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Komu polecam rasę Siberian Husky?
Jeśli lubisz psy o niezaleŜnym charakterze, nie chcesz się martwić, Ŝe Twój pies zaatakuje kogoś na
ulicy lub w domu, lubisz długie spacery, uprawianie sportu, jazdę na rowerze, sport zaprzęgowy lub
innego rodzaju zajęcia ruchowe, to Husky będzie dla Ciebie świetnym kompanem. Pamiętaj, Ŝe
decydując się na Husky musisz zapewnić mu moŜliwość wyładowania wielkiej energii jaką te psy
posiadają. U właściciela Husky mile widzianą cechą będzie nie zwracanie uwagi na ilość sierści
fruwającej po domu podczas okresu linienia pupila :) Miła rzecz dla leniwych jeśli chodzi o zabiegi
pielęgnacyjne - Husky nie trzeba strzyc ani trymować. Natomiast trzeba intensywnie czesać podczas
linienia.

Komu nie polecam rasy Husky?
Jeśli kochasz ład i porządek w domu, przeszkadza ci psia sierść w twoich butach, chcesz mieć psa
doskonale wyszkolonego, gotowego przybiec na kaŜde zawołanie, psa pilnującego lub obronnego nie
decyduj się na Husky. Jeśli nie masz moŜliwości zapewnić Twojemu psu długich spacerów,
wybiegania się, jeśli w Twoim domu nie ma nikogo przez wiele godzin równieŜ zrezygnuj z zakupu
Husky. Jeśli nie masz szczelnego i wysokiego ogrodzenia, a chcesz aby Twój pies przebywał w
ogródku, to Husky takŜe nie będzie dobrym wyborem.

