A program a KEHOP-1.2.1-18-2018-00037 azonosítószámú,
„Klímastratégia kidolgozása és klímatudatosságot erősítő
szemléletformálás Csepelen” című projekt keretében valósul
meg.

OKTÓBER 4. – AZ ÁLLATOK VILÁGNAPJA
Az Állatok Világnapját Assisi Szent Ferenc, az állatok és a természet védőszentjének emlékére október
4-én tartják. Assisi Szent Ferenc már a 13. században azt hirdette, hogy nemcsak embertársainkat kell
tisztelnünk és szeretnünk, hanem minden élő és élettelent, ami körülvesz minket. Az állatokkal való
kapcsolatunk házikedvenceinkkel a legerősebb, így a Világnap egyúttal a felelős állattartásra is felhívja
a figyelmet, bár Magyarországon civil kezdeményezésre 2017-óta május 6-án már külön megrendezik
a Felelős Állattartás Napját is. A felelős állattartás szabályai 7 pontban foglalhatóak össze:

A kép forrása: zoocafe.hu

1. Környezet: minden állatnak szüksége van a méretének és mozgásigényének megfelelő,
biztonságos, saját helyre.
2. Táplálás: minden állat megérdemli az igényeinek megfelelő élelmet és a friss ivóvizet.
3. Felelősség: csak akkor vegyünk magunkhoz házi kedvencet, ha pontosan átgondoltuk az ezzel
kapcsolatos felelősséget, kötelezettségeket! Minden esetben tájékozódjunk a választott fajta
mozgásigényéről, táplálékszükségletéről!
4. Szeretet: az állatok ugyanúgy igénylik a szeretet, mint mi, emberek, sőt viszonozni is képesek!
5. Egészség: óvnunk kell kedvenceinket a fajtájukra veszélyes betegségektől, ezért minden
kötelező és ajánlott oltást időben adassunk be, s évente legalább egyszer ellenőriztessük
kedvencünk egészségét az állatorvossal!
6. Mozgás: Házikedvenceink közül a kutyáknak lételeme a mozgás, mozgásigényük azonban
fajtánként változik! Csak olyan kedvencet válasszunk magunk mellé, akinek mozgásigényét
sétával, futással képesek vagyunk kielégíteni!
7. Szaporodás: A gazdik fontos feladata a nem kívánt szaporulat megelőzése is, vagyis az
ivartalanítás, ami ma már rutinműtétnek számít, mégis rengeteg kölyök kerül az
állatmenhelyekre.
Az Állatok Világnapja kapcsán nemcsak
emlékeznünk. Bár hazánkban a legtöbb
haszonállataink életkörülményeiért így
átalakítanunk. A tojásokon például már

házi kedvenceinkről, de haszonállatainkról is meg kell
ember nem követ húsmentes vagy vegán táplálkozást,
is sokat tehetünk, elég csak vásárlási szokásainkat
jelölik, hogy szabad, alternatív, ketreces vagy ökológiai
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tartásból származnak-e, a színhúsok esetében is egyre szélesebb körben elérhetőek a szabad tartásból
származóak.
Ön már mindent tud a felelős állattartásról? Töltse ki tesztsorunkat az alábbi linken:
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfyS4TAg3rP6-dEtcceRTU2FuK8V4De1ygv0ZB4meLXKLSAQ/viewform?usp=sf_link

