
Mi kell az állatnak?

A kedvencként tartott állatokat 
egykor díszállatnak, hobbiállat-
nak, kedvtelésből tartott nevez-
ték, manapság pedig divatosabb 
megnevezésük a társállat, mivel ez 
nem egyoldalú, hanem kétoldalú, 
kölcsönös kapcsolatot sugall. 

A látszat azonban csal: ez a 
viszony is az ember döntése, az 
állatnak nem sok beleszólása van, 
nem ő akart az otthonunkba köl-
tözni (amelyik magától jön, azt 
általában kihajítjuk). A társállatok 
kellemesebbé, sőt, bizonyos felmérések szerint hosszabbá is teszik az ember 
életét, az viszont a mi dolgunk, hogy az állat életét is kellemessé tegyük, hogy 
a tartása ne csak nekünk legyen kedvtelés, hanem neki is. 

Milyen igényei lehetnek egy állatnak? 

- Megfelelő és elegendő élelem

- Friss ivóvíz

- Kellően tágas, biztonságérzetet adó lakhely

- A fajnak megfelelő berendezés és alom

- Friss levegő, tiszta környezet

- A fajnak megfelelő hőmérséklet, páratartalom és napfény

- Fajtársak jelenléte vagy távolléte

- Mozgás és elfoglaltság

- Állatorvosi felügyelet és ellátás

Mindezek csak az általános alapok, amelyeket az állat fajának függvényében 
kell értelmezni: magányosan élő állatok esetében például a fajtársak jelenléte 
helyett inkább a távollétét kell biztosítani. Egy rágcsáló vagy hüllő számára a 
biztonságérzetet elsősorban a búvóhely nyújtja, egy madár esetében sokkal 
inkább az, hogy elég magasan legyen elhelyezve. Bizonyos állatok számára a 
sötétség biztosítása legalább olyan fontos, mint a napfényé, a halaknak pedig 
nincs szükségük ivóvízre, hiszen benne élnek. Fontos előre felkészülni arra, 

A lakás száraz klímája kedvez az olyan sivatagi-félsivatagi állatoknak,
mint a dzsungáriai törpehörcsög vagy a leopárdgekkó



hogy az állat tartásához 
szükséges felszerelések 
sokszor többe kerülnek, 
mint az állat maga, illet-
ve arra, hogy egyes álla-
tok igen gyorsan nőnek, 
és könnyen szűkké vál-
hat nekik az eleinte ele-
gendőnek tűnő férőhely.

Érdekes 

Vajon milyen élőhelyhez hasonlít legjobban az ember lakása? Erdő, mező, 
nádas? Dzsungel, tundra vagy tengerpart? Lássuk a környezeti feltételeket: 
egyenletes meleg, alacsony páratartalom, eső nem esik, növényzet alig – a 
lakásaink bizony a sivataghoz hasonlítanak legjobban. Nem csoda, hogy a 
legjobban azok a társálatok érzik magukat benne, amelyek sivatagos, 
félsivatagos környezetből származnak. 

A Holnemvolt Vár Frakk termében (a Sünispotály emeletén)
a felelős állattartás szabályaival és népszerű társállatokkal ismerkedhetsz

Némelyik állat, például a kaméleon nem társaságot igényel, hanem magányt
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