Kompan spacerów i zabaw, czy krnąbrny i głupi pies? Miłość czy zniechęcenie?
KaŜda rasa ma określony charakter. I nie wierzmy hodowcom sprzedającym swoje szczenięta, którzy
mówią, Ŝe ich rasa jest taka sama jak kaŜda inna.
Jak moŜemy postrzegać Husky? Przedstawię dwa skrajne warianty postrzegania tej rasy.
Zacznijmy od superlatywów :) Husky jest psem dynamicznym o wielkiej energii, więc doskonałym
kompanem biegów, jazdy na rowerze, rolkach, nartach oraz pieszych wycieczek. Oczywiście takŜe
jest super zaprzęgowcem. Jeśli lubimy codzienne zajęcia ruchowe, to Husky jest wymarzonym psem
dla nas. Niektóre Husky (a nawet większość!) pięknie wyją – ten punkt naleŜy umieścić takŜe w
negatywach – gdyŜ nie kaŜdemu sąsiadowi podoba się wilk za ścianą/płotem . Ten kto kocha
niezaleŜność, doskonale zrozumie charakter Husky. Husky lubi czasem coś zdemolować. Jeśli nasze
meble i odzieŜ nie są dla nas najwaŜniejsze, to jakoś przeŜyjemy utratę butów, skarpet i pogryzioną
szafkę czy dywan. No i z zapałem będziemy opowiadać znajomym co nasz Husky zmalował. :)
Przyzwyczaimy się takŜe do tego, Ŝe nasz Husky na nieogrodzonym terenie będzie musiał chodzić na
smyczy. Ale co to dla nas? PrzecieŜ dobro psa jest waŜniejsze. TakŜe podwyŜszymy płot do 2,2
metra, Ŝeby nasze szczęście nie zwiało do świata pełnego przygód i róŜnych atrakcji. Jesteśmy
zachwyceni, Ŝe nasz pies jest łagodny i nie musimy się zastanawiać kogo dziś ugryzie. KaŜdy moŜe
do niego podejść i go pogłaskać. A to, Ŝe czasem lubi pozaczepiać inne psy nie bardzo nam
przeszkadza, bo trzymamy naszego Husky w ryzach i to my jesteśmy przewodnikiem w stadzie
człowiek-pies. Husky lubi polować na małe zwierzaczki ale jeśli będzie pod naszym stałym nadzorem,
zminimalizujemy liczbę "morderstw" naszego Husky do jak najmniejszej liczby. Godzimy się z
"wykopkami" w ogrodzie lub ogradzamy nasze piękne krzaki i ogródek warzywny płotem.
Teraz przejdźmy to gorszego wariantu. Husky kochają wszystkich ludzi, więc nie nadają się do
pilnowania domu ani jako pies obronny. Mordują z zapałem kury sąsiada, myszy, ptaszki, świnki
morskie i inne małe zwierzątka. Na dokładkę wykopują dziury pod naszymi najładniejszymi krzakami
w ogrodzie i zadeptują grządki. Husky, to uciekinierzy i wcale nie chcą chodzić przy nodze, tak jak
dobrze wychowanemu psu przystało. Wyją, pięknie i głośno.
Zanim kupimy Husky zastanówmy się, czy będzie on dla nas doskonałym kompanem do wycieczek i
zajęć ruchowych, czy stanie się dla nas "głupim" i krnąbrnym psem.
Wielu właścicieli Husky potwierdza teorię, Ŝe dostając od Ŝycia pierwszego Husky idziemy jedną z
dwóch dróg. Zakochamy się w tej rasie i okazuje się, Ŝe jeden Husky to za mało.:) Idąc drugą drogą
czujemy się rozŜaleni, Ŝe trafił się nam pies, który jest kulą u nogi i źródłem wszelkiego zła.
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Bardzo podobają mi się psy Husky i ich egzotyczne niebieskie oczy. Ale nie wiem, czy to
rasa odpowiednia dla mnie. Jak mogę się dowiedzieć jaką rasę powinienem wybrać dla siebie?
Husky ma piękne umaszczenie i wiele przedstawicieli tej rasy ma oryginalne niebieskie oczy. Ale, nie
kupujmy Husky aby pochwalić się sąsiadowi, Ŝe mamy psa o oryginalnych niebieskich oczach. Husky i
inne psy poza róŜnorodnym wyglądem zewnętrznym mają róŜniącą się od siebie naturę. Są psy o
podobnym wyglądzie i podobnej naturze, np. Siberian Husky i Alaskan Malamute. Ale są teŜ psy o
zupełnie innej urodzie - porównajmy na przykład Siberian Husky z Polskim Owczarkiem Nizinnym lub
Chińskim Grzywaczem. Są teŜ psy o bardzo roŜnym charakterze, np. Siberian Husky i Owczarek
Niemiecki. Ten pierwszy jest niezaleŜny i woli robić to na co ma ochotę, przywoływany do nogi często
długo się zastanawia, czy ma teraz ochotę wykonać to polecenie, czasem wykona, czasem ucieknie w
drugą stronę. Jest łagodny dla ludzi i nie nadaje się na psa pilnującego ani obronnego. Husky swój
teren pilnuje jedynie przed innymi psami i zwierzętami. :) Natomiast Owczarek Niemiecki jest psem
posłusznym, do nogi przybiega na kaŜdą komendę właściciela, nie jest tak łagodny dla wszystkich
ludzi jak Husky, ma bardzo rozwinięty instynkt pilnowania, nadaje się na psa obronnego. MoŜemy
zauwaŜyć jak bardzo róŜnią się psychicznie te dwie rasy.
Szukamy dla siebie psa. Co robić? Po pierwsze zastanówmy się czego oczekujemy od tego psa?
Jakie jego cechy nam odpowiadają. Np. chcemy psa pilnującego do pilnowania naszego domu, psa z
którym będziemy uprawiać agility lub flyball, psa do ciągnięcia zaprzęgu, psa łagodnego, itd.
Zastanówmy się takŜe jakie warunki moŜemy zapewnić naszemu psu, ile godzin nikogo nie ma w
domu i jak długo samotnie wytrzyma pies, którego sobie upatrzyliśmy i czy nasze mieszkanie
pomieści jeszcze jednego członka rodziny. Jeśli chcemy aby 10-cioletnie dziecko wychodziło z psem
na spacer, to nie bierzmy psa zaprzęgowego, psa o ogromnej sile, czy psa agresywnego, który będzie
na spacerze atakował ludzi i zwierzęta, a dziecko nie będzie temu mogło zapobiec. Jeśli nie lubimy
pielęgnacji psa, to nie bierzmy sznaucera, którego trzeba trymować, czy psa, który nie wyczesany
kołtuni się.
Przed zakupem szczenięcia zróbmy listę cech poŜądanych u "naszego" psa. A potem zabierzmy się
za szukanie odpowiedniej rasy dla siebie. A gdzie szukać? Źródłem informacji na ten temat są listy
dyskusyjne o psach, strony internetowe z informacjami o rasach, ksiąŜki. MoŜemy zadzwonić do
hodowców danej rasy, rozmawiać z właścicielami psów, odwiedzić wystawę psów lub inną imprezę,
na której spotkamy interesujące nas rasy, zawitać w pobliskim oddziale związku kynologicznego, itd.
To czy Husky będzie odpowiednią rasą dla Ciebie powinny Ci wyjaśnić pytania i odpowiedzi
umieszczone w dalszej części tej strony.

