
ZANIM POJAWI SIĘ PIES
O czym warto pomyśleć przed zaproszeniem

psa do swojego życia



Czy to odpowiedni moment na psa? 
Czy masz na niego fizyczną i emocjonalną przestrzeń? 
Czy masz wystarczające środki, by zapewnić psu utrzymanie?
Czy jesteś w stanie dokonać jak najlepszych dla siebie i ewentualnego psiego towarzysza
wyborów?

Życie z psem może być naprawdę fantastyczną przygodą. Bardzo chciałabym, żebyś
mogła_mógł jej doświadczyć - ale jednocześnie chcę, żebyś rozpoczęła_rozpoczął ją z
odpowiednim przygotowaniem. Dlatego oddaję w twoje ręce ten mały kwestionariusz. Mam
nadzieję, że odpowiadanie na pytania pomoże ci uporządkować twoje oczekiwania i
możliwości oraz zastanowić się:

Ta broszura wyrosła na dwóch uczuciach: głębokim podziwie dla psów i bezbrzeżnym
smutku nad losem wielu z nich. Nieudane adopcje, porzucenia, niedopasowanie,
nieporozumienia, frustracje, oddawanie psów u schyłku życia do schronisk, eutanazje
(nawet młodych osobników)... Wierzę, że większości z tych nierzadko tragicznych historii
udałoby się zapobiec, gdyby gdzieś na początku przygody z psem pojawiła się
ŚWIADOMOŚĆ. 

Świadomość, że psy to czujące, myślące, samostanowiące istoty.
Świadomość, że Polska jest hodowlanym koszmarem, a nasze wybory mają gigantyczne
znaczenie.
Świadomość, że zapraszamy do życia istotę, która może żyć kilkanaście lat, a jej dobrostan
będzie w pełni zależny od opiekuna (w dużej mierze także od jego funduszy).
Świadomość, że nasze oczekiwania wobec psa i rzeczywistość mogą znaleźć się na dwóch
różnych biegunach.
Świadomość, że ani opiekun, ani pies nie muszą być idealni.
Świadomość, że obowiązkiem człowieka jest dbałość o dobre zrozumienie psa, zaspokajanie
jego naturalnych potrzeb oraz zapewnienie mu poczucia bezpieczeństwa.
Świadomość, że są profesjonaliści, którzy mogą nam w tym wszystkim pomóc.

I w końcu - świadomość, że dzielenie życia z psem to przywilej, a nie obowiązek. 

A to dopiero początek.
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Jaki tryb życia prowadzisz? Czy dużo przebywasz poza domem? Masz jakieś dodatkowe
obowiązki poza pracą/nauką, którym musisz poświęcać wiele czasu?
Czy jesteś osobą aktywną fizycznie? 
Jakie masz oczekiwania wobec psa? 
Czy znasz charakterystykę rasy, która cię interesuje? 
Co najbardziej podoba ci się w danej rasie/typie psa?
Czy będziesz w stanie dopasować się do predyspozycji i potrzeb psa ujętych we wzorcu
rasy? 
Jak wyobrażasz sobie wasz wspólnie spędzany czas, typowy dzień? 
Czy będziesz w stanie pogodzić się z tym, że charakter czy predyspozycje psa nie będą
odpowiadały twoim wyobrażeniom? 
Czy decydując się na psa mieszanej rasy, znajdziesz w sobie ochotę i otwartość na
poznanie go, dopasowanie się do jego charakteru i potrzeb?
Czy stać cię na psa z dobrej, rzetelnej hodowli? 
Czy posiadasz lub masz ochotę zdobyć wiedzę pozwalającą na wybór odpowiedniej
hodowli*? 
Czy wiesz, jak działają pseudohodowle? 
Czy masz czas oraz środki na korzystanie z profesjonalnej pomocy i dalszą pracę z
psem gdyby okazało się, że zaniedbania hodowli/poprzednich opiekunów lub
historia/wcześniejsze doświadczenia psa tego wymagają? 
Czy znasz rzetelne fundacje zajmujące się typami psów, o których adopcji myślisz?
Czy pies wybranej przez ciebie rasy rasy dźwignie warunki, w jakich przyjdzie mu u
ciebie żyć? 

