
KATES 
Paskutiniais duomenimis, zmones prisi-
jaukino kates mazdaug pries 9,5 tukst. 
metq. Siuolaikiniq naminiq gyvunq pro-
teviai veikiausiai buvo laukines kates (Fe
lls silvestris lybica), kurios isliko iki musLf 
dienq ir yra placiai paplitusios Siaures 
Afrikoje, Pietq Europoje ir Azijoje. Seno-
veje namines kates buvo labai vertina-
mos kaip nepakeiciamos pagalbininkes 
ko-vo-jant su grauzikais, kurie tais laikais 
kele baisq pavojq nuimto derliaus atsar-
goms. Pavyzdziui, Egipte mirties bausme 
budavo baudziama ne tik uz kates uzmu-
simq, bet ir uz blog^ elgesj su ja. Gebe-
jimas naikinti smulkius grauzikus tebera 
aktualus ir must) dienomis, ypac kaimo 
vietovese, o miesto sqlygomis siems gy-
vuneliams daugiausiai tenka zavingq ir 
jdomiq kompanionq vaidmuo. Kates -
tai ryskus p les runL | vienisiq pavyzdys, 
gamtoje jos maitinasi s m u l k i a i s pauks-
ciais, grauzikais ir zuvimis. Sulaukejusios 
namines kates lengvai pereina prie tokio 
maisto - jos yra mitrios, drqsios ir pasi-
sekim^ turincios medziotojos. Daugiau
siai nuo JL} nukencia pauksciai giesminin-
kai perejimo metu - kates puikiai laipio-
ja po medzius ir plesia lizdus. Tuo tarpu 
begikes jos nekokios, kates veikiau yra 
sprinteres, o ne tolimq nuotoliij begikes. 
Tai teritoriniai gyvunai, kurie arsiai gina 
savo teritorij^ nuo kitq kaciq. Viskas gali 
baigtis rimtais konfliktais. Siuo metu eg-
zistuoja daugiau nei 200 naminiq kaciq 
veisliLj , kurios skir ias i v i e n o s nuo kitq dy-
dziu (yra katinq, sverianciq daugiau nei 
15 kg), spalva, kailio ilgiu (yra zinoma ir 
visai bekailiq gyvunq), galvos bei ausq 
forma irt . t. 
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Siamo, su raudonomis ir kreminemis zymomis 

IVlemo meskenas, sidabrine rainoji 
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Laikvmas 
Laikytl katq namuose nesudetingajei nerelkia nei didelio ploto, nei kokiq n 
ypatingq sqlygLi. Jei Write galimyb^ nupirktiparduotuveje specialq namelj - -
raijei ne - nieko tokio, kate pati issirinks sau vietq ilsetis. O priemon^ naga 
trumpinti vis deito geriau [sigyti, antraip nukentes baldai, kilimai ir apmusa 
Sie gyvunai yra valyvi, anksti pripranta atliktl savo reikalus dezeje (ypac jelc 
jq pripilama kaciq tualetq uzpildo), prisiziureti kailj reguliariaijj laizydami.; 
tes maudomos tik isskirtiniais atvejais. 

Elgesio vpatvbes 
jsigyjant kat^ reikia buti pasirengusiems tarn, kad ji „vaiksto viena pati sau': 
mokyti kat^ neiipti ant sofos, indaujos, spintos ar fotelio tiesiog nejmanor 
DIdziqjq dalj laiko sis gyvunas miega, per parq jls buna aktyvus 4-Wvalan 
Jaunos kates daug zaidzia. Ilgainiul jos tampa ramesnes, megsta pasisilc 
siltoje vieteleje. Manama, kad kates, priesingal nei sunys, prisirisa prie nar 
0 ne prie seiminlnko. Taclau tai netiesa - kates puikiai skiria zmones, gali t 
Istikimos vienam is selmos narlq, buti jam nepaprastai meilios, Ir del kokiq n 
priezasciq gali nemegtl kito. 

Maitinimas 
Kol nebuvo pradeta preklauti specialials pasarais, siuos gyvunus serdavo mi 
subproduktals, zuvimis, pienu, grietine. Musq dienomis tokio raciono daug 
specialistq nerekomenduoja - pasaral, kuriais preklaujama, yra sukurti mc 
llninkq ir jq sudetyje yra visl gyvunams butini ingrediental, atslzvelglant, 
amziq ir sveikatos bukl^. Lalkas nuo laiko gyvunams duodama daiglntq avi 
kvieciq arba ekologlskai svarioje vietoje sklntos zoles. 

Veisimas 
Veisti kates yra visiskai nesunku. Pateles lytlskal subresta mazdaug 8 mine, 
katinai -9-10 meneslq amziaus. Nestumas trunka apie 2 menesius. Kaciu 
gimsta visiskai bejeglai, kurti ir akil. 

