Τι πρέπει να γνωρίζετε πριν να αποφασίσετε να υιοθετήσετε σκύλο
Η κατοχή σκύλου απαιτεί και την ανάλογη ευθύνη. Ο σκύλος χρειάζεται αγάπη και φροντίδα τα
οποία συνεπάγονται χρόνο, αφοσίωση και κάποια έξοδα. Για αυτό εισηγούμαστε όπως πριν
αποφασίσετε να υιοθετήσετε σκύλο να αναλογιστείτε τα πιο κάτω:
1. Που θα διαβιεί ο σκύλος;
Ένας καλός εξωτερικός χώρος έχει τα πιο κάτω χαρακτηριστικά:
• είναι ευρύχωρος, ασφαλής και επιτρέπει άνετες κινήσεις στο ζώο
• έχει κατάλληλη στέγη για προστασία από βροχή και ήλιο
• έχει τη δυτική και βόρεια πλευρά του προστατευμένες από ρεύματα αέρος
• έχει πάτωμα από σκληρό υλικό για εύκολο πλύσιμο και καθάρισμα
• το πάτωμα έχει κλίση για διοχέτευση των νερών σε απορροφητικό λάκκο
• έχει κατάλληλα διαμορφωμένη «γωνιά» για ύπνο.
Αν ο σκύλος θα διαβιεί εντός του υποστατικού, βεβαιωθείτε ότι υπάρχει επαρκής χώρος για να
κινείται και κατάλληλα διαμορφωμένη «γωνιά» για ύπνο
2. Μένετε σε πολυκατοικία; Αν ναι τότε πρέπει να ρωτήσετε την διαχειριστική επιτροπή αν
επιτρέπονται τα κατοικίδια. Ακολούθως αναλογιστείτε αν στο διαμέρισμα υπάρχει επαρκής
χώρος για να κινείται ο σκύλος και κατάλληλα διαμορφωμένη «γωνιά» για ύπνο. Να θυμάστε
ότι σκύλοι σε μπαλκόνια και ταράτσες απαγορεύονται!
3. Ποιος θα αναλάβει την φροντίδα του σκύλου; Τα απολύτως απαραίτητα που χρειάζεται
ένας σκύλος είναι δύο φορές την ημέρα τάισμα και καθάρισμα, τουλάχιστον μισή ώρα την
ημέρα γύμναση (περίπατο ή παιχνίδι στην αυλή), μπάνιο κάθε μήνα και επίσκεψη στον
κτηνίατρο τουλάχιστο μια φορά τον χρόνο για εμβολιασμό και αποπαρασίτωση. Εισηγούμαστε
να εμπλέξετε όλη την οικογένεια στην διαδικασία αυτή και να καθορίσετε από πριν τις ευθύνες
του κάθε μέλους.
4. Ποιος θα αναλάβει τα έξοδα του σκύλου; Τα απολύτως απαραίτητα έξοδα που απαιτεί η
κατοχή σκύλου είναι αγορά τροφής, στείρωση, σήμανση με μικροπομπό και ετήσια άδεια
κατοχής από τον Δήμο, ετήσιος εμβολιασμός και αποπαρασίτωση. Κατά την διάρκεια ζωής του
σκύλου μπορεί να προκύψουν και έκτακτα έξοδα ιατρικής περίθαλψης.
5. Που θα αφήνετε τον σκύλο όταν θα φεύγετε για διακοπές; Κάτι που πρέπει να
αναλογιστείτε πολύ προσεκτικά. Θα τον παίρνετε μαζί, θα τον αφήνετε σε ξενοδοχείο σκύλων
(αρκετά δαπανηρό) ή θα τον φροντίζει κάποιος συγγενής ή φίλος; Να θυμάστε ότι ο σκύλος
θέλει καθημερινή φροντίδα και ότι μάλλον θα είναι δυστυχισμένος όταν λείπετε με αποτέλεσμα
να προκαλεί οχληρία.
6. Είναι κάποιο μέλος του στενού οικογενειακού και φιλικού περιβάλλοντος αλλεργικό
στους σκύλους; Αν ναι τότε ίσως πρέπει να αναθεωρήσετε την υιοθεσία. Μην φέρετε τον
εαυτό σας στην δύσκολη θέση να πρέπει να επιλέξει μεταξύ του συγγενή ή φίλου και του
σκύλου.
7. Έχετε ήδη άλλα κατοικίδια; Αν ναι τότε σκεφτείτε αν θα τα πάνε καλά με το νέο μέλος της
οικογένειας. Συνήθως οι γάτοι δεν τα πάνε καλά με τους σκύλους όπως επίσης ηλικιωμένα ζώα
ζηλεύουν και κουράζονται από την άφιξη ενός άλλου νεαρού.
8. Ζείτε σε ζωόφιλη γειτονιά; Ένα πράγμα που συχνά ξεχνάμε είναι ότι δεν ζούμε σε
απομόνωση άρα οι αποφάσεις μας επηρεάζουν αυτούς που ζουν γύρω μας. Συνεπώς
εισηγούμαστε όπως πριν αποφασίσετε να υιοθετήσετε σκύλο αναλογιστείτε αν αυτό θα
ενοχλήσει τους γείτονες σας. Μια καλή ιδέα είναι να τους εξηγήσετε τις προθέσεις σας εκ των
προτέρων και να τους διαβεβαιώσετε ότι ο σκύλος σας δεν θα προκαλεί οχληρία η
οποιαδήποτε ακαλαισθησία στην γειτονιά.