Chciałbym kupić szczenię Husky swojemu dziecku na urodziny. Czy powinienem?
Pies będzie odpowiednim prezentem dla dziecka pod warunkiem, Ŝe zaakceptujemy fakt, Ŝe jest on
głównie prezentem dla rodziców. :) To na nich spada cięŜar wychowania psa, wychodzenie na
spacery, karmienie i wizyty u weterynarza. Dotyczy to właściwie kaŜdej rasy.
Poza tym Husky jest psem bardzo silnym i dziesięciolatek nie jest w stanie wyprowadzać go na
spacer.

Chciałbym kupić psa rasy Husky. Planujemy w przyszłości dziecko. Jak moŜe
zareagować Husky, gdy w domu pojawi się noworodek?
Husky kocha wszystkich ludzi i małych i duŜych. Najprawdopodobniej pies nie zmieni zbytnio swojego
zachowania pod warunkiem, Ŝe właściciele nie zmienią stosunku do niego. Gdy w domu pojawia się
noworodek zazwyczaj cały dom staje na głowie, szczególnie gdy jest to pierwsze dziecko. Pies nadal
będzie członkiem naszego stada i nadal będzie potrzebował wybiegania się i zuŜycia energii. Nie
moŜemy go odstawić na bocznicę na czas aŜ dziecko dorośnie. Jeśli nie zapewnimy mu wybiegania
się, nasz Husky będzie jak wulkan energii, która nie ma ujścia. Ujście energii znajdzie w demolowaniu
mieszkania, przekopywaniu ogródka, itp. NiezaleŜnie od tego jaką rasę wybierzemy dla siebie, nie
zapominajmy o potrzebach psa, gdy pojawi się w domu niemowlę.
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Czy to prawda, Ŝe Husky nie lubią samotności?
Tak to prawda. Wiele Husky zostawianych samotnie w domu przez długi czas demoluje lub wyje z
nudów.

Czy to prawda, Ŝe Husky kocha wszystkich ludzi i nie nadaje się na psa pilnującego i
obronnego?
Husky jest psem łagodnym w stosunku do ludzi. Normalny psychicznie Husky "kocha" wszystkich
ludzi, jest miły dla kaŜdego, a złodzieja w swoim domu powita z radością. :) Husky nie da się
wyszkolić na psa obronnego, jest zbyt łagodny i zbytnio "zakochany" w ludziach.

Czy to prawda, Ŝe psom rasy Husky naleŜy zapewnić wybieganie się?
Husky jest rasą przez wieki specjalizowaną do ciągnięcia zaprzęgów. Hodowla w warunkach
pierwotnych była tak kierowana, Ŝe wybierano do hodowli psy z chęcią ciągnięcia. Husky moŜna
nazwać rasą "wysokoenergetyczną", więc musimy mu zapewnić ruch aby ta energia miała swoje
ujście.

Jak mogę zapewnić mojemu Husky wybieganie się?
Optymalnym rozwiązaniem dla Husky jest praca w zaprzęgu, jednak nie zawsze mamy moŜliwość
stworzenia własnego zaprzęgu lub doczepienia naszego Husky do czyjegoś zaprzęgu. W takim
wypadku dobrym rozwiązaniem jest jazda na rowerze z psem. MoŜemy teŜ biegać z psem
przyczepionym do nas na pasie i lince. RównieŜ formą wybiegania stosowaną przez wielu właścicieli
Husky jest zabawa z innymi psami na wybiegu psów.

Co będzie gdy mój Husky nie będzie biegał?
Większość Husky brak ruchu rekompensuje sobie w sposób, w jaki nie chcielibyśmy aby się to
odbywało. Zazwyczaj jest to zdemolowane mieszkanie lub przekopany ogródek.

Czy da się zapobiec demolkom robionym przez Husky?
Ponoć pies robi największą demolkę w ciągu 15-stu minut od wyjścia właściciela. Nawet jeśli nie
zapobiegnie się całkowicie demolkom robionym przez Husky, to wybieganie psa przed wyjściem z
domu zmniejszy jego zapędy do zdemolowania mieszkania.
Szczenięta Husky prawie wszystkie demolują pozostawione same w domu, a czasem nawet podczas
obecności właściciela. Niektóre psy z tego wyrastają, a niektóre demolują do późnej starości. Czy są
jakieś sposoby na demolkę? Przede wszystkim zapewnić psu ruch i wiele zajęć. Niestety aby to zrobić
trzeba poświęcać Husky sporo czasu.

