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Любі діти!

З цієї книжки ви дізнаєтесь дещо про тварин: як вони живуть, як вони розуміються
між собою та які потреби вони мають. Тому що хоча люди та тварини й живуть
поруч, дуже часто ми нічого не знаємо про тварин, таких як собаки або коти. Тому
трапляється так, що інколи ми не в змозі їх правильно зрозуміти. При цьому ми
де в чому дуже схожі між собою! Дуже важливо більше дізнаватись про тварин,
тому що чим більше ми про них знаємо, тим більше можливості уявити собі,
що тварини відчувають. Не віриш? Тоді в цій книжці ти знайдеш багато цікавої
інформації та знань, щоб зрозуміти, що тварини – це захоплюючі, розумні істоти,
які живуть поруч та здатні відчувати! При цьому ти отримаєш багато задоволення
від читання!
Навіть якщо ти вже багато знаєш та можливо вже маєш у себе вдома тварин, тим
не менш ти ще дізнаєшся дещо цікаве про своїх друзів.

В цій книжці
ти знайдеш:

Дивний світ тварин .......................................................................................................................... 3
Малюнки для розфарбовування: Зроби яскраве з чорно-білого! ....................................... 4
Друг для Івана! ............................................................................................................................. 8
Мова собак ....................................................................................................................................... 9
Історії з життя тварин .................................................................................................................. 10
Золоте правило ............................................................................................................................ 12
Безпритульні тварини ................................................................................................................. 14
Вікторина: Перевір свої знання про тварин .........................................................................16
Отримай задоволення від майстрування: собача маска .................................................. 17
Комікс: Собаче життя ................................................................................................................. 19
Поєднай цифри + Інформація про видавництво .............................................................. 31

Дивний світ тварин
Чим більше ти знаєш про тварин, їхні здібности та їх поведінку,
тим легше тобі зрозуміти, якими складними та унікальними
істотами є тварини. Тут ти знайдеш деяку цікаву інформацію.
1 Дельфіни врятували від утоплення тих,
хто пережив корабельну аварію. Вони в
змозі підтримувати людей на поверхні
води на великій відстані.
2 Бобри живуть в спільнотах, які мають
складну організацію. Вони споруджують
будівлю та комору для зберігання їжі.
3 Самці та самки мускатного вівцебика
під час негоди або будь-якої небезпеки
утворюють захисне коло навкруги своїх
маленьких телят.
4

Слони залюбки малюють. При цьому
вони використовуюють гілки або шматки
скелі, які міцно тримають своїм хоботом.

5 Орангутанги будуюють дахи, щоб
захистити місця своєї ночівлі від
дощу. Велике листя слугує їм в якості
парасольки.
6 Лісовий співун, американський співочий
птах, може перелетіти з Канади до
Південної Америки та назад. При цьому
він повертається
точнісенько в те
ж саме гніздо, яке він залишив перед
настанням зими.
7 Самці королівського пінгвіна охороняють покладок яєць та висиджують їх на
протязі двох місяців у холоді Антарктики. Весь цей час вони не приймають
ніякої їжі.
8 „Електричні” риби та вугрі можуть виробляти імпульси струму та створювати
електричне поле навколо свого тіла. Таким чином вони орієнтуються,
оглушають своїх ворогів та спілкуються між собою.

Ця книга належить:

1

Зроби яскраве з
чорно-білого!
Візьми різнокольорові олівці та
розмалюй тварин та рослин на
малюнках для розфарбовування.
Напевно ти вже знаєш котів та
собак, тому що вони дуже часто
живуть поруч з людиною. Слони та
папуги зображені в їх природньому
середовищі. Якщо ти не знаєш, який
колір мають тварини, то в бібліотеці
ти зможеш дізнатись більше про цих
чудових істот, які живуть поруч, та їх
життя, або спитай у свого вчителя!

Чи знав ти,
що коти користуються
своїми довгими вусами,
щоб орієнтуватися
в темноті?

Чи знав ти,
що собаки здатні
розрізняти звуки, які
людське вухо не
може чути?

Собаки споріднені з вовками – ти вже чув, як скавулить собака під час сирени? Людина та собака
живуть поруч вже понад 12.000 років. Існує безліч собак різних розмірів та забарвлення. Як і у
людини не має значення, який вигляд вона має – важливим є характер та ваша міцна дружба.
Кожного дня собака потребує достатньої кількості води, здорового харчування, наповненої
любов´ю домівки та уваги – та такого друга, як ти!

2

На протязі тисячоліть коти живуть поряд з людьми. Від ніжного погладжування, теплих колін,
теплої, м´якої постелі або сонечного місця біля вікна коти одразу починають муркотіти. Котам
подобається полювати на зім´яту з паперу кульку або ховатись в ящик з картону. Якщо в тебе
вдома є кіт, гладь його та постійно дбай про нього.

3

Чи знав ти, що папуги
користуються своїм
дзьобом як додатковою
лапою, щоб дертись по
деревах догори?

Чи знав ти, що слони
використовують патики,
щоб почухати ті місця,
до яких вони не можуть
дотягтись?

Слони живуть в своїх родинних союзах. Кожного дня вони долають багато кілометрів, щоб знайти
їжу та джерело води. В цирку та зоопарках їх використовують для того, щоб катати на спині людей
або виконувати небезпечні трюки. Майже весь інший час вони прикуті ланцюгом до ноги. Якщо
ти більше не станеш відвідувати такі „Шоу за участю тварин”, то ти виразно та зрозуміло покажеш
циркам та зоопаркам, що ти проти того, щоб слони були прикуті ланцюгом, як велосипеди.

4

Папугам подобається бути разом з іншими папугами. За допомогою свого потужнього голосу
вони можуть спілкуватись між собою, сидячи на різних деревах. Папугам не місце в клітці, вони
повинні жити на волі, де вони можуть літати та бути серед своїх товаришів. Стань мужнім заради
папуг! Роз´ясни людям, які тримають папуг, що вони повинні дуже сильно дбати про папуг та
надавати їм достатньо місця для того, щоб вони літали, дізнавали місцевість та багато рухались.
Житло повинно бути безпечно обладнаним, а двері й вікна зачиненими. Але найкращими є
великі вол´єри, що стоять надворі! Папугам обов´язково потрібні побратими, щоб відчувати
себе щасливими.
5

Друг для Івана!

