
 

 

PIES W TWOIM DOMU – WIEDZA W PIGUŁCE 
 

KARMIENIE 

 Nie wolno karmid/poid psa mlekiem na żadnym etapie jego życia! Jedynym wyjątkiem jest specjalny pokarm mleko zastępczy 

używany w przypadku, gdy adoptujemy bardzo małego szczeniaka (poniżej 6 tyg. życia). 

 Karm psa jak najczęściej, minimum 2 razy dziennie. Należy stosowad pokarm odpowiedni do wieku i kondycji psa. Nie powinno 

podawad się  psu czekolady, kości, resztek z obiadu, smażonego lub gotowanego w przyprawach jedzenia. 

 Przy zakupie karmy patrz na jej skład. Staraj się nie karmid pupila karmą, która ma zaledwie 4% mięsa. Wybieraj produkty wysoko 

mięsne i w miarę możliwości bez zbożowe. 

BEZPIECZEŃSTWO  

 Psy są z natury ciekawskie i uparcie dążą do wejścia w każdą dziurę i zbadanie każdego kąta. Dokładnie dostosuj mieszkanie przed 

przybyciem szczeniaka do domu. Schowaj kable, zabezpiecz komputer/sprzęt stojący na ziemi.  

 Podczas spacerów używaj smyczy i dobrze dopasowanej obroży lub szelek – jest to niezwykle ważne w pierwszych dniach po 

adopcji. Mimo spacerów zapoznawczych pies nie jest z Tobą związany i prawdopodobnie nie zareaguje na komendę czy nowe imię. 

Musisz wyczud psa i jego temperament - niektóre psy mają tendencję do ucieczek (w szczególności psy w typie myśliwskim) do 

kooca życia i nigdy nie powinno się ich spuszczad.  

 Wreszcie, weź pod uwagę wszelkie rośliny w domu i inne potencjalnie toksyczne substancje. Ciekawski pies może łatwo narazid się 

na zatrucie gryząc trującą roślinę lub liżąc kroplę niebezpiecznego płynu do czyszczenia. 

WYPOSAŻENIE 

 Dla psa przygotuj: miski na wodę i pokarm, legowisko, smycz, obrożę, szampon, szczotkę. 

 Jeżeli chcesz używad smyczy automatycznej (flexi) to nigdy nie używaj ich z obrożą, a wyłącznie z dobrze dopasowanymi szelkami. 

Dlaczego? Pociągnięcie i szarpnięcie smyczy automatycznej, a także nieustanne napięcie powoduje uszkodzenie mięśni szyi i w 

efekcie problemy z tchawicą lub układem oddechowym. 

 Przy doborze szelek najlepiej zdecyduj się na takie, które nie blokują ruchu łopatek podczas poruszania się. Zapytaj w sklepie 

zoologicznym o szelki typu guard lub walk-in/step-in. 

 Nie zapomnij o adresatce – koniecznie z numerem telefonu i informacją o imieniu psa. W przypadku spłoszenia i ucieczki, osoba 

która go znajdzie z pewnością się skontaktuje z właścicielem.  

 Nie używaj kolczatki. To narzędzie treningowe, opierające się na wywoływaniu bodźców bólowych i powinno stosowane wyłącznie 

przez profesjonalistów, a najlepiej wcale. Jeżeli pies ciągnie na smyczy – poczytaj o metodach pozytywnych szkolenia lub skorzystaj 

z pomocy z pomocy trenera. 

ZABAWKI 

 Przy psach niezwykle ważną kwestią są zabawki o różnej fakturze i wielkości. Psy uczą się świata również poprzez dotyk i smak. 

Zadbaj, by zabawki były bezpieczne dla psa – unikaj drobnych elementów i sznurków. 

 Nie kupuj zabawek, które imitują np. buty, ponieważ pies bez problemu pomyli je z Twoim obuwiem!  

 Pies powinien mied dostęp do kilku zabawek, jednak  warto częśd schowad i podmieniad z tymi, które  pieskowi już się opatrzą – w 

ten sposób pies, który zapomniał o zabawce, szybko wróci do zainteresowania nią.  

ZDROWIE  

 Szczepienia na choroby zakaźne należy powtórzyd po roku od daty szczepienia psa w schronisku, chyba że przy wydawaniu pieska 

otrzymasz inną informację. 

 Szczepienie na wściekliznę jest obowiązkowe i obowiązuje dla każdego psa, który ukooczył 3 miesiące. Szczepienie, zgodnie z 

polskim prawem, powtarzaj co roku. 