Jak zachowuje się Husky w stosunku do innych psów?
Husky jest rasą dominującą, W stosunku do innych psów dąŜy do dominacji. Próby dominacji nad
innymi psami mogą kończyć się sprzeczkami.

Czy Husky moŜe mieszkać z kotem?
Relacja Husky z kotami jest podobna jak i innych psów. Ogólnie Husky nie lubi kotów i najchętniej je
gonią. Jednak jeśli Husky od szczenięcia mieszka z kotem, nie powinno być problemu.
Co nie znaczy to, Ŝe skoro pies mieszka z kotem, to będzie tolerował obce koty :)
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Jak zachowuje się Husky w stosunku do innych zwierząt?
Ma mocno rozwinięty instynkt polowania. Wiele zwierząt szczególnie małych traktuje jako obiekt do
upolowania. Dlatego pilnujmy nasze myszki, szczurki, chomiki, papuŜki, ptactwo domowe i inne małe
zwierzątka przed Husky.

Czy to prawda, Ŝe Husky często uciekają?
Husky jest psem niezaleŜnym. Najchętniej robi to na co sam ma ochotę (tak jak kot). Przywoływany do
nogi rzadko natychmiast przybiega. Niektóre Husky wydają się być posłuszne, jednak gdy pojawi się
w pobliŜu ich coś ciekawego, np. kot, wiewiórka, sarna, itp., to puszczają się w pogoń zapominając o
całym świecie i okrzykach właściciela. Husky raczej nie powinno się puszczać na nieogrodzonym
terenie. MoŜe się to skończyć ucieczką. Niektóre Husky mieszkające w ogrodzie uznają za swój cel
Ŝyciowy wydostanie się z tego ogrodu, potrafią przeskoczyć dwumetrowy płot lub podkopać się pod
siatką ogrodu. Częstym celem ucieczek Husky są na przykład kurniki sąsiadów. Zdarza się, Ŝe Husky
uciekinier biega po wsi i dusi kury w kurnikach. Wiele uciekinierów Husky jest poszukiwanych przez
właścicieli. Część z nich niestety nigdy się nie znajduje.

Czy Husky moŜe mieszkać w bloku?
Mieszkanie nie jest miejscem, gdzie Husky moŜe się wybiegać, choćby nie wiem jak duŜe było. Husky
moŜe mieszkać w mieszkaniu ale musi być wyprowadzany na "porządne" spacery. Trzymając psa w
mieszkaniu czy nawet w domu, pamiętajmy, Ŝe pies takŜe musi mieć własny kąt. Kawalerka z trzema
osobami i Husky nie będzie dobrym pomysłem. Nie moŜna psa tak ograniczyć aby nie miał gdzie się
podziać.

Mogę zapewnić psu doskonałe warunki: dom z ogrodem, w pobliŜu jezioro i las. Czy to
będzie wymarzone miejsce dla mojego Husky?
Takie warunki będą doskonałe dla Husky pod kilkoma warunkami. Pierwszy to, Ŝe właściciel będzie
często interesował się psem i zajmował się nim. Husky tak jak i inne psy potrzebują towarzystwa
człowieka i zainteresowania. Znudzony Husky biegający po ogrodzie będzie szukał drogi ucieczki z
tego ogrodu aby zakosztować wolności i obejrzeć ciekawe rzeczy w szerokim świecie. Więc od razu
rodzi się drugi warunek: płot musi być szczelny, odpowiednio wysoki aby pies nie przeskoczył ani nie
przeszedł przez niego i z odpowiednią podmurówką zabezpieczającą przed podkopaniem się.
Obecność jeziora będzie wspaniała o ile pies lubi się kąpać. :) Las będzie wspaniały o ile umiemy go
wykorzystać - np. spacery (na smyczy) z naszym Husky, jazda w zaprzęgu czy na rowerze po leśnych
dróŜkach. A jakie moŜe być niebezpieczeństwo lasu? Ucieczki Husky do lasu za zwierzyną - Husky
ma silny instynkt polowania.
Dla Husky ogród czasem nie jest odpowiednim miejscem do wybiegania się. Czasem zamiast
wybiegania się i zabawy ogród staje się utrapieniem dla właściciela, o ile Husky będzie ciągle
próbował wydostać się na zewnątrz. Czasem myślę, Ŝe mieszkanie dla tej rasy jest bezpieczniejszym
miejscem od ogrodu. Przynajmniej z mieszkania Husky nie ucieknie. Bywają takie Husky, które mają
wręcz zdolność do "przenikania" przez ogrodzenie, choćby nie wiem jak było wysokie i z dobrą
podmurówką. Dla takich dezerterów pozostaje tylko mieszkanie w domu lub zadaszony kojec z
podmurówką, której nie da się podkopać.

