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Masz czas na codzienne spacery?

Jaki pies?

•

Pamiętaj, nie zawsze świeci słońce, a jesienią i zimą
budzik najczęściej dzwoni za głośno...

Nadal chcesz mieć psa? Przy wyborze weź pod uwagę
poniższe kwestie.

•

Pomimo tego, pies raz dziennie powinien wyjść
na dłuższy spacer. Wtedy załatwia swoje potrzeby,
rozładowuje energię i poznaje psie zapachy. A my
poznajemy psich sąsiadów i korzystamy z darmowej
rozrywki – spacerów.

Przygarnij bezdomniaka
Fundacja Przystanek Schronisko pomaga podopiecznym
Miejskiego Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt
w Katowicach. Naszym głównym celem jest znalezienie
stałych domów dla porzuconych i bezdomnych zwierząt,
które potrzebują pomocy człowieka.

Adoptuj psa

•

Pamiętaj, że pies to z jednej strony mnóstwo
niepowtarzalnych chwil, ale z drugiej także szereg
obowiązków i dodatkowe koszty. Decyzji o adopcji
nie podejmuje się pochopnie, pod wpływem emocji.
Dobrze wszystko przemyśl!

ABC adopcji

•

•

...czy dorosły pies?

•

•

Możesz spodziewać się ułożonego i statecznego
czworonoga, który nie wymaga tyle uwagi, co
szczeniak.

•

To pies z określonym charakterem, który wcześniej
lepiej poznać w trakcie wizyt w schronisku.

•

Powinieneś wiedzieć, że przygarnięcie dorosłego
psa wiąże się także z przygarnięciem jego
przyzwyczajeń. Także tych, które mogą być nieco
kłopotliwe.

Stałą pozycją w budżecie powinien być zakup
odpowiedniej karmy, której skład dostosowany jest
do wieku, wielkości i trybu życia psa.
Pies to także obowiązkowe, coroczne szczepienia
przeciw wściekliźnie i innym chorobom wirusowym.
To także koszty.
Dodatkowo, przeliczmy nasz budżet i upewnijmy się,
że będzie nas stać na opłacenie wizyt u weterynarza
i leki w wypadku choroby psiaka.

•

•
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Upewnijmy się, że nikt z domowników nie będzie
miał nic przeciwko nowemu lokatorowi. Jeszcze
lepiej, jeśli wśród domowników znajdziemy wsparcie
w przyszłym wychowaniu i pielęgnacji psa.

To ważne – nie zapominajmy, że pies nie znika
w wakacje, kiedy rozkłada nas choroba albo kiedy mamy
nadgodziny. Bądźmy pewni, że zawsze jest ktoś, kto nas
zastąpi i zaopiekuje się nim, wyjdzie na spacer i nakarmi.

Warto, żebyś wiedział, czy hodowla, z której
pochodzi pies, jest sprawdzona i zrzeszona w ZKwP
(Związek Kynologiczny w Polsce). Ludzie często
chcą kupować rasowe, ale tanie psy. A te w wielu
przypadkach pochodzą z niezarejestrowanych
pseudohodowli.
Adopcja psa z udokumentowanym pochodzeniem
pozwoli Ci sprawdzić, czy pies jest chory albo czy
chorował na coś w przeszłości. Znając rasę możesz
liczyć na rady hodowców, a dodatkowo wiesz jakiego
charakteru i usposobienia możesz się spodziewać.
Niektóre rasy mają skłonność do określonych
schorzeń, a opieka nad nimi może być bardziej
wymagająca.

A może kundelek?
•

A co na to rodzina?
•

Adopcja psa czy kota to decyzja na kilka, kilkanaście
lat. Zwierzę staje się częścią rodziny. Bierzemy za nie
całkowitą odpowiedzialność. I tak samo, jak w przypadku
innych członków rodziny, domowy zwierzak musi być
brany pod uwagę przy każdej życiowej decyzji – zmianie
miejsca zamieszkania, pracy, partnera, narodzinach dzieci,
a nawet wakacjach i wyjazdach. Nie tylko tych dłuższych.

Jeśli rodzina się wyżywi to i pies nie padnie.
To mit. Pamiętajmy, że ludzkie jedzenie – z solą
i przyprawami – nie nadaje się dla psów. A często
może im szkodzić.

w domu.

Rasowy, czyli z rodowodem

Nowe wydatki. To problem?
•

się z większym wysiłkiem i wymaga większej ilości
czasu. Szczeniak sam niczego się nie nauczy,
a na początku może też zostawiać po sobie ślady

•

Takie psiaki są zazwyczaj wolne od chorób
dziedzicznych. Są różnorodne i oryginalne, a pod
względem charakteru często cechują się tzw.
życiową mądrością.
Powinieneś wiedzieć, że adopcja kundelka
szczeniaczka nie daje Ci pełnego obrazu jego
przyszłego wyglądu, wielkości, siły czy charakteru.

Szczeniak...

otrzymują kupon i są zobligowani do przeprowadzenia
zabiegu.
•

Pamiętajmy, że wiele opinii dotyczących różnic
w temperamencie psów i suk opiera się na dużych
uogólnieniach i stereotypach. Dużą rolę odgrywa jego
pochodzenie, wychowanie i środowisko, w którym
przebywał.

