet viešoje erdvėje šuo turi vaikščioti su antsnukiu, nebent jis išlaikęs
specialų socialumo ir paklusnumo testą. Taigi antsnukiui dar pataupykite. Pavadėlis neturi
būti ilgas, nes iš pradžių šunelis nuo jūsų nesitrauks, paskui galėsite įsigyti automatiškai
susisukantį 5 ar 8 metrų ilgo pavadį, kurio užteks keliems metams. Kai šuo paaugs,
nepamirškite identifikacinio pakabuko prie antkaklio. Pakabukai būna įvairiausi - prašmatnūs
ir nelabai, vieni graviruojami ( įrašome šeimininko telefoną , šuns vardą, jei norite - dar
kažką) būna kaip kapsulės (į kurias galima įdėti popieriaus lapuką su būtinais duomenimis),
bet jie visi atliks tą pačią funkciją - padės greičiau susisiekti su šuns šeimininku, nes nereikės
važiuoti į veterinarijos kliniką perskaityti, kas prašyta mikroschemoje.

7.Higienos reikmenys.
Čia irgi nėra ko išlaidauti iškart, bet šukutes, šepetuką kailiui šukuoti reikės turėti. Vėliau, kai
ateis laikas keisti šukuoseną, galėsite nusipirkti tinkamų priemonių iššukuoti besišeriančio
šuns kailį. Nagus karpyti irgi teks, taigi su manikiūrinėmis žirklutėmis neilgai išsiversite. Kai
šunelis paaugs, nebijodami to pavadinimo,nusipirkite giljotiną nagams karpyti. Kol sulauks
pusės metų, šuniukams į nuolatinius pasikeis dantys. Dygstančių dantų skausmui raminti gali
užtekti atšaldyto ir į virvę susukto rankšluostuko, bet jei norėsite, galėsite nupirkti ypatingų
priemonių.

8. Šampūnai ir visi kiti dalykai gali palaukti, juk nepulsite maudyti šuns taip dažnai, kaip

maudotės patys. Rankšluostį skirkite iš savo rezervo. Jei bijote, kad susipainios su jūsiškiais,
kryželiu išsiuvinėkite ant rankšluosčio šuns vardą. Jei reikės, drėgnu rankšluostuku pavalysite
vieną ar kitą išsiterzlinusio šuns vietą, nusausinsite, ir viskas.

9. Žaislai ir visa kita šuniukui, bei dalykai šeimininko patogumui.

Žaislų daug nereikia, svarbu, kad jie būtų tinkami šuniukui ir
lengvai plaunami. Tinka guminiai žaisliukai panašūs į "hantelius" . Tai juk medžioklinis šuo,
jam natūralu kažką nešiotis dantyse, o jums būtu finansiškai saugiau, kad nebūtų dantyse
nešiojami kokie nors superprabangūs Christian Laboutin bateliai. Susukta spalvinga
medvilninė virvė su mazgais galuose - žaislas ir dantų priežiūros priemonė. Dantukai kanda ir
valosi į medvilnės plaušelius. Tik tokio žaisliuko nereikia labai stipriai traukti šuniukui iš
dantų, kad jų nepažeistumėte. Kai šuniukas paaugs ir galės valgyti nemirkytą maistą, galėsite
jam nupirkti žaisliuką, kuris "užtaisomas" sauso maisto granulėmis. Vienas nuobodžiaujantis
namuose šuniukas žaisdamas su tokiu žaislu galės gauti "apdovanojimą":)
10. Varteliai.

Beje, jei norėsite, kad šuo neitų ( bent jau tol, kol išmoks neteršti namuose) į vieną ar kitą
kambarį, galite pasidairyti grotelių, įspraudžiamų tarp durų. Tokių vartelių verta pasidairyti
vaikiškų prekių parduotuvėse ar privačiuose skelbimuose.

11. Laikraščiai. Jų prireiks, kol šunelis išmoks jūsų paprašyti, o Jūs - suprasti jo prašymą
išvesti jį laukan atsiliepti į gamtos šauksmą. Gamtos reikalų atlikimo vietoje namuose
naudokite laikraščius arba vienkartinius paklotus iš vaistinių. Bus visokių netikėtumų,
nelaimingų atsitikimų, "nespėjau", "pamiršau", "nepataikiau", taip kad popierinių
rankšluosčių ar tualetinio popieriaus turėkite po ranka. Ir buteliuką acto, kad paskui juo
valydami panaikintumėte kvapą toje vietoje. Jei to nepadarysite, šuniukas manys, jog čia dar
vienas jo tualetas.
Ir šiaip, klauskite ir Jums bus atsakyta!

