
A tükör és a kirakat

A felelős állattartás nem merül ki az állat iránti felelősségben: az állattartó 
felelősséggel tartozik a környezetében élő emberek, illetve maga a tágabb 
környezet iránt is. 

Egyes állatok a szabadba kikerülve 
vagy kiengedve veszélyeztethetik 
az őshonos élővilágot, kiszoríthat-
nak az élőhelyükről vagy kipusztít-
hatnak védett fajokat. Ezekkel az 
állatokra fokozottan vonatkozik az 
egyébként általános érvényű 
szabály, hogy fogságban tartott 
állatot elhagyni, utcára tenni, 
szabadon engedni tilos. Ugyan-
akkor az óvatlan állatbarát azzal is 
károsíthatja a természetet, ha 

bizonytalan, esetleg illegális forrásból vásárol vagy szerez be állatot. Nem 
tehetjük ki a velünk egy háztartásban élőket vagy a szomszédainkat sem az 
állat okozta kellemetlen szagnak, zajnak, kártételnek, egészségkárosodásnak 
vagy veszélyhelyzetnek.

A felelős állattartáshoz tartozik az is, hogy 
ne szaporítsunk feleslegesen állatot, mert 
nem biztos, hogy az utódoknak tudunk 
gazdát találni. Ez a macskáknál okozza a 
legnagyobb gondot. A vadmacska a 
természetben egy évben egyszer fial, 
tavasszal, és a kölyköket a nyár végéig 
gondozza. Másodszor csak akkor pároso-
dik, ha az eső kölykeit valamiért elveszí-
tette (pl. elvitte az uhu). A házimacska 
kölykeit a gazdájuk általában hathetes 
korukban továbbadja, ami az anyjuk 
számára pontosan azt jelenti, mintha 
elvitte volna az uhu, így újra párosodik, és 
világra hozza a második, majd a harmadik 
almot is. Ez távolról sem természetes 
dolog, és kimeríti az anyamacska 
szervezetét is. A legjobb megoldás az 
ivartalanítás!  

A Madagaszkár-ház melletti gyepen állatcsempészektől
elkobzott szárazföldi teknősök csapatát láthatod

A macskák túlszaporodásának csak
az ivartalanítás vethet gátat



Az állatbeszerzés nem olyan, mint egy ruha, egy 
sportszer vagy egy könyv megvásárlása, amelyet 
kiválasztunk, mert megtetszik, aztán félretehe-
tünk vagy továbbadhatunk, ha meguntuk, vagy 
éppen nincs rá szükség. Állatot beszerezni fele-
lősséget jelent az állat egész életére, ami lehet 
két-három év, de lehet húsz-harminc, vagy még 
annál több is. Végig kell gondolni, hogy az élet-
módunk, az életkörülményeink alkalmasak-e az 
adott állatfaj tartására, tudjuk-e biztosítani neki a 
megfelelő körülményeket: hőmérsékletet, táp-
lálékot, teret, van-e elég időnk foglalkozni vele. 
Aki állat vásárlására készül, annak a tükörbe kell 
néznie, és nem a kirakatba.

Számold ki!

A lakásban tartott kutyát naponta legalább háromszor kell sétálni vinni (de 
napi legalább egy séta az udvarban tartott kutyának is járna). Egy évben 365 
nap van, és egy kutya legalább tíz évig él, vagyis ezalatt kb. 11 ezerszer kell 
kivinned sétálni, akkor is, ha rossz az idő, fáradt vagy, nincs időd, vagy 
szívesebben foglalkoznál mással? Gondold ezt át, mielőtt kutyatartásra adod 
a fejed!

A lakásban tartott kutyát évente több mint ezerszer kell sétálni vinni!

A papagájok nagyon igénylik
az ember társaságát. Aki egész nap
nincs otthon, ne tartson madarat!
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