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Agrā ve-
cumā pat-
v e r s m ē 
n o n ā k u s i 
trīs mēne-
šus veca 
k a ķ e n ī t e , 
kura kādam 
kļuva par 
apgrūtinā-
jumu. Viņa 
vēl nav ste-
rilizēta, jo ir 
par jaunu. 
Dzīvnieciņš ir ļoti aktīvs, rota-
ļīgs un draudzīgs.

Daiņa Kārkluvalka foto

Džubars 
ir aktīvs un 
enerģ i sks 
suns, taču 
viņa dzīves-
stāsts ir vi-
sai skumjš. 
Patversmē 
suņuks cil-
vēku nežēlī-
gās rīcības dēļ nonāca šovasar. 
Viņš ir lielisks sargsuns un uz-
ticams draugs.

Šī skais-
tā kaķenīte 
patversmē 
a t r o d a s 
tikai pā-
ris dienas. 
Dzīvnieciņš 
ir sešus mē-
nešus vecs 
un gaida 
g ā d ī g u s 
saimniekus, 
pie kuriem 
patverties. Kaķenīte spēj no-
mierināt un iedvest uzticību.

Dzīve ar pundurcūku ir grūta, taču jautra
Agrita Blumberga

Dzīvnieku patversmē «Ausma» 
saimniekus gaida neskaitāmi mā-
jas mīluļi, kuru dzīvesstāsts nav 
bijis no tiem vieglākajiem, taču 
kopā mēs varam paveikt daudz. 
Ja kādu iemeslu dēļ astaino 
draugu nav iespējams paņemt 
savā aizgādībā, tiem palīdzēt var 
arī, ziedojot barību un citas pir-
mās nepieciešamības preces.

Putnu suns Džeina uz pat
versmi tika atvests šī gada 
pavasarī un pašlaik ir jauna 
saimnieka meklējumos. Kucī-
ti nevar ņemt cilvēki, kuriem 
mājās vai kaimiņos ir mājput-
ni. Džeina ir divus gadus veca 
un būs lielisks medību suns.

Agrita Blumberga

Pasaulē aizvien 
lielāku popularitāti 
iemanto eksotiskais 
mājas mīlulis — pun-
durcūka. Lai cik dīvai-
ni pirmajā brīdī nelik-
tos, šie mājdzīvnieki ir 
ļoti apķērīgi un viegli 
pakļaujas dresūrai. 
Par to pārliecinā-
jāmies, ciemojoties 
Dombrovsku ģimenes 
mājās, kur savu ikdie-
nu aizvada pundurcū-
ka vārdā Nils.

«Stāsts par to, kā 
tiku pie Nila, ir diezgan 
smieklīgs. Kādu dienu 
kopā ar draugiem spēlē-
jām galda spēles un sā-
kām runāt par mājdzīvniekiem. Citi 
teica, ka vēlētos suni vai kaķi, taču es 
teicu, ka vēlos pundurcūku. Draugi 
brīdināja, lai gaidu uz dzimšanas die-
nu. Toreiz nodomāju, ka viņi joko, 
taču dzimšanas dienā draugi ieradās 
ar kasti, un mans pārsteigums tur jau 
sēdēja,» smejas Jānis Dombrovskis.
Šobrīd Nils Dombrovsku mājās
uzturas vairāk nekā pusgadu, un pie 
jaunajiem saimniekiem ir pieradis. 
13. maija vakarā, kad Jānis saņēma 
pundurcūku, tā bija trusīša izmērā, 
taču nu mājas mīlulis ir krietni paau-
dzies. Tā izcelsmes vieta ir Vjetnama 
un vidējais dzīves ilgums — no des-
mit līdz 15 gadiem.

«Es nekad nebūtu domājusi, ka 
pundurcūka ir tik līdzīga sunim. Tā 
iet saitītē, ir tīrīga un nokārtojas vai 
nu ārpusē, vai kastītē. Vienīgā atšķi-
rība, ka sunim vajag laiku, kad atpūs-
ties, bet pundurcūkai uzmanība ne-
pieciešama visu laiku,» skaidro Inga 
Dombrovska.

