
 Ahogy nálunk embereknél, úgy kedvenceinkre is igaz, 
hogy egyre gyakoribb probléma a túlsúly. Az elhízásnak 
különböző okai lehetnek, a legfőbb tényező az, hogy az 
állat szervezetébe több energiát viszünk be, mint 
amennyit felhasznál. Az energia felesleg zsír formájában 
raktározódik. 

Az elhízás okai 
és veszélyei

  Hogyan tudjuk eldönteni, hogy kedvencünk túlsúlyos 
vagy sem? A fajtának és életkornak megfelelő tömeget 
mérleggel tudjuk ellenőrizni, ezen belül az egyed 
kondícióját is meg kell állapítani. A külső megjelenés már 
ad egy képet arról, hogy elhízott-e az állat. Ha enyhe 
nyomással kitapintható a csípőcsont, az állat oldalát 
megérintve érezhetők a bordák és felülről nézve enyhén 
íveltnek látszik az állat dereka, a has vonala pedig 
enyhén felhúzott, akkor nincs elhízva. A túlsúly lényeges 
tünete, hogy az állatnak nincs kedve mozogni, lustább, 
kevésbé érdeklődő, fáradékony.
  Az állatok egészségére ugyanúgy veszélyes az elhízás, 
mint az emberekére. Csökken az élet hossza, romlik az 
életminőség. A súlyfelesleg túlzott terhelést ró az 
ízületekre (osteoarthritis kialakulásának veszélye 
megnő), mozgás közben fájdalmat okozva, ezzel még 
inkább csökken a mozgáskedv.

   A zsír először a bőr alá rakódik, majd a hasüregen 
belülre, ahol megváltoztatja a létfontosságú belső szervek 
(máj, vesék, lép, stb.) elhelyezkedését. A túl sok testzsír 
felborítja a hormonháztartást, a szív, keringési rendszer 
és tüdő is nagyobb igénybevételnek van kitéve. A zsír 
nem csak a testüregekben, hanem magában a máj 
állományában is lerakódik, ezzel gátolva annak megfelelő 
működését, mely metabolikus zavarokhoz vezethet. Ez 
hozzájárul pl. a cukorbetegség és érelmeszesedés 
kialakulásához. Az elhízás cukorbetegséghez vezethet, 
magas vérnyomást okozhat és negatív hatással van a 
szaporodásbiológiára.

  Ha kedvencünk túlsúlyos, akkor lassan, fokozatosan 
életmódot kell változtatni. Érdemes kikérni az állatorvos 
tanácsát, mert bármilyen hirtelen változás komoly 
problémákat okozhat. A nassolást teljesen el kell hagyni, 
a napi adag mennyiségét csökkenteni kell. Változtatni kell 
a táplálékon, számos testsúlycsökkentő táp érhető el. 
Alapvető a kitűnő minőségű rostok bevitele, a fehérje szint 
megtartása mellett a táplálék szénhidrát- és 
zsírtartalmának csökkentése. A jó minőségű rost a 
gyomor-bél traktusba kerülve vizet vesz fel, térfogata 
megnő, ezáltal kitölti a gyomrot és a gyomorfal 
receptorain keresztül az agynak jóllakottság-érzetet jelez, 
valamint a zsírok és szénhidrátok felszívódását is gátolja. 
Ha az állat testsúlya lehetővé teszi, akkor a mozgást is 
növelni lehet. Ezt óvatosan, fokozatosan növeljük, nehogy 
olyan mértékű terhelésnek tegyük ki az állat légző- és 
keringési rendszerét, melyre nincs felkészülve.

 Mindezeket összefoglalva elmondhatjuk, hogy 
kedvencünknek nincsen szüksége a normál etetések 
közötti falatozásokra, akkor sem, ha nagyra nyitott, 
könyörgő szemekkel néz ránk! Általános szabály, hogy 
állataink nem a napi adagoktól híznak el, hanem az 
etetések közötti nassolástól. Mi emberek hajlamosak 
vagyunk azt hinni, hogy kedvenceink a finom falatkáktól 
lesznek boldogabbak. Persze, ők is szeretik a hasukat, de 
a kutya vagy macska és gazdájának kapcsolatában sokkal 
értékesebb, ugyanakkor egészségesebb is a közös 
együttlét, simogatás, játék, séta öröme.

  A különböző száraz és nedves tápokon lévő etetési 
táblázatok segítenek meghatározni a megfelelő 
mennyiséget, de ezek csak útmutatóként szolgálnak, 
mivel a kutya vagy macska szükségleteit számos tényező 
befolyásolja. Ezek a tényezők a fajta, kor, ivar, 
elhelyezés /környezet, igénybevétel, aktivitás, élettani 
stádium (kölyök, vemhes, stb.). Éppen ezért az állatot 
mindig az alkatának megfelelően kell táplálni. 
Amennyiben megtartja normál súlyát és kondícióját, 
akkor tökéletesen megfelelő a napi adag. 

 Említettük, hogy az elhízás fő oka a túlzott energia 
bevitel. Az energia igényt a szükségleteket befolyásoló 
tényezők határozzák meg. Az az állat, amelyik többet 
mozog, több energiát fog felhasználni. Az energiaigényt 
ezen kívül növeli a vehemépítés és szoptatás, 
növekedés, hideg időjárás, rövidebb szőrzet és 
szőrváltás. Ezzel szemben kevesebb energiára van 
szüksége a lakásban tartott, nyugodtabb vérmérsékletű, 
mozgás-szegény életmódot folytató, ivartalanított vagy 
idősebb állatoknak.
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