Aljin kotiček

Za nekatere živali (na primer hrčke) boš potreboval
kletko, drugih (na primer psa) pa v kletko ne zapiramo
in potrebujejo različna ležišča po celotnem stanovanju.
Mačke rade plezajo in praskajo, glodavci potrebujejo les in
druge predmete za glodanje ... Nekatere živali potrebujejo
posebno nego – krtačenje, striženje krempljev, čiščenje zob
in podobno. Vedeti moraš, koliko gibanja potrebuje žival. Se
dobro razume z drugimi živalmi ali ne? Ko poznaš vse njene
potrebe, pa se vprašaj: ali lahko živali ponudim vse, kar
potrebuje?

- moja odgovornost
Ko k sebi sprejmeš hišnega ljubljenčka, postaneš
zanj odgovoren za vse življenje. Kaj to pomeni?
Misel na hišnega ljubljenčka, ki te ob vrnitvi iz šole pričaka
pri vratih, je prav prijetna. Naj bo to pes, mačka, morski
prašiček, hrček, kunec ali katera koli druga domača žival,
življenje z njimi je res nekaj posebnega. Z ljubljenčkom se
lahko igraš, sprehajaš ali pa preprosto uživaš v njegovi
družbi. Vendar skrb za hišnega ljubljenčka pomeni mnogo
več kot le zabavo in igro. Zanj si odgovoren vse življenje.
To pa je nekoliko bolj zahtevno, kot se zdi na prvi pogled.

V zavetiščih za živali je veliko zapuščenih hišnih
ljubljenčkov. Njihove zgodbe so različne, vsem pa je
skupno to, da so jih ljudje zapustili in zdaj nimajo svojega
doma. Nekatere več mesecev ali celo let čakajo na
novega lastnika, druge ga ne dočakajo nikoli. Ker si
vsaka žival zasluži topel dom, je zelo pomembno, da se
na ljubljenčka dobro pripraviš. Prepričaj se, da boš zanj
resnično lahko skrbel do konca njegovega življenja.

Veš, kaj potrebuje tvoj ljubljenček?
Med hišne ljubljenčke spada veliko različnih vrst
živali. Najpogosteje so to psi ali
mačke, ljudje pa imamo doma tudi
morske prašičke, kunce, podgane,
različne vrste ptic, ribe in številne
druge vrste. Vsaka vrsta živali ima čisto
svoje potrebe, zato moraš dobro
razmisliti, katera žival je primerna za
tvoj dom.
Vsaka žival potrebuje hrano, vedeti
pa moraš, ali je mesojeda, vsejeda
ali rastlinojeda. Vedno mora imeti
na voljo svežo pitno vodo –
v posodi ali napajalniku.
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Moja
žival

Različnim kuščarjem, plazilcem in pticam s skupno
besedo pravimo »eksotične živali«. To so divje živali,
ki jih je človek zaprl v kletko in ukrotil. V ujetništvu
se ne počutijo dobro in zato niso primerne za hišne
ljubljenčke.

Samo priprava hrane in skrb za čistočo lahko vsak dan
vzameta približno eno uro. Če temu prištejemo še
sprehode, krtačenje, striženje krempljev, igro, morda obisk
pasje šole ... pa hitro ugotovimo, da skrb za žival vzame
velik del našega prostega časa. Bodi pripravljen na to.

Za žival je treba skrbeti prav vsak dan

Tudi živali včasih zbolijo

Ko razumeš in poznaš potrebe svojega bodočega hišnega
ljubljenčka, se vprašaj še to: bom lahko zanj skrbel
čisto vsak dan do konca njegovega življenja? Živali nas
potrebujejo tudi takrat, ko smo utrujeni, bolni ali ko bi raje
počeli kaj drugega. Kdo bo skrbel za tvojo žival, ko boš šel
na počitnice? Bo šla lahko s teboj? Bo lahko sama, ko boš v
šoli, ali bo potrebovala varstvo? Koliko prostega časa lahko
nameniš živali?

Pomisli, kako se počutiš, kadar imaš vročino ali te kaj boli.
Podobno se lahko počutijo tudi živali. Včasih se zgodi, da
žival zboli ali se poškoduje ne glede na to, kako lepo skrbiš
zanjo. V takem primeru je treba čim prej k veterinarju, da
se poškodba ali bolezen ne poslabša. Obisk veterinarja pa
je lahko zelo drag, zato se je treba včasih odpovedati tudi
kakšnemu prihranku. Ko se doma odločate za domačo žival,
se pogovorite o tem.

NE POZABI!

Hišni ljubljenček je družinski član. To ne pomeni,
da se bo obnašal kot človek. Pomeni pa, da je treba
zanj skrbeti in ga imeti rad, kot imaš rad druge člane
družine. Bi jih zaprl v kletko in pozabil nanje, ko se
ti ne bi dalo ukvarjati z njimi? Upam, da ne. Enako
velja tudi za živali.

Alja Willenpart

Društvo za zaščito živali Ljubljana, www.dzzz.si
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