A felelős állattartás hét aranyszabálya
Felelősség: Csak akkor vegyünk magunkhoz házi kedvencet, ha pontosan átgondoltuk az ezzel
kapcsolatos felelősséget, kötelezettségeket, ha úgy tetszik, terheket is. Aki felelősen gondolkodik,
csak olyan állatot választ maga mellé, amelynek meg tudja teremteni a megfelelő életfeltételeket.
Legyünk tehát tudatában annak, hogy egy életre választunk. Az ő életére. Mert Exupéry Rókájának
szavaival, felelősek vagyunk azért, akit megszelídítettünk.
Szeretet: Végy egy kiskutyát, s pénzeden megvásároltad a rendíthetetlen szeretetet, mondta
Rudyard Kipling. Ez a szeretet azonban legyen kölcsönös: nyújtsunk legalább ugyanannyit belőle
kedvencünknek, mint amennyit tőle elvárunk és kapunk. Sohase töltsük ki mérgünket, rosszkedvünket rajta, nem tehet semmiről, nem is érti, hogy miért viselkedünk így. Az állatokat számos
országban gyógyításra is használják. Beteg gyerekeket, idősotthonban élő felnőtteket látogatnak
velük, hogy segítsenek nekik, és jókedvre derítsék őket.
Táplálás: „Táplálékod az orvosságod” - mondta Hippokrátesz, az ókor leghíresebb orvosa. És
valóban így is van: egyetlen gyógyszer sem képes oly sok betegséget megelőzni, mint a helyes
összetételű, kiegyensúlyozott táplálék. Gondoljunk csak arra, hogy milyen rosszul érezzük magunkat, ha éhesek vagy szomjasak vagyunk, és nem jutunk ételhez, italhoz. Tartsuk tehát be
kedvenceinknél is a táplálási szabályokat és követelményeket. Mindig azonos időben a fajtájának
legmegfelelőbb eledelt adjuk nekik. A legkevesebb etetési hibát akkor követjük el, ha a speciálisan
az ő igényei szerint összeállított, előre gyártott állateledelt kínáljuk házi kedvenceinknek. Vizestáljuk
sem száradhat ki, a szomjúságtól az állat ugyanúgy szenved, mint gazdája.
Mozgásigény: Senki ne vegyen magához kutyát, ha nem jut ideje arra, hogy rendszeresen sétáljon vele. Ez nemcsak azért fontos, hogy a szükségét elvégezhesse, hanem mozgásigénye miatt is
elengedhetetlen. A kutyáknak életelemük a mozgás. Az egyes fajták mozgásigénye eltérő, de függ
az adott állat életkorától is. Általánosságban elmondható, hogy a lakásban tartott kutyákat naponta
legalább kétszer, ha elfoglaltságunk engedi, többször is el kell vinni sétálni. Ezek a rendszeres séták
nemcsak a kutya számára létfontosságúak, de a gazda hasznára is válnak. A lakásban tartott kedvelt kisállatoknak (hörcsög, madár, hal, hüllő) is van mozgásigényük. Ezt szem előtt tartva mindig
az állatok számának és méretének megfelelő méretű elhelyezést alakítsunk ki!
Egészség: Ahogy bennünket és gyermekeinket védőoltásokkal óvtak a súlyos betegségektől,
ugyan úgy óvnunk kell kedvenceinket a fajtájukra veszélyes bajoktól. Ezért a kutyáknak és macskáknak minden kötelező és ajánlott oltást időben adassunk be, s gondoljunk arra is, hogy akkor is
lehet valami baja, ha nem panaszkodik. Ezért évente legalább egyszer ellenőriztessük egészségét
az állatorvossal. Nem szabad megfeledkezünk a rendszeres féregtelenítésről sem. Ha kedvenceink
egészségét védjük, kizárjuk annak a lehetőségét is, hogy bennünket megfertőzzenek.
Utódok: Nemcsak kedvencünkért, de születendő utódaiért is felelősek vagyunk. Ezért csak akkor
fedeztessük a szuka kutyát, ha bizonyosak vagyunk abban, hogy a születendő kiskutyáknak ugyan
olyan felelős gazdát tudunk találni, mint amilyenek mi vagyunk. Ha pedig kan kutyánk van, ne
engedjük szabadon kószálni, hiszen mindig akad valahol tüzelő szuka kutya.
A macskák különösen szapora állatok. Mivel kóborlásukat nehéz megakadályozni, ezért a legjobb
megoldás, ha ivartalaníttatjuk őket.
Környezetük: A felelős állattartásnak az a lényege, hogy társállat és gazdája úgy tudjanak harmonikusan együtt élni, hogy ebben a kapcsolatban ember és állat is jól érezze magát, s mindez összhangban legyen környezetükkel. Ha például a kutyatartók bizonyos alapvető szabályokat
betartanak, akkor a kutya, gazdája és családjuk sokkal jobban fogják élvezni egymás társa
ságát, s a szomszédokkal sem keverednek konfliktushelyzetbe. Legyünk tehát mindig tekintettel
környezetünkre.
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