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ZWIERZĘTA DOMOWE
Adnotowane zestawienie bibliograficzne

w wyborze

Zwierzęta domowe
- zwierzęta trzymane przez człowieka w domu dla osobistej przyjemności lub dla towarzystwa.

WYDAWNICTWA ZWARTE
(Książki dostępne w Bibliotece Pedagogicznej w Piotrkowie Trybunalskim  i/lub jej Filiach)

ANTYCHOWICZ Jerzy : Choroby ryb akwariowych. - Warszawa : Państwowe Wydawnictwo Rolnicze i 
Leśne, 1990

Książka jest przeznaczona dla hodowców ryb akwariowych, a także lekarzy weterynarii. Zawiera 
informacje dotyczące środowiska wodnego, żywienia, rozpoznawania chorób i zapobiegania im 
oraz leczenia ryb.

BRUNNER David, STALL Sam : Kot : instrukcja obsługi : rozwiązywanie problemów technicznych 
oraz dożywotnia konserwacja / il. Paul Kepple, Jude Buffum ; przekł. Ewa Helińska. - Poznań : 
"Vesper", 2009

Książka jest poradnikiem adresowanym do właścicieli kotów. Poszczególne rozdziały poświęcono 
następującym zagadnieniom: przegląd ras kotów ; wskazówki dotyczące wyboru kota 
odpowiedniego do własnych możliwości i oczekiwań nabywcy ; przygotowanie domu na przyjęcie 
nowego mieszkańca ; interakcje kota z dziećmi, innymi kotami i psami ; szkolenie kotów ; 
żywienie i pielęgnacja ; stadia rozwoju kociaka, choroby i opieka weterynaryjna ; podróże z 
kotem ; odpowiedzi na często zadawane pytania dotyczących kocich zachowań.

BRUNNER David, STALL Sam : Pies : instrukcja obsługi : procedury operacyjne, wykrywanie i 
usuwanie usterek, wskazówki i rady zapewniające dożywotnią gwarancję / il. Paul Kepple, Jude 
Buffum ; przekł. Hanna de Broekere. - Poznań : "Vesper", 2009

Książka jest poradnikiem adresowanym zarówno do nowych jak i doświadczonych właścicieli 
czworonogów. Poszczególne rozdziały poświęcone są następującym zagadnieniom: przegląd ras 
psów, wskazówki odnośnie wyboru zwierzęcia odpowiedniego do możliwości i stylu życia nabywcy
; wskazówki pomagające bezpiecznie wprowadzić psa do domu i zapoznać go z mieszkającymi 
tam ludźmi oraz zwierzętami ; elementarne zagadnienia z dziedziny wzajemnych stosunków, 
takich jak odczytywanie psich zachowań, język ciała, preferencje dotyczące zabawy ; szkolenie 
psa ; zapotrzebowanie żywnościowe psa ; rady dotyczące higieny i dbałości o ciało psa ; stadia 
rozwoju szczeniaka, kastracja i sterylizacja ; zagrożenia dla zdrowia i opieka weterynaryjna ; 
najbardziej znane i najgroźniejsze choroby psów oraz zarys sposobów ich leczenia ; udział psów 
w zawodach i wystawach, reprodukcja, pies w podróży ; odpowiedzi na najczęściej zadawane 
pytania na temat dziwnych zachowań oraz chorób psów.

CHVAPIL Stanislav : Ptaki ozdobne / przeł. Barbara Bzowska-Zych ; ilustracje Libuše Knotkova [i in.]. - 
Warszawa : Państwowe Wydawnictwo Rolnicze i Leśne, 1985

Książka zawiera wskazówki i rady dotyczące hodowli ptaków ozdobnych, m. in. przygotowania 
pomieszczenia, zakupu i transportu ptaków, kwarantanny i aklimatyzacji, żywienia, higieny, 
chorób oraz opieki nad chorym ptakiem. a także barwne tablice wraz z opisem poszczególnych 

ptaków.