Devono reksas Persq dvispalve Juodasirbaltassfink 



SUNYS 
Archeologai, remdamiesi savo radi-
niais, ir l<inologijos specialistai tvirt ina, 
kad zmogaus ir suns draugyste prasi-
dejo neatmenamais laikais. IVIanoma, 
kad pirmqJLi bandymq prijaukinti vil-
kus buvo imtasi akmens amziuje. Jau 
mazdaug pries 10 tukstanciq metq 
zmones erne tikslingai atrinkineti ir lai
kytl prie sav^s sumaniausius, geriausiai 
t inkamus medzioklei ir apsaugai vilkq 
gimines atstovus. Vilkas eme gyventi 
kartu su zmogumi ir jam paklusti, t. y. 
tapo sunimi. Akivaizdu, kad nuo to lai
ko ir prasidejo sunininkystes istorija, 
zmogaus pastangos isvesti keturkojq 
pagalbininkq veisles. 
Mokslininkq turimais duomenimis, sis 
procesas prasidejo Azijoje, is kurios ve-
liau sunys kartu su zmonemis pasklido 
po visus zemynus. Pirmieji sunininkys
tes klubai ir kinologq organizacijos atsi-
rado tik XIX amziuje. Neoficialiais duo
menimis, siuo metu pasaulyje yra apie 
5000 sunq veisliq, tiesa, dauguma is jq 
egzistuoja tik formaliai, patikimq duo-
menq apie tai, kad jq atstovai gyvuoja 
musq dienomis, nera. Visas jas s^lygi-
nai galima suskirstyti [ 4 grupes. Trys is 
jq apima gana neseniai isvestas veisles, 
kuriq specializacija - apsauga, sargyba, 
galvijq ganymas ir medziokle. Ketvirto-
ji grupe - tai primityvus sunys, gene-
tiskai uz visus kitus artimesni savo pro-
teviams vilkams. Butina pabrezti, kad 
daugumos dekoratyviqjq ir sunq kom-
panionq veisliq paskirtis anksciau buvo 
visiskai kitokia: juos veise kaip medzio-
tojus, ziurkiagaudzius, sargus ir pan. 

Anglqfoksiiaundas 

Aliaskos klee kai 

Tibeto terjeras 
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Laikyim^ 
Sunij laikymo sqlygos priklauso nuo jq veisles. Kai kuriq veisliq sunims lalk 
gyvybiskai butlnas voljeras (pavyzdziui, lalkos sunklal pernesa gyvenli 
namuose), kitq veisliq sunys geriau jauclasi jauklame seiminlnko kresle, 
lauke. Vienq veisliq sunims butlnas isvykos/ miskq,judrus zaidimai, dideli fizir 
kruviai, kitq veisliq - puikiaipakanka neskubiq pasivaiksciojimq prie seiminir 
kojq. Pastebimai skiriasi ir kailio bei nagq prieziura, dresiravimas (medzioklii 
veisliq - mokymas sektl pedsakais). 

Elgesio ypatybes 
Laikydamas sun'izmagus prisiima didelq atsakomyb^. Kiekvienos veisles past 
tis yra sava, taip pat savitos yra ir jos atstovq elgesio ypatybes. Gyvuno sc 
ninkul butina zinoti sias ypatybes, antraip jis gali pridarytl klaidq aukledan 
ir dresiruodamas savo auglntini. Pavyzdziui, yra beprasmlska meginti ismol 
medzioti bakserj arba bolan^, taip pat kaip ir laikytl kurtq kaip kompanianc, 
namq numyletlnj. VIeni gyvunai megsta sedeti ant rankq, valgytl isjq, a kiti i 
stiprq savigarbos jausmq Ir tokio „papinimo" nepakencia. Tai, kas tinka vislei 
yra butinybe bent du kartus per dienq Isvesti gyvunq paslvaikscloti. 

Maitinimas 
Sua yra plesrunas, todel ja mitybos pagrindas turi buti mesos produktai. Be 
gyvunui butina duoti vitaminq bei lelsti parupsnoti sviezios zoles. Yra gamii 
ma daug pasarq tiek suniukams, tiek suaugusiems sunims. Naudoti vienq 
kitq pasarq gerlausia vadovaujantis veterinaro rekomendacljomis. Sunlul vi 
da turi buti pasiekiamas sviezias vanduo, nes sunys laka daznai Ir daug. 

Veisimas 
Dauguma sunq lytiskai subresta 12 menesiq amziaus. Nestumas trunka a 
60 dienq. Sunlukai gimsta akii Ir bedanclal, akutes jiems atsiveria mazdaug 
dviejq savaiciq, a pa 3 jiems pradeda dygti dantys. Paprastai kinologq klu 
draudzia kryzminti skirtlngas veisles, jei tuo neslekiama Isvesti naujq veisl^. 

