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• Домашни любимци-така се наричат животните, които човек отглежда за 
компания или развлечение. Това понятие отделя домашните любимци от 
групата на домашни животни, опитомени от човека, за различни стопански 
цели, като получаване на продукция (месо, мляко, яйца, вълна), жива 
теглителна сила (кон, магаре, катър), спортни цели (куче за лов, куче за 
надбягване, кон за надбягване и др). Домашните любимци също могат да 
бъдат отглеждани със стопанска цел - за разплод, за участие в конкурси или 
филми и пр.Като говорим за домашни любимци определено най-често всеки 
човек се сеща на пръв поглед за най-разпространените такива-кучета и 
котки.Те се срещат почти във всеки дом и изобщо не е нещо ново за 
никого.За отглеждане на домашни любимци се изисква много положени 
усилия,труд,енергия,Домашните любимци карат човек да се чувства 
щастлив,карат го да бъде винаги добър,мил,всеотдаен и грижовен за 
тях.Повечето хора обичат такива домашни любимци,защото искат да се 
чувстват по-близко до природата.Тези два вида домашни обитатели-кучета и 
котки са различни и се изискват за тях различни грижи.Например кучетата 
трябва да се разкарват поне три пъти дневно,човек трябва да отделя минимум 
час и половина на ден свободно време,за да може да изведе навън домашния 
си любимец.Това изисква допълнително свободно време,което не всеки човек 
го има.Кучетата обаче се отблагодаряват на стопанина си-те се превръщат в 
негов верен приятел.За отглеждането на котка не се изисква чак толкова 
голямо свободно време,въпреки че за тях изискванията пак не са 
малки.Нужна е специална домашна тоалетна,която спестява времето на 
стопанина,изисква се също да се обърне нужното внимание на животното,да 
бъде винаги нахранено,чисто,изкъпано.Понякога се срещат и следните 
недостатъци:  

 

• Домашните любимци стават безкрайно скъпи същества за 

 

• собствениците, които имат нагласата да споделят несгодите, които изисква 
едно такова съжителство; 

 

• Домашните любимци следва да бъдат отглеждани и лекувани със същото 
старание, с което хората се грижат за себе си; 

 

• Домашните любимци могат да бъдат преносители на опасни за човешкото 
здраве болести и паразити; 

 



• Домашните любимци са източник на алергии за част от хората; 

 

• Домашните любимци, подобно на хората, могат да заболеят от психическо 
заболяване и да станат опасни за собствениците си; 

 

• Тъй като част от хората не понасят или се страхуват от кучета и котки, 
собственикът следва да отчита това и да не допуска неговият домашен 
любимец да досажда на други хора. 

Има хора,които обожават тези видове любимци,но те се оказват прекалено скъпи за 
тях и не могат да си позволят „лукса” да ги притежават.Има и хора,които поддържат 
и друго противоположно мнение,а именно,че тези любимци са вредители,не са 
подходящи за отглеждане в домашна среда,също,че те са мръсни,носят определена 
опасност за здравето на човека,че нанасят поразии на мебелите и рушат нормалния 
ред в дадена къща(апартамент).От моя лична гледна точка,понеже аз отглеждам в 
собствения си апартамент-домашна котка,мога да заява,че някои от тези неща са 
истина.Почти всички мои дрехи са опасани от дълги косми,постоянно се чисти из 
апартамента и постоянно става мръсно.Но също така съм и безкрайно щастлив,че 
отглеждам подобен вид любимец.Това ми носи вътрешно задоволство,че мога да 
помагам на такъв любимец.Купувам му скъпа храна,а именно-висококачествени 
гранули,купувам също пясък за неговата тоалетна.Веднъж в годината го водя на 
лекар за имунизация.Всичи тези по-горе изброени неща струват не малко пари,които 
не всеки човек може да си ги позволи.Гледането на домашни любимци е нещо като 
страст,срещат се хора,които не могат без тях.Носят ги със себе си навсякъде-на 
гости,на почивка,на екскурзия и т.н.За тези цели стопанинът купува подходяща 
клетка за пренос на съответния тип домашен любимец.Известните породи кучета 
това са-ротвайлер,доберман,каракачанка,пинчер,питбул,немска овчарка,чау-
чау,хъски,те са едни от най-разпространените.Известни порода котки-
персийка,сиамска,чинчила и др.Персийката и чинчилата спадат към дългокосместите 
видове котки,а сиамката към ориенталски тип котки. 



