
Ez itt a kérdés… 

Nevezetesen: kutya vagy macska? Ez az a kérdés, amit már rengeteg ember feltett magában, 

akár többször is. Mindkettőnek megvannak a maga előnyei és hátrányai.  

Kezdjük a macskákkal. Dorombolnak (egyesek szerint ez nyugtató és stresszoldó hatású), 

nyávognak, ami mind szép és jó. Viszont előszeretettel mászkálnak olyan helyekre, ahova 

nem kellene, ezzel komoly károkat vagy akár sérülést is okozva. Legtöbbjük igen higgadt, 

elpihennek lakóhelyük bármelyik szegletében egészen estig. Akkor azonban jelentősen 

megváltozik a magatartásuk. Fel-alá rohangálnak, mindent széttiporva. Ez főképp a fiatalabb 

példányokra jellemző. Ezen felül elég kényesek, és ez igaz mindenre. Ők szabják meg, hogy 

mikor mi történhet körülöttük vagy velük. Ez érthető volna. Ám az ártatlan gazdi odatéved 

egy kis simogatásra szeretett cicusához, ő pedig ezt egy felettébb fájdalmas karmolással 

esetleg harapással viszonozza – nos, nem túl jó dolog.  

  

 

 

Szóval körültekintőnek kell lennünk azzal kapcsolatban, hogy kis kedvencünknek éppen 

mihez van kedve! Vannak azért pillanatok, amikor ő „fárad” oda egy kis simogatásra. A 

kölyök cicák rendkívül aranyosak. Hamar önállóvá válnak, nem igénylik az állandó törődést.  

Macskát tarthatunk lakásban, hiszen a kertes házból könnyen kiszökhet, aminek többnyire 

nincs túl jó vége.  



Na de ne feledkezzünk meg a világ másik közkedvelt háziállatáról, a kutyáról sem. Nagyon 

aranyosak, jóindulatúak és barátságosak, nem jellemző, hogy bántják a jószándékú embereket.  

A gondviselőjüket viszont felettébb kedvelik, ezt ki is fejezik azzal, hogy állandóan a 

gazdájuk körül mozognak. Igénylik az ember szeretetét, törődését, amely meghatározó az 

életükben. A normális körülmények között nevelt kutyák szelídebbek, kedvesebbek lesznek. 

Azonban a rendszeres fizikai-mentális bántalmazásnak kitett ebek könnyen agresszívvá és 

kiszámíthatatlanná válnak. Szerencsére ma már az olyan embereket, akik ilyet tesznek 

háziállatukkal, pénzbírsággal vagy akár elzárással büntetik. A megfelelő körülmények között 

való nevelés nagyon fontos. A kiskutyák meglehetősen időigényesek, sokat kell velük sétálni, 

mozogni, és minél nagyobb az állat, annál többet igényel mindebből.  

 

 

 

Kutyát azoknak érdemes tartani, akiknek van elég energiájuk és idejük foglalkozni velük. A 

mozgásigény kiváltható egy jó nagy udvarral, ahol kedvükre szaladgálhatnak a kedvencek.  

Az pedig, hogy ki, melyiket választja a kettő közül, sok mindentől függ. Legfontosabb a 

hozzáállás és a felelősségtudat. Tudnunk kell értük felelősséget vállalni, és odaadóan 

hozzájuk állni.  
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