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Imejmo jih radi … vse leto!
4. oktobra je bil svetovni dan živali. Na ta dan ljudje veliko 
govorimo o ljubezni in spoštovanju do živali. Prav je,  
da imajo tudi živali čisto svoj dan v letu. Toda dobro  
se je nanje spomniti vsak dan.

Ljudje imamo svoje ljubljenčke zelo radi, pa tudi druge živali se nam zdijo 
zanimive in jih radi opazujemo. Njihove fotografije kažemo prijateljem, 
z zanimanjem spremljamo dokumentarne filme, opazujemo živali v naravi … 
Ampak ljubezen do živali pomeni mnogo več kot to.

Ne le hišni ljubljenčki
Živali niso le hišni ljubljenčki, s katerimi si delimo dom. 
Na svetu obstaja še cel kup drugih živali, ki si prav tako 
zaslužijo našo naklonjenost. V naravi lahko srečamo 
vse – od čisto majhnih žuželk do velikih sesalcev, rib, 

ptic, plazilcev … 
Z njimi si delimo 
travnike, gozdove, 
reke, morja in gore. 
Veliko divjih živali 
na žalost še vedno 
najdemo tudi  
v ujetništvu:  
v cirkusih, živalskih 
vrtovih in celo  
v naših domovih. 

Večina psov ne mara objemanja! Ko objameš 
psa, se počuti neprijetno, lahko celo ugrizne.

Divje živali nam nočejo nič hudega. Če jih 
pustimo pri miru, bodo tudi one ravnale enako.

Potem pa so tu še živali, ki jih vzrejamo za prehrano ljudi: 
kokoši, krave, prašiči, ovce in druge rejne živali. Radi 
moramo imeti prav vse.

V tujini obstajajo turistične znamenitosti, kjer lahko 

jahamo slone, božamo tigre ali plavamo z delfini. 

Živali v tem prav nič ne uživajo, zato se takim 

aktivnostim raje izognemo.

Ali veš?Ali veš?

Psu na primer omogoči bivanje v hiši ali stanovanju skupaj 
z družino. V pesjaku ali na verigi so psi zelo osamljeni 
in nesrečni. Poleg tega ga večkrat na dan pelji na kratek 
sprehod za opravljanje potrebe, z njim se igraj, mu daj 
kakšen priboljšek in zanj naredi kakšno igračo. Tudi za 
mačke je bolje, če živijo z nami v hiši, ven pa gredo le pod 
nadzorom. Zunaj namreč nanje preži cel kup nevarnosti – 
lahko jih povozi avto ali pa jih poškoduje kakšna žival. Malim 
glodavcem in pticam naklonjenost pokažeš tako, da se z 
njimi igraš, jih pod nadzorom staršev spustiš iz kletke in jim 
nameniš veliko svojega prostega časa.
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Pokaži mi, da me imaš rad
Ko imamo ljudje koga radi, mu to 
povemo ali pa ga objamemo. Živali 
pa ne razumejo naših besed, zato 
jim moramo ljubezen pokazati 
drugače – z dejanji. Naši hišni 

ljubljenčki so del družine in 
prav je, da se tako do njih tudi 
obnašamo.

Nisem le kos mesa
Za meso, jajca, mleko, sir 
in druge mlečne izdelke 
uporabljamo živali. Večina 
teh živali živi v zelo 
slabih razmerah. Vse 
življenje so zaprte  
v majhne kletke ali 
hleve. Ne morejo 
se svobodno gibati, 
raziskovati ali drugače 
zabavati. Njihovo življenje 
je dolgočasno in mučno. Tem 
živalim lahko pomagaš tako, da 
namesto jajc iz baterijske reje doma kupite jajca iz proste ali 
ekološke reje. Namesto mesa lahko včasih skuhamo kosilo 
samo iz zelenjave. Meso in jajca lahko kupimo pri kmetu, ki 
ima svoje živali na velikih pašnikih in jih ne zapira v hleve 
in kletke. Čisto vsako dejanje, pa naj bo še tako majhno, 
pomaga živalim.

Želim biti svoboden
Divje živali se tudi ne počutijo dobro v kletkah. Počutijo 
se ujete, ne morejo se umakniti in ne morejo početi 
tistega, kar bi želele. Zato so pogosto nesrečne in lahko 
celo poškodujejo same sebe. Namesto v živalskih vrtovih, 
cirkusih in zabaviščnih parkih divje živali raje opazuj v 
naravi ali na televiziji.

Spoštuj me
Drugače je z divjimi 
živalmi. Te se bolje 
počutijo, če jih pustimo 
pri miru. Narava je 
njihov dom, zato se 
tam vedi spoštljivo. Ne 
odmetavaj smeti, ne 
zganjaj nepotrebnega 
hrupa, ne lovi metuljev, 
ne razkopavaj mravljišč, 
ne plaši ali božaj živali. 
Lahko pa jih tiho in mirno 
opazuješ in posnameš 
kakšno fotografijo.
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