  

Ротвайлерът е порода куче,произходът му датира още от Римската империя. 
Използван е като домашно и овчарско куче. Според други родината му е Германия. 
По време на Първата и Втората световни войни е използван като стражево куче. В 
спокойно, неподвижно състояние набитата му фигура излъчва сила, ловкост и 
издръжливост. Средно едро, масивно куче, което се отличава със средно голяма 
глава, силно изразен стоп. Има здрава захапка и силен боен дух. Използва се като 
полицейско куче и като надежден и предан домашен пазач.Ротвайлерите са 
забранени в някои американски щати и европейски страни. 

 

 



Каракачанско куче(Българското овчарско куче) Това куче може да се отглежда като 
импозантен домашен любимец както в градска така и в селска среда. Възможно е и 
да бъде отглеждано за полицейско или да пази стадо във ферма и други. Не се 
препоръчва да се отглеждат в апартаменти.Може да се отглежда в широки дворове, с 
наличие на други животни, като котки например. Българското овчарско куче се 
движи бавно. Движенията са привидно тежки в не много широк тръс. Космената 
покривка е средно дълга до дълга. По лицевата част на главата тя е къса. При много 
от кучетата ушите също са с къс косъм. По-къси са космите в дорзалната част на 
предните крайници и в областта от подрамената до лапите. кучето е с преобладаващ 
комбиниран груб-здрав тип. Костната система е груба, здрава и масивна. 
Мускулатурата е добре развита и изразена. Кожата е дебела, плътно прилепнала по 
тялото, с леки провисвания в областта на шията. Видът му излъчва сила и внушава 
респект. 

  

Доберманът е единствената германска порода, която носи името на своя 
създател, Фридрих Луйс Доберман (02.01.1834 – 09.06.1894).Той развъждал 
животни от неговия приют, които били особено злобни.Тези кучета били 
ранния тип на Ротвайлера, смесен с типа на овчарката, които съществувал в 
"Тюринген" като черно куче с ръждиво червени подпали.Така той създал 
"своята порода" : не само бдителни, но и изключително работни охранителни 
и домашни кучета.Доберманът е със среден размер, мощно,мускулесто 
куче.Ушите му обикновено са щръкнали на горе, опашката му е къса и към 
краката цветът на козината се променя.Ръста на мъжки Доберман е 68-72 см 
и    
40-45 кг а женския е 63-68 см и 32-35 кг.Кафяво-черен цвят, кафяв, 
си.Доберманът е единствената порода куче, чиято насоченост е да бъде 
телохранител на своя стопанин.Пълен с енергия, весел и общителен той 
създава здрава връзка със своето човешко семейство и особено с “избрания” 
човек, който остава единствен за него за цял живот. 



 

 

Чау-чау е порода кучета. Родина на тази породата е Китай и Манджурия, където 
от хилядолетия са развъждани като примитивни кучета, използвани за лов и 
храна. Оттам е пренесена в Англия, където се оформила съвременната порода. 
Днес тази декоративна порода е много популярна из целия свят. Особеното на 
тази порода е тяхната завита към гърба опашка и лилав език. 



 

Немското овчарско куче е породата на големи по размер куче, което произхожда 
от Германия .Немска овчарка е сравнително нова порода кучета , с произход 
датиращи от 1899. Като част от Herding група , на немска овчарка е работно куче 
първоначално разработена за пастирството и охрана овце. Породата е наречена 
Deutscher Schäferhund от фон Stephanitz, буквално превод на "куче немска 
овчарка". Породата е наречена така, поради първоначалната си цел подпомагане 
на овчарите в пастирството и защита на овце. По това време всички други 
пастирството кучета в Германия са били посочени с това име, те по този начин 
стават известни като Altdeutsche Schäferhunde или стара немска овчарка кучета. 
Немски овчарки са голям размер куче, което обикновено са между 55 и 65 
сантиметра (22 и 26 в) в холката и тежи между 22 и 40 кг (49 и 88 кг). Идеалната 
височина е 63 сантиметра (25 в ), според стандартите киноложки клуб.Те имат 
куполна челото, дълъг нарязан муцуната площада и черен нос. Челюстите са 
силни, с ножична захапка подобни. Очите са средни и кафяво с жив, 
интелигентен и самоуверен вид. Ушите са големи и стоят изправени, отворена 
отпред и успоредни, но те често са изтеглена назад по време на движение. Те 
имат дълъг врат, който е повдигнат, когато развълнуван и намалява, когато се 
движат на по-бързи темпове. Опашката е пухкава и достига до скакателните 
стави . Немски овчарки са много активни кучета, и описани в породата 
стандарти, самоуверен.Породата се характеризира с желание за учене и желание 
да има цел. Овчарите са лоялен характер и облигации и с хора, които познават. 
Въпреки това, те могат да станат прекалено защитно на техните семейства и 
територия, особено ако не е социализирано правилно. 