DAVIDSON Catherine : Koty domowe : pochodzenie, rasy, hodowla, opieka : ilustrowana 
encyklopedia / [tł. Magdalena Kulińska]. - Warszawa : "Buchmann", 2008
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FREY Hans : Moje akwarium / [przeł. z jęz. niem. Wiesław Wiśniewolski]. - Warszawa : "Sport i 
Turystyka", 1988

Książka jest rodzajem "elementarza akwarystycznego" prezentującego etapy urządzenia i 
pielęgnacji akwarium. Podaje również kilkadziesiąt propozycji zestawienia w nim roślin i ryb 
stosownie do ich wymogów termicznych oraz pochodzenia.

GRÜNBAUM, Ernst-günther : Żywienie psów i kotów / przekł. Danuta Mirska, Bronisław Mirski. - 
Warszawa : Państwowe Wydawnictwo Rolnicze i Leśne, 1988

Książka zawiera informacje dotyczące ogólnych podstaw żywienia psów i kotów, m. in. 
zapotrzebowania na energię, składniki pokarmowe, wodę, składniki mineralne i witaminy oraz 
praktyczne propozycje odnośnie żywienia szczeniąt i kociąt, dorosłych psów i kotów, starzejących 
się psów i kotów.

GUCWIŃSKA Hanna, GUCWIŃSKI Antoni : Zwierzęta w naszym domu / tekst Hanna i Antoni 
Gucwińscy ; il. Anna i Józef Tomczykowie. - Wyd. 2. - Wrocław : Wydawnictwo Dolnośląskie, cop. 1994

Bogato ilustrowana pozycja zawiera zwięzłe informacje dotyczące żywienia i opieki nad 
wybranymi zwierzętami domowymi, m.in.: złotą rybką, patyczakiem indyjskim, gekonem 
madagaskarskim, legwanem zielonym, żółwiem wodnym, żółwiem lądowym, papużką falistą, 
rozellą królewską, kakadu, araruaną, kanarkiem, różowcem, gwarkiem, kotem, psem, świnką 
morską, chomikiem syryjskim, królikiem karłowatym, szynszylem, szczurem.

HERRSCHER Rüdiger, THEILIG Harald : Rasy kotów / tł. z niem. Stefan Łukomski. - Warszawa : 
"Multico", 2002

Książka przeznaczona dla miłośników kotów, jest poradnikiem przydatnym zarówno dla 
zainteresowanego kotami nowicjusza, jak i dla fachowca. Zawiera m.in. szczegółowe opisy 
poszczególnych ras kotów, podstawowe zasady hodowli kotów, informacje z zakresu anatomii i 
ważniejszych chorób kotów.

HUSZCZ Mirosław : Nastolatki hodują rośliny i zwierzęta. - Warszawa : Państwowe Wydawnictwo 
Ekonomiczne, 1990

Książka w części dotyczącej zwierząt zawiera informacje z zakresu pielęgnacji, żywienia i opieki 
nad psami, kotami, świnką morską, szczurem białym, białymi myszkami, chomikiem syryjskim, 
kanarkiem, papużkami falistymi, papugami mówiącymi, przepiórką japońską, rybami 
akwariowymi, żółwiami, świerszczami, patyczakami.

JAKUBOWSKI Henryk, RING Jerzy : Ryby w akwarium. - Wyd. 5. - Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i 
Pedagogiczne, 1990

Książka jest poradnikiem dla początkujących akwarystów. Zawiera informacje dotyczące 
zakładania i wyposażenia akwarium, środowiska wodnego, roślin najczęściej stosowanych w 
akwariach, żywienia rybek, innych zwierząt w akwariach, chorób i leczenia ryb, krajowych i 
egzotycznych ryb najczęściej spotykanych w akwariach.

KATZ Jon : Wszystko, co usłyszałem od moich psów / przekł. Eleonora Karpuk. - Łódź : "Galaktyka", 
cop. 2009

Książka stanowi rodzaj przewodnika dla miłośników psów. Zawiera praktyczne rady oraz sposoby 
radzenia sobie z problemami związanymi z opieką i obcowaniem ze zwierzęciem. Opisane są w 
niej m.in. warunki życia, żywienie, metody szkolenia, socjalizacja zwierzęcia.