Мова собак

Вже багато часу Іван хоче мати собаку. Разом із своїми батьками та сестрою Ольгою
він роздумує, чи має родина достатньо часу для догляду за собакою та чи можуть вони
дозволити собі її утримання. Разом вони шукають інформацію в книжках – тому що хоча Іван
у свої дев´ять років вже достатньо дорослий, але все одно батьки повинні будуть допомагати
йому з доглядом за собакою. Врешті-решт собака повинна буде стати новим членом їхньої
родини!

Чи знав ти, що собаки можуть розмовляти? Але через те, що вони не розмовляють
мовою людей, вони використовують свій тулуб, щоб щось нам повідомити. Чудово,
чи не так? Для того, щоб зрозуміти, що собаки хотять нам повідомити, необхідно
звертати увагу на положення тулуба. Таким чином можна уникнути багатьох
непорозумінь.

Після цього всі разом поїхали до притулку для тварин, тому що так багато тварин чекає там
на свою нову домівку! В притулку для тварин Іван дуже зажурився. Безліч собак чекають в
тісних клітках, багато з них гавкають, кидаються туди й сюди або крутяться по колу. Ольга
трохи злякалась – їй виповнилось лише чотири роки.

Чи знаєш ти, що повідомляють тобі зображені на цих малюнках собаки?
Зроби позначку навпроти тої відповіді, яку ти вважаєш за правильну. Правильні
відповіді ти знайдеш внизу цієї сторінки – разом з порадами, як тобі тоді краще
поводитись.

Жінка, яка керує притулком для тварин рада, що Іван та його родина приїхали до притулку
для тварин. Вона пояснює дітям, що багато собак теж бояться, але всі з них дуже сумують!
Собаки не хочуть знаходитись в притулку для тварин. Їм всім не пощастило в житті і вони
мають надію отримати новий шанс. Тому набагато краще взяти собаку з притулку для тварин,
ніж купувати її.
Нажаль Іван та його родина можуть надати нову домівку лише одній собаці, а не всім
тваринам. Собака змішаної породи, яка дивиться з таким сумом та острахом, особливо
зацікавила їх. Тому що її очі такі дружелюбні, і всі сподобались один одному! Після того, як
родина декілька разів вивела собаку на подвір´я та вона дійсно підійшла їм, вони забрали
свого нового друга додому.
Іван та Ольга разом вирішили назвати собаку Барбосом. З початку Барбос був ще совсім
боязливим. Але всі знають, що можливо Барбос пережив велику скруту та йому потрібен
деякий час, щоб повернути назад свою довіру до людей. І вже через декілька тижнів вся
родина не може собі більше уявити своє життя без Барбоса! Всі люблять його, а він любить їх.
Але все одно Барбос залишається ще трошки боязливим.
Іван щасливий, він має нового друга! І щонайменш такий же щасливий Барбос, тому що він
має нову родину!

Собака
☐ спить або в розслабленому стані
☐ боїться тебе або покірна тобі
Собака лежить розпластана на землі та
відвернула голову; хвіст також вільно лежить
на землі.

☐ агресивна – обережно!
☐ хоче погратись з тобою
Верхня частина тулуба нижче, ніж нижня частина
спини, собака махає хвостом та уважно на тебе
дивиться.

☐ боїться
☐ болить черево
Спина зігнена, хвіст втягнутий, вуха прикладені,
собака трохи схилила голову, її погляд
невпевнений.

☐ зацікавлена
☐ агресивна
Тулуб напружений, собака показує свої
зуби, можливо гарчить, волосся на спині
настовбурчене, як гребінь, хвіст стоїть догори.

1. Ця собака спить або в розслабленому стані. Обережно: якщо ти її погладиш, а вона тебе до цього не помітила, то собака
може перелякатись, а можливо й вкусити. 2. Ця собака дуже хоче погратись з тобою. Але будь обережним, щоб ви не дуже
розбешкетувались! 3. Ця собака боїться. Це значить, що її треба залишити у спокої, якщо ти її не знаєш. 4. Ця собака має
поганий настрій та попереджує тебе. Ні в якому випадку не підходь до неї та не дивись їй в очі. Потихеньку відійди назад,
але не біжи та не роби ніяких різких рухів руками.
6
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Порося Прищіла рятує маленького
хлопчика від утоплення
Керол Бурк та її одинадцятирічний син
Ентоні поїхали одного спекотного
липневого дня у 1984 році на озеро, щоб
покупатись. Разом з цією компанією
була Прищіла, порося двомісячного
віку та вагою десь десять кілограм,
яке виростила ця родина. На відміну
від Ентоні, який був психічно хворим,
Прищіла любила воду та була відмінною
плавчинею.
На протязі багатьох годин Ентоні
грався з своєю матір´ю та Прищілою
у схованки на похилому березі озера.
Нарешті хлопчик зморився, а Керол Бурк
почала збирати купальні приналежності.
Коли вона знову повернулась до свого
сина, то побачила Ентоні далеко в
озері. З відчаєм він намагався гребти
руками. Відразу ж вона кинулась у воду
та попливла до нього. І точнісенько те
ж саме зробила Прищіла. Хоча тварина

й була зморена після довгих пустощів,
вона першою допливла до хлопчика.
Ентоні міцно вхопився за неї, але через
паніку він дуже сильно потягнув її,
і разом вони пішли під воду. Так як
він був набагато тяжчим за порося, то
вони разом були на йоту від того, щоб
втопитись. Прищіла все ж відчайдушно
намагалась випірнути на поверхню води,
що нарешті з великими зусиллями їй
вдалось зробити. Ентоні міцно вхопився
за маленьке тільце Прищіли, і тварина
попливла назад до беріга.
Як і всі свині, Прищіла також мала
відмінну пам´ять. Ще багато років після
цього випадку вона завжди ставала
занепокоєною, коли бачила, що
маленький хлопчик грається поблизу
води.
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Собака Т
ля
під час аварії кораб
Під час сильної снігової завірюхи в грудні
1919 року корабель „Еті” наскочив на скелі
поблизу берегу Ньюфаундленду поблизу
Канади. 93 людини безпорадно дивились,
як розгніване море кидало корабель на скелі.
Екіпаж намагався кинути людям, що були
на березі, один з судових канатів, але все
було без успіху. Тоді один з моряків схопив
канат та скочив у воду, щоб допливсти з ним
до берега. Але його віднесло до відкритого
моря, де він втопився. У капітана був самець
собаки з породи водолазів на прізвисько
Танг, який супроводжував його під час всіх
виходів в море. Капітан знав, що Танг був
останньою надією для людей на кораблі.