 

Сибирско хъски 

Произход: САЩ, използване: впрегатно. Сибирското хъски е средно на ръст 
работно куче, бързо и пъргаво, със свободни и елегантни движения. Неговото 
средно компактно и добре окосмено тяло, щръкналите уши и опашката като четка 
подсказват северния му произход. Типичната му походка е плавна и привидно се 
движи без усилия. Изпълнява оригиналните си функции във впряга с голяма 



вещина, носейки лек товар със средна скорост на големи разстояния. Най-
важните характеристики на породата сибирско хъски са средният ръст, средно 
мощната костна система, добре балансираните пропорции, лекотата и свободата 
на движенията, подходящата козина, симпатичните глава и уши, правилно 
носената опашка и добрия характер. 

 

 

 

 

Питбул 

Тези кучета са прекрасни домашни любимци и винаги са отличавани със своята 
любов към децата. Поради високото ниво на агресивност към други кучета и 
мощната си физика те изискват собственик със здрава ръка, който да ги научи на 
подчинение. Използва ли се сила, то разбира, че може да направи същото, и 
тогава става опасно. Според ветеринарите питбулите са кучета, които имат висок 
морал и много силен и буен нрав. Това ги прави още по-опасни. Американският 
питбул е едно от кучетата, които се борят с противника си до смърт. Това се 
потвърждава и от неговата челюст, която като се затвори, може да бъде отворена 
само със здрав прът. Зъбите на тези кучета са два пъти по-здрави и остри от тези 
на всички останали четириноги. 

 



 

 

Пинчерът е темпераментно, енергично, смело и бдително куче, с развит интелект.  
Недоверчиво е към непознати хора, проявява агресивност към тях, поради което 
е превъзходен пазач. Отличава се с остър слух. Много се привързва, особено към 
децата, но най-често към един член от семейството. Външен Вид на Германския 
пинчер-Тази порода са средни на ръст и притежават здрава и атлетична 
структура на тялото. Ушите са високо поставени, изправени и леко прегънати в 
края. 
Космената покривка на Германския пинчер е къса, гъста, лъскава, плътно 
прилепнала към тялото. Окраската може да бъде едноцветна - в различни 
оттенъци на кафявото, и двуцветна - черна или кафява, с червеникавожълти 
петна; кафявочервеникава с по-светли петна.Тази порода произхожда от 
Германия и е била открита през 1880г. Породата била отглежданата както за 
ловуване, така и за пазачи. 

 



 

 

Булдог- Английският булдо́г е не особено голяма, но много силна порода кучета, 
отличаваща се с едра и къса муцуна, плосък и раздвоен нос и широка раздвоена 
горна устна, заради което се виждат горните зъби — резци. Козината е къса, 
права, плътно прилягаща към тялото. Перфектният булдог трябва да е със среден 
размер и гладка козина, с голямо, набито и ниско разположено тяло, с масивна 
глава със скосена лицева част, с широки рамене и здрави крака. Общото 
излъчване и стойката трябва да внушават значителна устойчивост, сила и мощ. 
Всичко това и здравите му крака са точно толкова важни и днес, както са били и 
за предшествениците му. Нравът на кучето трябва да бъде благ и уравновесен, 
непоколебим и смел, но в никакъв случай агресивен и яростен. Поведението му 
трябва да е миролюбиво и гордо. 

