Aljin kotiček

• Kakšno žival želim?
Vsaka živalska vrsta ima svoje potrebe. Psi potrebujejo
dnevne sprehode, lahko so tudi precej glasni, z njimi je
dobro obiskati pasjo šolo. Mačke naj zaradi varnosti živijo
v stanovanju, vendar jim je treba omogočiti plezanje,
praskanje in igro, da jim ne bo dolgčas. Glodavci glodajo
vse, kar jim pride pod zob. Podgane in miši so tihe, vendar
imajo močan vonj. Ptice so zelo glasne in potrebujejo veliko
prostora za letanje. Pred nakupom se dobro pozanimaj o
značilnostih živali, ki jo želiš!

i
t
a
r
b
z
i
Kako

Kam po žival?

Odločitev za novega živalskega družinskega člana je velik korak. Za svojo žival smo odgovorni
vse njeno življenje. Od nas je odvisno, kako lepo življenje bo žival živela in ali bo sobivanje z njo
prijetno. Pred nakupom se zato prepričaj, ali si izbral pravo žival.
Povprečna življenjska doba nekaterih živali

Ko razmišljaš o hišnem ljubljenčku, se najprej vprašaj, katero žival
sploh želiš. Čisto vsaka žival je ljubka, vendar ima vsaka svoje
potrebe. Nekatera vprašanja, ki ti bodo v pomoč pri odločitvi, so:

Žival

Življenjska doba

Pes

13–15 let

• Kakšna je življenjska doba živali?
Nekatere živali živijo le dve ali tri leta, druge pet do deset
let, nekatere živali pa lahko živijo tudi 15 let in več. Za žival si
odgovoren vse njeno življenje. Si prepričan, da boš zanjo lahko
skrbel 15 ali celo 20 let?

Mačka

15–20 let

Morski prašiček

8 let

Hrček

2–3 leta

Kunec

10 let

• Koliko prostora imam?
Domača žival je družinski član. To pomeni, da
želi z nami preživljati čim več svojega časa. To ne
pomeni le igre, žival bo rada s teboj tudi, ko delaš
domačo nalogo, bereš knjigo in opravljaš različna
hišna opravila. Če živiš v majhnem stanovanju, je
zato primernejša manjša žival. Če pa imate doma
veliko hišo, pa bo verjetno dovolj prostora tudi za
kakšnega večjega psa.
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• Koliko denarja lahko namenim za žival?
Oskrba živali je lahko zelo draga. Največ denarja za hrano
boš odštel za večjega psa. Manjše živali pojedo manj, zato
je tudi hrana zanje cenejša. Za psa bo treba kupiti tudi
veliko ležišče, oprsnico in povodec. Za manjše glodavce pa
potrebuješ kletko in svež posip zanjo, različna skrivališča,
ležišča in igrače. Mačka bo potrebovala mačje drevo,
različne igrače in plezala. Potem so tu še veterinarski
stroški. Pozanimaj se in izračunaj, koliko denarja potrebuješ
za žival, ki jo želiš. Ga imaš dovolj? Ti bodo starši pomagali
pri oskrbi?

Ne glede na to, za katero žival se odločiš, jo je najbolje
kupiti pri vzreditelju ali posvojiti v zavetišču.
Če se odločiš za nakup, ga opravi pri preverjenem
vzreditelju živali. Če kupuješ psa ali mačko, je pomembno,
da ima žival tudi rodovnik. Vzreditelj svoje živali dobro
pozna in zanje lepo skrbi. Vprašal ga boš lahko, kar te
zanima o živali, ki jo želiš, prav tako pa ti bo veliko vprašanj
postavil vzreditelj. Žival boš pred nakupom lahko obiskal
in spoznal. Vzreditelj ti bo pomagal izbrati žival, ki bo
primerna zate.
Po žival se lahko odpraviš tudi v zavetišče. Tam najdeš
predvsem mačke in pse, ki so ostali brez doma in zdaj
čakajo na novega skrbnika. Z njimi ni nič narobe, le nekdo
se jih je naveličal in jih je zapustil. Prednost posvojitve
živali iz zavetišča je, da so že sterilizirane in veterinarsko
pregledane. Zavetiško osebje ti bo pomagalo izbrati
najprimernejšo žival zate.

• Kam bomo šli
k veterinarju?
Tako kot gremo ljudje k
zdravniku, ko se ne počutimo
dobro, je treba tudi žival
peljati k veterinarju. Nekateri
veterinarji se ukvarjajo
predvsem z rejnimi živalmi,
drugi s psi in mačkami, tretji
z glodavci in drugimi manjšimi
ljubljenčki. Ko žival potrebuje
veterinarja, pogosto nimamo veliko časa, da bi raziskovali,
kam jo bomo peljali. Dobro se je pozanimati že prej.

Vsaka žival ni hišni ljubljenček
Na svetu je veliko zanimivih živali, vendar niso vse primerni
hišni ljubljenčki. Doma imamo lahko samo udomačene
živali. To so živali, ki so vajene življenja s človekom in se v
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hišnega ljubljenčka?

Katera žival je primerna zame?

njegovi družbi dobro
počutijo. Udomačene
živali so na primer psi,
mačke, morski prašički,
kunci in beli dihurji.
Potem pa so tu še divje
živali, ki spadajo v
naravo. Čeprav se lahko
navadijo na življenje s
človekom, se v ujetništvu
ne počutijo dobro. To so
na primer kače, želve,
različne vrste ptic in kuščarjev ter številne druge živali.

Odločitev za žival mora biti vedno dobro premišljena.
Živali nikoli ne kupi kar tako, samo zato, ker ti je všeč. Pred
nakupom se dobro pozanimaj in si odgovori na vsa vprašanja,
ki sem ti jih zastavila v tem prispevku!
Alja Willenpart
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