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Ciekawostki o psach Największy pies świata.

1.Psy lubią być głaskane,
ale większość z nich nie
lubi
być przytulana.
2.Psy potrafią zrozumieć do
250 słów i gestów.
3.Basenji to jedyna rasa
psa, która nie szczeka.
4.Szczeniaczki rodzą się
ślepe i głuche.

W Księdze Rekordów
Guinnessa jako największy
pies na świecie
zarejestrowany był Dog
Niemiecki o imieniu Zeus. W
kłębie osiągnął 111,8 cm.
Gdy stał na tylnych łapach,
osiągnął 2,26 m wysokości,
czyli nie wiele mniej od
najwyższego człowieka na
świecie.
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Większość właścicieli psów podaje swoim pupilom suchą karmę. I nie ma w tym nic złego –jest to wygodne, proste i na pewno bezpieczne, bo skład gotowej
karmy opracowują specjaliści, którzy tak dobierają proporcje, by psu niczego nie brakowało.

Co jedzą psy?

Mięso

To konieczny składnik domowego posiłku. Dostarcza białko, niezbędne, by organizm funkcjonował prawidłowo. Najlepsze są drób (kurczak, indyk, kaczka) i
wołowina. Sprawdzi się też królik czy jagnięcina, a także ryba.

Warzywa

Witaminy, minerały i błonnik to główne składniki warzyw. Są zdrowe i niezbyt kaloryczne, więc nie tuczą. W dodatku dobrze wpływają na trawienie.

Owoce

Choć owoce nie są stałym elementem psiego pożywienia, warto je dodawać. Ale z umiarem, bo zawierają sporo cukru. Większość psów je jednak lubi
i chętnie zjada śniadanie pachnące… truskawkami. Poza tym to źródło witamin, minerałów i błonnika. Psom można podawać: jabłka, gruszki, banany,
maliny, melony, arbuzy, truskawki, borówki, jagody.
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Największy pies na świecie.

W Księdze
Rekordów
Guinnessa jako
największy pies na
świecie
zarejestrowany był
Dog Niemiecki o
imieniu Zeus. W
kłębie osiągnął 118,8
cm. Gdy Stał na
tylnych łapach
osiągał 2,26 m
wysokości, czyli
niewiele mniej od
najwyższego
człowieka na świecie
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Pies D.K


