
DLACZEGO WARTO MIEĆ ZWIERZĘTA? 

 

Witam wszystkich bardzo serdecznie  

W związku z tym, że mamy trochę więcej wolnego czasu, chciałabym 

zwrócić uwagę i zachęcić tych, którzy jeszcze nie mają własnego 

zwierzaczka, jak cudownym doświadczeniem jest posiadanie swojego 

kochanego pieska, kotka lub innego słodziaka? 

 

Jak podają specjaliści - zwierzęta mają niewymierny wpływ na nasze 

zdrowie fizyczne i psychiczne: 

- pomagają zmniejszyć uczucie samotności - nigdy nie jest się samym 

w domu, po powrocie do niego zawsze jest ktoś chętny, aby cię znowu 

zobaczyć, przywitać, 

- miło jest się przytulić do swojego zwierzaczka, a nawet opowiedzieć mu 

o swoich sprawach, to dobry słuchacz na wygadanie się i oczyszczenie 

umysłu , 

- poprawiają humor, często są źródłem rozrywki dla całej rodziny, przez co 

dni są ciekawsze, weselsze, urozmaicone zabawą i wybrykami 

zwierzaczka (przez swoje zachowanie nierzadko postrzegany jako 

dziecko/członek rodziny ), 



- mogą być pomocne w leczeniu depresji, 

- posiadanie psa motywuje nas do większej aktywności fizycznej, 

- obcowanie ze zwierzętami i stykanie się z bakteriami, które przenoszą 

wzmacnia nasz układ odpornościowy - dzięki temu nasz organizm 

może lepiej walczyć z infekcjami w późniejszym okresie.  

Nie zapominajmy jednak, że posiadanie zwierzaczków to nie tylko 

sama radość, ale także obowiązki! Od dbania o jego wyżywienie, 

utrzymywanie w zdrowiu, czystości, zapewnienie realizacji podstawowych 

czynności fizjologicznych, ruchowych, do właściwej opieki również pod 

waszą nieobecność w okresie wakacyjnych wyjazdów . 

Dla tych, którzy z różnych względów nie mogą posiadać własnego 

zwierzaczka i dla tych, którzy kochają wszystkie zwierzęta, pamiętajcie, 

że: warto również dbać o podwórkowe kotki, zwłaszcza w okresie 

zimowym - dzięki nim nie mamy problemów z gryzoniami. Zapach kota 

wystarczy, aby odstraszyć szczury i myszy przed osiedlaniem się 

w okolicy, której bytuje. Dlatego w świetle prawa koty uznawane są 

za nasze Dobro Narodowe! 

A tak dla informacji kara pieniężna za znęcanie się nad nimi to 

kwota od 500 do 100 000 zł. 

 

Pozdrawiam: 

Alina Tyda  