 



 

 

 Персийската котка е порода дългокосмести домашни котки, произхождащи от 
древна Персия, дн. Иран. В Европа започват да се отглеждат от 16-17 в. 
първоначално в Италия. Особен интерес предизвикват в Англия, където от 19 в. 
се извършват най-сериозните селекции по отношение на тази порода. 
Персийските котки са спокойни, любвеобилни, изпълнени с доверие към хората. 
Обикновено си избират един от членовете на семейството, когото истински 
боготворят и са му изцяло предани. Настоятелно искат да им се обърне внимание 
като стоят до стопанина си и го гледат в очите или го съпровождат от стая в стая. 
Добре се отнасят с деца и никога не отмъщават дори и за най-големите им 
пакости и тормоз. Лесно се адаптират към живот в апартаменти. 

 



  

 

Сиамската котка е порода домашна котка. Тя е една от първите точно 
разпознати породи ориенталски котки. Точният произход на породата е 
неизвестен, но се смята, че произхожда от югоизточна Азия, както и че е 
потомък на свещени котки в храмовете в Сиам (днешен Тайланд). Сиамските 
котки са умни, общителни, обичат да са сред хора и силно се привързват към 
тях. Тези котки са известни с голямата си игривост дори и като възрастни и 
със силното си мяукане, с което привличат вниманието към себе си, тъй като 
са много взискателни и имат нужда от ангажираността на стопаните си. Също 
така те са изключително паметливи и умеят да се отблагодаряват за всяка 
добра дума или жест на стопанина си. 



 

Сибирска котка 

Малко популярна,но много красива порода отличаваща се с спокоен 
характер,много подходящи за домашни любимци. Сибирската котка е порода 
среднодългокосместа домашна котка произхождаща от Сибир, Русия. 
Породата се е появила по естествен път и се отличава с доброто си здраве и 
приспособим характер. Излъчва сила и мощ, които са в контраст със 
симпатичната й муцунка. Цялото тяло оставя впечатление на закръгленост, 
което не се дължи на наднормено тегло, а на характерната й скелетна 
конструкция. Има дълга гъста козина, която не пропуска влага, и гъст 
подкосъм. Главата е с трапецовидна форма и закръглен контур, средна до 
голяма и хармонира добре с тялото. Големи, почти кръгли очи, чийто цвят 
може да бъде зелен, жълто-кафяв, оранжев. Ушите са средни до големи, 
закръглени по края и леко наклонени напред, желателно е да са със снопчета 
косми подобно на рисовете. Крайниците са със средна дължина, задните са 
малко по-дълги от предните. Лапите са големи, кръгли, със задължително 
окосмяване между пръстите. Опашката е дебела, с тъп връх, цилиндрична и 
изключително пухкава. Някои представители имат характерна грива. Зрелост 
достига сравнително бавно, едва към 5-годишна възраст, което е типично за 
по-големите породи котки и за тези, произлезли по естествен път. Много 
смели, горди и с чувство за собствено достойнство. Същевременно 
привързани към стопаните си, поддават се на обучение, когато се прави 
нежно и без насилване. Много любопитни, обичат да подражават. Като цяло 
котките от тази порода са спокойни и с благ характер. 

 



 

Норвежка горска котка-произхожда от одомашнената дива котка, обитаваща 
фиордите и северните норвежки гори. Нейните предци имали достатъчно 
дълга и гъста козина, за да понасят суровите условия на севера. За 
съхраняване на популацията тези котки са развили разнообразни качества - 
главно да са бързи и ловки ловци. За първи път червено-бяла норвежка 
горска котка била показана на изложба в Осло през 1938 г., но норвежките 
фелинолози повече се интересували и отделяли внимание на чуждоземните 
екзотични породи, отколкото на своята родна порода. Тялото е дълго, едро и 
гъвкаво, добре замускулено. Главата има триъгълна форма, носът е дълъг, с 
прав профил, без стоп. Има изразена брада. Ушите са дълги, високо 
поставени, с неголеми стърчащи косъмчета на върха (както при риса). Очите 
са големи, отворени и могат да бъдат различно оцветени, като цветът им 
трябва да съответства на окраската на козината. Крайниците са високи, като 
задните са по-дълги от предните. Опашката е дълга и рунтава. Космената 
покривка се състои от дълги, блестящи и непопиващи вода покривни косми, 
както и от гъсто плътно подкосмие. 

