Aljin kotiček

Rad raziskujem, kopljem in glodam
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Odgovornost za vse življenje
Čeprav so glodavci majhni in imajo običajno krajšo
življenjsko dobo kot psi ali mačke, smo za njihovo dobro
počutje odgovorni vse življenje. Ne moremo jih le zapreti
v kletko in pozabiti nanje. Vsak dan jim je treba omogočiti
gibanje, se z njimi družiti in igrati. Tiste z daljšo dlako je
treba krtačiti, nekaterim je treba striči kremplje. Če zbolijo,
jih je treba peljati k veterinarju. Kunci in skoraj vsi glodavci
so zelo družabne živali, ki nujno potrebujejo družbo živali
iste vrste in ne morejo živeti sami.

hišni ljubljenčki

Psi in mačke so pri nas najbolj priljubljeni hišni ljubljenčki. V veliko domovih pa živijo
tudi malo drugačni štirinožci – kunci in različni glodavci: hrčki, miši, podgane, činčile,
morski prašički ... Čeprav so te živali večinoma dosti manjše od psov in mačk, skrb
zanje vseeno zahteva veliko časa in znanja.

Sprehod malo drugače
Kunce in glodavce običajno zadržujemo v kletkah. Večino ali
vse svoje življenje preživijo v naši hiši ali stanovanju. Ko psa
peljemo na sprehod, odkriva svet okoli sebe, ga raziskuje
in se na tak način zabava. Pomembno je, da tudi živalim,
ki so večinoma zaprte v stanovanju, omogočimo dovolj

raziskovanja. Vsak dan naj čim več časa preživijo zunaj
kletke, da se lahko prosto gibajo. Pri tem pazimo, da dobro
zaščitimo vse predmete, ki so za žival lahko nevarni. Še
posebej moramo biti pozorni na električne kable.

Kuncem, morskim prašičkom in drugim glodavcem lahko
v lepem vremenu omogočiš prosto tekanje tudi na vrtu.
Vendar pozor! Zunaj nanje preži veliko nevarnosti.
Napade jih lahko domača mačka ali kakšna divja žival.
Zunanji prostor naj bo zato ograjen z vseh strani (tudi
z vrha!). Na voljo morajo imeti svežo pitno vodo in
skrivališče ter senco, kamor se lahko umaknejo.
Glodavci, na primer miši in podgane, so običajno prilagojeni
na nočno življenje. Večino dneva prespijo, budni pa so
predvsem zvečer in ponoči. Ker je ponoči hladneje kot
podnevi, take živali slabše prenašajo visoke temperature.
Močno sonce lahko celo poškoduje njihov vid. Za take živali
zunanji sprehodi niso primerni.
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Čiščenje kletke je pomemben del oskrbe glodavcev,
vendar to še zdaleč ni vse. Kunci in glodavci so radovedni.
Radi raziskujejo nove predmete, kopljejo luknje, glodajo
različne stvari in brskajo za hrano. V kletki in v sobi, kjer so
spuščeni, potrebujejo različne predmete za raziskovanje.
Deke, različne igrače in drugi predmeti bodo pritegnili
njihovo pozornost. Nastavimo jim koščke lesa in lesene
igrače za glodanje. Pomembno je, da imajo na voljo dovolj
hišk in tunelčkov, v katere se lahko skrijejo. Njihovo življenje
lahko popestrimo tudi tako, da jim hrane ne nastavljamo v
posodico, ampak jo raztresemo na različnih koncih kletke.

Preden se odločiš za novega hišnega ljubljenčka, dobro
razišči, kaj potrebuje. Ne pozabi – za svojo žival si
odgovoren vse življenje.

Hitro se prestrašim
Glodavci so v naravi plen, ki ga druge
živali lovijo za hrano. Če želijo preživeti v
naravi, morajo biti zelo pozorni na svojo
okolico in se hitro odzvati na vsak gib. Pred
nevarnostjo se hitro skrijejo. Te lastnosti
so obdržali tudi njihovi domači sorodniki.
Hrčki, miši, podgane, skakači in drugi
glodavci so zato precej plašni. Hitro se
lahko ustrašijo nenadnih gibov in glasnih
zvokov. Ko se družimo s svojimi ljubljenčki,
zato pazimo, da ne mahamo z rokami, jih ne
prijemamo in ne dvigujemo brez opozorila.
Gibamo se počasi in se z njimi mirno
pogovarjamo.
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