STRAŻ OCHRONY PRZYRODY I PRAW ZWIERZĄT
,, Najwyższą wartością jest życie i na każdym człowieku spoczywa
nieograniczona odpowiedzialność za świadomą ochronę wszystkiego,
co żyje”
„Możemy człowieka ocenić po tym, jak traktuje zwierzęta”. I. Kant

Często zapominamy o tym, że zwierzęta mają prawo do normalnego życia, braku cierpienia, a nie
egzystowania pod presją śmierci. Odczuwają strach, radość, ból, tęsknotę. Mogą się czuć dobrze lub źle. To
co różni je od człowieka to to, że nie mogą zabrać głosu we własnej sprawie, bo nie umieją mówić.
Człowiek zabierając zwierzęta z natury i udomowiając je, wziął za nie pełną odpowiedzialność i… o tym
zapomniał. Takim klasycznym – choć przecież nie jedynym przykładem - jest pies. Zwierzę, które przez
wszystkie etapy cywilizacji kroczy obok człowieka. Pies przystał świadomie na służbę u swojego Pana.
Pomaga, broni, odkrywa z nim nowe kontynenty. A jak my się mu za to odwdzięczamy?
Źródło: www.razemznami.pl

CZĘSTO MARNIE i MIZERNIE!
„ Często zwierzęta w Polsce mają prawa nawet mniejsze niż rzeczy i myślę tutaj głównie o psach, czyli
gatunku zwierząt udomowionym najwcześniej ze wszystkich innych, najbardziej wyczulonym na nasze
potrzeby, a przez to najmocniej narażonym na cierpienie (nie tylko fizyczne). Polska powszedniość wygląda
jednak tak, że pies ma u nas prawo co najwyżej do 20 cm krowiego łańcucha, byle jakiej budy i pustawej
miski, napełnianej wodą i kawałkami suchego chleba raz na 2 dni. No i oczywiście „skrócenia” cierpień w
razie ewentualnej choroby, w postaci ciosu siekierą albo zadania trucizny (sic!). Zapewnienie zwierzęciu
swobody ruchu, opieki weterynaryjnej i godnej, bezbolesnej śmierci przekracza już możliwości percepcji
przeciętnego mieszkańca tego katolickiego podobno kraju. Nie będę tutaj rozwodzić się nad innymi
problemami: masowym porzucaniem psów w czasie wakacji, celowym ich, bezmyślnym, rozmnażaniem,
hodowaniem na smalec, najróżniejszymi formami znęcania się przez pomysłowych zwyrodnialców (np.
podpalania, zakopywania żywcem). Króluje okrucieństwo i bezbrzeżna głupota. Obawiam się, że musi
upłynąć przynajmniej 100, a w niektórych miejscach 200 lat, zanim to się zmieni na lepsze, zanim
mentalnie, a nie tylko geograficznie, dołączymy do Europy”
Żródło: http://www.obrona-zwierzat.pl/

„Gdy gdziekolwiek zwierzę zostaje zmuszone do służby
człowiekowi, musi każdy z nas zająć się cierpieniem, którego ono
z tego powodu doświadcza”

„ Jestem życiem, które chce żyć wśród innego życia, które też chce żyć.”
Dziecko, które wychowuje się u boku zwierzęcia uczy się ODPOWIEDZIALNOŚCI CI ZA DRUGIE
ŻYCIE.
Tym bardziej, że:
Pies:

Jest Twoim przyjacielem, partnerem,
obrońcą, Twoim psem. Jesteś jego życiem,
miłością, przewodnikiem. Będzie Twój,
wierny i oddany do ostatniego uderzenia
serca. Zasłuż na to bezinteresowne oddanie!
„Pies jest jedynym stworzeniem na ziemi, które
kocha cię więcej niż siebie samego.”

Kot:
„Szczytem szczęścia dla kota jest uwaga,
rozmowa, pieszczoty i miłość ze strony
człowieka; a dla ludzi nic nie może być
pochlebniejszego niż
przywiązanie istoty
tak dalece niezależnej.”
„Kto posiada kota, nie musi się obawiać samotności.”

Znowu niechciane kociaki albo szczeniaki?

Przeczytaj to!

Możesz zapobiec takim zdarzeniom na przyszłość
Ponad połowa wszystkich urodzonych każdego roku psów i kotów ginie tragicznie albo umiera z braku opieki, ponieważ nie starcza dla nich
ludzkich domów. Sterylizacja jest jedynym sposobem rozwiązania problemu nadpopulacji bezdomnych zwierząt oraz wielu problemów ze
zwierzętami domowymi. Jest to rutynowy zabieg chirurgiczny wykonywany w gabinetach weterynaryjnych dający stuprocentową pewność
uniknięcia niepożądanej ciąży.
WYSTERYLIZOWANY:
* KOCUR
- żyje dłużej
- nie ucieka, nie włóczy się,
nie wdaje się w bójki
- nie znaczy terenu
swoim zapachem
- jest łagodniejszy
i spokojniejszy

* PIES
- jest mniej pobudliwy
i agresywny
- nie walczy z innymi psami
- nie ucieka i nie włóczy się
- jest lepszym stróżem Twojego
domu

WYSTERYLIZOWANA:
* KOTKA
nie męczy się podczas
częstych i długich rui
- nie miauczy przeraźliwie,
nie ucieka z domu
- nie rodzi niechcianych
kociąt
- nie przyciąga samców

-

* SUKA
- nie ma cieczki,
więc nie pozostawia
krwawych
śladów i nie rodzi
młodych
- nie jest skłonna do
ucieczek

Poza tym sterylizacja zapobiega wielu chorobom, takim jak: ciąża urojona, ropomacicze, nowotwory. Nie bądź obojętny na cierpienia
niechcianych zwierząt. Skontaktuj się z lekarzem weterynarii swojej okolicy albo zajrzyj pod adres internetowy http://forum.rokcafe.pl.
gdzie spotkasz osoby, które przygotowały tę ulotkę :-)

Termin "kastracja" używany jest często zamiennie z terminem sterylizacja. Koszt waha się między 100, a
200zł.
Sterylizację kota czy psa można przeprowadzić już między 5 a 7 miesiącem życia Cały zabieg trwa od 2 do
3 godzin. Koszt zabiegu sterylizacji suki/ kotki uzależniony jest od masy ciała zwierzęcia i waha się w
granicach od 100 (małe rasy) do 400 zł (duże rasy). Koszt tego zabiegu u psa/ kota to 100 – 200 zł.
Sterylizujmy swoje zwierzęta. Bądźmy odpowiedzialnymi opiekunami i nie przyczyniajmy się do zwiększania liczby
bezdomnych psów i kotów. Koszty zabiegów są niewielkie w porównaniu z korzyściami, jakie mogą one przynieść
nam i naszym czworonogom!