 

 



 

 

Бенгалската котка е порода домашна котка, хибрид между домашните 
представители на вида котка и дивата бенгалска котка. Първата успешна 
кръстоска е извършена в САЩ през 1963 г. На външен вид напомня малък 
леопард. Силно изразена грациозност и изящност на движенията. Средни до 
големи размери. Атлетично, издължено тяло. Козината е къса и копринено 
мека, петниста или мраморна. Дълга, дебела опашка, стесняваща се към края. 
Характерна особеност за тази порода е, че обичат водата, което е нетипично 
за котките. Силно се привързват към стопанина си и се стремят да участват 
активно в живота му и по всякакъв начин да му помагат. Игриви и енергични. 
Силно изявени лидерски качества. Тежко понасят затворени пространства, 
нуждаят се от повече движение. 

 



 

 

Европейска котка-наричана също келтска късокосместа котка е една от най-
старите породи котки, обитаващи Европа. Тази порода произхожда от Мала 
Азия и е пренесена в Европа с римските легиони. Първите открити писмени 
свидетелства за нея датират от 11 в. Породата е призната през 1983 г. 
Мускулесто и гъвкаво, пропорционално развито тяло със среден до голям ръст 
като разликата в размерите между мъжките и женските представители е 
значителна. Теглото обикновено варира между 4 и 7 кг. Широка, силна гръд и 
крайници, опашката е със средна дължина. Главата е кръгла, очите са 
овални, ушите - средноголеми. Къса и гъста козина, допускат се всички 
цветове на окраската с изключение на лилаво (много светлобежово с розов 
оттенък), шоколадово, канела. 
Жизнена, лесно адаптираща се, игрива, ласкава и обичлива, същевременно 
проявява независимост. Непретенциозна, обикновено с отлично здраве. 
Добър ловец на мишки и плъхове. 

 



 

 

Тайската котка е порода домашна котка, произхождаща от някогашния Сиам, 
дн. Тайланд. Тя е родствена на сиамската котка и изглежда така, както са 
изглеждали сиамките при пренасянето им в Европа, т.е. истинската т.нар. 
стара порода. Първите представители на тази порода са внесени в Европа 
през 1884 г., малко по-късно (ок. 1920) и в Америка и поради екзотичния си 
вид бързо си спечелват популярност. Започват да се извършват интензивни 
селекции, в резултат на които се стига до появата на днешната сиамска котка, 
която е с максимално издължено тяло, клиновидна глава, големи уши и дълги 
елегантни крайници. външният вид на тези котки напълно съответства на 
вида на сиамките в края на 19 в., когато пристигат в Европа. Те са със среден 
ръст, мускулесто, но елегантно телосложение, заоблена муцуна, неголеми 
уши и сини очи. Окраската е основно бяла (с възрастта постепенно потъмнява 
към слонова кост и даже до кафяво) и по-тъмни глава, крайници и опашка. 
Тайските котки са дълголетни - средната им продължителност на живот е 10-
14 г., но в много случаи доживяват дори до 20-28 г. 

 

Освен двата най-популярни домашни любимеца-кучета и котки,съществуват и 
други видове често срещани отглеждани животни в домашна среда като 
хамстери,папагали,домашни рибки в аквариуми,декоративни зайчета,гълъби. 



 

