WOMAN inspirace

CHLUPÁČI

od Ježíška

Řekne-li se domácí mazlíček, většina z nás si jako první
vybaví psa nebo kočku. Pokud ale hledáte zvířátko méně náročné na čas, prostor i finance, bude pro vás patrně lepší volbou některý z „kapesních“ mazlíčků. Morče, zakrslý králíček
a křeček patří k těm často pořizovaným. Jak se o ně starat?

Parťák „morčák“

Rozhodnete-li se pro morče, počítejte s tím, že vám bude
dělat společnost dalších 8 až 10 let, což je průměrná délka
jeho života. Pokud jde o povahu, těšte se na krotké, přátelské a společenské zvířátko, které rádo žije v páru a dá se
dobře ochočit. A v čem morče ubytovat? Ideálně v prostorné kleci, v níž nechybí stelivo – nejlépe to od značky Asan
(www.asan.cz) – dále domeček, napáječka s vodou, miska
na granule, seno, zelené krmivo, ovoce a zelenina i speciální
kámen na broušení drápků. Jedinou nevýhodou morčete je,
že si své území značkuje močí, takže mu budete asi častěji
měnit výstelku, a kromě toho i pravidelně kontrolovat délku
drápků. Ale jinak? Ideál pro chovatele začátečníky!

Králíček na mazlení

Pořídíte-li své drobotině zakrslého králíka, zřejmě s vámi
stráví příštích 10 let. Je to aktivní tvor, mazlivý a inteligentní. Snadno ho naučíte vykonávat potřebu na jednom místě,
například v rohu klece. Na rozdíl od morčete ale potřebuje
víc prostoru, pohybu i pozornosti. Zavřený v kleci by se trápil. Při jeho obchůzce po bytě ho však nespouštějte z očí. Dejte pozor, aby nekousl do jedovaté rostliny, elektrického kabelu, zásuvky, mořeného či lakovaného dřeva... a nebezpečí mu
hrozí i při pádu z větší výšky. Jeho klec také nikdy nestavte
na přímé slunce ani do průvanu a zajistěte mu v ní dostatek
vody, speciálních granulí, kámen na broušení hlodáků, seno,
zelené krmivo a další dobroty. P. S.: Nezapomeňte svého králíčka očkovat.

Divoch pan křeček

Nejkratšího života, maximálně 4 let, se dožívají křečci.
Jsou veselí, ale i samotářští, a tak je lepší chovat jen jednoho.
S výjimkou křečka džungarského, který bývá aktivní i přes
den, je ale křeček noční tvor. Malé děti se s ním tedy příliš
nepomazlí, spíš ho můžou přes mříže klece či skla akvária
(s optimálními rozměry 40 x 30 x 25 cm) pozorovat. A co mu
do jeho království pořídit? Základem je opět kvalitní stelivo,
nejlépe to od značky Asan (www.asan.cz), napáječka, miska
s obilnou směsí či moučnými červy na přilepšenou, domeček
i speciální kámen na broušení hlodáků. PS: Tito mazlíčci tráví téměř celý život na podestýlce. Její volba proto zásadně
ovlivňuje kvalitu jejich života, ale i vašeho. Nevhodně zvolená podestýlka znamená šířící se zápach z obydlí zvířátka
i úklid navíc!
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Objevit pod stromečkem
zvířecího mazlíčka je snem
většiny dětí... Ani to vaše
není výjimkou? Ještě než se
rozhodnete mu jeho přání
splnit, zjistěte si, jak se o nového
člena rodiny starat a co
k životu potřebuje.