Nowy w domu.
Pierwsze dni po adopcji
•

Przeprowadzka to dla psa spory stres. Pozwól mu
spokojnie zadomowić się w nowym miejscu. Nie
próbuj go szkolić pierwszego dnia po przybyciu.

•

Daj psu czas, żeby poznał i obwąchał każdy kąt.
W nowym legowisku dobrze jest umieścić koc
przesiąknięty zapachem psa.

•

Pierwsze spacery zawsze na smyczy, chyba że masz
ogrodzoną posesję. W innych przypadkach stosuj
zasadę ograniczonego zaufania i nie narażaj Twojego
pupila na przykład na potrącenie przez samochód
czy rower.

•

Pies zazwyczaj przyjmuje jeden do dwóch posiłków
na dobę, ale pamiętaj, że miskę z wodą powinien
mieć zawsze pełną.

•

Nie zapomnij o odrobaczaniu i odpchlaniu
psa. Pamiętaj też o całorocznej ochronie przed
pchłami, kleszczami i innymi pasożytami.
Przydadzą się
specjalistyczne
preparaty.

Pies
•

Samiec w domu to najczęściej wyraźny charakter
i potrzeba reprezentowania.

•

Psy są też zazwyczaj większe i silniejsze od suk. Ale
niemałe znaczenie odgrywa tu też rasa danego psa.

•

Pamiętaj, że wykastrowane psy mają znacznie
wyższy komfort psychiczny i większą zdolność
radzenia sobie np. z frustracją wynikającą
z zachowań powodowanych hormonami albo
obecnością suczek w czasie cieczki.

A może suczka?
•

Będzie bardziej otwarta, uległa i łatwiej poddająca
się szkoleniu. Jest duża szansa, że będzie także
mniejsza.
Suki z reguły są też bardziej zżyte z człowiekiem
i bardziej od niego zależne.

•

Przed młodym psiakiem nadzieja na długie życie.
Będziesz miał okazję wychować go od małego
i nauczyć pewnych zachowań.

•

•

Szczeniaki stosunkowo szybko przystosowują się
do nowych warunków.

Sterylizacja i kastracja

•

Musisz jednak pamiętać, że adopcja szczeniaka wiąże

•

Psy ze schroniska poddawane są obowiązkowej
sterylizacji/kastracji. Właściciele szczeniaków

Powinieneś pamiętać, że plusem kastracji – także
wśród psów przygarniętych z ulicy albo rasowych
– jest eliminacja ryzyka chorób układu rozrodczego
typu rak jąder czy ropomacicze.

Kociak czy dorosły?

i nieuciążliwego zapachu jest regularne sprzątanie
i wymiana żwirku, a także jego odpowiedni dobór.
Warto pamiętać, że koty często roznoszą go na
łapkach albo rozsypują przy zakopywaniu odchodów.

Trudno o jednoznaczną odpowiedź. Każda z opcji ma
swoje plusy i minusy.

Kociak
•

Daj kotu dom
Koty są bardzo wrażliwymi zwierzętami. Często zdarza
się, że utrata domu i właściciela są przyczyną ich śmierci.
Pamiętaj o tym!

Kociaki są rozkoszne, ale wymagają większego
zaangażowania i większych nakładów. Adopcję
kociego maleństwa można porównać do opieki
nad noworodkiem.

•

Trudno ocenić charakter małego kociaka. Nie wiemy,
czy trafi się nam przytulak, czy koci indywidualista.

•

Kociaki trzeba odrobaczyć, dwukrotnie
zaszczepić i po osiągnięciu odpowiedniego wieku
wysterylizować.

•

•

Małe kociaki są bardzo żywiołowe. Często chcą się
bawić, a przy okazji – pewnie niechcący – mogą
rozrabiać i powodować szkody. Powinniśmy być
przygotowani na to, że będziemy musieli poświęcać
im więcej swojego czasu i uwagi.
Warto wiedzieć, że kociaki i małe dzieci to nie jest
najbardziej zgrany duet. Dzieci swoją hałaśliwością
często zniechęcają do siebie kociaki. W takim
przypadku lepiej będzie, jeśli przygarniemy młodego
albo dorosłego kota.

Dorosły kot
•

•

Po pierwsze, w większości przypadków dorosłe koty
opuszczają schronisko zaszczepione
i wysterylizowane.
Po drugie, osoby opiekujące się kotem w schronisku
mogą poznać jego charakter i zachowania.
To pozwoli na lepsze dopasowanie kociego
temperamentu do naszych oczekiwań.

Przygotowanie do adopcji
Na samym początku sprawdź, czy nikt z Twojej rodziny
nie jest alergikiem.

•

Jeśli kochasz koty i decydujesz się na adopcję,
to czas, żeby dowiedzieć się więcej o ich pielęgnacji
i charakterze. Poszperaj w Internecie albo zajrzyj do
kocich czasopism.

•

Zabezpiecz okna. Pamiętaj, że wiele kotów traci
życie wypadając z niezabezpieczonych okien czy
balkonów.

