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Υπήρξε ια εποχή στο νησί της Ρόδου, κατά την οποία δεν υπήρχαν πια καθόλου γάτες στο νησί. Είχαν
εξοντωθεί όλες κατά τη διάρκεια της πολιορκίας του νησιού στον Β’ Παγκόσιο Πόλεο. Οι Ροδίτες
υπέφεραν από ια απίστευτη επιδροή ποντικών και αρουραίων. Αναγκάστηκαν τελικά να στραφούν για
βοήθεια στην Κύπρο, παρακαλώντας τους κατοίκους της να τους στείλουν γάτες. Έτσι συνέλεξαν στην
Κύπρο γάτες και τις έστειλαν ε το πλοίο στην Ρόδο, για να εγκατασταθεί και πάλι το είδος στο νησί.

άλλη πλευρά, οι υπάρχουσες γάτες πρέπει σε τακτά χρονικά διαστήατα να στειρώνονται και να δέχονται
κτηνιατρική περίθαλψη. Είναι επίσης απαραίτητο να τις ταΐζει κάποιος και τον χειώνα, όταν οι τουρίστες
έχουν πια φύγει.
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Ήλιος: Ο οργανισός
ενός σκύλου αντιδρά στον υπερβολικό ήλιο και στη ζέστη όπως ακριβώς και ο

οργανισός του ανθρώπου. Συνέπειες πορεί να είναι η κατάρρευση του κυκλοφορικού συστήατος,
αφυδάτωση και στη χειρότερη περίπτωση ο καρκίνος. Ακόη κι αν ο σκύλος έχει ένα σκυλόσπιτο, αν
αυτό βρίσκεται στον καυτό εσηεριανό ήλιο, δεν πορεί να τον προστατεύσει. Ένας σκύλος, στο
έγεθος των σκυλιών της Χάλκης, χρειάζεται καθηερινά 1,5 λίτρα νερό.
Κατά τη διάρκεια του
καλοκαιριού και στον ήλιο χρειάζεται έως και 4 λίτρα. Το καλύτερο θα ήταν περίπου ένας κουβάς νερό
την ηέρα. Η παροχή αυτής της ποσότητας νερού δεν είναι δεδοένη στη Χάλκη. Έτσι πρέπει οι σκύλοι
να παραένουν στη σκιά δέντρων ή κτιρίων, προκειένου να επιβιώσουν. Οι κάτοικοι άλλων χωρών της
Ευρώπης δεν πορούν να καταλάβουν την στάση των κατοίκων της Χάλκης, να ην προστατεύουν τους
σκύλους τους, από την στιγή που γνωρίζουν καλά, πόσο επιζήια πορεί να είναι η έκθεσή τους στον
καυτό ήλιο. Οι ίδιοι οι κάτοικοι κυκλοφορούν στον ήλιο όνο ε καπέλο και συνήθως παραένουν στον
ίσκιο. Το ίδιο χρειάζεται και ο σκύλος.
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σκύλος πρέπει να πορεί να κινείται δύο ώρες την ηέρα. Το διαρκές δέσιο του σκύλου, προκαλεί υϊκή
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τελευταίο, πορεί να οδηγήσει τον σκύλο ακόη και στην κατάρρευση, όλις προσπαθήσει και πάλι να
κινηθεί.
υγεία του ζώου:
− Λουρί: Το λουρί ενός δεένου σκύλου πρέπει να έχει ήκος τουλάχιστον 10-15 έτρα. Σύφωνα ε το
ευρωπαϊκό δίκαιο, το διαρκές δέσιο ενός σκύλου σε ένα και όνο σηείο για εγάλο χρονικό διάστηα
είναι απαγορευένο εδώ και καιρό. Ο σύλλογος θα προσπαθήσει τουλάχιστον να διαθέσει ακριά λουριά
για τους σκύλους, ως προσωρινή λύση.
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− Κίνηση: Ο σκύλος πρέπει καθηερινά να κινείται, για να είνει υγιής και για να του επιτρέπουν οι ύες
του να συνοδεύει το αφεντικό του στο κυνήγι. Σύφωνα ε τα ευρωπαϊκά στάνταρτς, ένας εγάλος
σκύλος πρέπει να πορεί να κινείται δύο ώρες την ηέρα. Το διαρκές δέσιο του σκύλου, προκαλεί υϊκή
ανεπάρκεια, πληγές στις κλειδώσεις, κυρίως στα πίσω πόδια και ελλιπή κυκλοφορία του αίατος. Το
τελευταίο, πορεί να οδηγήσει τον σκύλο ακόη και στην κατάρρευση, όλις προσπαθήσει και πάλι να
κινηθεί.
