
Wszystko o zwierzętach domowych
Zwierzęta domowe wzbogacają nasze życie codzienne, ale ich posiadanie wiąże się też z dużą odpo-
wiedzialnością. Oto garść pożytecznych informacji, które warto mieć na uwadze przed przygarnięciem 
nowego zwierzaka do domu.

NAJWAŻNIEJSZE INFORMACJE

Najważniejsze pytania przed przygarnięciem zwierzaka – Czy jesteście gotowi na 
zwierzę domowe?
Upewnij się, że wszyscy członkowie twojej rodziny są gotowi na taką odpowiedzialność. W podjęciu 
tej decyzji mogą wam pomóc następujące pytania:

Czy macie w domu wystarczająco dużo miejsca, aby zapewnić zwierzakowi warunki hodowli 
odpowiednie dla jego gatunku?

Ile czasu możecie poświęcić na codzienną opiekę? Jak podzielicie obowiązki pomiędzy po-
szczególnych członków rodziny?

Czy jest miejsce w waszym domowym budżecie na wyprawkę dla zwierzaka oraz na późniejsze  
koszty bieżące (np. karma, zabawki, żwirki i trociny, wizyty u weterynarza, dodatkowe opłaty)? 

Czy macie możliwość odłożyć pieniądze na inne nieprzewidziane wydatki (np. operacje, opie-
ka nad zwierzęciem podczas wakacji)?

Kto zajmie się zwierzęciem podczas waszej nieobecności? Jaką opiekę chcecie mu zagwaran-
tować? 

Zestawienie kosztów, ilości miejsca i poświęconego czasu dla najpopularniejszych gatunków 
zwierząt domowych 
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Zwierzę Pies Kot Królik

Oczekiwana  
długość życia

od 10 do 16 lat od 12 do 20 lat od 8 do 10 lat

Ilość poświęcone-
go czasu

od 1,5 do 3 godzin dzien-
nie

około godziny dziennie od 20 do 30 minut dzien-
nie

Czy nadaje się 
do pojedynczej 
hodowli

Tak, jeśli właściciel za-
pewnia mu wystarczającą 
ilość uwagi.

Tak, jeśli to kot wycho-
dzący. Przy kotach 
przebywających w 
mieszkaniach zaleca się 
trzymanie w parach.

Nie

Ilość potrzebnego 
miejsca

W zależności od wielko-
ści i stopnia aktywności 
zwierzęcia. Jeśli masz 
mieszkanie należy za-
pewnić mu odpowiednią 
ilość ruchu i zabawy.

Nadają się jako zwie-
rzęta wychodzące i nie 
wychodzące. Kotom 
przebywającym w 
mieszkaniu powinno 
umożliwić się dostęp do 
wszystkich pokoi. 

Kojec o wielkości od 2 
do 3 m2 na królika, do 
tego należy zapewnić im 
wybieg. 

Koszty roczne od 600 do 1200 zł Od 1200 do 3000 zł od 600 do 1200 zł



Zwierzę Świnka morska Chomik Papużki faliste i 
kanarki

Rybki akwariowe

Oczekiwana  
długość życia

od 6 do 8 lat od 1,5 do 4 lat około 12 lat W zależności od 
gatunku.

Ilość poświęcone-
go czasu

od 20 do 30 
minut dziennie

od 20 do 30 
minut dziennie

od 20 do 30 
minut dziennie

około 30 minut 
dziennie

Czy nadaje się 
do pojedynczej 
hodowli

Nie Tak Nie Nie

Ilość potrzebnego 
miejsca

Kojec lub klatka 
o wielkości od 
0,5 do 1 m2 na 
świnkę, do tego 
należy zapewnić 
im wybieg

Klatka o wielkości 
przynajmniej 0,5 
m² i wysokości 50 
cm

Klatka o wymia-
rach co najmniej 
150 x 80 cm, nale-
ży im zapewnić 
możliwość swo-
bodnego latania

Akwarium o 
pojemności co 
najmniej 100 
litrów

Koszty roczne od 600 do 1200 zł od 480 do 960 zł od 180 do 480 zł Od 240 zł koszty 
rosną przy więk-
szym akwarium

Przed przygarnięciem zwierzaka - Wskazówki
Decydując się na nowe zwierzę w swoim domu w większości przypadków masz wybór pomiędzy ma-
luchem od hodowcy, zwierzakiem ze schroniska oraz małymi zwierzętami sprzedawanymi w sklepach 
zoologicznych:

Nie podejmuj tej decyzji spontanicznie. Pamiętaj że, w każdym przypadku przejmujesz na 
siebie dużą odpowiedzialność, nie zapominaj również o kosztach z jakimi wiąże się to postano-
wienie.