 Jeśli piesek po adopcji jest osowiały, nie ma apetytu, wymiotuje, ma biegunkę (luźna kupka kilka razy na dobę), kicha,  

ma wycieki z nosa lub oczu, ciągle się drapie, czy zachowuje się jakkolwiek niepokojąco – do 3dni po adopcji przysługuje  



 

 

ci darmowa wizyta u naszego lekarza wet. i darmowe leczenie (o ile będzie konieczne). W późniejszym terminie leczenie musisz 

podjąd u swojego lekarza wet. i na własny koszt. Zwierzak to żywe stworzenie, które czasami choruje, musisz byd 

 za nie odpowiedzialny i ponieśd koszt.  

 Nasz lekarz – Marek Olszewki, przyjmuje w schronisku w godz. 10.30-11.30 pon-pt, tel. do schroniska 32 2498452; 

 

POTENCJALNE PROBLEMY  

 Pierwsze chwile w domu są kluczowe przy zbudowaniu relacji opiekun-pies. Jeżeli masz możliwośd, weź kilka dni urlopu, aby 

pomóc psu odnaleźd się w Twoim domu.  

 Każde zachowanie wobec psa będzie miało przełożenie w przyszłym zachowaniu. Zastanów się przed adopcją, czy pies będzie mógł 

wchodzid na łóżko, do kuchni, jeśd ze stołu itd.  

 Koniecznie rozpocznij naukę zostawania samemu, nawet jeżeli w danym momencie pracujesz w domu. Brak nauki może 

spowodowad w przyszłości pojawienie się lęku separacyjnego (wycia, niszczenia itd. podczas nieobecności opiekuna). 

 Zapamiętaj, pies to zwierzak, nie jest zdolny do złośliwych zachowao. Cokolwiek zrobi - nie krzycz, nie bij, nie wkładaj jego pyszczka 

w odchody poza kuwetą. Jeżeli nie potrafisz sobie poradzid, a wg lekarza nie jest to problem zdrowotny, zawsze możesz zwrócid się 

do behawiorysty. 

 Pierwsze spacery w nowym otoczeniu są dla psa stresujące, zatem dostarczaj więc nowych bodźców powoli. Nie zabieraj psa od 

razu do centrum miasta, ponieważ może to przynieśd odwrotny skutek do oczekiwanego – wystraszony psiak może nauczyd się, że 

spacer jest źródłem stresu i odmawiad wychodzenia. 

 Coraz większą popularnością cieszy się akcja „żółta wstążka” przy obróżce lub smyczy, oznaczająca, że dany piesek potrzebuje 

trochę więcej przestrzeni i nie powinno się go zaczepiad czy do niego mówid, a mijane psy powinny byd trzymane blisko 

właściciela.  

URLOP  

 Pies uwielbia spędzad czas ze swoim człowiekiem, przy którym czuje się najlepiej. Poszukaj więc miejsc w których można nocowad 

z psem. Nie zapomnij o adresatce i książeczki zdrowia z ważnymi szczepieniami. Przy przekraczaniu granicy warto upewnid się co 

do formalności, jakie należy wykonad przed podróżą – konieczny może byd np. paszport. 

 Jeżeli nie masz wyjścia możesz skorzystad z opieki w psim hoteliku. Przed zostawieniem szczenięcia w takim miejscu dobrze 

sprawdź opinie oraz najlepiej udaj się na miejsce bez uprzedzenia i sprawdź warunki, w których będzie przebywał pies. Warto 

również wziąd pieska na wizytę asymilacyjną w hotelu. Taka wizyta powinna pomóc pieskowi w odnalezieniu się w nowym miejscu 

podczas nieobecności opiekuna. 

TOWARZYSTWO  

 Psiaki to zwierzaki towarzyskie i uwielbiają spędzad czas u boku opiekuna. Psy zostawiane same po parę godzin dziennie mogą byd 

źródłem wielu problemów. Jeżeli masz możliwośd po adopcji rozważ wzięcie urlopu, by powoli dostosowad pieska do panujących 

zasad i reguł w domu. 

 Jeżeli masz już pieska to koniecznie zapoznaj go z naszym podopiecznym przed adopcją. 

 Pies szybciej i sprawniej nauczy się od drugiego psa zasad. Dwa psiaki rzadziej też są głośne podczas nieobecności opiekuna czy 

cierpią na lęk separacyjny. Ważne jednak, żeby przed adopcją rozwiązad wszelkie problemy behawioralne ze swoim psiakiem, 

ponieważ tak samo szybko jak nowy pies nauczy się pozytywnych zachowao tak i negatywnych. 
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