Хамстер 

Хамстерите са гризачи от подсемейство Хомякови. Подсемйството се състои от 
18 вида, класифицирани в шест или седем рода. Името „хамстер“ произлиза 
от германската дума hamster, която пък от своя страна идва от 
старогорнонемската дума hamustro, както и от староруската дума choměstorǔ. 
Хамстерите имат набито тяло, опашка много по-къса от тялото, имат малки 
покрити с козина уши, къси набити крака и дълги стъпала. Козината им е 
дебела и копринена на допир. Може да бъде дълга или къса, черна, сива, 
бяла, кафява, жълтеникаво-кафява, жълта, сапфирена или дори червена в 
завсимост от вида. Може да бъде и смесица от тези цветове. Хамстерите се 
смятатат за животни, които са активни в сумрачната част от денонощието, но 
понякога се смятат за нощни животни, защото са активни цяла нощ. Но не 
всички са активни цялата нощ, затова не може да се каже еднозначно. Всички 
хамстери са отлични копачи, правят дупки с един или повече изхода, с 
галерии свързани с камери (килии) за правене на гнезда, за криене на храна 
и други дейности. Хамстерите добиват полова зрялост по различно време в 
зависимост от вида си, от един месец до три месеца. Мъжките остават 
плодовите до края на живота си докато женските - не. Женските се разгонват 
на четири дни. Т Размножителният сезон е от Април до Октомври, ражда от 
два до три пъти от 1 до 13 малки. Бременността продължава от 16 до 23 дни. 
Най-познатият вид хамстери е златистия хамстер, този вид хамстери са 
популярни най-вече като домашни любимци. Другите хамстери, които се 
използват за домашни любимци са четирите вида "хамстери-
джуджета".Хамстера на Кампел е най-рапространен от четирите вида, 
наречени "руски джуджета"; това не е много вярно, защото повечето хамстери 
произхождат от Русия. 

 



 

Вълнистият папагал - е малък папагал, принадлежащ към триба на Платицерсини 
понякога смятано за подсемейство на Platycercinae. То е едиственият вид от 
австралийския род Melopsittacus и понякога e изолиран в самостоятелна триба — 
Melopsittacini, въпреки че вероятно е много свързан със земния папагал и 
неофемите.Вълнистият папагал обитава по-сухата част на Австралия и е преживял 
последните пет милиона години в пустинната част на този континент.Живее на ята в 
полупустинни и степни местности и предпочита участъци с редки дървета. 
Продължителността на живота му е около 15 години (в домашни условия, при 
правилно хранене и подходящи грижи). Обикновено водещите изследователи смятат, 
че вълнистият папагал е свързващотото звено между род неофеми и земен папагал, 
твърденията им се опират на начина на подреждане на перата при тези родове. 
Вълнистите папагали в тяхното естествено местообитание са дълги 18 см и тежат 30-
40 грама, имат светлозелено тяло (корем и трътка), гърбът им и покривните пера са 
на черни ивици (по-светлочерни при младите птици) и жълти „вълнички“. Челото и 
лицето са жълти при възрастните, а при младите птици има тъмни ивици около 
восковицата, които изчезват, когато папагалите си сменят оперението на 3-4-
месечна възраст. Вълнистите папагали в тяхното естествено местообитание са дълги 
18 см и тежат 30-40 грама, имат светлозелено тяло (корем и трътка), гърбът им и 
покривните пера са на черни ивици (по-светлочерни при младите птици) и жълти 
„вълнички“. Челото и лицето са жълти при възрастните, а при младите птици има 
тъмни ивици около восковицата, които изчезват, когато папагалите си сменят 
оперението на 3-4-месечна възраст. Вълнистите папагали в плен ядат основно сухи 
или покълнали семена, въпреки че в естествената си среда в Австралия ядат основно 
трева и семена. Зърнени култури : амарант, ечемик, лен, овес, див ориз. Зеленина и 
/ или плевели: главно; броколи и / или лист от карфиол, листа от зеле, листа от 
глухарче, листа от горчица. Плодове (без авокадо, което е отровно): всички видове 
ябълка, банан, всички ягодови сортове, всички цитрусови плодове, грозде, киви, 
манго, пъпеш, нектарина, папая, праскова, всички видове сливи, боровинки, нар, 
малини. Зеленчуци (без неготвени картофи, неготвен лук както и без всички гъби): 
цвекло, броколи, карфиол, моркови, краставици, всички сортове зеле, свежи 
марули, домати, ряпа, тиквички. Гранули специална формула за вълнисти папагали, 



за австралийски тревни папагали и / или малки папагали. Вълнистите папагали са 
един от двата вида папагали, които са изцяло питомни заедно с червенобузата 
неразделка. Широко известно е, че те са най-разпространените папагали като 
домашни любимци и може би най-разпространените кафезни птици. Вълнистите 
папагали са малки, но много активни и енергични птички. Абсолютният минимум за 
големина на клетка за един или два вълнисти папагала е 46 см дължина и 46 см 
височина. Въпреки това колкото е по-голяма клетката, толкова по-добре е за 
папагалите. Идеалната клетка е по-скоро дълга отколкото висока, защото те летят 
хоризонтално, а не вертикално; добра дължина е 76 см. Не бива да има по-голямо 
разстояние от 1.3 см между решетките на клетката..Вълнистите папагали са 
сравнително лесни са опитомяване и развъждане. Мъжките вълнисти папагали са 
сред петте папагала, които са най-добри имитатори на човешка реч. 

