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Dzięki zvnetzętom uczyTny się kochać, współczuć, poświęcać innyrn czas i uwagę.

Choćby ztychpowodów warto, aby dziecko miało w domu zwierzątko.

T5rm bardziej że niemal każde o tym marzy.
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azw czaj zw ier zę poj awia się
w domu po usilnych proŚbach
dziecka. A1e bywa i tak. że pies.

kot, chomik lub kanarek pojawiasię
w rodzinie jeszcze przed trodzeniem
malucha. Jedno i drugie rozwi4zanie
jest dobre, bo posiadanie zwierzaka
ma wiele zalet. Zwł.aszcza dla dziecka.

które dzięki temu moze rozwijaĆ
systematyczność, cierpliwość,
opiekuńczoŚć czy wytrwałość.
Posiadanie zwierz4tka jest szczegóinie
wazne dlajedymaka, który zyskuje
w kotku lub psie wiernego przyjaciela,
nie zawodne g o tow ar zy sza zab aw
i powiernika sekretów. Głównie pies

i,hi, miesiqca

ZWierzęta

staje się najlepsątn sprzytnierzeńcem
małego człowieka. Broni go, pilnuje
i często szuka jego towarzystwa.
Aby nawiąz ać prz51azn4 relacj ę
między cztowiekiem a zwierzęciem.
obie stronymusz4 się poznać i... oswoić.
Warto też wiedzieć, czego nowy
domownik będzie potrzebował.
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Jakie zwier zę zaprosić do domu ? Zanimp odej miemy
deqrzję, warto dowiedzieć się co nieco
o p o szczególnych gatunkach.

po domowym zoc
*** #t
tffi*

Teksr dr ANDRZEI KR.USZEW CZ

aproszenre
zwierzaka
do waszego domu

nie powinno być
dziełem przypadku
ani zaspokojeniem kaprysu.
Trzeba to wcześniej
dobrze przemyśleć
i przedyskutować
z dzieckiem. Maluch
z reguły pragnie miłego,
puchatego z:wierzaka
do głaskania i przy.tulania.
Psu i kotu bardzo szybko
to się znudzi, z malutkiego
rozkosznego króIiczka zrobi
się poważny król' chomik
po roku będzie już
staruszkiem, myszki zaczilĄ
nieprzyjem nie pachn ieć.
a szczur wymknie się
spod kontroli i zamieszka
zaboazeriq' W czarnym
scenariuszu akwarium
moze zarosnać glonami'
kanarek zachorować,
a papużka wyskubac sobie
pióra z samotności.
Wielkim rozczarowaniern
okaże się zakup zwierzaka
o specyficznych
potrzebach, trudnego
w pieIęgnacji
i w utrzy,rnaniu.

Aby więc miec radośc
z nowego domownika,
trzeba jak najwięcej
wiedzieć o zaletach
i wadach rozmaitych
gatunków zwierz4t.
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&pa&g &ńx&sXe{&: Im większy
zbiornik, tym Lepszy.

Niezbędne kupienie od razu
odpowiedniego filtra, grzatki

i oświetlenia. lm mniej

urządzeń dodatkowych,
tym tatwiej o rozczarowanie.
€& $&: Sklepy zoologiczne
nferr rir <zprnlu: n:latov| !| 9,4 J4vI v|\9 

HqILLY

róinorodnych pokarmów.
${& €& €*ę*&'&3$€: Bardzo

często rybki chorują, co jest
skutkiem błędow popetnianyc

Pl Z<Z P9L4ąLKuJąLyLl I

akwarystów.

5eX &eąj&& *Y3x: H,tałe

8atunki starze.ją się po 2-3

latach, duże nawet dopiero
po kilkunastu.

{EHĄ; Przy odrobinie własnej
inwencji można urządzić mate

akwarium juz za100 zł'

F&{J$Y: Wymaga
zaangaŻowania całe,1 rodzin'.
MlN{!3Y: Konieczność nabyci
wcześniej wiedzy książkowej'

e-e

ffi
dla dzieci powyżej 8lat
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&&xa& fa*xgsxK&: Nawet mtody pies lub kot musi mieć własne
legowisko.