Vokieciq pinceris Australq silkaplaukis Vokieciqdogas 



ZIURKENAI 
Ziurkenal priklauso ziurkeniniq (Cri-
cetidae) seimai. Tai labai didele seima, 
apimanti apie 600 rusiq ir 100 genciq. 
Gyvena Amerikos, Eurazijos ir Afrikos 
zemynuose. Ziurkenai labai baikstCis -
gamtoje jie turi daugyb^ priesq, gali 
tapti bet kurio plesriojo paukscio, zve-
ries, gyvates ar stambaus driezo gro-
biu. Vienintelis issigelbejimas - kilus 
pavojui pasislepti urvelyje. Namq sqly-
gomis dazniausiai laikomi auksaspal-
viai arba Sirijos ziurkenai (Mesocrice-
tus auratus), Kinijos ziurkenai (Cricetus 
griseus), Kempbelo ziurkenai (Phodo-
pus campbelli) , reciau - Dziungariniai 
ziurkenai (Phodopus sungorus) ir Robo-
rovskio ziurkenai (Phodopus roborows-
kii), be to, pastarosios trys rusys priski-
riamos atskirai Dziungariniq ziurkenq 
genciai. |domus faktas: pirmqjj moksli-
nj Sirijos ziurkeno aprasym^ gamtinin-
kas Voterhauzas pateike 1839 m. Ir tik 
1930 m. zoologijos profesoriui Acharo-
ni is Jeruzales pavyko pagauti pirm^-
ji gyvq egzemplioriq. Tai jvyko Sirijoje, 
netoli Alepo. 
Iki siol isvesta daug jvairiq veisliq ir spal-
vq ziurkenq, kurie yra labai populiarus 
visame pasaulyje. Isliekanciq spalvq 
skaicius nuolat dideja: sie gyvunai -
tai puiki medziaga tiek selekcininkams 
profesionalams, tiek megejams. jvairiq 
rusiq ziurkenq laikymo nelaisveje sqly
gos beveik nesiskiria, o del laikymo pa-
prastumo, draugisko charakterio, mie-
los isvaizdos ir jdomaus elgesio sie ma-
zyciai yra geidziami zaiiqjq kampeliq 
gyventojai. Nelaisveje ziurkenai isgyve-
na mazdaug tris metus. 
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Laikvmas 
Laikomi narvuose, aptrauktuose smulkiu metaliniu tinkleliu, arba akvariumu 
se. Juose butina jrengti namelj, geriausia - medinj. Puikus narvo uzpiidas - pj 
venos. Narvas dekoruojamas kerpiesomis, nedideliais kelmeiiais, sakomis - tc 
sukuriamas vaizdingas peizazas ir gyvunai turij kq diiinti dantis. Paprastai zii 
kenai kaip tuaietq issirenka tarn tikrq vietq - joje reikia keisti dalj uzpildo. Zk 
keno namelj reikia reguliariai tikrinti, nes sis gyvunelis turi jprotj kaupti mais 
atsargas, kurios gali sugesti. Ziurkenai - velklus gyvunai, jiems reikia daug juc 
ti, pavyzdziui, vaiksclotlpo jvairius lablrintus, Imituojancius urvellus. 

Elgesio ypatybes 
Ziurkenq aktyvumo metas - sutemos, dienq jie daugiausiai miega. Visas na 
joves, atsirandancias narve, gyvunai patikrina dantimis, todel zaislus reikia p 
rinktl atsarglai. Tai ryskus individualistai,jie puikiai gyvena po vienq. Nepaisa 
to, juos galima laikytl nedldelemis grupemis, ypac jelgu zveriukai supazlndin 
mijauno amziaus. Tuo tarpu suleistij vienq narvq suauguslus indlvidus nerek 
menduojama. 

Maitinimas 
Gamtoje ziurkenai daugiausiai maitinasi varpinials ir ankstiniais augalais. /1 
atsizvelge specialiq ziurkenams sklrtq pasarq, kurie daug kur parduodami, g 
mintojai. Jq sudetyje yra visi reikalingi vitaminai ir minerallnlai priedai. Joh 
budu negallma serti ziurkeno maistu nuo jusq stalo. O pridetl zailos zoles p, 
grudq ne tik galima, bet ir reikia. Geriausia naudoti namuose isaugintas an 
parduotuveje pirktas avizas. Ziurkenal laka retal, taclau vanduo girdykloje fi 
buti sviezias. Ziurkenams gali keltl pavojq snapuciai, gebenes Ir kaktusai.. 
siems gyvunams yra nuodlngi. 

Veisimas 
Ziurkenai lytiskai subrqsta keliq savaiciq amziaus. Taclau poruoti toklo jaw 
amziaus gyvunq negallma - optimaliausia poruoti puses metq amziaus zv 
rlukus. 

Kinijos ziurkenas Kempbelo ziurkenas 