ще мав боротись з сильною підводною
течією, а вода весь час попадала в очі та
вуха. Але він не здавався та плив далі,
поки не досяг берега. Люди, що були
там, побігли йому назустріч та віднесли
собаку в безпечне місце. Вони взяли канат
з пащі тварини та закріпили канат навколо
кілка. Тепер з´явилась можливість витягти
корабель, що міг затонути, на беріг. 92
людини на кораблі були врятовані.
В цьому повідомленні немає ніякої
інформації про те, що робив Танг, коли
досяг берега. Але ти напевно можеш собі
добре уявити, що, як і очікувалось, він
шукав свого супутника-людину та вітав
дружнім помахуванням хвостом кожного,
хто сходив з корабля. Відоме лондонське
страхове товариство „Ллойдс” нагородило
Танга медаллю за хоробрість, яку він носив
до кінця свого життя.

Він дав собаці канат та допоміг йому
стрибнути у воду, щоб дотягти канат до
берега. В величезних хвилях та в буревії, що
бив нещадно, собаці було неймовірно тяжко
триматись на поверхні води. Крім того він

Надруковано в: Tiм Джонс, Дог Хироус,
Сіеттл: Епіцентер Пресс, 1995 (незначні зміни)
Надруковано в: Пауль Др´ю Стівенс, Ріел Енімал Хіроус, Чіко,
Каліф.: Шерп & Данніген, 1989 (незначні зміни)
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Золоте правило
Кожен з нас може поставити собі за мету поводитись з повагою та співчуттям до тварин. Ми
можемо й інших людей спонукати до того, щоб вони поводили себе так само. Тому що деякі
люди не знають так багато про тварин. Але дуже важливо проінформувати їх про це!
Ти знаєш Золоте правило? Це правило, яким ми користуємось в поводженні з іншими людьми, ми
можемо застосувати і в нашому поводженні з тваринами:
„Не роби іншому того, чого ти не хотів би, щоб зробили тобі.”
Щоб зрозуміти Золоте правило та навчитись застосовувати його по відношенню до тварин,
потренуйся на прикладі чотирьох ситуацій, що наведені тут. Перенесись в думках в описані
ситуації:
В усіх прикладах люди не поводять себе за Золотим правилом. Відміть для себе, наскільки кожна
ситуація протиречить Золотому правилу (a) та як би ти зміг втрутитись в цю ситуацію та діяти за
Золотим правилом (б).

Ранком, коли ти йдеш до школи, ти бачиш собаку, яка прикута коротким ланцюгом. В неї немає
ані їжи, ані води. Коли після обіду ти повертаєшся додому, то собака все ще там.
(a) Наскільки тут зневажається Золоте правило?

Ти бачиш, як твій найкращий друг чи твоя найкраща подружка витягують із ставка пуголовка.
(a) Наскільки тут зневажається Золоте правило?

(б) Що ти можеш зробити?

Із своїми друзями ти наштовхнувся на декількох безпритульних собак. Це мати з своїми
цуценятами. Від інших людей вони отримали щось поїсти. Але тепер один з твоїх друзів
пропонує подратувати тварин. Він хоче прогнати їх та не дати їм поїсти.
(a) Наскільки тут зневажається Золоте правило?

(б) Що ти можеш зробити?

Маленька пташка випала з свого гнізда – вона сидить під деревом на великій вулиці.
Здається, що маленьке не ушкодилось, але воно ще не може літати. Навколо нього
схвильовано літають його батьки. Але всі люди просто йдуть далі.
(a) Наскільки тут зневажається Золоте правило?

(б) Що ти можеш зробити?

(б) Що ти можеш зробити?

1. (a) Цілком очевидно, що власник собаки зневажає природні потреби собаки в їжі, воді, руху та соціальному контакті.
(б) Ти можеш сказати власнику собаки, що собака весь день потребує води і щонайменш один раз на день їжу. Крім того
		 собака повинна мати можливість рухатись. Через те, що собаки – це соціальні тварини, вони з задоволенням хочуть
		 мати контакт з людьми та іншими собаками.
2. (a) Пуголовок залишився поза свого природнього середовища. При цьому у пуголовка відбирають не тільки звичний
		 життєвий простір та товариство з іншими тваринами, але й можливо, що його життя опинилось під загрозою.
(б) Роз´ясни свому другу, що буде краще залишити тварини у свому природньому середовищі і вимагай від нього
		 відпустити пуголовка назад.
3. (a) Безпритульні собаки були вигнані на вулицю людьми, або це діти вигнаних на вулицю собак. Без захистку вони часто
		 наражаються на небезпеку та часто страждають від голоду. Замість того, щоб дратувати їх, ти краще допоміг би їм!
(б) Спитай у своїх друзів, як би вони почували себе у цій ситуації. Переконай їх залишити собак у спокої.
4. (a) Ніхто не зупинився, щоб допомогти пташці – але при цьому вона знаходиться у небезпечній ситуації.
(б) Ти можеш взяти обережно пташку на долоні та посадити її поблизу на гілляку – її батьки знайдуть її та будуть й надалі
		 піклуватись про неї. Тому що батьки пташенят піклуються про своїх дітей навіть тоді, коли людина доторкнуласть
		 до них. Але будь обережним, щоб випадково не покалічити маленьке пташеня. Звернись за допомогою до своїх друзів
		 або дорослих, щоб маленьке пташеня не пострибало в іншому напрямку.
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Безпритульні тварини
Собаки та коти з задоволенням живуть поруч з людьми. Але нажаль
безвідповідальні люди знову й знову виганяють тварин, які повинні жити тоді на
вулиці. І навіть діти цих тварин не мають ніякого притулку.
Деяким людям заважають безпритульні тварини. Але найгіршою є ситуація для
самих безпритульних тварин. Життя на вулиці приносить для собак та котів
дуже багато страждань: тварини часто страждають від голоду, тому що вони
не знаходять постійно їжу. Ніхто не веде їх до ветеринара, коли вони поранені
або захворіли. Коли в них народжуються маленькі діти, вони майже не в змозі
піклуватись про своїх дітей.
Тому дуже важливо проводити кастрацію безпритульних тварин – так саме, як
і тих тварин, що живуть поруч вдома. Кастрація – це операція, яку проводить
ветеринар на тваринах жіночої та чоловічої статі під наркозом. Після цього вони
не можуть більше народжувати дітей. Кастрація тварин дуже важлива, тому що
вже так багато тварин, які не мають притулку і страждають на вулиці.
Чи знав ти, що кастрація кицьки може попередити багато новонароджених?
А саме 370.000 лише за сім років! Кастрація cобаки може попередити 67.000
новонароджених за шість років.
Загадка 1: Кицька та кіт можуть отримати через півроку поповнення. В них
може з´явитись від 4 до 7 котенят. Якщо ми припустимо, що нажаль не всі діти
виживають, але завжди дві маленьких кицьки та два маленьких коти знову
зможуть отримати дітей. Скільки взагалі котів буде тоді через один рік? Якщо
це завдання дуже тяжке, то може ти звернешся до старших братів та сестер, які
зможуть тобі допомогти - або спитай свого вчителя.