Nie dawaj zwierząt w prezencie! Mimo, że taki prezent może wywołać początkowo dużą ra-
dość, nie możesz podejmować tej decyzji za inne osoby w twoim otoczeniu.

Jeśli wynajmujesz mieszkanie, zadbaj o zgodę właściciela.

Wyklucz możliwość alergii w twojej rodzinie na sierść, ślinę, kurz czy żwirki i trociny.

Adopcja zwierząt ze schroniska 

Adoptując zwierzaka ze schroniska lub fundacji przyczyniasz się do zmniejszenia problemu bezdom-
ności u zwierząt. Poniżej przedstawiamy ci więcej powodów, dla których warto przygarnąć te biedne 
stworzenia:

Podarujesz tym zwierzakom szansę na drugie, lepsze życie. Przy odpowiedniej dozie cierpliwo-
ści i miłości zyskasz wiernego i oddanego towarzysza na wiele lat.

Adoptując zwalniasz miejsce w schronisku i umożliwiasz przyjęcie kolejnych biednych istot 
potrzebujących pomocy.
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Więcej przydatnych wskazówek przed przygarnięciem nowego zwierzaka oraz na temat warunków ho-
dowli najpopularniejszych zwierząt domowych, znajdziesz w naszym poradniku.

Przed adopcją masz możliwość wielokrotnych spotkań ze swoim przyszłym pupilem, dzięki 
czemu będziecie mogli dobrze się poznać, a ty upewnisz się, czy pasujecie do siebie tempera-
mentem.

Przygarniając zwierzaka nie wspierasz złych praktyk (są hodowcy, którzy masowo rozmnażają 
zwierzęta, by zwiększyć swoje zyski).

Koszty adopcji są niższe od kupna zwierząt. Dokonując opłaty adopcyjnej wiesz, że wspierasz 
też inne zwierzaki znajdujące się w schronisku.

Kupno zwierząt u hodowcy

Odpowiedzialny hodowca nie będzie miał problemów z pokazaniem ci swojej hodowli, będzie też 
zainteresowany tym jakie warunki zapewnisz jego zwierzętom. Oto jak rozpoznać dobrego hodowcę:

Poinformuje cię o najważniejszych cechach i zdrowotnych aspektach twojego przyszłego 
pupila

Wszystkie zwierzęta w hodowli są zadbane, zdrowe i dobrze odżywione

Zwierzaki podchodzą z zaufaniem do hodowcy

Masz możliwość poznania matki lub obojga rodziców twojego zwierzaka

Pomieszczenia w hodowli są czyste, jasne i dopasowane do potrzeb gatunku. 

Jak rozpoznać dobry sklep zoologiczny?

Małe gryzonie, ptaszki czy rybki akwariowe to główny asortyment sklepów zoologicznych. Zanim 
złożysz wizytę w sklepie, spróbuj jednak najpierw odwiedzić lokalne schronisko. Znajdujące się tam 
małe zwierzaki mają mniejsze szanse na adopcję. Jeśli jednak jesteś pewna, że chcesz kupić zwierzę-
ta w sklepie, to postaw na dobrych i rzetelnych sprzedawców. Oto jak rozpoznać godny zaufania sklep 
zoologiczny:

Zwierzaki będą trzymane oddzielnie w zależności od gatunku i płci

Sklep chroni swoje zwierzęta przed niepokojeniem ich przez klientów

Czyste klatki, odpowiednia ilość wody i pokarmu

Zwierzęta stadne nie są trzymane osobno

Nie sprzedają za małych klatek, nie zapewniających odpowiednich warunków hodowli

Sklep oferuje doradztwo, jak odpowiednio zajmować się zwierzętami i w jakich warunkach je 
trzymać.
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https://www.c-and-a.com/pl/pl/shop/zwierzeta-w-rodzinie

