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  Jak odnaleźć zaginionego psa?  
 

 

Poszukiwanie okolicy 

 Zacznij od poszukiwań w okolicy, aby nie była to 

chaotyczne bieganina najlepiej zaznacz na mapie twój 

domu i wyznacz okrąg o promieniu kilku kilometrów. 

Najpierw przemierzaj ścieżki, którymi zwykle chodzisz z 

psem a później dalsze okolice, kawałek po kawałku. 

Pamiętaj, że psy są najbardziej aktywne o świcie i o 

zmierzchu. Szukaj oczywiście kilka razy w ciągu całego 

dnia ale skup się przede wszystkim w tych dwóch 

przedziałach czasowych. 

 Jeśli szukasz psa pieszo zabierz ze sobą smycz i 

najsmaczniejsze dla twojego psa smakołyki jak suszona 

sardynki, pieczone mięso – to za czym twój pies szaleje. 

Jeśli twój pies ma jakąś ulubioną zabawkę to również ją 

zabierz, najlepiej jeśli jest to zabawka piszcząca bo może 

jak pies ją usłyszy i twoje przywołania to przybiegnie. 

Jeśli masz jeszcze jednego psa to weź to ze sobą może 

wywęszy swojego przyjaciela. 

 Idąc wołaj imię swojego psa, jedzenie trzymaj 

wystawione na działanie powietrza aby niósł się zapach. 

Zwracaj szczególną uwagę na takie miejsca jak krzaki, 

miejsca pod samochodami i inne miejsca w których psiak 

mógł się schować bo się wystraszył, jest ranny czy chciał 

się przespać.  Szukaj i pytaj ludzi czy nie widzieli psa w 

miejscach takich jak parki, może pobiegł za królikiem na 

pole, może do sąsiada, który ma psa 

 Jeśli poszukujesz psa samochodem to poproś o 

prowadzenie samochodu kogoś znajomego abyś sam mógł 

zająć się wypatrywaniem psiaka, wołaniem. Prowadząc 

samemu jedź powoli i się uważnie rozglądaj. Okna miej 

otwarte aby twój pies cię słyszał. Jeśli twój pies jest 

nauczony przywołania np. "Chcesz jechać?". To wołaj psa 

mówiąc najpierw jego imię a następnie znane dla niego 

wyrażenie, pamiętaj aby używać wesołego, szczęśliwego 

tonu jakiego normalnie używasz. Pamiętaj, że jeśli twój 

pies jest nauczony reagowania na dźwięk, 

zabawki,  gwizdka aby przybiec do ciebie to bez względu 

czy chodzisz pieszo czy jeździsz samochodem nawołując 

używaj imienia i dźwięku. 
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Zdjęcia psa 

 Poszukaj kilka ostatnich zdjęć twojego psa 

najlepiej jedno głowy i jedno całej sylwetki 

psa. Pokazuj je wszystkim spotkanym 

osobom. Jeśli pies ma szelki, obroże jakieś 

ubranko to informuj o tym. Pytaj czy ktoś 

widział twojego psa w określonej obroży i 

poinformuj jak mogą się z tobą skontaktować 

jeśli zobaczą psa. 

Powiadom sąsiadów 

 Pukaj do drzwi zaprzyjaźnionych sąsiadów  i 

wyjaśnij, że szukasz psa, zostaw ulotki. 

 Jeśli twój pies nie jest przyjazny w stosunku 

do ludzi, nie oczekuj, że ludzie spróbują 

nawiązać kontakt z psem.  Wówczas podaj im 

numer tel do siebie oraz do straży miejskiej, 

schroniska, policji którzy zajmą się złapaniem 

psa. 

