Žival iz zavetišča ali od znane matere?
Predvsem pri mešancih je zmotno
prepričanje, da lahko predvidimo točno,
kako bo žival izgledala in kakšen značaj bo
imela, če poznamo njeno mamo. Čeprav
je izgled živali povsem odvisen od
genetske zasnove številnih njenih
prednikov, je vedenje živali in njeno
vključevanje v okolje odvisno predvsem
od nas. Ne glede na to, ali se je žival skotila
v varnem domu ali pa je bila pobrana na cesti,
je najpomembnejša naša volja, želja, doslednost
in znanje, da žival pravilno vključimo v naš dom ali
okolico in iz skupnega bivanja ustvarimo harmonijo. Od
nas je odvisno, ali bo žival prijetna ali bo težavna, ne
glede na njen izvor. Mnogo ljudi se ne zaveda svojih
napak pri vzgoji lastnih živali, zato vsekakor
priporočamo, da se že pred odločitvijo lotite prebiranja
ustrezne literature, brskanja po internetu in pogovora s
strokovnjaki. Če se boste odločili za psa, vam vsekakor
priporočamo obisk pasje šole, ki je namenjena
predvsem vam in vašemu razumevanju pasje narave.
Mladiček ali odrasla žival?
Veliko ljudi je žal še vedno prepričanih, da morajo
posvojiti mladiča, če želijo, da bo žival taka, kot
so si jo oni zamislili. Žal je to zelo napačno
razmišljanje, saj je vedenje živali
odvisno predvsem od nas samih. Ne
glede na starost živali ji prostost in
omejitve določamo mi. Mi določimo,
kaj žival sme in česa ne, kaj bomo
prenašali in kje so meje varnega, ne
glede na njeno starost.
Drugo zmotno prepričanje je, da je žival
lahko nevarna, če ne poznamo njene
preteklosti, saj tako nikoli ne bomo vedeli, kako
bo odreagirala glede na svoje pretekle izkušnje.
Odgovoren lastnik živali se zaveda, da nikoli ne moremo
zares vedeti, kako bo žival odreagirala, tudi če smo jo že

od malega vzgajali mi sami. Ne pozabite
starega rekla - vsak pes ima kosmata ušesa.
Tretji razlog za posvojitev mladiča pa je
seveda, da so luštni. To je običajno
glavni in edini neomajni razlog. Vendar
ponovno – zavedati se moramo, da so
mladiči bolj dovzetni za bolezni, težje
prenašajo naše napake, imajo
neverjetno veliko energije, ki jo običajno
usmerijo ravno tja, kamor ni potrebno,
naučiti jih moramo osnovnih manir
(iztrebljanje
na
primernem
prostoru,
uničevanje igrač in ne pohištva ipd) in seveda
moramo preživeti njihovo puberteto, ki je tako kot pri
ljudeh tudi pri živalih obdobje največjega uporništva.
Zatorej, če na to niste pripravljeni, razmislite o odločitvi
za odraslo žival in pri tem naj vam bo pomemben
predvsem njen karakter in ne toliko izgled.
MISLI NA SKUPNO POT…
Razmerja gradimo celo življenje. Celo življenje
delamo napake, upamo, da smo se iz njih kaj naučili,
poskušamo narediti naslednjič bolje in upamo, da
bomo skozi dano življenje prišli kar čim bolje.
Vmes se razmerja gradijo, rušijo, vzpostavljajo,
dograjujejo, obnavljajo,... In zakaj bi bilo z našim
ljubljenčkom drugače?
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ODGOVORNA ODLOČITEV
V TREH KORAKIH

Odlocitev za zival pomeni, da zanjo
prevzamete odgovornost.

Odločitev za žival mora biti premišljena in
odgovorna. Žival bo z vami živela nekaj let in ves ta
čas boste zanjo morali skrbeti, se z njo ukvarjati, jo
vzgajati in ji nuditi veterinarsko oskrbo, ko jo bo
potrebovala. Vsakodnevno je namreč
zavrženih in humano uspavanih
mnogo preveč živali, ker so se
njihovi lastniki ušteli v presoji
svojih želja in sposobnosti.
Zato velja pred končno
odločitvijo razmisliti
naslednje:

in kako se bo žival vključila v vaše življenje.
Vsekakor je priporočljivo, da se pred nakupom ali
posvojitvijo posvetujete tudi s strokovnjaki, ki vam
bodo pojasnili, kakšne potrebe in lastnosti ima
določena vrsta živali (kakšno nego potrebuje, koliko
gibanja, kakšni bodo stroški s hrano in veterinarsko
oskrbo, kolikšna je pričakovana življenjska doba in
podobno).
Ko ste razmislili o vsem zgoraj naštetem, si odgovorite
še na zadnje in najpomembnejše vprašanje:

