
ZWIERZĘ TO NIE
PREZENT !

To trzeba zapewnić gatunkom
małym lub ezgotycznym 

akwarium, filtr,
napowietrzacz, termometr,

grzałka, oświetlenie, kryjówki.

Opieka nad zwierzęciem może być źródłem radości i satysfakcji,  a także
szansą na nawiązanie szczególnego rodzaju relacji. Musi to być jednak
decyzja w pełni świadoma i dokładnie przemyślana, a więc podjęta
OSOBIŚCIE. Wraz za nią idzie bowiem wiele zobowiązań i długotrwałych
zmian w codziennym życiu. Podarowanie zwierzęcia w prezencie to duże
ryzyko, którego nie warto podejmować, zarówno dla dobra
obdarowywanego, jaki i "podarunku". 

Kiedy zwierzę jest chore bądź
przestraszone, może w obronie
zareagować agresją. Najczęściej
nie czyni przy tym wielkiej szkody,
jednak trzeba być gotowym na
takie ryzyko. Z niektórymi
gatunkami zwierząt, szczególnie
terytorialnymi, należy obchodzić
się w odpowiedni sposób. 

Bałagan i zniszczenia

Opieka
weterynaryjna

Zadrapania i pogryzienia

Mysz 
 ok. 2 lata

obszerne klatki i przestrzeń
do codziennych wolnych

lotów, odpowiednie podłoże.

przestronne terraria i wybiegi,
specjalistyczne oświetlenie,

żywy pokarm.

Posiadanie zwierzęcia
to ZAWSZE dodatkowy
bałagan. Trzeba być
przygotowanym na
ewentualne zniszczenia,
zwierzęcy zapach :), 
a już na pewno na
wszędobylską sierść. 

WIELOLETNIE ZOBOWIĄZANIE

KOSZTY UTRZYMANIA

Opieka nad zwierzęciem oznacza zawsze
dodatkowe obowiązki, wymagające często
niemałej ilości czasu. Codzienne spacery,
wybiegi, sprzątanie  kuwet i klatek,
karmienie i zabawa - z tych obowiązków
trzeba się wywiązać, bez względu na inne
plany czy szczególne okoliczności.

Zwierzęta też chorują 
i miewają wypadki, a opieka
weterynaryjna jest kosztowna.
Psy i koty wymagają
regularnych szczepień, 
a z czasem także badań
kontrolnych. Wydatki na
leczenie rosną proporcjonalnie
do wieku zwierzęcia. 

Dodatkowe
obowiązki

Szacuje się, że alergia tylko na koty i psy występuje u 4-10% populacji.

Alergia na zwierzęta może być groźna dla zdrowia.

Zwierzęta domowe są często nosicielami chorób i pasożytów.

Kawia domowa
(świnka morska)

ok. 4-8 lat

Chomik 
ok. 2-3 lat

Kot żyje 
ok. 16 lat

Pies 
ok. 10-20 lat

Żółw stepowy 
ok. 80 lat

Tyle żyją zwierzęta domowe

Rybki

Gady

Egzotyczne

ssaki

Ptaki

obszerne klatki i wybiegi, specjalne
pokarmy, podłoża, kryjówki 

i legowiska dostosowane do gatunku. 