Zadanie sobie poniższych pytań może okazać się dla ciebie i twojego przyszłego psa
wspaniałym rozwiązaniem, wskazówką albo powodem do głębokiej refleksji. Może nawet
zaowocować zdrową decyzją o wciśnięciu pauzy w planie zaproszenia psa do swjoego życia
w tym momencie.
Nie spiesz się, czytaj pytania uważnie i zastanów się nad ich sensem.. Pozwól im osiąść,
wybrzmieć, wracaj do nich. Nie uciekaj od brutalnej szczerości w odpowiedziach, pomyśl o
tym, jak o solidnej inwestycji w dobrostan twój i twojego przyszłego psa.

DOPASOWANIE

*Porozmawiamy o tym w dalszej części
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Czy masz ochotę uczyć się psiego języka, aby móc się lepiej rozumieć i porozumiewać
ze swoim towarzyszem?
Czy zdajesz sobie sprawę z tego, że pies jest istotą społeczną i potrzebuje zdrowych
kontaktów z bliskimi sobie ludźmi oraz innymi (stabilnymi i zrównoważonymi) psami?
Czy rozumiesz, że pies jest istotą zdolną do odczuwania i wyrażania złożonych emocji?
Czy masz świadomość optymalnych warunków, w jakich powinien bytować pies oraz
tego, że długie godziny spędzane na łańcuchu, w kojcu czy samotnie na ogrodzie są dla
psa szkodliwe i niezgodne z prawem?
Czy masz ochotę poszerzać swoją wiedzę o psach?
Czy będziesz mieć czas i ochotę na przeprowadzanie zabiegów pielęgnacyjnych oraz
nauczenie psa spokojnego ich znoszenia? 
Czy znasz szkodliwość awersyjnych metod treningowych i fizycznego karania psa?
Jak wyobrażasz sobie spacery z psem?
Ile wyjść za potrzebą jesteś w stanie zapewnić dziennie psu?
Czy zdajesz sobie sprawę, że umiejętność „trzymania sików” przez długie godziny nie
jest dla psa zdrowa?
Czy masz świadomość, że nawet pies mieszkający w domu z ogrodem musi wyjść
przynajmniej raz dziennie na spacer?
Czy starczy ci cierpliwości na dłuższe postoje przy każdym krzaczku, jeśli zajdzie
potrzeba ich dokładnego obwąchiwania?
Czy jesteś w stanie wędrować zygzakiem, przedzierać się przez krzaki i eksplorować
świat po psiemu?
Czy wiesz, że pies ma swoje indywidualne zdolności i predyspozycje, a także potrzeby,
których zaniedbanie może prowadzić do frustracji i problemów behawioralnych? 
Czy masz ochotę na wspólne zabawy, eksploracje, ćwiczenia fizyczne i umysłowe?
Czy potrafisz rozpoznawać objawy psiego bólu, niedyspozycji?
Czy masz możliwość, żeby zabierać psa na choć jeden dłuższy spacer dziennie w
możliwe jak najspokojniejszych okolicznościach (las, łąka, wczesne, nieruchliwe
godziny)?
Czy warunki pogodowe takie jak deszcz, śnieg, zimno sprawiają, że niechętnie ruszasz
się z domu?
Czy znasz substancje, rośliny i składniki pokarmowe, które są szkodliwe dla psów ?
Jeśli myślisz o kolejnym psie w domu, czy wiesz, jak bezpiecznie wprowadzić go do
waszej grupki?
Co zrobisz, jeśli nowy psiak nie polubi się z psim rezydentem i nie będą się nawzajem
tolerować?

PSIE POTRZEBY 
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W przypadku rezydentów-seniorów, czy myślisz, że twój starszy pies poradzi sobie ze
szczeniakiem i jego ogromnymi pokładami energii? 
Czy wiesz, jak zadbać o sierść psa rasy, która ci się podoba? 

