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પાળેલા પ્રાણીઓ ઉપર વારંવાર પુછાતા પ્રશ્નો.
અમારી પાસે boxerના ગલુડિયા છે, જ્યારે ઘરમાં ગલુડિયા લાવવા માટે એ સારો સમય છે.
ગલુડિયા ૩ અઠવાડિયાના હોય છે, ત્યારે તે આંખો ઉઘાડે છે પણ હજી સુધી ઉપચર્યામાં છે.
મોટા ભાગના નિષ્ણાંતો સહમત થાય છે કે સૌથી સારો સમય ઘરે લાવવાનો એ છે જ્યારે તેઓની ઉમર ૭ - ૮ અઠવાડીયા હોય. તે સમયે તેઓ
માનસિક રીતે પૂરતા વિકસિત થયેલા હોય છે કે તેઓ કચરાને પણ છોડી દયે છે. પછી જ્યા સુધી તેમના માટે તે મહત્વનુ છે કે તેઓ કચરાની
Matsની સાથે રહે કારણકે તેઓ હજી શીખી રહ્યા છે અને સમાજની સાથે હળીમળી રહ્યા છે. બહુ શરૂઆતથી લાવેલા ગલુડીયાઓને
માનસિક રીતે જીવનભર ચાઠા પડી જાય છે, લજ્જાથી તેઓ શરમાય છે અને અતડા થઈ જાય છે અથવા તેમના આસપાસને લીધે તેઓ ભયભીત થાય
છે.

મારા ૧૧ વર્ષની ઉમરના પુત્રને ઉનાળામાં એક ગલુડીયુ જોઇએ છે, જેની મને ખાત્રી છે કે તે તેનુ ધ્યાન રાખી શકશે. સમસ્યાએ છે કે
મારો પતિ બીલાડી અને કેટલાક કુતરાઓ માટે અતિ સંવેદનશીલ છે. પણ મને ખબર નથી કે ક્યા કુતરાને - મને કહેવામાં આવ્યુ છે કે ત્યા
કુતરાઓ છે જે એટલો બધો અને/અથવા એટલો વધારે ખોડો પાડતા નથી, જે બીજા પાડે છે, અને કદાચ તે બરોબર છે. મને એ પણ કહેવામાં આવ્યુ
છે કે જો ઘરમાં ઘણા લીલા છોડ હોય તો તે કેટલીક ખોડાની સમસ્યાને દુર કરે છે. તમે મને આ પ્રશ્નોનો જવાબ આપી શકશો કે જેથી
મને ખબર પડશે કે મારે આગળ કેવી રીતે વધવુ? કુતરાઓ જેવા કે poodle, Irish Water Spaniel, Curly Coated Retriever,
Bichon Frise માટે જુઓ. ગુચ્છાદાર આવરણ સાથે કુતરાઓ. આ કુતરાઓ ઓછુ ખંખેરવાનુ વલણ ધરાવે છે. ત્યા પણ એક પેદાશ છે, જેને
Allerpet કહે છે, જે ખોડાને નિયંત્રીત કરવામાં મદદ કરે છે અને લાળ જેને મોટા ભાગના સંવેદનશિલ છે. તમારી શ્રેષ્ઠ શરત છે કે
તમારો પતિ આ પ્રકારના કુતરાઓ સાથે થોડો સમય પસાર કરે અને જુઓ કે તેને તે સહન કરી શકે છે. તમે સંવર્ધક, સ્થાનિક માનવિય સમાજ
અથવા તમારો એક મિત્ર જેની પાસે આ પ્રકારનો કુતરો હોય તો આ કરી શકો છો.