Якщо багато тварин буде кастровано і не зможе більше отримувати дітей, то
через деякий час стане менше тварин, які не мають свого притулку. Таким чином
- якщо безпритульні тварини не будуть більше народжувати дітей, то вони й не
змушені будуть проводити сумне життя на вулиці. Тому багато Організацій з
захисту тварин та Друзів тварин прикладають зусилля для кастрації тварин. В Індії
та в багатьох інших країнах існують на протязі багатьох років успішні програми
з кастрації: таким чином менше безпритульних тварин, і відповідно менше
страждань тварин.
Загадка 2: В Румунії, в місті Орадеа, де Міський голова співпрацював разом з
Організацією з захисту тварин, було з успіхом кастровано велику кількість тварин:
на протязі лише сіми років кількість безпритульних тварин значно знизилась!
Раніше жило 5.000 собак на вулицях Орадеа. Через те, що внаслідок кастрації
собаки не народжували більше дітей, влітку 2012 року стало набагато менше
безпритульних собак в місті – а саме на 4.750 тварин менше.
Ти можеш вирахувати, скільки ще собак живе без притулку в місті?
Що ти можеш зробити: Коли ти бачиш безпритульних тварин – думай завжди
про те, що їм потрібна допомога від нас, людей. Коли ти та твоя родина після
довгих роздумів приймете рішення завести тварину, будь-ласка не купуйте ніколи
тварину: ані в зоомагазині, ані на ринку або в того, хто їх розводить – навіть із
співчуття! Візьміть будь-ласка тварину з притулку для бездомних тварин та
подаруйте їй щасливе життя в якості члена вашої родини.

2.) Лише 250! Кількість безпритульних собак в Орадеа знизилась за сім років на 95 відсотків внаслідок програм з кастрації
– через те, що у собак не народжувалось більше дітей! Завдяки цьому менше собак повинні проводити життя, повне
страждань, на вулиці.
Через рік
Через півроку
З початку
1.) В цілому з двох котів через один рік стало 14 тварин! Через перших півроку перша пара котів отримає дітей – 2 кицьки та 1
кота. Через наступних півроку всі 3 кицьки знову отримають по 3 дитини!
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Візьми різнокольорові олівці та розмалюй цю милу собачу маску так, як
тобі подобається! Тоді можеш обережно вирізати її за допомогою ножиць.
Наклей маску на картон та прилаштуй гумову стрічку у передбачених для
цього місцях – все готово! Бажаємо отримати багато задоволення за грою!

Вікторина:
знання про тварин
Наскільки добрі твої знання про тварин?
Уважно прочитай наступні вислови та постав позначку навпроти „так”, якщо
ти вважаєш, що цей вислів правильний, або „ні”, якщо ти вважаєш, що він не
правильний. Якщо ти не впевнений, закресли третій квадратик.
Правильні відповіді ти знайдеш в кінці цієї сторінки.
1 Кити можуть дуже добре спілкуватись
між собою, так, що кит в Антарктиді може
почути вигуки кита в Алясці.
☐ так ☐ ні ☐ ?
2 Ворони на півдні Франції мають зовсім
інший „акцент”, ніж ворони на півночі.
☐ так ☐ ні ☐ ?
3 Якщо дика гуска пораниться, біля неї
залишаються декілька товаришів, доки
вона не одужає або не помре.
☐ так ☐ ні ☐ ?
4 Козулі допомагають сліпим товаришам
та ведуть їх.
☐ так ☐ ні ☐ ?
5 Слони сумують за своїми померлими
супутниками і навіть трапляється, що
вони плачуть.
☐ так ☐ ні ☐ ?
6 Чорнохвості лугові собачки розпізнають
членів своєї зграї, коли „цілують” їх.
☐ так ☐ ні ☐ ?
7 Шимпанзе інколи після сутичок тішать
того, хто програв, при цьому обіймають
його або облизують його хутро.
☐ так ☐ ні ☐ ?
8 Деякі види птахів використовують багно
та частки рослин, щоб таким чином
скріпити зламану кістку та загоїти рану.
☐ так ☐ ні ☐ ?
9 Відомо багато випадків, в яких собаки
або свині рятували дітей в небезпечній
ситуації.
☐ так ☐ ні ☐ ?
Всі відповіді правильні! Ти міг собі це уявити? Самі різні
тварини володіють чудовими здібностями – вони не
тільки допомагають одне одному, але й навіть іншим
істотам, таким як люди!
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БУВ ХОЛОДНИЙ ЗИМОВИЙ ДЕНЬ, І МУСЬКА
ВІДЧУВАЛА НЕСПОКІЙ, ВОНА БУЛА
ГОЛОДНОЮ, А ЇЇ ШЛУНОК ЗАВДАВАВ БОЛЮ.

ЗНАХОДЯЧИСЬ У ПОЛОНІ ЛАНЦЮГА,
НІДЕ НЕ БУЛО МІСЦЯ, ДЕ Б ВОНА
ЗМОГЛА ЗНАЙТИ ПОРЯТУНОК ВІД
ХОЛОДУ.

МОЖЛИВО ЮРКО ПОГЛАДИВ БИ
ЇЇ ПО ГОЛОВІ ТА ПОЧЕСАВ БИ
ЇЇ ЗА ВУХОМ, А ТОДІ Б СКАЗАВ,
ЩО ВОНА СЛАВНА ДІВЧИНКА.
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АЛЕ ЖОДНА ЛЮДИНА НЕ
ПОМІТИЛА, З ЯКИМ СУМОМ
МУСЬКА ДИВИЛАСЬ НА БУДИНОК.