€s$&:Jedzenie odpowiednie do wieku i rasy pupila. Wskazane
doktadne przestudiowanie fachowej literatury. Nie woLno podawać
słodyczy, wędlin ani ostro przyprawionych potraw.

ree €& €}*ee{s$& Niezbędne są szczepienia zgodnie z pro8ramem
zaplanowanym przez lekarza oraz przynajmniej dwukrotne w ciągu
roku odrobaczanie.

śeK **,a}&& *v3x: w zależności od rasy od lO do 20 lat'
€&X&: Kot ze schroniska kosztuje około 50 zt, a pies 50-l50 zt.

osobniki rasowe mo8ą kosztować kilka tysięcy Ztotych.
FŁ&3sY: Kontakt osobisty z opiekunem. Psy wymuszają spacery.
&ł?B&ć**sY: Duże wymagania w stosunku do opiekuna.
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dla dzieci powyżej4 [at

&eulE M'&$XK,&. Wystarczy puste akwarium Lub większa skrzynka,

ale lepsza jest przystosowana dla tego gatunku ktatka (otwierana

od góry). NaLeiy ją wyścietać sianem, a nie trocinami lub gazetami.

€& j€: Warzywa, owoce, zboŻa,kasze, suchy chleb, siano, granulaty

Niezbędne są twarde pokarmy umożLiwiające ścieranie stale
rn<n>rrrrh zahń.łl

6"ć& €6 €H&R'&3}& Mtode świnki morskie bardzo często są

zarazone wszotami zjadającymi ich sierść. Widać je najlepiej

na ciemnych wtosach. Wystarczy zastosować środek owadobójczy

w pudrze Lub w ptynie - zgodnie ze wskazaniami lekarza.

Nadmiar świeżych zielonek może prowadzić do wzdęć, a nadmiar

pokarmów soczystych do biegunek.

$,eK eee"*&& *v5* o-s lat. Starsze osobniki mają skłonność

do tycia, a trzymane na trocinach do trudno gojących się odleŻyn.

Starsze samce wydzielają intensywny zapach'

€&X&:10.l00 zt (droŻsze są świnki rozetkowe i angorskie).

FŁ{,!$Y: Nie gryzie, jest czysta, dtugowieczna, rzadko uczuLa.

M!XssY: U świnek angorskich trzeba troskliwie pielęgnować

sierść. Samce mają nieprzyjemny zapach i bywają uciąitiwe, jeśli są

trzymane pojedynczo.

dla dziecipowyżejó lat

6pXx6 M!€sXK&: Specjalna kLatka zaopatrzona w urządzenia

dodatkowe, jak domki, karuze|e, poid'ła.

€&}&: Kasze, ziarna, płatki zboŹowe, suche pieczywo, granuLaty,

Warzywa, owoce, granulaty dla psów.

&*& €& €'.{6*&.!$&: Starsze osobniki miewają problemy z nadmiernie

wyrosniętymi zębami i pazurami.

$,eX e&U&& żv3&: Myszy żyją najwyiej 2.3 Lata, a szczurki ó.B lat.

€&**A:2-l0 zt.

FL{!3Y: Tanie i mato wymagające'

M!f{&!$Y: WydzieLają przykre zapachy i mogą boleśnie gryić,
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I eśli zwierzak był w domu pierwszy, pojawienie 5ię noworodKa

I o.nac'a dla niego prawdziwą rewoLucję. Trzeba dac mu czas

/ na oswo1enie się z nową sytuacją i pewne zmiany wprowadzic.

zanim jeszcze urodzi się dziecko. Jeżeli do tej pory WasZ pies czy kot

spat w waszej sypialni, Warto 8o od tego odzwyczaiĆ. Na początku

pewnie nie będzie tym zachwycony, ale jeśli będziecie konsekwentni,

szybko się przyzwyczai,)eżeli wasz czworonożny przyjaciel opanowat

sztukę otwierania drzwi, zmieńcie tradycyjną klamkę na okrągtą.

Nawet sprytna psia czy kocia tapa raczej sobie Z n!ą nie poradzi'

Pozwólcie zwierzęciu obe,jrzeć i obwąchać ubranka i inne

rzeczy niemowlęcia. Potem jednak nie pozwaLajcie mu się nimi

bawić. Jeśli uparcie probuje, umieśćcie w poblizu niemowlęcych

akcesoriów aromat o dość intensywnym cytrusowym zapachu

(większość zwierząt go nie Lubi).

