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Domowy Zwierzyniec - królik
http://www.kazior5.com

Zwierzęta domowe trzymane są przez człowieka dla towarzystwa. O tym jak właściwie się nimi opiekować
znajdziesz w naszym poradniku. Nowy członek rodziny w naszym domu to na pewno bardzo trudna decyzja
którą musimy podjąć z całą naszą rodzinę. Bardzo dużo rodzin decyduje się na zakup zwierzęcia za szybko,
ponieważ po kilku miesiącach postanawiają wyrzucić swoje zwierze gdyż nie mają czasu na opiekowanie się
nim. W lecie można zauważyć bardzo dużo psów które chodzą po ulicy samopas. Jest to oczywiście
spowodowane przez to, że ludzie wyjeżdżają zazwyczaj na wakacje i nie biorą ze sobą swoich pupilów. Gdy
chcemy inne zwierze niż pies możemy zdecydować się na przykład na zajęczaka. Dobrym rozwiązaniem
będzie na przykład królik który jest spokojnym, bardzo ładnym zwierzęciem a któremu nie będziemy musieli
poświęcać bardzo dużo naszego czasu, wystarczy 4 godz. dziennie. Króliki znajdziemy praktycznie w każdym
sklepie zoologicznym i jest to zwierze które nie kosztuje zbyt dużo pieniędzy.Gdy zdecydujemy się na zakup
królika musimy oczywiście kupić mu klatkę w której będzie on mieszkał. Króliki to stworzenia z którymi
śmiało mogą bawić się nasze dzieci. Jest to bardzo towarzyskie zwierze które nie raz bardzo lubi być
głaskanym. Gdy zdecydujemy się już na nowego domownika musimy to bardzo dobrze przemyśleć ponieważ
możemy skrzywdzić nie tylko siebie ale przede wszystkim zwierze na które się zdecydowaliśmy. Gdy nie
mamy odpowiednich warunków warto kupić małego zwierzaka który nie będzie zajmował dużo miejsca w
naszym mieszkaniu. Takim zwierzakiem jest na pewno wspomniany powyżej królik który na prawdę nie
potrzebuje dużo miejsca do życia. Poradnik hodowli na stronie www.kazior5.com.
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