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Egy HÚSVÉTI NYUSZI levele

Ha Húsvétra engem kapsz ajándékba, gondoskodnod kell rólam egy
életre (kb. 6-12 évig élek)!
Most még kicsi vagyok, de gyorsan megnövök, és a súlyom elérheti a
6 kg-ot is!
Én nem egy játék vagyok, nem lehet egész nap dögönyözni, mert
abba belehalok …!
Vannak szükségleteim…!
Szükségem van egy tágas ketrecre, ahol lakhatok, és abban mindig
tiszta legyen az alom!
Van mozgásigényem, szeretek szaladgálni!
Ha nem kapok megfelelő élelmet, mindig friss vizet, előbb-utóbb
beteg leszek, és meghalok…

Ugye ezt Te sem akarod?

Gondold át , hogy mit szeretnél, de ha magadhoz veszel felelősséggel tartozol értem életem végé-
ig!

A felelős állattartás szabályai:
-felelősség
-szeretet
-táplálás
-mozgásigény
-egészség
-környezet

Tartsuk tiszteletben az állatok jogait!

Mit ajándékozzunk Húsvétra?

Élő állat helyett van alternatíva: cso-
ki díszek, szintetikus alapanyagokból
készült figurák, plüss játékok vagy
tartós emléktárgyak.
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Állatkínzás Húsvétkor

Húsvét előtt gondoljuk végig, hogy valóban szívesen tartanánk-e
állatot a lakásban, és a későbbi években hogyan fognak ettől meg-
változni hétköznapjaink. Például mi lesz jövő Húsvétkor? Nyaralás
alatt? Mindig gondolnunk kell a tudatos (állatra nézve felelős) állat-
tartásra, tehát az ajándékba vásárolt élő állat egész életére kiható
döntésünk következményeire.
Az is lehet, hogy már megvásárolta valaki az ajándéknak szánt kis-

állatot és csak ezután eszmél rá a nyakába vett terhekre. Ez esetben semmiképpen se eressze szél-
nek senki a felesleges állatot, és ne is dobja a szemétgyűjtő konténerbe!
Célszerű kertes házba, állatvédelmi telepre elajándékozni a húsvéti nyuszit, kiscsibét, és a többi
ajándék állatot. Figyelembe kell vennünk az állatok kiszolgáltatott helyzetét, és azt, hogy ezzel az
ember nem élhet vissza. A leghumánusabb lehetőséget keressük az állat további sorsának figye-
lembe vételével. Élő állat ajándékozást visszatartó tényező lehet, hogy mára már bűncselekmény
az állatkínzás!
Húsvét után az állatkertek, menhelyek, illetve parkok, erdők megtelnek megunt nyuszikkal - és ez
így megy évről évre, hiába fogadkozik a legtöbb szülő, hogy nem engedi, hogy a gyerekei pár nap
elteltével megfeledkezzenek az etetésről, almozásról. A tapasztalat az, hogy a kisgyerekek bizony
hamar újabb kedvencet találnak maguknak, és a szülők sem bírják az állattartással járó anyagi ter-
het.
A szabadon engedést a szülők humánus megoldásnak vélik, ám egyáltalán nem az! A nyulak nem
tudják megvédeni magukat, prédává válnak, vagy egy autó kerekei alatt végzik. Az is szomorú
tapasztalat, hogy sok kisnyúl, kiscsibe végzi a kukában, mert agyonszeretgették, az állatot túl sok
stressz érte, nem megfelelő élelmet adtak neki, és ezzel a halálát okozták. Évente 200-250 nyúl
végzi szerencsétlen módon az utcán, esetleg pusztul el a gondoskodás hiánya miatt.
Javasoljuk a húsvéti nyúlvásárláson gondolkodó embereknek, fontolják meg, hogy tudnak-e tartó-
san, a jó gazda gondosságával eljárni a nyúltartás során, betartva az állatvédelmi törvényben
rögzített szabályokat is!
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