Gremo
na počitni ce!

Konec šolskega leta je pred vrati in
gotovo že razmišljaš o tem, kam se boš
odpravil na počitnice. Kje pa bo ta čas
tvoj hišni ljubljenček?
Ko v svoj dom sprejmeš hišnega ljubljenčka, postaneš
odgovoren zanj. To pomeni, da moraš skrbeti za njegovo
prehrano, gibanje in veterinarsko oskrbo, vendar to še
zdaleč ni dovolj. Poskrbeti moraš, da se bo dobro počutil,
zato se moraš z njim tudi veliko ukvarjati in mu delati
družbo. Tvoj ljubljenček, pa naj bo to pes, mačka, hrček ali
riba, je povsem odvisen od tebe in tvoja dolžnost je, da zanj
lepo skrbiš vse njegovo življenje.
To pomeni, da moraš nanj pomisliti tudi takrat, ko se
odpravljaš na počitnice. Bo šel tvoj ljubljenček lahko s
teboj? Če ne, kdo bo poskrbel zanj med tvojo odsotnostjo?

Čeprav boš kmalu doma, žival tega ne bo vedela. Zaradi
tvoje odsotnosti bo lahko zmedena in žalostna, saj ne bo
razumela, zakaj se tako dolgo ne vrneš.
Ko s starši načrtujete, kam boste šli na počitnice, zato
pomislite tudi na vašega štirinožnega družinskega člana.
Obstaja veliko kampov in hotelov, kjer je vstop dovoljen
tudi živalim. Če potujete z avtom, pomislite, kje bo vaš
ljubljenček med potjo. Načrtujte dovolj postankov, da se
žival lahko razgiba! Večurno sedenje v avtu je tudi zanjo
lahko naporno.

Vzemi me s seboj
Tako kot imaš ti rad svojo žival, ima žival rada tebe. Vesela
je, ko prideš domov iz šole, ko se igraš z njo, ko skupaj
ležita na kavču ali pa ko gresta na sprehod. Kadar te ni,
te pogreša. Pogrešala te bo tudi, ko boš na počitnicah.

Spakiraj
tudi zame!
Ko pakiraš, ne
pozabi spakirati
tudi za svojega
ljubljenčka. Tako
kot ti s seboj
vzameš najljubšo
knjigo, igračo ali
obleko, bo tudi
tvoj ljubljenček
vesel, če s seboj
vzamete nekaj
njegovih stvari. Ne pozabi na njegove posode za hrano in
vodo, na posteljico, najljubšo igračo in druge stvari, ki jih
ima rad.

Kaj pa, če ne morem s tabo?
Včasih pa ljubljenčka na
počitnice ne moreš vzeti
s seboj. Morda se na pot
odpravljaš z letalom,
kjer se žival ne bi dobro
počutila, ali pa potuješ
kam, kjer hišni ljubljenčki
niso dovoljeni. Prav tako
je za nekatere živali
bolje, da ostanejo doma,
saj za potovanje niso
primerne. Take so na
primer ribe.
Če je tako, se moraš pred odhodom prepričati, da bo za
tvojega ljubljenca ta čas lepo poskrbljeno. Možnosti je
veliko. Najbolje je, če žival ostane kar doma z enim od
družinskih članov. Če to ni mogoče, lahko za varstvo prosiš
prijatelja oziroma koga, ki ga žival pozna. Bolje se bo
namreč počutila v znanem okolju in v družbi poznanih ljudi.
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Aljin kotiček

Na poti naj ima žival na voljo dovolj vode, če boste zelo
dolgo potovali, pa ne pozabi tudi na malico za svojega
ljubljenca. Dobro je tudi, če psa oziroma katero koli drugo
žival že prej navadiš na vožnjo v avtomobilu. Potovanje bo
tako zanjo manj naporno in pot bo minila bolj mirno.

Potovanje je za živali stresno, zato jih že prej navadi
na vožnjo z avtomobilom!

Obstajajo pa tudi hoteli za živali, predvsem za pse in mačke.
V takem hotelu se ima tvoj ljubljenček lahko zelo lepo,
vendar moraš biti pri izbiri previden. Prepričaj se, da bodo
tvojemu štirinožcu omogočili dovolj gibanja, redno oskrbo,
da ga bodo po potrebi odpeljali k veterinarju in da bodo
zanj skrbeli tako, kot sicer zanj skrbiš ti. Najbolje je, da tak
hotel s svojim psom ali mačko prej večkrat obiščeš. Tako
se bo štirinožec navadil na novo okolje in se bo tam počutil
prijetno.

Če živali ne moreš vzeti s seboj, se prepričaj, da bodo
zanjo med tvojo odsotnostjo dobro skrbeli drugi!
Alja Willenpart
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Počitnice načrtuj tako, da bo šel tvoj ljubljenček lahko s tabo!

Društvo za zaščito živali Ljubljana, www.dzzz.si
53