ВОНА ЗАЛІЗЛА ПІД ШМАТОК ФАНЕРИ,
ЩО БУВ ПРИСТАВЛЕНИЙ ДО САРАЮ,
ЦЕ БУВ САМИЙ НАЙБЛИЖЧИЙ ПРИТУЛОК,
ЯКИЙ ВОНА МАЛА.

ДИВЛЯЧИСЬ У БІК БУДИНКУ,
УСЕРЕДИНІ НЬОГО ВОНА БАЧИЛА
РОДИНУ. ЯК В ТУ МИТЬ ВОНА
БАЖАЛА ЗАЙТИ ВСЕРЕДИНУ ТА
ПОБУТИ РАЗОМ З НИМИ, ХОЧА
Б ДЕКІЛЬКА ХВИЛИН.

МУСЬКА НЕ ЗАВЖДИ ЖИЛА НАДВОРІ. КОЛИ
РОДИНА ПРИНЕСЛА ЇЇ ДОДОМУ МАЛИМ
ЦУЦЕНЯМ, ВОНА ЖИЛА РАЗОМ З НИМИ.

МОЖЛИВО ОЛЕНКА КИНУЛА Б
НЕПОМІТНО ШМАТОК ХЛІБА,
КОЛИ МАТИ ТА БАТЬКО НЕ
ДИВИЛИСЯ Б У ЇХНЮ СТОРОНУ.

ВІН КИДАВ ТЕНІСНОГО М´ЯЧА
ТА СМІЯВСЯ, КОЛИ ВІН ВІД УСЬОГО
ВІДСКАКУВАВ, А МУСЬКА ЩАСЛИВО
ГАНЯЛА ТА НАМАГАЛАСЬ ЙОГО
ЗЛОВИТИ.

ЮРКО ЗАЛЮБКИ ГРАВ
З НЕЮ У ПЕРЕТЯГУВАННЯ
МОТУЗКИ.

ВНОЧІ ОЛЕНКА ПІДІЙМАЛА ЇЇ,
МІЦНО ОБІЙМАЛА ТА ЦІЛУВАЛА,
А ТОДІ БРАЛА ДО СЕБЕ У ЛІЖКО,
І ПІД КОВДРОЮ ЦУЦЕНЯ
ПРИГОРТАЛОСЬ ДО НЕЇ.
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ВОНА БУЛА НАСТІЛЬКИ
СХВИЛЬОВАНОЮ, КОЛИ ЇЇ РОДИНА
ПОВЕРТАЛАСЬ ДОДОМУ, ЩО ВІД
РАДОЩІВ СТРИБАЛА НА НИХ ТА
НАМАГАЛАСЬ ЛИЗНУТИ ЇХНІ
ОБЛИЧЧЯ – ТАК, ЯК СОБАКИ ВІТАЮТЬ
ОДНЕ ОДНОГО В ДИКІЙ ПРИРОДІ.

АЛЕ ІНКОЛИ ЮРКО ТА ОЛЕНКА
ГАЇЛИ ЗАНАДТО БАГАТО ЧАСУ,
КОЛИ ТРЕБА БУЛО ВИВЕСТИ МУСЬКУ
НАДВІР, І КОЛИ ВОНА БУЛА НЕ В
ЗМОЗІ БІЛЬШЕ ТЕРПІТИ, НА КИЛИМІ
ТРАПЛЯВСЯ „НЕЩАСНИЙ ВИПАДОК”.

ОДНОГО РАЗУ, КОЛИ ЇЇ
ЗАЛИШИЛИ ДОМА САМУ НА
ВЕСЬ ДЕНЬ, МУСЬКА ПОЧАЛА
ГРИЗТИ НІЖКИ ДИВАНУ.

В НЕЇ ПОЧАЛИ ПРОРІЗУВАТИСЬ ЗУБИ
І ЇЙ ТРЕБА БУЛО ЩОСЬ ГРИЗТИ, ЩОБ
ПОЗБУТИСЬ МОЛОЧНИХ ЗУБІВ ТА
ЗАСПОКОЇТИ НИЮЧІ ВІД БОЛЮ ЯСНА.

ВОНА НЕ УСВІДОМЛЮВАЛА, ЩО В РОДИНІ ЗАВЕДЕНО ВИКОРИСТОВУВАТИ
ДИВАН ЛИШЕ ДЛЯ ЛЮДСЬКИХ ПОТРЕБ – А ТІ НОЖКИ ТАК ПРИВАБЛИВО
ВИГЛЯДАЛИ! САМЕ ТАК, ЯК ТІ ПАТИКИ, ЩО ЇХ КИДАВ ЮРКО ДЛЯ НЕЇ У ДВОРІ.

ЦЕ ЗБЕНТЕЖИЛО
МУСЬКУ – ЧОМУ ВОНИ
НЕ РАДІ БАЧИТИ ЇЇ?

АЛЕ БАТЬКО
РОЗЛЮТИВСЯ ТА
ВІДШТОВХНУВ ЇЇ.
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МАТИ БУЛА ТАКОЮ РОЗЛЮЧЕНОЮ, КОЛИ ПОБАЧИЛА,
ЩО НАРОБИЛА МУСЬКА, ТА НАКАЗАЛА ЮРКУ ВИВЕСТИ
ЇЇ НАДВІР.

АЛЕ ЮРКО БУВ НЕ НАЛАШТОВАНИЙ
НА ТЕ, ЩОБ ГРАТИ. ВІН ПРИСТІБНУВ
НАШИЙНИК МУСЬКИ ДО ЛАНЦЮГА
ТА ПОВЕРНУВСЯ ДО БУДИНКУ,
НАВІТЬ НЕ ПОДИВИВШИСЬ НАЗАД.

ПО-ПЕРШЕ, МУСЬКА БУЛА
СХВИЛЬОВАНА – ВОНА ДУМАЛА,
ЩО ВОНИ РАЗОМ З ЮРКОМ
ЙДУТЬ НАДВІР ПОГРАТИ.

МУСЬКА НАВІТЬ ЗАБУЛА, СКІЛЬКИ
ВЖЕ ЧАСУ ВОНА ЖИВЕ НАДВОРІ.
ЩО ВОНА МОЖЕ ПРИГАДАТИ - ЦЕ
ВСЕ НАСТІЛЬКИ РОЗПЕЧЕНЕ ВІД
СПЕКИ ВЛІТКУ, ЩО ЗДАЄТЬСЯ, НЕНАЧЕ
ЇЇ ГОЛОВА ЗНАХОДИТЬСЯ В БАГАТТІ.

