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Mange strande rundtom i verden er mennesketomme i disse uger, og det nyder havskildpadderne.
De stille strande giver nemlig havskildpadderne ro til at lægge æg. Kilde: The Guardian
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Ny tRend

En dyrlæge vurderer altid dyrenes helbred på internatet. Hvis de er syge
og dårlige afliver dyrlægen dem, så de ikke skal have det dårligt længere.
Det er kun de dyr, der er raske og kan få et godt liv, man kan købe.

Mange har fået kæledyr
under corona-krisen

Maya Molly:
Jeg synes, det er godt, at vi kan få et kæledyr og samtidig hjælpe med
at give et hjem til en kat, der ikke længere kunne bo derhjemme. Vi skulle
til en samtale på internatet, så de kunne være sikre på, at vi er en god
familie for katten. Det gik godt, og de var søde at snakke med.

Mere tid derhjemme og behov for noget at hygge sig med har gjort, at
mange familier har fået sig et kæledyr under corona-krisen. Børneavisen
har besøgt et dyreinternat og en familie, der har fået sig en kat.
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Hos Dyrenes Beskyttelse kommer kæledyrene
oftest fra hjem, hvor de ikke længere kan
blive boende, er blevet efterladt af deres
ejere, eller hvis de er løbet væk hjemmefra.
På internatet bliver dyrene tjekket af en
dyrlæge. Katte bliver mærket, registreret og
neutraliseret, så de ikke kan få killinger.

e

Næsten alle katte har behov for at kunne være
udenfor. Men det er vigtigt, at de bliver mærket
og registreret, i tilfælde af at de løber væk.

Man kan læse om kattenes væremåder og
baggrund på sedler på deres bur, så man
vælger en kat, der passer ind i ens familie.

Liva:
I starten skal vores kat gå med sele på,
når hun er ude. For hun kender ikke
området, så hun skal helst ikke løbe væk.

Jeg synes bare, det er
super, at vi har fået en kat.
Jeg er vildt glad for hende. Hun
er megasød. Nu har vi et dyr, vi
kan passe på. Og så er der altid
én, man kan tale med, når man
kommer hjem fra skole.

Rikke, internatleder:
Vi har ikke haft besøg af flere impulskøbere
end normalt. Dem sælger vi ikke til. Man skal
lave en aftale først. Man kan ikke være sikker
på, at man kan få lov til at få et dyr fra os. Vi
siger kun ja, hvis vi mener, at den nye ejer vil
være god for kæledyret og kan give det et nyt
og godt hjem.

Rikke, 48 år, internatleder
Katten har familien fået fra Dyrenes Beskyttelses internat i Roskilde. Her har
de mange forskellige dyr, men for tiden er der ikke så mange i burene.

Det er især katte, der indleveres på
Dyrenes Beskyttelses otte internater.
Sidste år kom næsten 1300 katte til
internatet i Roskilde, og i Odense var
det cirka 1800 katte.

Maya Molly, 9 år Mor Kathrine, 33 år Emily Rose, 11 år

Rikke, internatleder:
Vi har ikke mange dyr lige nu. Mange har
benyttet sig af den ekstra tid, vi har derhjemme, til at få et nyt medlem i familien.
Det er godt at have god tid sammen med
dyret i starten, så man kan vænne sig
til hinanden. Og dyret kan lære sine nye
omgivelser at kende. Det er lettest for
katte, kaniner og marsvin.

Liva, 7 år

• Det mest populære kæledyr er en
hund.
• Det næstmest populære kæledyr er
en kat.
KILDE: DYRENES BESKYTTELSE

Fra internaterne kan man både få helt unge
og også voksne katte. Denne kat er næsten 10
måneder. Hun er nysgerrig og løber rundt på
græsplænen. Hun hedder egentligt Lillepigen,
men skal have et nyt navn. Det kan være: Pearl,
May, Minnie, Rosie Buttercup eller Ruthie
Mayflower. Hvad synes du passer bedst?
Deltag i afstemningen her.

Tre spørgsmål, du
skal stille dig selv,
hvis du vil have et
kæledyr:
• Har jeg de fysiske rammer i
hjemmet, der passer til dyrets
behov?
• Har jeg tid til at passe
kæledyret ordentligt?

Hvad betyder det?
Mærket: En kat bliver mærket,
så man nemt kan finde dens
ejer, hvis den bliver væk og
fundet af fremmede, der ikke
kender den.

• 880.000 familier holder kæledyr i
Danmark.

sin nye familie. Den gemmer sig
Her er katten lige kommet til Kokkedal med
fra sin kattehule.
lidt og kigger forsigtigt op og miaver meget
“Hun skal lige vænne sig til at være hjemme
lidt genert,” siger Emily Rose.

hos os. Så hun kan godt være

• Har jeg også lyst til kæledyret
om tre, fem eller 10 år?