− Λουρί: Το λουρί ενός δεένου σκύλου πρέπει να έχει ήκος τουλάχιστον 10-15 έτρα. Σύφωνα ε το
ευρωπαϊκό δίκαιο, το διαρκές δέσιο ενός σκύλου σε ένα και όνο σηείο για εγάλο χρονικό διάστηα
είναι απαγορευένο εδώ και καιρό. Ο σύλλογος θα προσπαθήσει τουλάχιστον να διαθέσει ακριά λουριά
για τους σκύλους, ως προσωρινή λύση.
− Μοναξιά: Οι σκύλοι-όπως άλλωστε και οι άνθρωποι-είναι κοινωνικά όντα, τα οποία στην πρωτογενή
τους ορφή συνήθιζαν να ζουν όπως οι λύκοι σε αγέλες. Γι' αυτόν τον λόγο, ο σκύλος αποδέχεται το
αφεντικό του όπως τον αρχηγό της αγέλης. Το να δέσει κανείς έναν σκύλο όνο του στην ερηιά, ακριά
από το χωριό και να πηγαίνει ίσως ία φορά την ηέρα για να τον ταΐσει, είναι για τον σκύλο πραγατικό
αρτύριο. Ο σκύλος χρειάζεται οπωσδήποτε παρέα ε άλλους σκύλους ή ε ανθρώπους. Αγαπά τον
άνθρωπο, άνευ όρων. Αυτό είναι και το ιδιαίτερο χαρακτηριστικό του σκύλου. Αν κανείς φερθεί άσχηα
σε ία γάτα, τότε αυτή σίγουρα θα φύγει. Οφείλουε λοιπόν να τιήσουε την πίστη και την αγάπη του
σκύλου, έτσι όπως του αξίζει. Με την συπάθειά ας, την κατάλληλη συντήρηση, την τροφή και το
νερό. Καλύτερος σύντροφος από τον σκύλο δεν υπάρχει.
− Τάισμα : Οι σκύλοι είναι σαρκοφάγα ζώα. Έχουν εγάλα σκυλόδοντα, ε τα οποία συγκρατούν το
θήραα και ε γρήγορο και δυνατό δάγκωα το σκοτώνουν. Σχίζουν το κρέας και σπάνε έχρι και
κόκκαλα.
Θα πρέπει να ην αποτελεί πρόβληα για τους κατόχους των σκύλων να έρθουν σε
συνεννόηση ε τις ταβέρνες του νησιού, προκειένου να τους δίνουν τα υπόλοιπα από κρέατα και
κόκκαλα-τα οποία δεν χρειάζονται- για τους σκύλους τους. Μακαρόνια πορεί να χορταίνουν τον σκύλο,
αλλά όνο προσωρινά και δεν είναι κατάλληλα για την διατροφή του. Χρειάζεται πρωτεΐνες,
υδατάνθρακες, λίπη και βιταίνες, όπως κάθε θηλαστικό.
Συμβουλή: Μαγειρέψτε κάθε δεύτερη έρα ία εγάλη κατσαρόλα ρύζι (το ρύζι δεν στοιχίζει ακριβά) και
προσίξτε λίγη σκυλοτροφή και λίγα φρέσκα υπόλοιπα κρέατος και λαχανικά.
Μπορείτε έτσι να
παρασκευάσετε ία πολύ καλή τροφή για τον σκύλο σας.
− Πριν από 12.000 χρόνια ήδη, οι άνθρωποι άρχισαν να εξηερώνουν λύκους, τους προγόνους του
σηερινού σκύλου. Οι σκύλοι βοηθούν τους ανθρώπους σε περιστάσεις, στις οποίες χρειάζονται βοήθεια.
Βρίσκουν αγνοούενους χαένους στο χιόνι ή σε σπίτια κατεστραένα από σεισό. Βρίσκουν ε την
ευαίσθητη ουσούδα και τη δυνατή τους όσφρηση, ίχνη και θύατα εγκληατικών ενεργειών, που δεν θα
πορούσαε ποτέ να βρούε. Φυλάνε τα κοπάδια ας, έτσι ώστε να η χαθεί κανένα πρόβατο. Βοηθάνε
τους ανθρώπους στο κυνήγι, φυλάγουν το σπίτι ας και τα παιδιά ας, προστατεύουν τον ιδιοκτήτη τους
από πιθανούς εισβολείς. Οδηγούν τυφλούς έσα στις γεάτες κυκλοφορία πόλεις, βρίσκουν ναρκωτικά και
βοηθούν στα τελωνεία. Επισκέπτονται ε τους ιδιοκτήτες τους γέροντες σε γηροκοεία και αρρώστους σε
νοσοκοεία, προσφέροντάς τους λίγη παρηγοριά και χαρά. Και είναι οι καλύτεροι φίλοι των οναχικών
ανθρώπων.
Γι’ αυτό σας παρακαλούε θερά, να είστε δίκαιοι, συπονετικοί και ευγενικοί ε τους σκύλους που σας
έχουν επιστευτεί.
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