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potrebujejo prijatelje

Tudi hišni 
ljubljenčki

Tako kot ljudje se tudi vsi psi ne razumejo med 
seboj in niso vsi prijatelji. Pasje prijatelje je treba 
spoznati počasi, najbolje na več skupnih sprehodih. 
Neznanega psa ne smemo nikoli kar pripeljati 
domov k drugemu psu, saj lahko pride do prepira.

Psi in družba
Psi so prav posebna bitja. Dobro so prilagojeni na 
skupinsko življenje. Skupaj raziskujejo okolico, iščejo 
hrano, se igrajo in spijo. V domačem okolju pasjo družbo 
nadomestimo ljudje. Zelo pomembno je, da s svojim 
psom preživimo veliko časa.

Tvoj hišni ljubljenček je tvoj prijatelj in družinski član. Živali rade 
preživljajo čas v naši družbi, včasih pa potrebujejo tudi čisto 
svoje živalske prijatelje.

Veliko živali je zelo družabnih. Prav zato se dobro počutijo v naši družbi, saj svoj 
čas rade preživljajo z drugimi. Hišni ljubljenčki se navežejo na svoje ljudi, z njimi 
se igrajo, crkljajo, sprehajajo in spijo. Vendar za veliko živali to ni dovolj. Za dobro 
počutje potrebujejo tudi živalske prijatelje. Nekatere živali sploh ne smejo bivati 
same, drugim zadostuje občasna živalska družba, spet tretje pa drugih živali  
svoje vrste ne marajo.



Alja Willenpart
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Te živali se zelo hitro razmnožujejo. Najbolje 
je zato izbrati dva ali več prijateljev istega 
spola. Tako poskrbimo, da ne pride do neželenih 
mladičkov.

Mali glodavci
Kunci, morski prašički in večina malih glodavcev, kamor 
spadajo na primer podgane in miši, nujno potrebujejo 
prijatelje svoje vrste. Če se odločimo za nakup ali posvojitev 
katere od teh živali, moramo zato vzeti najmanj dve. Tako 
poskrbimo, da bo naš ljubljenček vedno 
imel prijatelja. Z njim se bo lahko 
družil tudi takrat, ko mi ne 
bomo imeli časa zanj. Če te 
živali živijo same, postanejo 
nesrečne in trpijo.
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Nekatere živali pa družbe ne marajo
Med živali, ki družbe ne marajo preveč, sodijo predvsem 
hrčki. Čeprav gre za priljubljene domače živali, so hrčki 
samotarji. To pomeni, da radi živijo sami in običajno ne 
marajo božanja in dotikov. Prav tako večina hrčkov ne želi 
družbe drugih predstavnikov svoje vrste. Med seboj se 
lahko stepejo in močno poškodujejo.

Živali je najbolje posvojiti skupaj – dva bratca ali dve sestrici 
iz istega legla. Če novo žival pripelješ domov pozneje, jo je 
treba zelo počasi navajati na novega prijatelja. Drugače se 
lahko živali stepeta, pri tem pa celo hudo poškodujeta.
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Seveda tudi tu obstajajo izjeme. Nekateri hrčki imajo 
družbo pravzaprav radi. Obstaja namreč veliko različnih 
vrst hrčkov, ki se med seboj razlikujejo. Pred nakupom se 
zato pozanimaj, katero vrsto hrčka boš izbral in kakšne so 
njegove potrebe po družbi.

Čeprav so tudi živali različnih vrst lahko 
prijatelji, moramo biti pri njihovem združevanju 
previdni. Nikakor ni pametno malih glodavcev 
ali ptic združevati s psi ali mačkami, saj lahko 
hitro pride do nesreče!

Psi lahko doma živijo z drugimi 
psi, lahko pa so edina žival 

pri hiši. Pogosto se dobro 
razumejo tudi z drugimi 
hišnimi ljubljenčki. Vsekakor 
pa nujno potrebujejo družbo 
drugih psov. Priporočljivo 

je, da se redno srečujejo s 
svojimi pasjimi prijatelji. Lahko 

jih peljemo na skupni sprehod, jih pustimo, da se igrajo, ali 
pa pasjega prijatelja pripeljemo na obisk.