ВЗИМКУ ВОНА НІКОЛИ НЕ
МОГЛА ЗІГРІТИСЬ ТА НЕ МАЛА
НІДЕ МІСЦЯ ДЛЯ СНУ ОКРІМ
ХОЛОДНОЇ, ТВЕРДОЇ ПІДЛОГИ.

ВОНА ПРИГАДУЄ ТОЙ ЧАС, КОЛИ ІНШІ СОБАКИ
ПОЧИНАЛИ ЗБИРАТИСЬ НАВКРУГИ. ВОНА
НЕ РОЗУМІЛА, ЧОМУ ВОНИ ТУРБУЮТЬ ЇЇ,
І ВОНА ХОТІЛА, ЩОБ ВОНИ ЗАБИРАЛИСЬ ГЕТЬ.

ВОНА НАМАГАЛАСЬ ВТІКТИ
ВІД НИХ, АЛЕ ВОНА НЕ
МОГЛА – В НЕЇ НЕ БУЛО КУДИ
БІГТИ АБО ДЕ СХОВАТИСЬ.

КРІМ ТОГО ВОНА ПАМ´ЯТАЄ ПОСТІЙНИЙ ГОЛОД. ЗДАВАЛОСЬ, НЕ МАЄ
ЗНАЧЕННЯ, СКІЛЬКИ ВОНА З´ЇЛА – ВОНА Й ДОСІ ЛИШАЛАСЬ ГОЛОДНОЮ.
В ХОЛОДНУ ПОГОДУ БУЛО ЩЕ ГІРШЕ – ЇЙ НЕОБХІДНА БУЛА ДОДАТКОВА
ЇЖА, ЩОБ ЗІГРІТИ ТІЛО, КОЛИ НАДВОРІ ХОЛОДНО.

МУСЬКУ НІКОЛИ
БІЛЬШЕ НЕ ПУСТИЛИ
ДО БУДИНКУ ЗНОВУ.
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ОДНОЇ НОЧІ ВОНА БУЛА НЕСПОКІЙНОЮ.
БУЛО ДУЖЕ ХОЛОДНО – ТЕМПЕРАТУРА
НИЖЧЕ НУЛЯ. ЯКРАЗ ОПІВНОЧІ ВОНА
НАРОДИЛА 10 МАЛЕНЬКИХ ЦУЦЕНЯТ.

ЩО
ЦЕ?

ВОНА СПРОБУВАЛА ЛЯГТИ НА НИХ
ЗВЕРХУ, ЩОБ ЗІГРІТИ ЇХ ТЕПЛОМ
СВОГО ТІЛА, АЛЕ ЦЕ НЕ ПРИНЕСЛО
НІЯКОЇ КОРИСТІ. ЦУЦЕНЯТА
ЗАМЕРЗАЛИ ВСЕ БІЛЬШЕ І БІЛЬШЕ.

ВОНИ БУЛИ ВОЛОГІ І МАЙЖЕ
НЕ ВКРИТІ ШЕРСТЮ, ТА НЕ МОГЛИ
ПРОТИСТОЯТИ ПРОНИЗЛИВОМУ
ВІТРУ. ВОНА ЗНАЛА, ЩО ПОВИННА
ЩОСЬ ВДІЯТИ, ЩОБ ЗІГРІТИ ЇХ.

НАСТУПНОГО ДНЯ МАРІЙКА, ІРИНКА ТА САШКО,
ТРОЄ ДІТЕЙ, ЯКІ ІНКОЛИ ПРИХОДИЛИ ДО МУСЬКИ
ТА ПРИНОСИЛИ ЇЙ ПРИГОЩАННЯ І ПЕСТИЛИ ЇЇ,
ЗАЗИРНУЛИ НА ХВИЛИНКУ, КОЛИ ПОВЕРТАЛИСЬ
ДОДОМУ ІЗ ШКОЛИ.
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ЩЕ З ПІШОХІДНОЇ
ДОРІЖКИ ВОНИ ЗМОГЛИ
ПОБАЧИТИ МАЛЕНЬКИХ
ЦУЦЕНЯТ, ЯКІ ЛЕЖАЛИ
НА ПОМЕРЗЛІЙ ЗЕМЛІ.

ВОНИ ПОБІГЛИ У НАПРЯМКУ МУСЬКИ,
ЩОБ РОЗДИВИТИСЬ БЛИЖЧЕ. ВОНА
БУЛА НАСТІЛЬКИ СХВИЛЬОВАНА, КОЛИ
ПОБАЧИЛА ЇХ – МОЖЕ ВОНИ ЗМОГЛИ Б
ВРЯТУВАТИ ЇЇ ЦУЦЕНЯТ!

ВИГЛЯДАЄ ТАК,
ЯК НАЧЕ ЦЕ
… ЦУЦЕНЯТА!

АЛЕ ДІТИ З´ЯВИЛИСЬ ДУЖЕ ПІЗНО – ВСІ
ЦУЦЕНЯТА ПОМЕРЛИ НА ПРОТЯЗІ ЦІЄЇ НОЧІ.

МУСЬКА, ТИ НЕ МАЛА
ЗМОГИ ВРЯТУВАТИ
СВОЇХ ДІТОЧОК. ЯК ТИ
МАЛА ЦЕ ЗРОБИТИ,
ДІВЧИНКО?

МИ ПОВИННІ ЩОСЬ
ЗРОБИТИ. ЦУЦЕНЯТИ
ЗАСЛУГОВУЮТЬ
НАЛЕЖНОГО
ПОХОВАННЯ.

25

ЦІ БІДНІ
КРИХІТКИ.

ЗАЧЕКАЙТЕ, Я
ДУМАЮ, СПОЧАТКУ МИ
РОЗПОВІМО ВСЕ МОЇЙ
МАМІ І ПОДИВИМОСЬ,
ЩО, НА ЇЇ ДУМКУ, МИ
ПОВИННІ ЗРОБИТИ.

ДІТИ ПОБІГЛИ ДО БУДИНКУ
ЕММИ ТА РОЗПОВІЛИ ЇЇ
МАМІ, ЩО ВОНИ ЗНАЙШЛИ.

ЦЕ Ж ЗНУЩАННЯ НАД ТВАРИНАМИ!
ДИТИНЧАТА НЕ МОЖУТЬ ВИЖИТИ В ХОЛОДІ.
ЦЕ ЗНАЄ КОЖЕН! Я ЗАТЕЛЕФОНУЮ
У ВЕТЕРИНАРНЕ ВІДОМСТВО.*

ВОНА ЗНЯЛА МОЛЛІ
З ЛАНЦЮГА ...