Czy masz energię i mnóstwo czasu dla szczeniaka? 
Czy masz cierpliwość do podgryzania, lizania, łapania w pyszczek nowości?
Czy jest to dla ciebie jasne, że szczeniak będzie siusiał i podgryzał, a podrostek mierzył
się z nastoletnimi zmianami, hormonami - i trzeba będzie pomóc im przejść te etapy?
Czy wiesz, jak wygląda nauka czystości i jak ją odpowiednio przeprowadzić? Czy starczy
ci cierpliwości i sił do bardzo częstego wychodzenia z maluchem z domu (nawet co
dwie godziny i każdorazowo po jedzeniu, piciu, pobudce, zabawie, ekscytacji)? 
Czy masz świadomość maleńkiej pojemności szczenięcego pęcherza (który może się
kształtować nawet do roku życia) oraz tego, że nie siusia ani nie robi kupy ze złośliwości
tylko z potrzeby (lub innych przyczyn np. zdrowotnych lub behawioralnych)? 
Czy poradzisz sobie z otoczeniem szczenięcia odpowiednią opieką, ochroną i
socjalizacją ze światem? 
Czy nie lepszym rozwiązaniem będzie dla ciebie dorosły pies?
Czy masz świadomość, że z małej słodkiej kuleczki psa dużej lub olbrzymiej rasy
wyrośnie gigantyczne psisko? A w przypadku kundelków niewiadomego pochodzenia
ich końcowy rozmiar to loteria?
Czy wiesz, że okres dojrzewania może być dla podrostka równie trudny, jak dla
ludzkiego nastolatka?

Czy naprawdę jesteś w stanie wygenerować kilka godzin dziennie dla psa (min. trzy)?
Czy masz świadomość, że pies może spędzić z tobą nawet kilkanaście lat?
Czy lubisz długie spacery?
Czy lubisz często wychodzić z domu?
Czy lubisz wcześnie wstawać lub będziesz w stanie się przestawić na poranne pobudki,,
jeśli pies będzie tego potrzebował?
Jak często i na jak długo wyjeżdżasz?
Jak długo pies będzie musiał przebywać sam w ciągu dnia?
Czy zapraszając do domu szczeniaka lub psiego seniora, będziesz mieć czas na
częstsze wyjścia za potrzebą?

SZCZENIĘTA I PODROSTKI

CZAS
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Czy myśląc o szczenięciu masz świadomość, że czeka was parę lat solidnej i cierpliwej
pracy nad socjalizacją, relacją, poznawaniem siebie, zasad, świata?
Czy masz czas na ćwiczenia z psem, konsultacje behawioralne i dalszą pracę, gdyby
tego wymagała sytuacja?

Czy stać cię na dobrej jakości karmę?
Czy wiesz, że tania karma jest uboga w składniki odżywcze i nie zapewni psu długiego,
zdrowego życia?
Czy masz świadomość kosztów podstawowej, niezbędnej pielęgnacji i leczenia (np.
szczepienia, ochrona przeciw pasożytom, badania kontrolne, kastracja/sterylizacja)?
Czy będziesz w stanie sprostać nieoczekiwanym wydatkom zdrowotnym? 
Czy będziesz w stanie zapewnić odpowiednią suplementację, stałe lub długotrwałe
leczenie?
Czy posiadasz odpowiednie fundusze na ewentualne konsultacje behawioralne czy
szkoleniowe?
Czy stać cię na opłacenie opieki nad psem (hotelik, petsitter) w razie wyjazdu, na który
nie możesz go ze sobą zabrać?
Czy zdajesz sobie sprawę z tego, że im większy pies, tym wyższe koszty jego utrzymania
(wyżywienie, leczenie, hotelowanie)?
Czy stać cię na porządnego groomera?
Czy będzie stać cię na zabiegi rehabilitacyjne czy psiego fizjoterapeutę, jeśli zajdzie taka
potrzeba?
Czy masz fundusze na psie akcesoria: smycz, obroża, szelki, miski, linki treningowe,
zabawki, legowisko, ręcznik, koc, akcesoria do samochodu (mata, szelki, klatka
transportowa itp.), przybory do pielęgnacji, dobrej jakości niezbędne preparaty, m.in.:
szampon, krople do oczu/uszu?

