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DOMÃ•CÃ• ZVÃ•Å˜E: PUBERÅ¤Ã•K
PondÄ›lÃ-, 17 zÃ¡Å™Ã- 2007

PuberÅ¥ák je domácí zvíÅ™e, které je velmi nároÄ•né na chov. Rozhodnete-li se chovat doma puberÅ¥áka, budete mu
muset vyhradit dostateÄ•ný prostor. Rozpínavost tÄ›chto Å¾ivoÄ•ichÅ¯, pokud jde o teritorium, totiÅ¾ spolu s vÄ›kem stoupá.
Chovatel se sám musí rozhodnout (dle úrovnÄ› vycviÄ•enosti svého zvíÅ™ete), které moÅ¾nosti dá pÅ™ednost. .
PuberÅ¥ák je zvíÅ™e náchylné k depresím. LéÄ•ba a pÅ™edcházení jeho depresím spoÄ•ívá v kupování znaÄ•kových o
obuvi, Å¾elatinových medvídkÅ¯ Haribo a poÄ•ítaÄ•ových her, aby se vá&scaron; mazlíÄ•ek nenudil. Komunikace s ním je závis
na úrovni dosaÅ¾ené pÅ™i výcviku (viz níÅ¾e, bod Denní reÅ¾im). Chovatel se musí nauÄ•it Å™eÄ• tÄ›la, aby byl schopen z t
pohybÅ¯ hlavou, pÅ™ípadnÄ› ramen, vyÄ•íst pÅ™ípadnou nesouhlasnou reakci Pozitivní reakce nedává chovaný puberÅ¥ák
v Å¾ádném pÅ™ípadÄ› najevo. Z na&scaron;ich zku&scaron;eností ov&scaron;em víme, Å¾e po cca 200 trhnutí ramenním
kloubem jiÅ¾ vÄ›t&scaron;ina chovatelÅ¯ ví, na Ä•em je.
DENNÍ REÅ½IM
PuberÅ¥áka je nutno podrobit komplexnímu výcviku. Od pÅ™írody je to tvor líný, který je schopen ve&scaron;kerou svou ene
vynaloÅ¾it na správné oddechování pÅ™i spánku, resp. na zmÄ›nu polohy na gauÄ•i z levého boku na pravý a naopak.
Výcvik sestává z výuky jednoduchých pÅ™íkazÅ¯, jako napÅ™íklad "Jdi do &scaron;koly", "Umyj si ty zuby", pÅ™ípadnÄ› "U
nádobí". NÄ›kteÅ™í puberÅ¥áci reagují na výcvik pÅ™íznivÄ› a po pár letech jsou schopni reagovat na cca 4 pÅ™íkazy z 20. Ji
puberÅ¥áci výcviku odolávají a osvojí si pÅ™íkaz pouze jeden. VÄ›t&scaron;inou jde o povel "Jdi se najíst", v men&scaron;í míÅ
"Jdi spát". KRMENÍ
PuberÅ¥ák je v&scaron;eÅ¾ravec, který obÄ•as pÅ™echází do fáze monoÅ¾ravce. Dle vÄ›deckých výzkumÅ¯ stráví puberÅ
má narozdíl od krávy toliko jeden Å¾aludek, jakoukoli potravu, která se momentálnÄ› nachází v dosahu.
Spásání
potravy probíhá celodennÄ›, prakticky nepÅ™eru&scaron;ovanÄ›. Ve fázi monoÅ¾ravé se v&scaron;ak mÅ¯Å¾e stát, Å¾e
puberÅ¥ák dlouhodobÄ› Å¾iví pouze jedním druhem potravy, napÅ™íklad tradiÄ•ními Ä•eskými brambÅ¯rky nebo hamburgery.
Ve&scaron;keré snahy ze strany chovatele o pÅ™ikrmování zdravou výÅ¾ivou pÅ™icházejí nazmar a je potÅ™eba se s touto
skuteÄ•ností smíÅ™it.
VÄ›t&scaron;ina puberÅ¥ákÅ¯ má po celou dobu chovu obzvlá&scaron;tÄ› vysokou spotÅ™ebu
prémiového krmiva, a proto je nutné, aby puberÅ¥áky chovali pouze chovatelé, kteÅ™í si to mohou finanÄ•nÄ› dovolit,
pÅ™ípadnÄ› mají moÅ¾nost úvÄ›ru Ä•i pÅ¯jÄ•ky.

KOMERÄŒNÍ VYUÅ½ITÍ A NÁVRATNOST INVESTIC
PuberÅ¥ák je domácí zvíÅ™e chované výhradnÄ› na ozdobu a nelze oÄ•ekávat, Å¾e z nÄ›j vydolujete jakoukoli Ä•innost gen
pÅ™ínos pro rodinu. Návratnost investic je dlouhodobá, nÄ›kdy trvá i deset let, neÅ¾ zjistíte, zda chovaný jedinec bude
schopen samostatného Å¾ivota. NÄ›kteÅ™í jedinci zÅ¯stávají u svých chovatelÅ¯ do pozdního vÄ›ku a znamenají pro nÄ›j nema
náklady. Proto by si kaÅ¾dý chovatel mÄ›l Å™ádnÄ› rozmyslet, neÅ¾ se do chovu vÅ¯bec pustí. V pÅ™ípadÄ›, Å¾e si není jist
radÄ›ji poÅ™ídit jiné domácí zvíÅ™e.
PÅ™ed chovem puberÅ¥ákÅ¯ jsou varováni zejména kardiaci a dal&scaron;í osoby, kt
&scaron;patnÄ› odolávají stresu. Na druhou stranu je nutno Å™íci, Å¾e Å¾ádné jiné domácí zvíÅ™e vám nepÅ™ilne tolik k srd
tom jsou puberÅ¥áci naprosto nenahraditelní. (pÄ›kný kousek internetové prózy ulovila a poslala hodná Sá&scaron;enka)
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