
Альвина белән Аскар улиткалар асрыйлар

Әгәр өй питомецы улитка икән…Без күп кенә гаиләләрдә яраткан өй хайваннары
булуына күптән күнеккән инде. Ешрак бу мәчеләр, этләр, попугайлар... Кайчагында
сирәк һәм хәтта экзотик төрләре дә очрый, хәтта хамелеоннар һәм еланнар да бар. Ә
менә Рузаевканың мәктәбенең 5 класс укучысы Альвина белән 1 класс укучысы Аскар
Алыковлар улиткалар - әкәм-төкәм асрыйлар.
Соңгы вакытта өйдә улиткалар җитештерү трендка әверелә дип кыю рәвештә әйтергә
була.      Кайчагында кешенең өй хайванын алып килергә теләвеннән башлыйк, тик моңа
баналь аллергия, бигрәк тә йон яки каурыйга киртә була. Һәм монда әкәм-төкәмнәрнең
«йолдызлы сәгать»е җитә. Эш шунда ки, алар, лайладагы кайбер матдәләрнең
индивидуаль аллергия очракларыннан тыш, аллергия китереп чыгармый диярлек.
Өстәвенә, бу бөтенләй кызыксынучан һәм кызыклы нәрсәләр дә. Әкәм-төкәмнәр бик
тынычлар, тавыш чыгармыйлар. Үз вакытында җыештырганда, алардан ис булмый. Бу
йорт сөеклесен сайлаганда уңай пункт булып тора. Шул ук вакытта, алар песиләр яки
эткә караганда кызыклырак һәм, ничек кенә сәер тоелмасын, кеше белән дә аралашырга
мөмкин. 
Альвина шундый гадәти булмаган питомецлар табудан бер дә куркып тормый: «Аларны
карау бер дә авыр түгел. Көненә берничә тапкыр пульверизатордан су сиптерергә,
дымлылыгын күзәтеп торырга, шулай ук 25 градуска температураны сакларга кирәк.
Улитканы сырлы яшелчәләр, яшел салат белән даими ашатырга, җиләк-җимеш һәм
аксым белән тукландырырга кирәк, әмма аларга цитрус, әче җиләк-җимеш һәм яшелчә,
тоз һәм шикәр бирергә ярамый. Кайчагында, сый-хөрмәт итеп, мин аларга яшелчәле яки
җиләк-җимешле балалар пюресын ашатам. Әгәр теләсә кайсы шартларны бозсаң, улитка
йокыга китә. Теге яки бу төр улиткаларның килеп чыгуын да исәпкә алырга кирәк, чөнки
алар үзләренең «шәҗәрәсен» төрле климат поясларыннан була алалар; бу да туклану
рационына, шулай ук дымлы мохит һәм температура режимына игътибарлы булырга
чакыра».
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Хәзер Альвинаның берничә төрле улиткалары – каракалосы, фулика, ретики,африканские ахатиннар яши. Төгәлрәк итеп әйткәндә - 9 зур һәм 160 кечкенәәкәм-төкеме. Алар өчен йорт булып зур пластик контейнер, яхшы вентиляция һәм яраклыгрунт хезмәт итә. Алар бергә матур яшиләр һәм үзләрен бик яхшы хис итәләр.«Улитки беркайчан да диярлек тавышламыйлар. Хәер, алар да тавыш чыганагы булыргасәләтле», - дип сөйләде әңгәмәдәшем Аскар. Кайчагында төн уртасында аларныңтавышлары булуы турында көлеп сөйләде: шулай улиткалар ак ташны - аларга кирәклекальций чыганагы, кимергәндә тавыш чыгаралар, икән. «Шунысын да исәпкә алыргакирәк, улиткалар көндез күп йоклый, ә кичкә актив хәрәкәт эшчәнлеген башлый.Өстәвенә, алар кичке һәм төнге сәгатьләрдә генә ашыйлар», - дип аңлатты ул.Әлбәттә, улиткалар мәчеләр, попугай яки эт кебек аралашу ихтыяҗын кичерми. Шуңакүрә, аларны кулга сирәк алырга һәм бөтенләй алмаска кирәк, чөнки алар авырыйбашлыйлар. Шулай алар кеше белән «аралашырга» әзер түгел. Әкәм-төкәмнең кыяфәтематур. Әгәр дә озак вакытлар алар белән элемтәгә керсәң һәм аларны ашатсаң, алархуҗасы исенә ияләшәләр, хәтта аның кулында сәяхәт тә итә алалар, дип бер-берсенбүлдерә-бүлдерә сөйләделәр Альвина белән Аскар.«Алар кран астында салкынча су коенырга бик яраталар, күзләрен сузып, башын агыпторган су струясы астына куялар. Мин кулда тотарга, аларны күзәтергә яратам. Кулымаалам да, ул җылыда утыра һәм бу аларга ошый. Алар күз һәм башлары беләнкызыксынып селкетәләр, теләсә кайсы хәрәкәтләре вакытында алар мине көлдерәләр, –дип елмая Альвина.Улиткаларның хуҗасы булу өчен, һичшиксез, бик җаваплы кеше булырга, хәтта аларныңсабыр һәм күзәтүчән дусты булырга кирәк. Тик, балалар билгеләп үткәнчә, ул моны тора!  Наилә НАСЫРОВА
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