Czy masz wokół siebie co najmniej dwie osoby, które pomogą ci w razie awarii (nagły
wyjazd, choroba, szpital)?
Czy masz świadomość problemów jakie mogą (ale nie muszą!) wiązać się z
zachowaniem psa, np. lękliwość, lęk separacyjny, reaktywność, obrona zasobów,
znaczenie moczem, załatwianie potrzeb fizjologicznych w domu, zjadanie śmieci i
nieczystości, niszczenie, wokalizacja, zachowania agresywne, skakanie na ludzi i psy,
ciągnięcie na smyczy?

FINANSE

INNE, RÓWNIE WAŻNE
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Czy pies będzie mile widziany przez wszystkich domowników?
Czy ktoś z twoich najbliższych ma alergie na psa (sierść, ślina)?
Co stałoby się z psem, gdyby zmieniła się twoja sytuacja życiowa (zmiana miejsca
zamieszkania, wyjazd za granicę, zmiany w związku)?
Czy masz małe dzieci, których zachowania mogą być trudne dla psiaka (ruchliwość,
hałas, nieprzewidywalność)?
Adoptując szczeniaka do domu z małymi dziećmi, czy masz świadomość, że będzie to
kolejne maleństwo do wychowania? Czasem lepiej poczekać, aż dzieciaki podrosną :)
Jeśli nie masz obecnie dzieci, ale planujesz je mieć, co stanie się z psem, kiedy pojawi
się nowy mały domownik?
Czy masz czas i ochotę, aby pilnować dzieci przy psie, pomagać im zbudować fajną
relację, uczyć nawzajem szacunku i odpowiednich zachowań?
Czy masz spokojny kąt, gdzie pies będzie mógł spokojnie spać, odpoczywać i
relaksować się? 
Myśląc o psie dużej rasy: czy mieszkasz w domu/mieszkaniu w bloku, do którego
będzie w stanie o własnych siłach wejść, gdyby pogorszyła się kondycja jego łap
(schody, winda)?
Czy masz świadomość, że “pies w dom” to “piach-błoto-sierść-ślina w dom”? :)

Czy wiesz, że wiele powyższych problemów zdrowotnych i behawioralnych
można rozwiązać, korzystając z usług specjalistów?
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Zacznij od sprawdzenia, czy lokalne organizacje prozwierzęce i fundacje nie zgłaszają
zastrzeżeń wobec interesującego cię hodowcy. Czy były jakieś skargi? Czy
przeprowadzono interwencję - i z jakim skutkiem? 
Sprawdź opinie o hodowli w internecie: na forach, grupach na portalach
społecznościowych.
Poproś hodowcę o przedstawienie wyników badań rodziców (i dziadków z obu stron)
twojego wymarzonego szczeniaka przeprowadzonych pod kątem chorób
genetycznych.
Poproś o przedstawienie dokumentacji obecnego stanu zdrowia rodziców oraz
maluchów.
Zobacz szczenięta na żywo w ich miejscu zamieszkania, obserwuj, jak zachowują się w
stosunku do obcych (ciebie), swoich opiekunów, siebie nawzajem, jak reagują na
nowości.

Psy w naszych domach pochodzą zazwyczaj z zakupu (w hodowli lub, niestety,
pseudohodowli) albo z adopcji (z fundacji czy ze schroniska). Oczywiście ta druga opcja
wydaje się bardziej humanitarna, biorąc pod uwagę sytuację zwierząt w naszym kraju.
Niezależnie od tego, na którą się zdecydujesz, warto przemyśleć kilka istotnych kwestii. 

WYBÓR HODOWLI
Hodowlę musisz sprawdzić. Nieważne, czy zarejestrowana jest w ZKwP (Związku
Kynologicznym w Polsce), czy jednym z wielu „stowarzyszeń miłośników Burka i Azorka”.
Nieludzki i okrutny system pseudohodowli funkcjonuje, korzystając z luk prawnych, a
pseudohodowcy często podszywają się pod legalne jednostki. 

Być może w tym momencie buntujesz się i mruczysz: “Ale mi nie zależy na papierku!”.
Wiedz, że rodowód i inne “papierki” wydawane przez hodowców to nie tylko snobistyczny
wymysł - to także potwierdzenie, że twój pies urodził się w miejscu, gdzie zadbano o
potrzeby jego i jego matki. 

