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„Felelős lettél azért, amit megszelídítettél” – Antoine de Saint-
Exupéry híres mondata A kis hercegből szállóige lett világ-
szerte, és nem csak az állatbarátok körében. Amikor az ember 
hirtelen felindulásból magához vesz egy apró, szeretetre méltó 
és arra éhes élőlényt, sokszor nem számol a következmé-
nyekkel. A kutyus, cica vagy egyéb állatka ugyan sok örömöt 
hoz az életünkbe, de kár lenne tagadni, hogy tömérdek gondot 
és terhet is jelent, így tartásuk egyáltalán nem ajánlható 
mindenkinek.

TIZENEGYEZER SÉTA
Aki kutyatartásra akarja rászánni magát, annak elsősorban 
azzal kell számot vetnie, hogy a kutyának – főként, ha lakás-
ban tartják – rendszeresen sétálnia kell. Napi háromszori 
séta tíz év alatt (ameddig általában a nem hosszú életű 
fajták is elélnek) tizenegyezer sétát jelent, és nemcsak jó 
időben, hanem esőben, hóban, hőségben, fáradtan, késő 
este, bármikor. A kutyatartó napja sétával kezdődik, és 
sétával végződik. A séta a kutya számára nem csupán annyit 
jelent, hogy elvégzi a szükségét, hanem egyben testmozgást, 
szórakozást, új illatok felderítését, ismerkedési lehetőséget 
emberekkel és más kutyákkal, játékot, közös tevékenységet 
a gazdával – egyszóval élményeket, amilyeneket otthon, a 
négy fal között vagy a kerítés mögött nem élhet át. Ez az oka 
annak, hogy nemcsak a szobakutyák, hanem a szabadban 
tartott ebek is igénylik a napi sétát.

HOSSZÚ ÚT, SZÉLES ÚT
A macskabarátok tábora két részre oszlik: az egyik úgy véli, 
a macska egy olyan független, önálló élőlény, amelynek lét-
eleme a szabadság, és szüksége van arra, hogy magányosan 
sétálhasson, mint Kipling mesehőse. A másik fél szerint a 
felügyelet nélkül kijáró macska nagyon sok veszélynek van 
kitéve, ráadásul ő maga is veszélyt jelent a védett madarakra, 
gyíkokra nézve, ezért lakáson belül tartják. Mindkét tábornak 
igaza van. Hogy ki melyik utat választja, az a lelkiismeretünkre 
van bízva, egy azonban biztos: a szobacicák élete hosszú, a 
kijárós macskáké inkább széles.

HASONLÍTSON A GAZDÁJÁRA!
Az, hogy milyen életmódot folytat az ember, s ezáltal milyen 
életet szán a kedvencének, egyáltalán nem mellékes az 
állatfajta megválasztása szempontjából. A nagy mozgás-
igényű vadászkutyák például sportos gazda mellett tudnak 
kiteljesedni, míg a kevés szabadidővel rendelkező vagy 
nehezen mozgó állatbarát jobban teszi, ha olyan fajtát választ, 
amely testalkatánál vagy vérmérsékleténél fogva kevesebb 
szaladgálást igényel. Egyes fajták (például a terelőkutyák, a 
kotorékebek vagy a kopók) minden tevékenységüket harsány 
csaholással kísérik: ez ellentéteket szülhet a szomszédokkal 
egy társasházban. A macskák nem annyira különbözőek, mint 
a kutyák, de eltérések itt is vannak: a sziámi például hangos 
és mozgékony, mindig a gazdája sarkában van, míg a perzsa 
jobban szeret naphosszat a díványon heverészni.

