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જેઓ કુતરાની કાળજી કરે છે, તેઓનુ આરોગ્ય સારૂ હોય છે.

Own & Care
પાળેલા પ્રાણીઓ માટે તેને રાખવુ અને કાળજી કરવી, ખાસ કરીને કુતરાની, તેને લીધે તમે શારિરીક રીતે અને
માનસિક રીતે સારા રહેશો અને આનંદ લઈ શકશો. આ વસ્તીના બધા વિભાગો માટે સાચી વાત છે. કુતરાના માલિકો, બીન પાળેલા માલિકોની
સરખામણીમાં શારિરીક રીતે વધારે સક્રિય હોય છે અને તેમની શારિરીક સુયોગ્યતા માટે વધારે સંતોષ બતાવે છે. તેઓ ડોકટર પાસે ઘણા ઓછા
જાય છે. ઉંચુ લોહીનુ દબાણ, ઉંઘવામાં મુશ્કેલી, ઉંચી ચરબીનુ સ્તર અથવા હદયની સમસ્યાઓ માટે ઓછી દવા લ્યે છે. તેઓ સામાજીક
કારકાર્દીના લાભોનો અનુભવ કરે છે અને એકલા થવાની ઓછી શક્યતા જણાવે છે. વ્યક્તિ અને પાળેલા પ્રાણીઓને એક સાથે
બંધાવાની માત્રા નોંધપાત્ર છે. એકલો વ્યક્તિ જે કુતરાની સાથે બંધાયેલ છે, તેના માટે વધુ લાભો નોંધપાત્ર છે. માલિકો, ખાસ કરીને
જવાબદાર હોય છે અને કાળજી લેવાવાળા હોય છે. મોટા ભાગના પાળેલા પ્રાણીઓના માલિકો જવાબદાર હોય છે અને કારકિર્દીનો વિચાર
કરે છે. તે તેમના કુતરાની/બીલાડીની સાથે પ્રેમથી વર્તે છે અને તેને કુંટુંબનો એક સભ્ય તરીકે માને છે. તેઓ તેની સારી તંદુરસ્તી, દેખભાળ
અને સુરક્ષા માટે કાળજી કરે છે.
કુતરાના સબંધમાં:
- મોટા ભાગના "આજ્ઞાકારી" કહેવાય છે.
- મોટા ભાગના માલિકો, કસરતના સમયગાળા દરમ્યાન, પોતાના પાળેલા પ્રાણીઓને આગળ રાખે છે (સ્ત્રીઓ મોટા ભાગની કસરત
કરે છે અને પુરૂષો કરતા વધારે જવાબદાર હોય છે.)
- નાશ કરનારૂ વર્તન અસામાન્ય છે.
- ભસવુ એક ઉપદ્રવકારક હોઇ શકે છે, પરંતુ મોટા ભાગના પડોશીઓમાં તે ભાગ્યે જ થાય છે.

જાહેર સ્થળોમાં કુતરાઓ ગંદગીનો સામનો કરે છે.
જાહેર સ્થળો, ગલીઓ, બગીચાઓ, સમુદ્ર કિનારા અને નદી કીનારા કુતરાને મનોરંજન કસરત માટે મહત્વપૂર્ણ સ્થાનો છે. જાહેર મૈદાન
શૌચાલયને સુવિધા માટે વાપરવુ તે નોંધપાત્ર સાર્વત્રિક કરતા ઓછુ છે. ધાર્યા પ્રમાણે શહેરી વિસ્તારોમાં તે વધુ સામાન્ય છે.
કારકિર્દી પૈકી ત્યા તે છે, જે જાહેર સ્થળોમાં તમારા કુતરા સંડાસ કરે છે અને ત્યા તે ન પણ કરે. ફરીથી સ્ત્રીઓ પુરૂષો કરતા વધારે
જવાબદાર હોય છે. સીડની જાહેર સ્થળોમાં સંડાસ સાફ કરવા માટે અગ્રગણ્ય સ્થાન ધરાવે છે.
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