Talsos Nils uzturas tikai divus 
mēnešu — iepriekš viņš bija rīdzi-
nieks un dzīvoja lielā dzīvoklī, taču 
drīz vien kaimiņi sāka protestēt. 
«Šobrīd Nilam ir deviņi mēneši, un 
viņa vienīgā dzīves jēga ir ēšana. Pa-
mostoties viņš uzreiz brokasto, sāk 
runāties un rotaļāties. Kaimiņiem tas 
sāka traucēt, tādēļ nācās meklēt citas 
mājas. Kamēr Nils aprada ar jauno 
situāciju, viņš aizsargājās un izdalīja 
nepatīkamu smaku, taču nu tā vairs 
nav problēma. Agrāk, aizbraucot uz 
darbu, jautāju meitenēm, vai nesmir-
du pēc cūkkopējas,» smejas Inga.
Pundurcūku uzturēšanas
izmaksas nav lielas — tās pārtiek no 
tomātiem, gurķiem, burkāniem, ābo-
liem, bumbieriem, kabačiem un citām 
dabas veltēm. Vienu reizi nedēļā Inga 
Nilam pasniedz kartupeļus un reizi 
dienā pusi biezpiena paciņas. Pun-
durcūkas ēd visu, un tām ir tieksme 
pārēsties, tādēļ ēdienkartei rūpīgi 
jāseko līdzi. To ideālais svars ir no 
20 līdz 45 kilogramiem. Agrāk Inga 
mājas mīluli baroja trīs reizes dienā, 
taču šobrīd ir samazinājusi ēdienreižu 
skaitu. Tā kā viņas darbavieta atrodas 
Strazdē, saimniece Nilu pabaro no 
rīta un vakarā. «Virtuve ir Nila zona, 
un, ja kāds tajā ieiet, viņš domā, ka 
tūlīt kaut ko saņems. Šoruden bija 
baraviku gads — vedām uz mājām sē-
nes un skatījāmies, kā viņš reaģēs. No 
sākuma nekādas reakcijas nebija, bet 
tad iedevu pagaršot nelielu gabaliņu 
un spaini bez viņa ziņas mājā vairs 
nedrīkstēja ienest,» atceras Inga. Pa-

Mājas saimniece Inga kopā ar 12 ga-
dus veco pundurtrusi vārdā Pūķis.

Pundurcūkas ir miermīlīgi dzīvnieki un ar citiem mājas mīlu-
ļiem satiek labi.                                              Daiņa Kārkluvalka foto

13. maija vakarā, kad Jānis saņēma pundurcūku, tā bija trusī-
ša izmērā, taču nu mājas mīlulis ir krietni paaudzies.

staigā ārpus mājas Nils dodas divas 
reizes dienā — sētā āboli un bumbieri 
ir visgaršīgākie. Iecienīta barība ir arī 
gliemeži, taču pundurcūciņas lielā-
kais gardums ir ķirbis un siers. Siera 
gabaliņš ir delikatese, kuras dēļ Nils 
ir gatavs uz visu. Reiz viņa piedzīvoju-
si gadījumu, kad mājdzīvnieks izbēga 
un aizskrēja nezināmā virzienā, taču, 
tā kā katru reizi pēc pastaigas pie viņa 
gultas tiek nolikts siera gabaliņš, viņš 
galu galā atgriezās.
Jaunībā Ingai bijuši visdažādākie
dzīvnieki — viņa uzauga laukos, kur 
tika audzēti mājputni, nutrijas, fres
kas, buļļi, cūkas un aitas. «Mums ir 
bijuši kanārijputniņi, jūrascūkas un 

Vjetnamas 
pundurcūka:

 Mēdz būt melnas, baltas, 
melnbaltas, arī rūsganas;
 Tām ir īsas kājas un stāvas ausis;
 Augums no 35 līdz 45 centi-

metriem;
 Pundurcūkas aug lēni un 

maksimālos izmērus sasniedz 
tikai četru gadu vecumā;
 Minicūciņām aug arī ilkņi;
 Vidējais dzīves ilgums — des-

mit līdz 15 gadi;
 Pundurcūkas parasti baro ar 

graudaugu putrām, dārzeņiem 
un augļiem;
 Vienā metienā sivēnmātēm 

dzimst četri līdz 12 sivēni;
 To ideālais svars ir no 20 līdz 

45 kilogramiem. Ja diētu neie-
vēro, tās izaug krietni smagā-
kas (60 līdz 70 kilogrami);
 Jo pundurcūciņa ir mazāka, 

jo tā ir vērtīgāka;
 Pundurcūciņām ir izcila oža, ko 

citviet pasaulē likumsargi izmanto 
narkotisko vielu meklēšanai;
 Pundurcūkas ir apķērīgas, 

tādēļ labi pakļaujas dresūrai;
 Lai gan izskatās mazliet 

lempīgi, tās ir ļoti aktīvas un 
labprāt iesaistās rotaļās, pie-
mēram, skrien pēc saimnieka 
aizsviestā sprungulīša;
 Inteliģences attīstības ziņā 

tās ir ceturtās saprātīgākās 
būtnes tūlīt aiz cilvēkiem, pērti-
ķiem un delfīniem.

žurkas, taču tajā brīdī, kad man patei-
ca — cūka, es domāju, ka tālāk vairs 
nav kur iet. Šobrīd, kad Nils pie ma-
nis dzīvo jau divus mēnešus, domas ir 
mainījušās — dzīve ar viņu ir grūta, 
taču jautra. Viņam viss ir jāpagaršo 
un jāpamēģina. Tik sabiedrisku dzīv-
nieku vēl neesmu redzējusi. Viņš visu 
laiku runājas un izrāda mīlestību. Ja 
pundurcūciņai neviens nepievērš uz-
manību, viņa darīs visu, lai šo situā-
ciju mainītu. Šie dzīvnieciņi ir ļoti 
gudri, un viņiem ir laba atmiņa — lai 
pierastu pie jaunas smaržas, paiet 
aptuveni pusstunda. Nilam ir savs 
raksturs — ja viņš ir izdomājis kaut 
kur stāvēt, neviens viņu neizkustinās 
no vietas. Spēka viņam pietiek, es 
jau smejos — kad paliks slidens, viņš 
mani vilks pavadā pa sētu. Puiši, kuri 
Jānim uzdāvināja pundurcūku, at-
brauca ciemos un teica: «Es jūs neap-
skaužu — 15 gadus ar cūku dzīvot!»» 
smaidot noteic Inga.

Nesens viesis Dombrovsku
mājās ir 12 gadus vecais pundurtrusis 
vārdā Pūķis. Līdz šim to pieskatīja In-
gas meita, taču, tā kā viņa brīvdienās 
aizbrauca uz Londonu, rūpes par dzīv-
nieciņu tika uzticētas mammai. Pun-
durcūkas ir miermīlīgi dzīvnieki un ar 
citiem mājas mīluļiem satiek labi. «At-
vedot mājās pundurtrusi, sapratu, cik 
Nils patiesībā ir liels. Pūķis nedaudz 
baidās no Nila, bet kopumā viņi satiek 
labi. Es jau smejos — te drīz varēs tai-
sīt mini zooloģisko dārzu.

Cik saprotu, mēs pilsētā esam vie-
nīgie, kuriem ir pundurcūka. Aizejot 
uz zooveikalu, ir nācies piedzīvot da-
žādus kuriozus. Teicu pārdevējai, ka 
vēlos nopirkt cūkai gumijas rotaļlie-
tu, kas īpaši nečīkst un ko nevarētu 
sakost. Viņa man uzreiz piedāvāja 
nopirkt ratiņu, kas paredzēta kām-
jiem un jūrascūciņām. Smiedamās 
atbildēju, ka diez vai viņiem ir tik 
liels rats,» piedzīvotajā dalās Inga.


