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się, że tym prezentem jest żywe stwo-
rzenie – rybki akwariowe, chomiki, świnki 
morskie, czy kotki i pieski. 

Bez względu jednak na to jaki to ga-
tunek zwierzęcia, dobrze jest przemyśleć 
niektóre zagadnienia związane z nabyciem 
żywego stworzenia, a przede wszystkim 
zastanowić się czy nasze obdarowanie ko-
goś żywym stworzeniem jest oczekiwane 
i czy zwierzę w rękach obdarowanego 
będzie miało zapewnione odpowiednie 
warunki swojego bytowania. 

Prezent bez niespodzianki
W przypadku robienia prezentu z żywe-

go stworzenia, to także darczyńca ponosi 
odpowiedzialność moralną za jakość przy-
szłego życia „prezentu”. Różne zwierzątka 
mają różny czas życia, np. chomiki, żyjące 
2-3 lata, to na pewno nie to samo co pies, 
żyjący nawet do 20 lat. I jest to pierwszy 
moment do zastanowienia czy dziecko, 
które ma w tej chwili np. 12 lat, za lat 
10-15 nadal będzie chciało opiekować się 
już podstarzałym psem, czy będzie raczej 
myśleć o założeniu swojej rodziny. A 
więc pierwszym warunkiem decydowania 
się na żywy „prezent” jest przekonanie i 
pewność, że jest to prezent oczekiwany 
ze strony obdarowanego i że jest on na tę 
zmianę w swoim życiu gotowy.

Pochodzenie jest bardzo ważne
Innym bardzo istotnym warunkiem 

nabycia zwierzęcia jest jego pochodze-
nie. Najgorszym sposobem kupowania 

Przedświąteczne zakupy

oczekiwania obdarowanego, jak i zapew-
nione zostały  dobre warunki bytowania 
zwierzęciu, cała ta akcja powinna być 
przygotowywana przez kilka tygodni. 
Co prawda tracimy wtedy aspekt „nie-
spodziankowy”, ale będzie to na pewno 
przemyślany i „mądry” prezent. Zanim 
adoptujemy zwierzę ze schroniska, powin-
niśmy bowiem najpierw się z nim zapo-
znać, wyprowadzając go np. na spacery, 
czy przynosząc mu smakołyki. 

Zbliża się grudzień, miesiąc, w którym tradycyjnie obdaro-
wujemy swoich bliskich. Zwłaszcza dla dzieci jest to wręcz 
oczekiwany czas otrzymywania prezentów. I zdarza się rów-
nież, że tym „prezentem” staje się żywe stworzenie.

genetycznych i środowisko-
wych. Bo przecież widząc, 
w jakich warunkach prze-
bywały szczeniaki w pierw-
szych tygodniach życia, od 
razu wiemy co powinniśmy 
uczynić dla ich prawidłowego 
rozwoju i utrzymania. Kupu-
jąc zwierzęta od pośrednika 
pozbawiamy się także wiary-
godnych podstawowych in-
formacji, takich jak dokładna 
data urodzenia, przeprowa-
dzone zabiegi profilaktycz-
ne, dotychczasowy sposób 
żywienia, czy nawet przebyte 
choroby. 

Niektóre gatunki zwierząt, 
np. żółwie, egzotyczne ptaki, 
muszą mieć udokumentowa-
ne pochodzenie. Kupując te 
zwierzęta bez wymaganych 
dokumentów przyczyniamy 
się do przemytu i ogromnych 
cierpień nielegalnie przewożonych z za-
granicy zwierząt. Ma to duże znaczenie 
dla ograniczenia bestialskiego traktowania 
zwierząt egzotycznych i narażania rzad-
kich gatunków na wymarcie. 

Dajmy szansę zwierzętom 
ze schronisk...

W ostatnich latach nagminnym jest 
przemycanie zwierząt, zwłaszcza psów 
i kotów od południowych sąsiadów 
Rzeczpospolitej. W sklepach zoologicz-

nych można takie 
zwierzątka nabyć 
prawdopodobnie 
taniej niż u rodzi-
mego hodowcy, 
ale ze wszystkimi 
już wyżej opisa-
nymi konsekwen-
cjami. Lepszym i 
szlachetniejszym 
sposobem, który 
ma także duże 
znaczenie wy-
chowawcze, jest 
o b d a r o w a n i e 
dziecka pieskiem 
lub kotkiem 
p o c h o d z ą c y m 
ze schroniska. 
Jednak, aby ten 
prezent spełniał 

...albo kupmy „rasowca” 
No i na koniec będę jednak gorącym 

orędownikiem kupowania zwierząt z 
uznanych hodowli. Po pierwsze, wszyst-
kie dane są wiarygodne, właściciel ponosi 
odpowiedzialność za tzw. wady ukryte, 
możemy zweryfikować naszą wiedzę o 
hodowcy, możemy sami wybrać zwie-
rzątko, które nam najbardziej odpowiada 
i spełnia nasze oczekiwania. Nabywając 
w ten sposób zwierzę, przyczyniamy 
się także do ograniczenia bezdomności, 
bo z mojego doświadczenia wynika, że 
zwierzęta rasowe, kupione w przemyślany 
sposób rzadko są porzucane. 

Bądźmy rozsądni 
i odpowiedzialni

Reasumując, jak zwykle apeluję o 
zdrowy rozsądek i przemyślenie sposobu 
nabywania zwierzęcia, które nie jest mar-
twym przedmiotem i ma swoje uczucia, 
potrafi się cieszyć i cierpieć, potrafi okazać 
swoją przyjaźń i przywiązanie, ale także 
swoją wrogość i desperację. Unikniemy 
wielu cierpień i wypadków ze zwierzęta-
mi, gdy od samego początku przebywania 
z nimi zrobimy wszystko, by zapewnić im 
szczęście, a sobie i swoim bliskim zado-
wolenie z przebywania w towarzystwie 
miłych nam stworzeń.

Tekst i zdjęcia: lek wet. ANDRZEJ ALWEIL

Zarówno prezenty 
„mikołajkowe”, jak i 
„bożonarodzeniowe”, 
są w naszej kulturze 
tradycją, a czasami 
też po prostu przy-
zwyczajeniem. Zdarza 

zwierząt są targowiska i handlarze, także 
internetowi. Zwłaszcza w przypadku psów 
i kotów, brak możliwości dowiedzenia się 
o pochodzeniu zwierzęcia skutkuje często 
kłopotami z prawidłowo przeprowadzo-
nymi zabiegami profilaktycznymi, jak i 
możliwością stwierdzenia chorób lub wad 