Jeśli nęci cię niższa cena zwierząt z pseudohodowli, cofnij się odrobinę do pytań o twoje
możliwości finansowe. Skoro teraz przyoszczędzisz, później wydasz więcej na specjalistów i
pomoc medyczną dla psa. Nie masz czasu na śledztwo w sprawie legalności hodowli? To
może później też zabraknie ci cierpliwości na opiekę nad psem?

No i przede wszystkim - nie wspieraj finansowo osób znęcających się nad
zwierzętami!

Przy wyborze hodowli: 

POCHODZENIE MA ZNACZENIE
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Poznaj rodziców szczeniąt. Jeśli nie masz możliwości zobaczyć na żywo obojga (np.
ojciec maluchów nie mieszka na miejscu), poproś o dłuższe filmiki. Obserwuj, jak
zachowują się rodzice psiaków wobec obcych, wobec szczeniąt i swoich opiekunów, czy
ich zachowanie jest spokojne, zrównoważone; czy wyglądają i poruszają się jak zdrowe
osobniki.
Zapoznaj się z warunkami, w jakich żyją WSZYSTKIE zwierzęta w danej
hodowli, sprawdź m.in. jak się zachowują, jak wyglądają, czy mają dostęp do wody,
miejsc spokojnego odpoczynku i zabawy, czy żyją z ludźmi w domu, czy w
odosobnieniu.
Zobacz czym i w jaki sposób karmione są szczenięta, czy nie jedzą zbyt łapczywie,
walczą o pokarm.
Zapytaj o spacery - jak często psy wychodzą (jeśli szczenięta wciąż są na kwarantannie,
to dopytaj o spacery rodziców). Zobacz smycze i sprzęt. Wybierz się z hodowcą na
wspólny spacer z psami. 
Zapytaj jak często pojawiają się mioty (i porównaj słowa hodowcy z informacjami w
internecie). 
Zapytaj o dziadków psów oraz o los psów, które przestają służyć jako reproduktorzy.
Zapytaj, jak wygląda praca nad socjalizacją i habituacją maluchów (i uciekaj, jeśli
hodowca zrobi wielkie oczy albo zacznie zmieniać temat) oraz jakie działania
powinienes_powinnaś wdrożyć w pierwszej kolejności..
Zapytaj hodowcę, co robi, jeśli z jakichś powodów szczeniak jest do niego zwracany
albo jeśli wypływa kwestia zatajonej (albo niewykrytej) choroby czy wady genetycznej. 
Przeczytaj uważnie umowę, poproś prawnika o sprawdzenie jej.
W miarę możliwości porozmawiaj z osobami, które mają psy z danej hodowli. 
Pamiętaj, że dobremu hodowcy będzie zależało na tym aby jego psy trafiały w jak
najlepsze ręce. Nie zdziw się więc, jeśli i ty zostaniesz solidnie przepytana_przepytany :)

POCHODZENIE MA ZNACZENIE

NIE DAJ SIĘ OSZUKAĆ!!
Dopytuj, sprawdzaj, nie wierz nigdy na słowo. Koszta leczenia czy naprawiania zaniedbań hodowcy
mogą mocno przewyższać cenę szczeniaka.

Nie kupuj „ostatniego szczeniaka z miotu” gdzieś na parkingu czy poza terenem hodowli. To
najczęściej nie jest „ostatni z miotu”, a ukrywanie warunków życiowych psa powinno uruchomić twoją
czujność i nieufność. 

Uważaj na hodowle, w których możesz kupić psy wielu różnych ras. 