1. ALI SI ŽIVAL RES ŽELIMO?
Razmislite, kaj pričakujete od živali,
za katero se odločate, in kaj ji lahko
ponudite. Razmislite, ali ste res
pripravljeni prilagajati svoje življenje tudi
njenim potrebam, ali ste le podlegli pritiskom mlajših
članov družine oziroma okolice ali pa je želja samo
trenuten navdih ob ravnokar opaženi sliki prikupnega
psička, mucke ali hrčka.
2. KATERA ŽIVAL SE BO NAJBOLJE VKLJUČILA V NAŠ
NAČIN ŽIVLJENJA?
Svojega domačega ljubljenčka si izberite glede na svoje
zmožnosti, navade in način življenja. V odločitev
vključite vse člane družine, posvetujte se ter se
prepričajte, koliko prostora (živite v stanovanju ali hiši,
imate vrt ali teraso) in časa (veliko potujete ali imate
naporno službo) imate, kam hodite na počitnice in kdo
bo skrbel za žival v vaši odsotnosti, ste zelo aktivni ali raje
preživite prosti čas doma, imate otroke ali jih načrtujete

3. ALI BOMO ZA TO ŽIVAL LAHKO SKRBELI CELO
NJENO ŽIVLJENJE?
Odločitev za žival pomeni, da zanjo prevzamete
odgovornost. Vi ste tisti, ki ji omogočate ne samo
preživetje, ampak zdravje in kvalitetno življenje do
njene smrti. Še vedno se prevečkrat zgodi, da mora
kuža, muca, želvica, zajček, morski prašiček itd.
zamenjati dom. To je za žival mučna in neprijetna
izkušnja, saj se mnogim podre cel svet, ko izgubijo
ljubljeno osebo. Vseh življenjskih situacij se prav gotovo
ne da predvideti, a če že sedaj veste, da se boste v
kratkem selili, dobili bolj zahtevno zaposlitev ali
načrtujete otroka, potem se ne odločajte za novo žival
oziroma si izberite tako, za katero boste lahko kljub
spremembam lahko skrbeli.
Če pa se vam kljub vsej previdnosti in trudu zgodi, da
morate svojo žival oddati v nov dom, storite to živali
prijazno. Poiščite ljudi, ki bodo za žival skrbeli vsaj tako
dobro, kot ste to počeli vi, do oddaje v nov dom pa naj
bo žival pri vas, da ji večkratne menjave okolja in ljudi ne
bodo povzročale še večjega stresa. Naše društvo vam
bo pri iskanju novih lastnikov z veseljem pomagalo.

Svojega domacega ljubljencka si
izberite glede na svoje zmoznosti,
navade in nacin zivljenja.
KO SMO SE ZA ŽIVAL ŽE ODLOČILI…
Pasemska žival ali mešanec?
Vsaka žival, ki nima papirjev, ki izkazujejo njeno poreklo,
je mešanec, ne glede na svojo podobnost z določeno
pasmo. Rodovnik živali namreč ni samo nepotreben
papir, pač pa tudi zagotovilo, da sta starša zdrava in da so
bili iz vrste prednikov izločeni tisti z neželenimi
lastnostmi in genetskimi napakami. Prednost pasemskih
živali je vsekakor precej predvidljiv izgled in nagnjenost
k določenim značajskim lastnosti. Nikakor pa slednje ni
zagotovilo, da bo žival brez vašega vloženega truda
prijazna, nežna, ubogljiva oziroma karkoli, kar vas je
pripeljalo do odločitve za točno določeno pasmo. Tudi
znotraj ene pasme obstajajo velike značajske razlike
med posameznimi osebki in zelo veliko je odvisno od
vašega truda, znanja in učenja.
Prednost mešancev pa je vsekakor njihov pogosto
edinstven izgled. Trditev, da so mešanci bolj zdravi, žal ni
resnična, vendar drži, da so manj nagnjeni k določenim
predvsem dednim boleznim, ki tipično bremenijo
določene pasme. Predvsem pri psih je opazna velika
pasemska raznolikost, saj so bile določene
pasme vzrejene za opravljanje točno
določenih nalog (prinašanje plena,
varovanje črede, lov ipd), vendar
pa si dandanes večina ljudi želi
psa za družbo in spremstvo in
ne kot tovariša pri delu. Kot
družabniki pa so mešanci prav
tako sprejemljivi in nobenega
razloga ni, da bi se jih otepali.