•

Sprawdź, jakie masz kwiaty. Ważne, żebyś wiedział,
czy są bezpieczne dla kotów. Wiele z nich ulega
zatruciu, podgryzając niebezpieczne dla ich zdrowia
rośliny.

•

Kup transporter. Jest niezbędny do odebrania kota
ze schroniska i bardzo przydatny przy wizytach
u weterynarza, a także w podróżach.

•

Zadbaj o wyposażenie. Kup kuwetę, żwirek, drapak,
miski i kocie zabawki.
Przygotuj jedzenie odpowiednie dla Twojego kota.

•

Z kotem po jednym dachem
•

Koty to wspaniałe zwierzęta. Decydując się
jednak na kociego współlokatora, powinniśmy
wiedzieć o kilku rzeczach. To pozwoli nam uniknąć
późniejszych rozczarowań.

•

Sierść. Domowe koty tracą ją praktycznie cały rok.
Pomaga regularne czesanie, ale nie każdy kot to lubi.

•

Żwirek i kuweta. Kluczem w utrzymaniu czystości

•

Podrapane meble. Koty muszą drapać. Trudno
oszukać kocią naturę, ale nie zawsze ofiarą muszą
padać meble. Kota można nauczyć drapania
specjalnego drapaka.

•

Nocny tryb życia. Koty uwielbiają dokazywać nocą,
co może być dla nas nieco uciążliwe. Na szczęście,
większość kotów dość łatwo udaje się przestawić
na dzienny tryb życia. Należy pamiętać, żeby w dzień
zapewnić im odpowiednią porcję zabaw, a nocne
zaczepki po prostu ignorować.

Pierwsze chwile w nowym domu

•

Pamiętaj, że przed wprowadzką nowego kociego
lokatora, powinieneś upewnić się, że Twój kot ma
aktualne szczepienia.

Po przyjeździe pokaż mu jego kuwetę. Jeśli widzisz,
że sytuacja jest dla kota stresująca, zorganizuj
mu spokojne miejsce, w którym oswoi się z nową
rzeczywistością.

•

Na kilka pierwszych dni zamknij adoptowanego kota
w osobnym pomieszczeniu. To pomoże we
wzajemnym oswojeniu się kotów z zapachami.
Dodatkowo możesz podmienić kotom legowiska.

Nie narzucaj się nowemu lokatorowi. Jeśli kot będzie
unikał Twojej obecności, odpuść. Spróbuj się
do niego zbliżać, ale powoli. Siadaj blisko i mów
do niego spokojnie. To z pewnością pomoże mu się
z Tobą oswoić.

•

Po kilku dniach zapoznaj koty i obserwuj ich reakcje.
Kocie walki to rzadkość, ale dystans i syczenie są
standardem i nie powinieneś się nimi przejmować.

•

Czasem zdarza się, że kot rezydent może się
na Ciebie obrazić, nie pozwalać się głaskać
i mieć kiepski apetyt. Z reguły sytuacja normuje
się w przeciągu dwóch tygodni. Koty najczęściej
zaprzyjaźniają się, a w mniej optymistycznej wersji,
kulturalnie się tolerują i żyją obok siebie.

•

Wiele zależy od charakteru kota. Dla jednych to duży
stres, inne szybko czują się jak u siebie.

•

•

•

Zadbaj, żeby miał łatwy dostęp do wody, jedzenia
i kuwety. Przez kilka pierwszych dni jego apetyt
może być słabszy.

•

Pamiętaj, że jeśli po dwóch, trzech dniach
z jedzeniem nadal będzie kiepsko, trzeba będzie
poradzić się poprzedniego opiekuna albo udać się
z kotem do weterynarza.

•

Kot + Kot = Dokocenie

Zadbaj o to, żeby nie wydostał się na zewnątrz.
Nawet jeśli w przyszłości ma być kotem
wychodzącym. Może jeszcze nie wiedzieć, że to
jego nowy dom, do którego powinien wrócić.
A zdezorientowany sytuacją, może zginąć.

Kot to też odpowiedzialność finansowa. Pamiętaj, że
poza jednorazowymi wydatkami jak zakup transportera,
kuwety albo drapaków, posiadanie kota wiąże się ze
stałymi kosztami zakupu karmy i żwirku. Na uwadze
trzeba mieć też regularne wizyty u weterynarza,
odrobaczenia i kupno leków w przypadku choroby.
To dodatkowy wydatek, dlatego przeanalizuj swój budżet.

to sprawa wielkiej wagi
Zbieramy na bardzo potrzebny sprzęt do USG.
Dzięki niemu będziemy szybciej diagnozować
i szybciej leczyć naszych podopiecznych.
Zbiórka trwa. Dzięki Libero i Echo Investment
mamy już połowę kwoty. Drugą połowę zbieramy
na pomagam.pl/usgdlazwierzakow
Dołącz do akcji #PoMOCmaMOC
Każda złotówka ma znaczenie.
PS. Nie zapomnij udostępnić info o zbiórce na
Facebooku i Twitterze.
/przystanek.schronisko