હું એક છ અઠવાડીયાનુ Pittbull લાવ્યો અને જોયુ કે તે પોતાને ખંજોળતુ હતુ. ગલુડીયાને જો ચાંચડ અથવા જીવાણુ હોય તો તેને મારવા
માટે કઈ વસ્તુ વાપરૂ, તમે મને એ કહી શકશો કે તેના ફરજની બહાર તેને તાલિમ કેવી રીતે આપવી, અને જ્યારે તમને બાળકો થાય ત્યારે શું
આ ગલુડીયુ એક સારૂ પાળેલુ પ્રાણી હશે? સૌથી પહેલા એ ખાતરી કરો કે તેને ચાંચડ છે. આડ અસર અને ચામડીની વિકૃતિઓ પણ
ખંજોરવાનુ કારણ બની શકે છે. જો તેને ચાંચડ હોય તો તમારા પશુ વૈદને બોલાવો અને જુઓ કે તેઓ શું ભલામણ આપે છે, ૬ અઠવાડીયા ચાંચડની
પરંપરાગત સારવાર કરવા માટે બહુ ઓછા છે. એ વસ્તુ ચિંતા કરવાની છે કે તમારૂ ગલુડીયુ કેટલુ મોટુ છે, સામાન્ય રીતે ૮ - ૧૨ અઠવાડીયા
તેમની માતાને તેઓ છોડી દયે છે એ સારૂ નથી. જો તેમને બહુ વ્હેલા જુદા કરવામાં આવે તો તેઓ સામાજીક વિકાસ ગુમાવે છે. જ્યા સુધી ઘરફોડ
થાય, કંરડીયાની તાલિમ અથવા કાગળની તાલિમ લેવાનો પ્રયત્ન કરો, આ વિષય ઉપર ઘણા સારા પુસ્તકો છે. કોઇ પણ ગલુડીયુ,
જાતને અનુલક્ષીને, બાળક સાથે સારૂ હોય છે, જો તેને યોગ્ય રીતે ઉછેરવામાં આવે. જેટલુ જલ્દી બની શકે તેટલા જલ્દીથી આ
shot તૈયાર થાય, ત્યા હુ આ ગલુડીયાને "ગલુડીયાનુ બાલમંદિર" માં મોકલી આપીશ, ફક્ત સમાજીકીરણ માટે. કારણકે આ જાતની
પ્રતિષ્ઠા ખરાબ છે, અને જો ખોટી રીતે તાલિમ આપવાની ક્ષમતા ધરાવતા હોય તો ગંભીર નુકશાન કરે છે, હું લગભગ ૬ - ૭ મહીનાની ઉમરે
આજ્ઞાકારી વર્ગમાં દાખલ કરાવીશ. મારા કુતરાને એક મોટર ગાડીને ફટકો માર્યો અને પગમાં ટાંકા લગાડવા પડ્યા, અને હવે તે
નાહવાના ઓરડામાં છુપાઈ જવા માંગે છે. તમે તેને કૃપા કરીને કહેશો કે તેને મદદ કરવા મારે શું કરવુ? (તે લગભગ એક અઠવાડીયા પહેલા ફટકો
લાગ્યો હતો.)

જ્યારે કુતરાને દુખાવો થાય છે, ત્યારે તે છુપાવા પ્રયત્ન કરે છે. જ્યારે તમે તમારા કુતરાને ટાકા કાઢવા માટે લઈ જાવ છો, ત્યારે એ
શંકા વિના કહેશો કે તમારો કુતરો છુપાઈ ગયો હતો અને તમે તમારા પાળેલા પ્રાણીને પશુ વૈદ પાસે સંપુર્ણરીતે તપાસ કરવા લઈ જશો. જ્યા
સુધી શારિરીક ખોટ નથી (મોટર ગાડીના અકસ્માતની ઇજા સિવાય) તમે તેને કદાચ સમય આપી શકો છો. તે કદાચ હજુ પણ આ અકસ્માતથી
બહુ ચિડાયેલુ છે. તમે હંમેશા તમારા નહાવાના ઓરડાનુ બારણુ બંધ રાખશો જેથી તે અંદર ન આવી શકે. ફક્ત તેને ઘણો પ્રેમ અને ધ્યાન
આપો, છેવટે તેને ખ્યાલ આવશે કે તેણે નાહવાના ઓરડામાં રહીને કાંઇ ગુમાવ્યુ છે!
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મારી પાસે ૧૫ વર્ષની ઉમરનો મિશ્ર શિકારી કુતરો/લાંબુ શરીર અને કાનવાળો કુતરો છે. તે આંધળો અને બહેરો છે. તમને ક્યારે ખબર પડશે
કે શાંતીપુર્વક મરણનો સમય છે? તે જ જગ્યાએ આટલી બધી વાર રહેવાથી તે ચિડાઈ ગયો છે, જેવુ કે એક પથારીમાં આળુ આવવુ. હું હંમેશા
પશુ વૈદ્દ સાથે પરામર્શ કરવાની ભલામણ કરૂ છુ. તમારા હદયમાં તમને ખબર છે કે તેનો સમય આવી ગયો છે અને તમારા પ્રાણીનો વૈદ્દ
મંજુરી આપે છે કે ત્યા કોઇ પાપ સામેલ નથી. તે કોઇ વાર સરળ નીર્ણય નથી, પણ આપણે નક્કી કરવુ પડશે કે તમારા પ્રાણી માટે
શ્રેષ્ઠ શું છે. જો પ્રાણી પોતાનુ જીવન હવે માણી શકતુ નથી અને આસપાસમાં શું ચાલી રહ્યુ છે, તેમાં તેને રસ નથી તો સામાન્ય રીતે
ખુબ સારો સંકેત છે.
શું કુતરાઓને ચોકલેટ વાયડી પડે છે?
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