A nyár az az időszak, amikor minden bokorból bűbájos kiscicák nyivákolnak az emberre: „Vigyél haza!”, és 
lépten-nyomon egy-egy kosár tündéri kiskutya csábítja az állatbarát szíveket. Ugyanakkor ez az az időszak is, 
amikor a nyaralni készülő családok azon tanakodnak, vajon hol helyezzék el kedvencüket az utazás idejére…

ÁLLATI JÓ NYÁR

SOROZAT   —
VADÁLLATOK KÖZELRŐL

SZÖVEG   —
MIRTSE ÁRON zoológus
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ESŐ ELŐTT KÖPÖNYEG
Az, hogy az állatot etetni kell, nem igényel különösebb magya-
rázatot, és a száraz vagy konzerv kutya- és macskatápok 
korában ez már különösebb nehézséget sem okoz. Fontos 
viszont szót ejteni az egészségvédelemről, aminek fokozott 
jelentősége van a lakást rendszeresen elhagyó állatok, vagyis 
a kutyák és a kijáró macskák esetében, hiszen ezek könnyeb-
ben fertőződhetnek a különféle kórokozókkal. Amellett, hogy 
az oltásokat időben beadatjuk nekik, és gondoskodunk a külső 
és belső élősködők elleni rendszeres védekezésről is, érdemes 
már kölyökkorban hozzászoktatni az állatokat ahhoz, hogy 
engedjék a testüket tapogatni, végigvizsgálni, akár a szájukba 
is belenyúlni. Ez nemcsak az állatorvos dolgát könnyíti meg, 
hanem az olyan mindennapos tevékenységeket is, mint a 
szőrzet gondozása. Macskákat célszerű a szállítóládával 
is összebarátkoztatni, hogy ne okozzon felesleges stresszt 
akkor, ha valóban szükséges az utaztatás.

HURRÁ, NYARALUNK? 
Ha már az utazásnál tartunk, nem hagyhatjuk ki a nyara-
lást sem. A kutya akkor érzi jól magát, ha a gazdájával lehet, 
tehát ha kellően jól nevelt, és a szállásadó sem zárkózik el az 
állatok vendégül látásától, akkor nincs akadálya annak, hogy 
a családdal tartson. De alapszabály, hogy minden pillanatban 
legyen rajta jól látható azonosító jelzés, telefonszámmal. Más 
a helyzet a macskával, mert az ő számára az idegen hely meg-
szokása időbe telik, és mire megszokná, már indulhat is haza.  

- EGYES KUTATÁSOK SZERINT A TÁRSÁLLATOT TARTÓ 
EMBEREK ÁTLAGOSAN HOSSZABB IDEIG ÉLNEK, 

MINT AZOK, AKIK NEM GONDOZNAK OTTHON VALA-
MILYEN KEDVENCET.

- A KUTYA ÉS MACSKA EGYES BELSŐ ÉLŐSKÖDŐI AZ 
EMBERBEN IS MEGTELEPEDHETNEK. EZÉRT SEM 

SZABAD ELMULASZTANI AZ ÁLLATOK RENDSZERES 
FÉREGTELENÍTÉSÉT. 

- A KEDVENCKÉNT TARTOTT MACSKÁT MINDENKÉPP 
CÉLSZERŰ IVARTALANÍTANI. EGYETLEN SZAPORO-

DÓKÉPES MACSKAPÁRNAK KÉT ÉV ALATT TÖBB MINT 
SZÁZ LESZÁRMAZOTTJA SZÜLETHET!

- A KUTYÁKAT KÖTELEZŐ MIKROCHIPPEL MEGJE-
LÖLNI. EZ AZONBAN CSAK MŰSZERREL OLVASHATÓ 

LE, EZÉRT ÉRDEMES MELLETTE A NYAKÖRVRE IS 
AZONOSÍTÓ BILÉTÁT TENNI.

Ő tehát azzal jár jobban, ha otthon maradhat, egy számára is 
közeli, jó ismerős felügyelete mellett: ha már a gazdáját nélkü-
löznie kell, akkor legalább a megszokott környezetét ne kelljen 
elhagynia. Ez alól kivétel persze, ha a vakációt a család saját 
nyaralójában töltheti, amely neki is második otthona lehet.  