Zadziwiającą moc przyciągania. zwtaszcza

dLa kotow, ma zwykLe tóżeczko i wózek .|.:::::..,

niemowlęcia. Lepiej jednak, by zwierzak

do nich nie wchodzit. Zniechęcic go

moie np' potożenie na materacu

zimnej w dotyku, grubej, btyszczącej folii, szeleszczącego papieru

lub nadmuchanych balonów'

Wąchanie na powitanie
Poznanie przez zwierzę zapachu noworodka to pierwszy krok

do zaakceptowania nowego domownika. Jeszcze gdy mama

z dzieckiem są w szpitalu, warto dać psu (a takie kotu) do powąchania

ubranko' które dziecko miato na sobie. Gdy przekroczycie

z noworodkiem prog domu, nie odpędzajcie zwierzaka. PozwóLcie

mu obejrzeć i dokładnie obwąchać dziecko, polizać jego stopkę'

Dla zwierzęcia to niezwykle ważny rytuał ZapoZnania.

Rodzinne stado
Nie izoLujcie zwierzaka od dziecka. Niech towarzyszy wam,

gdy karmicie, usypiacie, przewijacie ma[eństwo (uwaga _ brudna

pieLucha może być przedmiotem szczegóLnego zainteresowania

psa). Dzięki temu czworonoŻny przy)aciel będzie czut, Źe wciąż

jest częścią stada. Obserwując troskę, z jaką zajmujecie się

dzieckiem, szybko zrozumie, Że to nie zagrozenie,

8 tylko najmtodszy cztonek stada, którego trzeba

otoczycszczególną opieką. Gdy maLuch ptacze,

zdenerwowany pies zwykle alarmuje swoich

państwa, ie mtode potrzebuje pomocy.

Kot zaś cZęsto probuje wskoczyć

do tożeczka, by ogrzać dziecko swoim

ciatem - instynkt PodPowiada mu,

ze przytuLenie to iest to,

czego takie maluchY
nniruphr ri:

nriharrlzici

1j1...,,''& *ry'
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Kiedy zwierzęma mieszkać .

pod jednym dachem z malutkim *
dzieckiem,frzebaszczególnie ru
zadbaĆo bezpieczeństwo. I to obu stron.

Tekst BIATA .lLPŁOWSKA KOWAI.CZY(

na czworcrkach
14 , Be*xegs , LtsroPAD 2ol4
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Psy i koty instynktownie czuja Źe nowy domownik to mtode,

które nateŹy traktować łagodnie. I zazwyczĄ wykazują dużą cierpliwość

Warto jednak stosować zasadę ograniczonego zaufania. Zwierzę to

Vlko zwierzę. Jego cierpliwość może się wyczerpać, gdy mały człowiek

będzie nieporadną łapką ciągnąć za jego futerko albo wrzaśnie mu

nad uchem. Dlatego nigdy nie zostawiaicie psa czy kota sam na sam

z matym dzieckiem. Pamiętajcie też, że pies, uznając niemowlę

za najmniejszego cztonka stada, a więc zajmującego najniższą pozyc,;ę

w hierarchii, może próbować zepchnąć je z tóżka na podtogę. W psim

stadzie malec przecież takie właśnie zajmowatby miejsce.

Raczkująca Przyjażi|
Szczególnie trudno jest, kiedy maluch łaczyna raczkować. Zwierzę

budzi jego zainteresowanie. Psa może pociągnąć za ucho' włożyć mu

palec do oka, kota z uporem tapać za ogon. Zniecierpliwiony zwierzak

może w końcu w obronie wtasnej odgryŹć się lub potraktować malca

pazurem. Teraz, gdy maluch i zwierzak są w tym samym

pomieszczeniu, nawet na moment nie spuszczajcie ich z oka.

Gdy widzicie, że mata tapka wyciąga się w kierunku czworonoga,

bądŹcie czujni i w razie potrzeby interweniujcie. Cierpliwie ttumaczcie

dziecku' czego nie robić. Pokazujcie mu też, jak bawić się

ze zwierzęciem. Już roczniak jest W stanie pogłaskać psa tak'

żeby sprawiato mu to przyjemność. Z niewielką pomocą potrafi tei
pobawić się z kotem, rzucając mu papierek na sznurku.