Zawsze sprawdzaj warunki bytowe wszystkich zwierząt, nie tylko interesującego cię miotu. 
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Nie kieruj się emocjami. Jeśli nie masz odpowiedniej wiedzy i doświadczenia, nie
decyduj się na przygarnięcie najbardziej wycofanego i „najbiedniejszego” psa ze
schroniska. Takie jednostki najczęściej potrzebują pomocy bardzo kompetentnych
osób.
Nie oczekuj „wdzięczności” psa po adopcji. Pamiętaj, że jego życie drastycznie się
zmienia, być może po raz kolejny, i musi na nowo zbudować sobie poczucie
bezpieczeństwa i zaufania, poznać lepiej swoją nową rodzinę. 
Schronisko lub fundacja bardzo często opiera swój wstępny wybór domów na ankiecie,
wywiadzie czy wizytach przedadopcyjnych. Dzięki nim mogą zebrać podstawowe
informacje o tobie i twoim psim doświadczeniu lub zasugerować psa, który według nich
będzie najlepiej dopasowany do ciebie i twojego stylu życia. Nie wzbraniaj się przed
ankietami i trudnymi pytaniami, odpowiadaj szczerze. Pamiętaj, że osobom z fundacji
zależy na tym, aby pies trafił w dobre ręce i nie doznał już porzucenia czy kolejnej
utraty domu. 
Zadawaj możliwie jak najwięcej pytań dotyczących psa, który cię interesuje (np. jak trafił
do miejsca, w którym się znajduje, jaki jest jego stan zdrowia, czy przejawia niepokojące
zachowania). Uważaj na uniki czy niejasne odpowiedzi oraz nagłe zmiany tematu.
Jeśli nie masz wybranego psa, czasem lepszym rozwiązaniem może okazać się
poproszenie schroniska lub fundacji o dopasowanie jakiegoś zwierzaka do ciebie i
twoich możliwości. 
Sprawdź, czy schronisko ma wolontariuszy. Zdarza się, że takie osoby świetnie znają
upatrzonego przez ciebie psa i mogą dostarczyć ci cennych informacji. 
Poszukaj opinii o fundacji. Jeśli masz możliwość, zapytaj czy możesz liczyć na wsparcie
na start, np. porady behawioralne przed i po adopcji.
Poznaj psa. Wybierzcie się na kilka wspólnych spacerów, obserwuj jego zachowanie
wobec ciebie, mijanych osób i zwierząt. 

ADOPCJA 
Decydując się na adopcję psa, stoisz przed wyborem psa schroniskowego lub adoptowania
podopiecznego fundacji czy prywatnego domu tymczasowego. 
Wybór opcji powinien zależeć od twojej wiedzy, doświadczenia i ewentualnych chęci do
podjęcia koniecznej pracy z psem. Dużym plusem adopcji z fundacji, w których psy
przebywają w domach tymczasowych, jest to, że psiak najczęściej był już w miarę
sprawdzony w warunkach domowych (często w obecności innych zwierząt, ludzi, dzieci).
Pamiętaj jednak, że zachowanie psa u ciebie może się różnić i zmieniać z biegiem
czasu. W końcu trafia on w zupełnie nowe okoliczności. 
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Pamiętaj, że bezpieczniej jest założyć, że zachowanie adoptowanego psa będzie się
zmieniać. Będzie on też potrzebował czasu na oswojenie się z nowymi okolicznościami
życiowymi, nauczenie się nowych zasad, zbudowanie z tobą i członkami twojej rodziny
bezpiecznej relacji. 
Miej świadomość, że każdy pies jest inny, ma inne uwarunkowania genetyczne,
budowały go inne doświadczenia. Różni się on od innych charakterem, osobowością,
emocjonalnością itp. Twoim zadaniem jest możliwie jak najlepiej poznać swojego
podopiecznego i odpowiedzieć na jego indywidualne możliwości i potrzeby.

A MOŻE DOM TYMCZASOWY?
Masz wątpliwości, nie wiesz, czy podołasz opiece nad psem, jego stałej obecności w twoim
życiu? Potrzebujesz większego wsparcia? Nie masz obecnie funduszy na psiaka, ale
dysponujesz czasem i przestrzenią? Zastanów się nad zostaniem domem tymczasowym
dla jakiejś fajnej fundacji. Organizacja otoczy was nadzorem, będzie służyć poradą, zapewni
psiakowi wyżywienie oraz opiekę zdrowotną i behawioralną. Zapraszając psa do domu,
pomożesz także fundacji lepiej lepiej go poznać i sprawdzić w domowych, codziennych
okolicznościach. I, kto wie, może tak trafisz na swojego najlepszego psiego przyjaciela :)
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W tak krótkiej publikacji nie jest możliwy szczegółowy opis
wszystkich niuansów, sytuacji, zależności.

 
W razie wątpliwości czy kolejnych pytań, zachęcam do szukania

pomocy u sprawdzonych fachowców.



Zanim pojawi się pies.
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