… І ДБАЙЛИВО ПІДНЯЛА
ДИТИНЧАТ.

КОЛИ ПРИЇХАЛА ПРАЦІВНИЦЯ ВЕТЕРИНАРНОГО ВІДОМСТВА, ВОНА
ПОБАЧИЛА МЕРТВИХ ДИТИНЧАТ І МОЛЛІ. ЇЇ МИСКА БУЛА
ПОРОЖНЯ, А ВОДА ЗАМЕРЗЛА. ВОНА НЕ МАЛА НІЯКОГО УКРИТТЯ,
КРІМ ЛИСТКА ФАНЕРИ. ВОНА ВЖЕ ЗНАЛА, ЩО РОБИТИ.

КУДИ ВИ ЇЇ
ЗАБИРАЄТЕ?

Ветеринар

NAHRU

N

G

АЛЕ ЩО БУДЕ З
НЕЮ ПОТІМ?

Я ВІДВЕЗУ ЇЇ ДО ПРИТУЛКУ
ДЛЯ ТВАРИН, ДЕ БЕЗПЕЧНО
І ТЕПЛО.

*У ветеринарному відомстві працюють ветеринари в інтересах міста чи громади. Вони також відповідають за
захист тварин.
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У ПРИТУЛКУ МИ СПРОБУЄМО ЗНАЙТИ
ДЛЯ МОЛЛІ НОВУ СІМ'Ю, ЯКА
ДОЗВОЛИТЬ ЇЙ ЖИТИ В
БУДИНКУ.

МАМО, МИ
МОГЛИ Б
ПРИХИСТИТИ У
СЕБЕ МОЛЛІ ...

ПРО ЦЕ МИ ПОГОВОРИМО
З ТВОЇМ БАТЬКОМ,
КОЛИ ВІН ПОВЕРНЕТЬСЯ
ДОДОМУ.
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НАСТУПНОГО ТИЖНЯ
ТАК, МАМА, МИ
ВЖЕ ЙДЕМО!

ДІТИ, ХОДИМО
ОБІДАТИ?

ТАК ЧУДОВО,
ЩО ТВОЇ БАТЬКИ
ДОЗВОЛИЛИ ВЗЯТИ
МОЛЛІ ДО ДОМУ.

ТАК. ПІСЛЯ ТОГО,
ЩО ВОНА ПЕРЕЖИЛА,
ВОНА ЗАСЛУГОВУЄ
НА ХОРОШИЙ ДІМ.

Я МРІЮ, ЩОБ УСІ СОБАКИ,
З ЯКИМИ ТАК ПОГАНО
ПОВОДИЛИСЬ, ЗНАЙШЛИ
КОГОСЬ, ХТО Б ПРО
НИХ ПІКЛУВАВСЯ.

Зустрічо
новог а
друг

В ПРИТУЛКУ ДЛЯ ТВАРИН…

Ця історія заснована на справжніх подіях, що відбувалися в Америці. У нас в
Німеччині заборонено тримати собак на короткому ланцюжку. Але, на жаль, не всі
люди дотримуються цього правила. Також, на сьогодні це не заборонено в Україні.
Ось чому завжди важливо тримати очі відкритими і допомагати тваринам, де це
можливо. Більше інформації можна знайти на сторінці
PETAKids.com/animal-facts/companion-animals/
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Ви це знали?
Собаки спостерігають за обличчям людей,
щоб читати їхню міміку. Це допомагає собакам
спілкуватися з нами і розуміти, чого ми
хочемо від них.

Щасливий

Один собака на ім‘я Ріко вивчив понад 1000
слів. Він може згадати назви своїх іграшок,
навіть якщо не бачив їх більше місяця. Вчені
кажуть, що його здатність до навчання
відповідає рівню трирічній дитині.

Сумний

D OG

Собаки мають дуже чутливий нюх - у них в 25 разів
більше рецепторів нюху, ніж у людини. Вони навіть
здатні відчути одну краплю крові в п’яти
літрах води!

Собака на ім‘я Ред у притулку Battersea Dogs Home Shelter в Англії навчився відкривати свій вольєр.
Він бігав притулком вночі і випускав з кліток всіх своїх друзів. Записи з відеокамер показали, що
першим він завжди випускав свого найкращого друга Лакі. Лаки та Реда знайшли разом, коли вони
були бездомними собаками.

Малий, та
завзятий!

Крім собак і котів,
у нас, людей, живуть також
кролики, морські свинки, канарки та
багато інших тварин. На жаль, вони часто
живуть у клітках, але клітки ніколи не є для
них хорошим середовищем існування. Тому
що вони замкнені в клітці і не можуть вільно
Незалежно від розмірів наших домашніх
рухатися. Тому пам‘ятайте: чим більше
улюбленців, кожна тварина має свої потреби. І
клітка, тим краще. Крім того, слід
ми повинні їх знати і поважати, щоб вони почували
щодня випускати тварину з
себе добре. Якщо ви хочете придбати чотирилапого
клітки.
друга, вам слід спочатку запитати себе: Яка тварина мені
підходить? Кому я можу запропонувати гарний дім? Чи справді
я маю бажання і час, роками піклуватися про свого домашнього
улюбленця? Тому що, хто бере на себе відповідальність за
тварин, повинен дбати про них кожен день. Сюди також
Ми повинні
входить щоденне прибирання вольєра.
залишатися сильними навіть тоді,
коли наші друзі хворіють і помирають.
Тварини часто неохоче показують, що
хворіють. Ось чому ви повинні уважно
придивлятися, щоб побачити, як насправді
почувається ваш улюбленець. Це дуже
важливо, оскільки хворих тварин
На жаль,
треба негайно показати
багато людей
ветеринару.
недостатньо знають про «таємниці» та особливості

Т а єм н и ц і та
о со б л и во ст і

Кролики та
ки
морські свин

наших домашніх тварин. Багато тварин страждають
від цього – деяке незнання є навіть небезпечним
для тварини і людей! Тут ви знайдете деяку цікаву
інформацію.

Багато людей вважають, що кролики та морські свинки тихо сидять на руках людини, бо
їм подобається бути поруч зі своїм хазяїном. Неправда: Радше вони поводяться тихо, бо
сприймають цю ситуацію як небезпечну! Коли тварин часто перевозять, вони звикають
до цього, але це не означає, що їм комфортно. Вони – живі тварини, а не м‘які іграшки.

