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A nagy hidegben a szabadban tartott kutyák és macskák  

számára feltétlenül biztosítson: 

 

 szélvédett kuckót 

 energiában dús eleséget  

 langyos ivóvizet 

Bár a szabadban tartott kutyák már ősztől “készülnek” a téli hi-

degre és sűrűbb aljszőrzetet növesztenek, esetlegesen egy vasta-

gabb zsírréteget is felvesznek, mégis elengedhetetlen odafigyelni 

néhány fontos dologra. 

 

Néhány jó tanács a téli kutyatartásra vonatkozóan: 

   Udvarban tartott “kinti” kutyák esetén: 

 
 Elhelyezés: 

 

Megfelelő méretű, szigetelt, bélelt kutyaól biztosítása. A nagy hi-

degben mindenképpen javasolt melegebb helyre engedni őket – 

legalább éjszakára.         

      Etetés: 

 

Mivel a hőtermelés nem kevés plusz energiát igényel, így nagyon 

fontos, hogy kedvenceiket télen magas energiatartalmú táppal etes-

sék. Több részletben, akár melegen is, jó minőségű teljes értékű 

táp adagolása javasolt.    

     Itatás: 

 

Ahhoz, hogy biztosítani tudják a megfelelő ivóvizet a mínuszok-

ban is, elengedhetetlen, hogy napjában többször ellenőrizzék és 

cseréljék a befagyott itatót. 

 

 Szigetelt, dupla falu, hőzáró réteg-

gel, vízelvezető tetővel rendelkezik, 

 lábakon áll, soha nem a puszta tala-

jon, hogy alatta a levegő szabadon 

áramolhasson, 

 megfelelő méretű, azaz nem túl 

nagy, és nem túl kicsi, melyben az 

állat kényelmesen elfér, és meg tud 

fordulni, 

 a bejárata szélvédő, huzatfogó füg-

gönnyel  van ellátva, fa padozatú a 

megfelelő hőszigetelés érdekében, 

 pléd, párna, valamilyen meleget adó 

textília is van benne.  

A kutyaházat tegyék fedett helyre, 

lehetőleg minél szélvédettebb, mele-

gebb helyre. Ha nagyon hideg van, a 

kinti kutya is kapjon napjában több-

szöri élelem mellett bebocsátást fű-

tött helyre; pl. kazánház mellé, ga-

rázsba. 

 

A megfelelő kutyaház 
kritériumai: 
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Fokozottan oda kell figyelni a vékonyabb testalkatú, valamint az idősebb 

és beteg állatokra, ugyanis a hőtermelésük nem biztos, hogy megfelelően 

működik, így könnyen kihűlhetnek. 

Hasonlóképpen, mint az embereknél, hi-

deg időben a kutyusoknál is fokozódhat-

nak az ízületi gyulladások okozta pana-

szok, melyek hatására nehezebben kelnek 

fel, nehezen mozognak.  

Biztosítsák számukra a megfelelő egész-

ségügyi készítményeket és súlyosabb tü-

netek esetén ne késlekedjenek állatorvos-

hoz fordulni. 

  

 „Benti” kutyák esetében: 

 

 

Kedvenceiknek a legnagyobb hidegekben is szükségük van a mozgásra, bár ilyenkor csökkenthetik a 

kint töltött időt. Kisebb szőrű, vékony testalkatú, kistestű kedvenceiket a sétáltatásokra öltöztessék fel!  

 

 
Amikor beköszönt a hideg tél, és leesik az összefüggő hótakaró, érdemes körülnézni kertben, hogyan 

jutnak élelemhez a madarak, mi tudja megvédeni őket a hidegtől. 

 

A madáretető kihelyezése az első lépés. Azokat rendszeresen tölteni kell élelemmel. Tanácsos a meg-

vásárolt magvakat száraz helyen, jól zárható edényben tárolni. A rovarevő madarak számára a legmeg-

felelőbb a marhafaggyú, amely magvakkal gazdagítható. Célszerű az eledelt hálóba helyezni, majd a 

fákra függeszteni, esetleg kisebb farönkök üregeibe rejteni. A gerlék, verebek kedvelt téli csemegéje a 

kukoricadara, amelyet a földről szeretnek felcsipegetni.  

 
 

 Az eledel a lehető legszárazabb helyekre kerüljön.  

 Az etetőtálkát tartsák tisztán.  

 Ne készítsen etetőt furnérból, mert a madarak  

megehetik az összeillesztésnél használt ragasztót. 

 Kerüljék a sózott, cukrozott magvak kiszórását. 

 
 

Soha ne adjanak énekesmadaraknak és vízimadaraknak kenyeret, kenyérmorzsát, péksüteményt.  

Ezek fogyasztása káros, sőt, kimondottan veszélyes is lehet számukra! 
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