Kuidas olla
tubli loomapidaja?
Lemmikloom on pereliige.
Looma võtmisega perre
kaasnevad ka mitmed kohustused.
Siin voldikus on kirjas mitmed
tähtsad asjad, mida iga tubli
lemmiklooma sõber peab teadma
ja meelde jätma.
Lase oma loom loomaarsti juures
registreerida ja märgistada mikrokiibiga.
Mikrokiip on kindlaim viis peremehe
tuvastamiseks looma kaotsimineku korral.
See väga tilluke, poole riisitera
suurune elektrooniline asi
paigutatakse lemmiklooma naha
alla. Seetõttu ei saa mikrokiip ära
kaduda või keegi seda eemaldada.
Mikrokiibi sees on Sinu
lemmiklooma registreerimisnumber.
Vaatamata mikrokiibi olemasolule lase
oma loomal alati kanda kaelarihma, millele
on kirjutatud Sinu telefoninumber. See aitab
koera või kassi leidmisel kiiresti Sinuga
ühendust võtta ka inimesel, kellel puudub mikrokiibi lugeja.
Linnas loomaga jalutamisel peab loom olema alati rihmastatud
hoidmaks ära looma sattumist autoõnnetusse.Jalutades on looma
rihma otsas pidamine oluline ka selleks, et loom ei häiriks teisi
inimesi. Lemmik võib vabalt ringi joosta oma kodu aias või koerte
jalutusplatsil.Kodukass võib elada rahumeeli tubastes tingimustes,
kuid kui soovid temaga jalutada, siis kasuta kindlasti kassidele
mõeldud jalutusrihma.

Korista alati oma looma järelt. Selleks võta
koeraga jalutama minnes kaasa väike kilekott,
kuhu saad panna oma looma väljaheite ja selle
hiljem prügikasti visata. Pea meeles, et vastav
kohustus on ette nähtud koerte ja kasside
pidamise eeskirjades ja kui Sa nii ei tee, siis võid
saada trahvi
Koera või kassi kadumisel teata sellest kohe
Loomade Hoiupaika. Kui neil Sinu looma kohta
teavet ei ole, siis on soovitav panna Internetti
üles info looma kadumise kohta koos looma
kirjelduse ja oma telefoni numbriga. Palju abi
võib olla ka looma otsimise kuulutuse
panemisest kodu ümbruse tänavapostidele.
Kadunud looma võib leida üles ka raadio või
ajalehe kuulutuse kaudu. Kindlasti külasta ka ise
Loomade Hoiupaika, et üle vaadata sinna toodud
loomad.
Tegele oma loomaga iga päev ning võimalda
talle piisavalt liikumist. Kui Sa hoiad koera õues
ketis, siis käi temaga vähemalt kord päevas
jalutamas, sest ka temal peab olema vaheldust
ning see aitab rahuldada koera loomupärast
uudishimu. Eriti oluline on loomaga tegelemine
siis, kui ta on alles väike, sest siis kasvab temast
sõbralik ja kuuleka iseloomuga lemmikloom.
Seetõttu pole näiteks hea pidada kutsikaeas
koera ketis.
Hoolitse selle eest, et Sinu lemmikloom saaks
vajalikku arstiabi ja et ta oleks õigeaegselt
vaktsineeritud, ehk süstitud haiguste vastu. Üks
väga halb haigus loomadel on marutaud, mille
vastu vaktsineerimine on kohustuslik. Hea oleks
teha ka süst, mis aitab lisaks mitme teise levinud
haiguse vastu.
Ära tee loomale kunagi haiget. Tema
tunneb täpselt samamoodi valu nagu Sina!
Kassi tõstes ära venita teda kõhu alt
haarates, vaid tõsta kahe käega.

Vii oma koer koertekooli. Ole looma
õpetamisel kannatlik ja osuta talle palju
tähelepanu ja näita oma armastust. Kassid
tahavad aga, et nendega mängitaks. Kui
mängid nendega üks tund päevas, siis teevad
nad vähem pahandust.
Ole oma ootustes looma suhtes mõistlik, keegi
pole täiuslik. Nagu inimestel, on igal loomal oma
iseloom. Kui Sinu lemmik käitub väga pahasti ja
Sa ei saa temaga hakkama, siis küsi nõu
loomaspetsialistilt ja püüdke koos probleem
lahendada. Järjepidevus ja kannatlikkus
kannavad peaaegu alati vilja.
Hoolitse selle eest, et Sinu äraolekul on keegi,
kes Sinu looma järele vaatab ja tema eest
hoolitseb.
Ära jäta looma suvel päikesepaistelise ilmaga
autosse, kuna päike kütab auto temperatuuri
kiiresti üles ning loom võib saada
kuumarabanduse ja isegi surra.
Anna oma loomale talle sobilikku tervislikku toitu
ning jälgi, et puhas joogivesi oleks alati
kättesaadaval.
Hoolitse looma välimuse eest. Kammi teda
piisavalt tihti, et ta näeks hoolitsetud välja.
Kammimine on samal ajal hea võimalus oma
loomaga parema sõprussuhte loomiseks.
Kui keegi kohtleb Sinu looma julmalt, või kui Sa
märkad võõra looma julma kohtlemist, siis teata
sellest kohe loomakaitseinspektorile või
politseile. Alati võid sellistel juhtudel pöörduda
ka
Eesti Loomakaitse Seltsi poole telefonil
526 7117.
Kui Sa soovid oma ellu uut lemmiklooma, siis
külasta kindlasti Loomade Hoiupaika või mõnd
teist varjupaika, kus tublit ja armastavat
peremeest ootavad paljud kodutud loomad.
Enne lemmiklooma võtmist, olgu selleks kass,
koer või mõni muu loom, uuri selle looma
pidamise kohta võimalikult palju välja ning
veendu, et Sa suudad talle vajalikku
elukeskkonda pakkuda. Mitmed haruldasemad
lemmikloomad, nagu näiteks kilpkonnad ja
maod, vajavad erilisi tingimusi ja toitu.
Hoolitse oma looma eest kogu tema elu jooksul.
Arvesta sellega, et kassi keskmine eluiga on 17
ning koeral 12 aastat.
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