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Broszura informacyjna o obowiązkach właścicieli psów i kotów

PIES

KOT

- regularne wyprowadzaj go na spacer niezależnie od
pogody (minimum dwa razy dziennie – pies musi
załatwić swoje potrzeby fizjologiczne, a także
zażywać ruchu. Ponadto wspólne spacery to
umacnianie więzi pomiędzy psem a człowiekiem)
- w przypadku szczeniaczka nie zostawiaj go samego
w domu na dłużej niż jest to konieczne (tj. nie
powinien być sam powyżej 8 godzin dziennie).
Ponadto podczas Twojej nieobecności pies powinien
mieć wyznaczone swoje miejsce w domu, w którym
będzie się czuł bezpieczny i w razie potrzeby się
załatwi
- nie karć psa za coś co zrobił podczas twojej nie
obecności w domu – nie da to żadnego efektu, bo pies
nie zrozumie za co został ukarany jeżeli nie następuje
to bezpośrednio po niepożądanym zachowaniu. Przez
karcenie należy rozumieć np. głośne krzyknięcie czy
tupnięcie
- daj psu coś do gryzienia i zabawy, aby szczególnie
pod Twoją nieobecność miał się czym zająć i nie
niszczył przedmiotów
- regularnie odwiedzaj weterynarza (co ile?) w celu
odrobaczenia,
odpchlenia,
odkleszczenia
i
obowiązkowych szczepień
- jeżeli pies posiada gęstą sierść przygotuj się na
częstsze sprzątanie
- pamiętaj, że psu musisz poświęcić uwagę, jesteś dla
niego najważniejszy i pies chce abyś był z niego
zadowolony!

- regularne sprzątaj kuwetę (jeśli będzie brudna kot
może załatwić się poza nią, ponieważ jest
zwierzęciem bardzo czystym)
- możesz zostawić kota samego nawet na cały dzień –
nie jest tak absorbujący jak pies ( o ile będzie miał
zapewnione pożywienie, wodę i kuwetę), chociaż
również może być po takim czasie stęskniony i
domagać się Twojej uwagi (zależy od charakteru)
- zapewnij kotu drapak (to bardzo ważne! – inaczej
Twoje meble mogą ulec zniszczeniu). Zadbaj też o to
aby drapak kojarzył się kotu jak najlepiej – np. z
zabawą, możesz też w celu zachęcenia kota do jego
używania rozsypać na nim kocimiętkę. Chwal kota
jeśli widzisz, że go używa
- zapewnij też kotu jakąś rozrywkę (zostaw mu
orzecha włoskiego jako piłeczkę do zabawy czy
karton z powycinanymi otworami) albo/i drugiego
kota do zabawy (wtedy jeszcze mniej odczuje Twoją
nieobecność w domu)
- kot w domu to sierść w domu – musisz zdawać sobie
z tego sprawę i być przygotowany na dużo częstsze
odkurzanie oraz szczotkowanie zwierzęcia
- jeżeli widzisz, że kot robi coś na co mu nie
pozwalasz natychmiast krzyknij ,,a psik” albo klaśnij
głośno w dłonie i krzyknij
- jeśli kot nie wychodzi na dwór odrobaczaj go
regularnie co 6 miesięcy, a jeśli jest wychodzący co 3
miesiące, a także odpchlij kota mniej więcej raz na 2-3
miesiące
- nie ma obowiązku szczepienia kotów, ale dla
bezpieczeństwa możesz go zaszczepić na wściekliznę
i najpopularniejsze kocie choroby, np. koci katar
- koty nie piją mleka krowiego, lecz po prostu wodę
(tzn. zazwyczaj lubią mleko, ale ich organizm nie
trawi laktozy i mają po nim biegunkę. Można od czasu
do czasu dać kotu jako przysmak specjalne mleko dla
kotów)
- kot może być wspaniałym, oddanym przyjacielem,
ale równie dobrze może być indywidualistą – musisz
po prostu przygarnąć kota o takim charakterze jaki Cię
interesuje!

Pamiętaj!

Pies i kot codziennie muszą mieć zapewniony pokarm (suchy, mokry bądź mieszany) oraz świeżą
wodę (ilość w zależności od potrzeb zwierzęcia).

1.

Zarówno psu i kotu musisz zapewnić opiekuna podczas Twojej nieobecności (np. wyjazd na weekend
czy wakacje)! Pies będzie szczęśliwy jeśli może wyjechać razem z Tobą o ile masz taką możliwość.

2.

Natomiast kotu lepiej zapewnić opiekuna w miejscu zamieszkania.

Decydując się na psa lub kota musisz liczyć się nie tylko z kosztami karmy, ale przede wszystkim
z kosztami wizyt weterynaryjnych (odrobaczanie, odpchlenie, odkleszczenie, szczepienia,
sterylizacja/kastracja).

3.

Decydując się na posiadanie zwierzęcia musisz wziąć za nie odpowiedzialność – nie kupuj zwierząt
od pseudohodowców – jest to zakazane prawnie (jest mnóstwo wspaniałych zwierząt do adopcji –
w T.O.Z. Włocławek, Fundacji Emir, Schronisku, w gabinetach weterynaryjnych ,,CHIRON” i ,,Trio-Vet”.

4.

Nie rozmnażaj zwierząt – porozmawiaj z weterynarzem o zabiegu sterylizacji/kastracji zwierzęcia. To
jednorazowy zabieg, a będziesz mieć spokojne sumienie, że Twoja sunia/Twoja kotka nie będzie miała
młodych, a pies czy kocurek nie przyczynia się do powiększania kociej/psiej populacji. Będziesz mieć również
z pewnością spokojniejsze zwierzę.

5.

Zwierzę to nie zabawka – nie ulegaj dziecku! To musi być przemyślana decyzja, bo to na Ciebie
spadnie większość obowiązków związanych z opieką nad zwierzęciem.

6.

Pamiętaj również, że w Polsce obowiązuje Ustawa o Ochronie Zwierząt z dnia 21 sierpnia 1997 r., gdzie
podstawowym obowiązkiem każdego opiekuna psa/kota jest zapewnienie mu właściwych warunków jego
bytowania, mówi o tym wyraźnie ustawa o ochronie zwierząt.
Pomieszczenia powinny być odpowiednio dostosowane, chronić zwierzęta przed zimnem, upałem, opadami
atmosferycznymi. Pies powinien mieć dostęp do światła dziennego oraz swobodę. Właściciel musi także zapewnić
mu karmę oraz stały dostęp do wody (art. 9 ust. 1 ).
Za przestępstwa znęcania się i nieuzasadnionego zabijania zwierząt grozi kara grzywny, ograniczenia wolności
albo pozbawienia wolności do lat trzech (art. 35)