 

 

Домашният гълъб- е птица от семейство Гълъбови , произлизаща от Скалния гълъб. 
Тази птица е била опитомена от човека преди повече от 5000 години, за което 
свидетелстват открити надписи от Древен Египет и Месопотамия.По време на войни 
домашният гълъб често е бил използван за пренасяне на съобщения поради добре 
развитото си чувство за ориентация. В по-ново време нерядко е използван при 
лабораторни опити в биологията и медицината. 

 

 



 

Рибки в аквариум  

Трябва внимателно да се обърне внимание и на броя рибки,поставени в 
аквариума.Това се определя според големината на аквариума.След 
купуването на рибките и аквариума,е необходимо да се вземат-
термометър,нагревател,помпичка за въздух.Едно от важните изисквания е 
аквариумът да бъде поставен на сенчесто място,до което не достига слънчева 
светлина. Много важно е водата която изсипете в аквариума да престой поне 
12 часа преди в нея да пуснете свойте рибки. След като напълните аквариума 
е добре да изсипете вътре малко готварска сол, йодта от която помага за 
неутрализиране на хлора във водата.Всеки човек,решил да отглежда рибки в 
аквариум,трябва много внимателно да подбере кои видове рибки могат да 
съжителстват заедно. 

 



 

Домашното зайче е селекционирано в по-ново време. Днес малките домашни зайчета 
са едни от най-любимите дребни животинчета навсякъде по света. Мини-зайчето, 
още наричано зайче-джудже или домашно зайче става все по-популярен домашен 
любимец в България и може да се намери в много от зоомагазините в страната, на 
цени от порядъка на 30-40лв. То живее между 5 и 15 години, като най-често достига 
възраст под 10 години. Като цяло по-малките зайчета живеят по-кратко.  
Не изисква прекалени грижи. Достатъчно е да му обръщате внимание сутрин и 
вечер. Не вдига шум като кучетата и котките, поради което е подходящ домашен 
любимец и за апартамент. Клетката на зайчето трябва да бъде възможно по-голяма, 
поне 4 пъти по-голяма от него, а ако престоява затворено по-дълго време в нея би 
трябвало да е още по-голяма. Храната на зайчетата трябва да бъде свежа, а 
зелената храна по възможност с наситен зелен цвят. Задължително трябва да 
съдържа зелена трева (задължително изсъхнала) и зеленчуци, но може да се 
добавят и плодове. Тревата (сеното) е изключително важна за храносмилането на 
зайчето. Тя трябва да не съдържа твърди сухи сламки. Всекидневно е желателно 
зеленчуците който му се предлагат да са богати на витамин А. Добре е да се измиват 
и ако са съвсем пресни да престоят поне няколко часа, за да не му раздразнят 
стомаха.Зелената трева е жизнено важна за храносмилането на зайчето и може да 
съдържа: люцерна, детелина. Зеленчуците, най-подходящи за зайчето са: магданоз - 
пресен, тъмнозелен, броколи, целина. Подходящи плодове за зайчето са: пъпеши, 
сливи,круши. 

 

 

Като заключение на тази интересна тема,за мен най-важните неща за отглеждане на 
домашни любимци са:стопанинът да се грижи за тях както го прави за собствените 
си деца,да ги обича,винаги да е готов да им помогне,да отделя свободно време за 
игра с тях,да ги храни с качествена храна,да не пести усилия и пари за тях,защото 
тези любимци чувстват отвътре всичко това,което се прави за тях с любов и желание 
и по един или друг начин те се отблагодаряват към стопанина си със своята 
неизмерима вярност. 



В Пловдив и пловдивско се отглеждат всички тези любимци. Няма налична 
статистика за отглеждането им по вид, порода, брой. Отглеждат се още – костенурки 
(червенобузеста-водна), водни охлюви, щурци, паяци (тарантула), канарчета, 
скорци, морски свинчета, бели мишки, дори змии... 
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