Життя Данелли Баленджі врятувала її дворняжка Таз, яку
вона взяла з притулку. Коли під час пробіжки жінка впала
з 20-метрової скелі, Таз побіг назад до машини. А коли
прибула рятувальна команда, він вів їх понад 8 кілометрів
по дорозі до місця, де впала Данелла.
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Ще одне неправильне уявлення людей полягає в тому, що кролики та морські свинки
розуміють один одного, оскільки вони часто однакових розмірів і їдять подібну їжу.
Це неправда, адже кролики та морські свинки не можуть спілкуватися. У той час, коли
морські свинки виражають себе різними звуками, кролики спілкуються переважно мовою
тіла. Це навіть може призвести до непорозумінь: Наприклад, кролики можуть кричати,
коли вони відчувають страх. І коли морські свинки вітають своїх друзів-людей
щасливим свистом, кролик може подумати, що йому загрожує небезпека! Тому
кроликам потрібні друзі-кролики, а морським свинкам – морські свинки. Це дуже
важливо, адже і ті й інші – це тварини, які мають жити в групі, і які дуже нещасні
наодинці! І так: звичайно, їх треба каструвати.
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Більш цікаву
інформацію про
тварин можна
найти на сайті
PETAKids.com

ЧЕРЕПАХИ

Птахи бачать світ зовсім інакше, ніж
ми, і не тільки тому, що вони мають
зовсім інший погляд на світ з висоти.
Вони також можуть сприймати невидиме
ультрафіолетове світло. Птахи можуть
впізнавати, чи дозріли або коли дозріють
фрукти! На жаль, у закритих приміщеннях
птахи, обмежені в тому, як вони бачать,
оскільки віконне скло не пропускає УФсвітло. Крім того, світло важливе для
птахів, тому що за його допомогою їхній
організм може виробляти певні вітаміни.
Якщо вони живуть у квартирах чи будинках,
слід встановити спеціальні УФ-лампи,
або давати тваринам вітамінні добавки. До
речі: пташине око може побачити більше
зображень за той же час, що і ми. В той
час, коли вони можуть бачити, як звичайні
люмінесцентні світильники включаються
та вимикаються 50 разів на секунду, нам
здається, що вони світяться весь час. Однак
птахи бачать постійне мерехтіння: для них
флуоресцентні трубчасті лампи схожі на
дискотечне світло. Це неприємно, викликає
стрес и може призвести до захворювань.

Багато дітей вважають черепах чарівними, а
батьки часто вважають черепах ідеальними
домашніми тваринами, тому що вони тихі
і від них не так багато бруду. Але вони
забувають, що черепахи, яких є багато
різних видів, дуже вимогливі. Практично
всі черепахи потребують зимової сплячки,
а деякі живуть понад 100 років. Загалом
догляд за черепашками дуже складний і
дорогий. Але якщо про тварин не доглядати
належним чином, вони захворіють і
загинуть. І, на жаль, це не рідкість:
ветеринари Лейпцигського університету
обстежили загиблих європейських черепах
і виявили, що, ймовірно, більше половини
цих тварин були неправильно доглянуті!
Бідні черепахи! До речі: як і багато інших
плазунів, черепахи часто є зараженими
так званими сальмонелами, окремим
видом бактерій. Зазвичай вони не турбують
черепах, але можуть заразити людей і
зробити їх по-справжньому сильно хворими
– достатньо одного дотику.
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Різні речі для наших

РИБИ

Риби здаються нам, людям,
німими тваринами. Але ці
тварини дуже багато спілкуються
і видають звуки різними способами. Але
ми не можемо їх почути, оскільки вони
використовують «висоту тону» (діапазон
частот), який занадто низький для наших
вух. Мова риб звучить у наших вухах, коли
ми використовуємо підводний мікрофон,
наприклад, барабанні звуки, стуки, бурчання,
шелест, писк або навіть гавкіт. Насоси та
фільтри, які є невід‘ємною частиною багатьох
домашніх акваріумів, на жаль, дуже сильно
заважають цим розмовам риб. Експерт
підозрює, що тим самим ми можемо звести
риб з розуму.

домашніх тварин насправді
є отруйними, хоча ми, люди, з цим
не маємо проблем. Наприклад, собаки не
повинні їсти шоколад, оскільки деякі його
інгредієнти є отруйними для них. Собаки
також не переносять виноград и авокадо.
Кроликам і птахам також не можна їсти
авокадо. Для птахів так звані пари тефлону
є отруйними. Тефлон – це полімер, який
використовується для покриття, наприклад,
сковорід. Під час сильного нагрівання
тефлону тварини можуть загинути від
виділених парів. Ось чому птахи не повинні
жити на кухні! Отрута!
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З‘ЄДНАЙТЕ ЦИФРИ
Візьміть ручку і з‘єднайте цифри.
Ви бачите малюнок – чи знаєте ви, що це?

Якщо ви теж любитель тварин, ви можете це показати і допомогти тваринам у будь-який час.
Діти в усьому світі стають активними та відданими захисниками прав тварин. У будь-якому віці
легко вступитися за тварин. Насправді ти можеш багато зробити навіть без грошей – для цього
потрібно лише трохи часу та енергії. Ось кілька ідей, як почати: ініціюй теми захисту тварин в
школі, організуй разом із вчителями та класом блошиний ринок – виторг можна пожертвувати
в притулок для тварин. Попроси батьків приготувати для твоїх друзів на день народження
смачні страви, для яких жодна тварина не мусила страждати. Рецепти можна знайти на сайті
PETAKids.com. Веб-сайт – це портал PETA для дітей, які люблять тварин і хочуть зробити для
них світ кращим. Тут ти дізнаєшся усе про захист тварин та про те, як друзі тварин можуть
приймати співчутливі рішення щодня. Стань героєм для тварин – вони тобі віддячать!
Завжди пам’ятай: поводься з тваринами так, як би ти хотів, щоб ставилися до тебе.
Тварини – це живі істоти, а не предмети. Ось чому ніхто не повинен купувати тварин
– ні в зоопарку, ні на ринку, ні у заводчика. Якщо після ретельного роздуму ви та ваші батьки
вирішили взяти улюбленця до дому, вам слід відвідати притулок. Навіть старші тварини
заслужили хорошій дім і можуть подарувати тобі багато любові – це не завжди повинні бути
кошенята або щенята!
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