KOCH-KOSTERSITZ Manfred : 400 rad dla miłośników psów / przekł. z jęz. niem. Jan Grabowski. - 
Warszawa : Państwowe Wydawnictwo Rolnicze i Leśne, 1986

Książka zawiera rady dla właścicieli i miłośników psów dotyczące m. in. pielęgnacji, żywienia, 
wychowywania, tresury, opieki nad chorym psem.

KOŁODZIEJCZYK Bogdan : Akwarium od A do Z. - Rzeszów : "Prasa-Książka-Ruch", 1990
Pozycja zawiera informacje dotyczące budowy i urządzania akwarium oraz barwne tablice z 
ilustracjami i opisem ryb akwariowych.
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KONARSKA-SZUBSKA Aleksandra : Mój kot / fot. Jerzy Pawilno-Pacewicz. - Warszawa : Wydawnictwo 
Spółdzielcze, 1991

Książka zawiera m.in. opis ras kotów, który pomoże przyszłemu nabywcy dokonać wyboru kota 
odpowiadającego jego warunkom i oczekiwaniom oraz informacje dotyczące zachowania, 
żywienia, rozmnażania, kastracji i chorób kotów.

KRÄMER, EVA-MARIA : Rasy psów / tł. z niem. Ludmiła Parynow. - Wyd. rozsz. - Warszawa : "Multico", 
cop. 2003

Bogato ilustrowany leksykon jest interesującą lekturą dla miłośników psów. Przedstawia 
wszystkie zatwierdzone przez Międzynarodową Federację Kynologiczną (FCI) rasy psów oraz 100 
dodatkowych, nie mających jeszcze oficjalnej rejestracji. Zwięzłe opisy zawierają informację o 
pochodzeniu rasy, jej cechach charakteru i wyglądzie. Lektura pozycji pomoże potencjalnemu 
właścicielowi psa wybrać odpowiedniego towarzysza. 

KUREK Monika : Psy : [poradnik]. - Warszawa : "Skarbnica Wiedzy", 2005
Książka zawiera przegląd wybranych ras psów, w celu dokonania właściwego wyboru zwierzęcia 
do domu, z uwzględnieniem własnych możliwości i oczekiwań nabywcy, informacje dotyczące 
warunków mieszkaniowych, higieny, wychowywania młodego psa, podróży (samolotem, środkami
komunikacji publicznej, samochodem) z czworonogiem, wpływu zmian pór roku na stan 
biologiczny i hormonalny organizmu czworonoga, ciąży i porodu, kastracji, żywienia, troski o 
zdrowie, udzielania pierwszej pomocy, opieki w okresie starzenia się zwierzęcia.

MAZUREK Adam, MAZUREK Janina : Mieszkam i wypoczywam z psem : sport kynologiczny dla 
początkujących / Adam i Janina Mazurkowie. - Warszawa : Instytut Wydawniczy Związków 
Zawodowych, 1991. - (Rekreacja, Relaks, Rozrywka)

Poszczególne rozdziały książki dotyczą m. in. podstawowych wiadomości o pochodzeniu, biologii i 
chorobach psów, wyboru psa z uwzględnieniem własnych możliwości i oczekiwań nabywcy, 
żywienia, pielęgnacji i szkolenia psa, podróżowania z psem.

MCCONNELL Patricia : Z miłości do psa : jak rozumieć emocje twoje i twojego psa / przekł. 
Mirosław Redlicki. - Łódź : "Galaktyka", cop. 2009

Książka adresowana jest do osób, którym zależy na pogłębieniu relacji z własnym pupilem, na 
zrozumieniu jego zachowań i właściwym wychowywaniu. Autorka naukowe rozważania i 
praktyczne wskazówki poparła autentycznymi historiami.

