
Mit is jelent a felelős állattartás?

Az állatok világnapja alkalmából a felelős állattartásról szeretnék írni. Sajnos 
nagyon sok állat kerül a menhelyre vagy kóborol szabadon az utcán a felelőtlen 
gazdák miatt. Egy felelős gazda, mielőtt magához venne egy állatot, jól 
átgondolja döntését, utána olvas a választott faj ill. fajta szükségleteinek, hogy 
milyen környezetre/élettérre, mennyi mozgásra, milyen ellátásra, táplálásra stb. 
van szüksége… legyen az kutya, macska, hal, madár vagy bármilyen más 
állatfaj. Csak azért venni, vagy befogadni egy állatot, mert, pl. divat, vagy mert 
megtetszett egy filmből, vagy csak mert akarunk egyet nem felelős gondolkodás. 
Komolyan át kell gondolni ezt a döntést, mert nem egy tárgyról, hanem egy érző 
lényről van szó, akiről majd hosszú éveken át, gondoskodnunk kell.
Csak akkor vegyünk magunkhoz bármilyen állatot, ha alaposan és jól 
átgondoltuk a vele járó felelősséget, kötelezettséget, terheket. A felelős gazda 
csak olyan állatot vesz maga mellé, akiről élete végéig gondoskodni tud és meg 
tudja teremteni számára a legoptimálisabb környezetet, életfeltételeket. Tehát 
egy életre választunk, nem csak 1-2 évre, hónapra.
Egy állat hatalmas kötöttség és felelősség, és nem utolsó sorban anyagi 
költségekkel is jár, a sok öröm és szeretet mellett, amit nyújtanak.

Nekem is van egy törpenyuszim. Amikor eldöntöttük otthon, hogy szeretnénk 
háziállatot tartani, először kutyára gondoltunk. Elkezdtünk utána olvasni, hogy 
mivel is jár a kutyatartás. Rájöttünk, hogy nem érezné jól magát nálunk, ezért 
más kisállat után kezdtünk el kutatni. Így jutottunk el a törpenyuszikhoz. Több 
cikket és videót is megnéztünk a nyuszitartásról. Ezek után már 
felelősségteljesen tudtuk vállalni. A nyuszimat Pihének hívják, fehér és 
halványszürke színű. Minden nap kiengedjük egy kis sétára a kertbe, nagyon 
szeret futkározni, nagy a mozgásigénye. A fő tápláléka a széna, erről is 
folyamatosan gondoskodni kell, mert igazi kis haspók. Naponta kitakarítom a 
ketrecét, ez körülbelül 15 perces munka. Nagyon szereti ha simogatjuk, gyakran 
oda is tartja a  fejét egy kis becézgetésre. Igazi családtag lett, nagyon szeretjük. 
Pár hete már társat is kapott, így most már két törpenyuszink van.
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