Czy to prawda, Ŝe Husky jest rasą dominującą? Jak to się objawia?
Tak, Husky jest psem dąŜącym do dominacji. Objawia się to w jego stosunkach z innymi psami.
Próbuje zdominować inne psy. Objawia się takŜe w stosunkach z ludźmi: próbują wykraść jedzenie z
talerza, drapać pazurami domagając się pieszczot, ciągnąć na smyczy bez umiaru. Gdybym nie była
Alfą dla moich psów, to walczyły by między sobą o pozycję przewodnika stada. Skutków gdy pies
pełni rolę przewodnika stada nad właścicielem jest wiele, tylko często właściciele nie zdają sobie z
tego sprawy. Husky jest psem, którego naleŜy prowadzić konsekwentnie zachowując wszelkie zasady
psio-wilczej hierarchii stada. Osobom, które pragną się zapoznać z tematem polecam dwie ksiąŜki:
Jan Fennell "Zapomniany język psów" i John Fisher "Okiem psa".
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Czy zakup szczenięcia Husky do dogoterapii dla dziecka będzie dobrym pomysłem?
Jeśli chodzi o zakup szczenięcia do dogoterapii, to niestety nie jesteśmy w stanie określić czy
szczenię jako dorosłe będzie się nadawało na dogoterapeutę. To czy pies będzie dobrym
dogoterapeutą moŜna określić dopiero gdy pies dorośnie. Obecnie są ośrodki w kraju, w których szkoli
się psy pełniące funkcję dogoterapeutów. Warto się skontaktować z tymi ośrodkami przed podjęciem
decyzji o zakupie psa. Kupując Husky do dogoterapii naleŜy się zastanowić, czy jesteśmy w stanie
spełnić potrzeby tej rasy. Czy mamy tyle czasu aby nasz Husky się wybiegał, czy moŜemy mu
zapewnić odpowiednią dawkę ruchu? W przeciwnym razie nasz Husky nie będzie naleŜycie pełnił
obowiązków dogoterapeuty, tylko stanie się balastem dla rodziny.

Czy to prawda, Ŝe Husky trudno jest wyszkolić? Czy warto go szkolić?
Husky jest psem niezaleŜnym. Chętnie robi to na co sam ma ochotę. Z tego powodu szkolenie typu
siad daj łapę, waruj, stój i równaj, jest trudne w przypadku psów tej rasy. Husky często podczas
ćwiczeń znajduje 100 roŜnych ciekawszych zajęć, jednak w przypadku zastosowania odpowiedniej
motywacji jesteśmy w stanie nauczyć husky wszystkiego ☺
Innym rodzajem szkolenia jest nauka psa potrzebna do pracy w zaprzęgu. Niektóre psy mają talent do
bycia przewodnikiem zaprzęgu i łatwo uczą się komend "w lewo". "w prawo", itd.

Czy pielęgnacja Husky jest trudną sztuką?
Husky liniejąc dwukrotnie w ciągu roku gubi ogromne ilości futra. W okresie intensywnego linienia
naleŜy psa wyczesywać i kąpać – zajmuje do bardzo duŜo czasu, na szczęście tylko przez jakieś 3-4
tygodnie w ciągu roku. Dobrze wyczesany pies nie gubi podszerstka przez całe półrocze. Sierść husky
w ogóle się nie kołtuni.

Czy są jakieś choroby, do których predysponowane są psy rasy Husky?
KaŜda rasa ma predyspozycje do pewnych chorób. Nie wierzmy hodowcom, którzy mówią, Ŝe ich rasa
jest całkowicie zdrowa i nie ma predyspozycji do Ŝadnych chorób. Najczęstszymi chorobami jakie
dotykają Husky są choroby oczu. MoŜna powiedzieć, Ŝe oczy są "piętą Achillesową" w tej rasie. Do
najczęstszych chorób oczu naleŜą: katarakta, jaskra, dystrofia rogówki i postępujący zanik siatkówki
(PRA). Dlatego istotną rzeczą w hodowli Husky jest selekcja pod względem chorób oczu. Część
hodowli Husky w Polsce zaczęło juŜ badać swoje psy w kierunku genetycznych chorób oczu.

Przygotowano w oparciu o opracowanie Hanny Świercz