 Jeśli twój pies jest przyjazny, poproś ludzi aby 

go nie ścigali, ale aby ustawili się bokiem do 

psa a najlepiej skulili się w pozycji bocznej do 

psa i delikatnie wesoło zawołali psiaka, 

szczęśliwym, wysokim głosem , takim aby 

zwabić psa. Jeśli jest możliwość zwabienia 

psa na teren, który mogą zamknąć jak ogród, 

mieszkanie to poproś ich o zwabienie tam spa 

i zamknięcie drzwi, bramy i następnie 

zadzwonienie do ciebie. Ludzie powinni 

również wiedzieć czy twój pies jest 

przyjazny  stosunku do innych psów i kotów 
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Ulotki 

 Zamieść w okolicy ulotki. Informacje powinny 

być napisane tak dużą czcionką aby były łatwe 

do odczytania przez przechodniów 

poruszających się w obu kierunkach. Pamiętaj o 

zawieszeniu ich na sygnalizatorach świetlnych, 

znakach gdzie zatrzymują się ludzie i kierowcy. 

 Widoczne powinno być słowo „NAGRODA” 

pozytywne nagrody działają również na ludzi. 

 Dobrze jest napisać, że pies „POTRZEBUJE 

LEKÓW” to może zniechęcić osoby, które będą 

chciały przywłaszczyć sobie psa na zasadzie 

„ZNALEZIONE NIE KRADZIONE”. Na dole 

strony umieść małe karteczki z numerem 

telefonu aby można było je odrywać bez 

zabierania całej ulotki. 

 Roznoś ulotki w gabinetach weterynaryjnych, 

klinikach ratunkowych, schroniskach, 

fundacjach, zakładach fryzjerskich, sklepach 

zoologicznych i innych firmach związanych ze 

zwierzętami, parkach dla psów. Postaraj się 

również powiesić je w supermarketach, na 

tablicach ogłoszeń. 

 Rozpowszechniaj ulotki lokalnym 

pracownikom pocztowym i dostawcom, 

ludziom, którzy codziennie objeżdżają twoją 

okolicę, oni mają największe szanse spotkania 

twojego psa. Daj ulotki dla dzieciom, które grają 

lub bawią się na ulicy i niech wiedzą, że jest za 

odnalezienia psa nagroda. Informuj okolicznych 

przechodniów, którzy mają psy ponieważ one 

mogą przyciągnąć twojego psa. Jeśli ludzi 

wykażą chęć przekazania ulotek innym osobom, 

kierowcom autobusów, taksówek, robotnikom 

drogowym to daj im więcej ulotek.  Daj 

każdemu, kto spędza czas w okolicy i chce 

pomóc. 
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Dalsze postępowanie 

 Powiadom lokalnych instruktorów szkolenia i 

groomerów, bo może zgłosi się do nich ktoś z 

twoim psem oczekując ich usług. 

 Informujcie policję, straż miejską, schroniska, 

fundacje zwłaszcza zajmujące się ratowaniem, 

szukaniem domów dla danych ras jeśli twój pies 

jest rasowy może do nich trafić. Nawet jeśli twój 

pies jest mieszańcem w typie danej rasy warto 

poinformować takie organizacje. 

 Rozpowszechniaj informacje o zaginięciu psa 

droga online. Publikuj zdjęcia z informacją o 

zaginięciu na Facebooku, Twitterze i innych 

portalach społecznościowych. 

 Umieść informację w rubrykach „zaginął pies” 

w lokalnych gazetach 

 Szukaj psa w schroniskach i fundacjach. 

Pamiętaj, że nie wystarczy zatelefonować do 

schroniska trzeba pojechać osobiście do 

schroniska ponieważ pracownik odbierający 

telefony może nie wiedzieć jakie są psy w 

obiekcie, twój pies może być nieprawidłowo 

oznaczony jak np. źle określona rasa, płeć , 

wiek. 

 Pamiętaj, aby w schronisku przeszukiwać 

wszystkie boksy, nawet te zarezerwowane dla 

płci przeciwnej, nie pomijaj części medycznej , 

lecznicy, szpitalu dla zwierząt ! Jeśli twój pies 

został np. potrącony przez samochód czy w jakiś 

inny sposób poszkodowany będzie w 

szpitalu. Pokazuj zdjęcie personelowi 

schroniska i lecznicy 

 Jeśli twój pies jest rasowy lub w typie danej rasy 

śledź strony internetowe grup zainteresowanych 

daną rasą, sprawdź też strony internetowe grup 

ratowniczych dla danej rasy. 

 Jeśli twój pies ma trackera GPS, użyj go. 
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