NOWICKI Bolesław, PAWLINA Edward, DUBIEL Andrzej : Gołębie rasowe. - Warszawa : Powszechne 
Wydawnictwo Rolnicze i Leśne, cop. 2007

Niniejsza książka jest adresowana zarówno do hodowców o długim stażu, jak i do tych, którzy 
chcą rozpocząć hodowlę gołębi. Debiutanci znajdą w niej odpowiedzi na pytania: jak postępować 
w pracy hodowlanej, żeby osiągać dobre wyniki i jak uchronić się przed niepowodzeniami. Autorzy
omówili m. in. zagadnienia dotyczące zapoczątkowania hodowli gołębi, zachowania się, oswajania
i żywienia gołębi, wyposażenia i oświetlenia gołębnika Zawiera również opisy i barwne fotografie 
niektórych ras gołębi hodowanych w Polsce.

PASZKIEWICZ Hanna, PASZKIEWICZ Piotr : Persy, syjamy i dachowce. - Warszawa : "Alfa", 1990
Książka jest przeznaczona dla miłośników kotów. Zawiera informacje dotyczące miejsca kota w 
świecie zwierząt i kulturze, kocich obyczajów, kociego charakteru oraz praktyczne rady 
dotyczące, pielęgnacji, żywienia, chorób i opieki nad kotem w domu.

PAWLIK-POPIELARSKA Beata : Terapia z udziałem psa. - Gdańsk : "Via Medica", 2005
Książka zawiera m. in. rozdział poświęcony rozwojowi psychicznemu i zachowaniom psa, które 
mogą być cennymi wskazówkami w wychowywaniu psa.

PETROVICKÝ Ivan : Tropikalne ryby akwariowe / il. Ladislav Pros ; przeł. Jan Maciej Rembiszewski. - 
Warszawa : Państwowe Wydawnictwo Rolnicze i Leśne, 1985

Barwnie ilustrowana książka zawiera opisy wielu gatunków ryb tropikalnych, porady dotyczące 
urządzania akwarium, przygotowania wody do akwarium, składu i jakości wody, żywienia i 
rozmnażania ryb w akwariach oraz chorób ryb i ich źródeł.

3



ŚCIESIŃSKI Kazimierz : Pies - utrzymanie i hodowla. - Warszawa : Wydawnictwo Spółdzielcze, 1988
Książka zawiera m.in. informacje dotyczące wyboru psa z uwzględnieniem własnych możliwości i 
oczekiwania nabywcy, zaleceń, jakie powinien znać właściciel każdego psa, aby nie wchodzić w 
konflikt ze społeczeństwem, przygotowywania bud i legowisk, zasad racjonalnego żywienia psa, 
zabiegów pielęgnacyjnych, wychowu i pielęgnacji szczeniąt, objawów chorobowych u psa, 
objawów, zapobiegania i leczenia chorób zakaźnych i pasożytniczych, "mowy" psów czyli wzorców
zachowań psa.

ŚWINKA morska : wybór, utrzymanie, opieka, zachowanie, żywienie, hodowla, zdrowie, 
odmiany barwne/ [przekł. Aleksandra Maluta]. - Łódź : "Galaktyka", cop. 2009. - (Miłośnik Zwierząt)

ZUKAL Rudolf, RATAJ Karel : Ryby i rośliny akwariowe / il. Jiri Maly. - Warszawa : Państwowe 
Wydawnictwo Rolnicze i Leśne, 1973

Album zawiera ilustracje wraz z opisami roślin i ryb akwariowych oraz informacje dotyczące 
urządzania akwariów pokojowych, oświetlenia i ogrzewania akwarium, żywienia ryb akwariowych,
równowagi biologicznej akwarium.

WIĘCEJ TEMATYCZNYCH ZESTAWIEŃ BIBLIOGRAFICZNYCH
ZNAJDZIECIE PAŃSTWO W NASZYM INTERNETOWYM SERWISIE POD ADRESEM

http://www.pedagogiczna.edu.pl
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