Poradnik adopcyjny Fundacji Azyl
dla Królików w Toruniu
Wstęp
Jeżeli to czytasz, zapewne rozważasz adopcję uszatego przyjaciela z Azylu dla
Królików w Toruniu. Nic dziwnego! Królik to uroczy i inteligentny. towarzysz. Ale
naprawdę wymagający. Bardzo nam zależy na tym, żeby decyzja o adopcji została
podjęta świadomie i bez emocji.
Na początek, zapoznaj się z poniższymi artykułami:
Podstawowe informacje: ZANIM ZDECYDUJESZ SIĘ NA KRÓLIKA • WWW.AZYL.TORUN.PL
Ważny artykuł o żywieniu: PRAWIDŁOWE ŻYWIENIE KRÓLIKÓW • WWW.AZYL.TORUN.PL
Baza pytań i odpowiedzi: O KRÓLIKACH W PYTANIACH I ODPOWIEDZIACH | BUNNY EXPERT
Teraz już wiesz, że te urocze puchate kuleczki to skomplikowane istoty o przeróżnych
charakterach. Jedne to przylepy, inne chcą głaskania ale tylko na swoich warunkach.
Niektóre marzą tylko o świętym spokoju. Są króliki, które niczym huragan sieją chaos w
mieszkaniu (zniszczone meble, zasikane sofy i dywany, wszędzie bobki i latające siano).
Nie zawsze królik jest wymarzonym współlokatorem.
Nie chcemy Cię zniechęcać! Z większością potencjalnych problemów można sobie
poradzić z pomocą spokoju, cierpliwości, miotły, odkurzacza i środków czystości. Ale
mówimy o królikach. Lepiej być przygotowanym na wszystko.
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Inna kluczowa kwestia to koszty. Na utrzymanie średniej wielkości królika będziesz
musiał przeznaczyć około 150 zł miesięcznie. Tyle powinno wystarczyć na żywność,
pelet do kuwety, ewentualnie jakieś smakołyki. Jeśli pojawią się problemy zdrowotne
koszty leczenia mogą być bardzo duże. Przykładowo: jednorazowa wizyta u króliczego
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Króliki to zwierzęta o delikatnym zdrowiu, wrażliwe na różne choroby, wymagające
regularnych badań, szczepień i przede wszystkim bardzo dobrego żywienia oraz
kontrolowania wagi (musisz robić to regularnie ważąc królika np. na wadze
kuchennej). Niestety, nie ma wielu weterynarzy specjalizujących się w zwierzętach
egzotycznych (w weterynarii do tej grupy zaliczają się króliki). Pierwszy lepszy
specjalista od psów i kotów może polec na prostych do wyleczenia króliczych
dolegliwościach! Na końcu znajdziesz listę weterynarzy polecanych przez
zakróliczonych z całej Polski.

specjalisty wraz z podaniem leku to 50-150 zł, koszt prostego zabiegu operacyjnego
wraz z badaniem krwi przed oraz kontrolą pozabiegową może wynieść 1000 zł. Do
tego dochodzą obowiązkowe szczepienia co pół roku, cena jednego szczepienia to
od 30 do 80 zł (ceny są mocno zróżnicowane w zależności od miasta/gabinetu, ale w
przypadku choroby musisz się liczyć z konkretnymi wydatkami).

Królik to przyjaciel na lata. Niektóre dożywają nawet 13 lat. Trzeba mieć tego
świadomość i uwzględnić go w swoich planach życiowych. Przeprowadzki,
powiększenie
rodziny,
weź
to
pod
uwagę
rozważając
adopcję.
Jeśli szukasz męża/żony dla Twojego królika pamiętaj, że proces zaprzyjaźniania
wymagać może ogromu czasu i cierpliwości ze strony opiekunów. Może to potrwać
nawet pół roku, a w skrajnych przypadkach może się nie udać. Na ten czas króliki
muszą mieć wydzielone, swoje terytoria (klatki, kojce) i zapewniony bezpieczny
wybieg. Nie powinno to kolidować z życiem Twoim i Twojej rodziny.
Najgorsze za tobą! Zatem teraz przechodzimy do faktycznej procedury adopcyjnej.

Procedura adopcyjna
Formularz
Jest to dokument, który musisz pobrać (tutaj: ADOPCJA • WWW.AZYL.TORUN.PL), wypełnić
i wysłać na adres pośrednika adopcyjnego, który znajdziesz na stronie Azylu przy
wybranym króliku lub bezpośrednio na mail: magdalena.gralak@azyl.torun.pl
Pytamy w nim o wiele szczegółów Twojego życia. Prosimy, nie oburzaj się, że chcemy
poznać Twoją sytuację życiową. W ręce docelowych opiekunów powierzamy
zwierzęta, które kochamy. Większość z naszych królików przeżyła już piekło
i wycierpiała więcej niż jesteś w stanie sobie wyobrazić. Musimy zrobić wszystko co
możliwe, aby nasi uszaci przyjaciele trafili do dobrego domu, do świadomego
opiekuna, który może zapewnić im bezpieczne i dobre życie. Czujemy na sobie
odpowiedzialność tej decyzji.
W formularzu możesz zaznaczyć, który z królików na stronie przypadł Ci do gustu.
Jednak znając Twoją sytuację, możliwości i preferencje z przyjemnością
zaproponujemy konkretnego uszatego (nie wszystkie nasze króliki dostępne do adopcji
maja swoją wizytówkę, czasem po prostu nie nadążamy z aktualizacjami).

To po prostu spotkanie z jednym z naszych wolontariuszy. W miarę możliwości staramy
się, aby rozmowa odbyła się w docelowym domu królika (możemy wtedy
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Rozmowa adopcyjna
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Ale zanim to nastąpi przeanalizujemy Twój formularz i jeśli nie będzie zastrzeżeń
przejdziemy do kolejnego etapu.

podpowiedzieć pewne rozwiązania organizacyjne), jednak spotkania prowadzimy też
w naszym Azylu lub w formie wideorozmowy (zoom, skype, messenger itd.)
Podczas spotkania omówimy szczegółowo opiekę, żywienie i wyprawkę dla zwierzaka
(patrz kolejny etap). Jeśli masz już jakieś wyposażenie przygotuj je, aby pokazać
wolontariuszowi. Nie tym etapie nie kupuj jeszcze klatki, żywności, akcesoriów. Możesz
natomiast przygotować listę linków do wybranych produktów i omówić ją podczas
spotkania.
Po rozmowie nasz wolontariusz prześle sprawozdanie do Fundacji. O decyzji
inspektorów adopcyjnych zostaniesz poinformowany w ciągu kliku dni.
Jeśli wszystko poszło zgodnie z planem teraz możesz zabrać się za kompletowanie
wyprawki.

Wyprawka
Musimy mieć pewność, że królik trafi do Ciebie, gdy będziesz już całkiem gotowy na
jego przyjęcie. Dlatego poprosimy Cię o przesłanie zdjęć wyposażenia.

•
•
•
•
•

•
•

Klatka/kojec – minimum 100 cm dla miniatury, minimum 120 cm dla
hodowlańca (kojec lub klatka kennelowa – duży królik potrzebuje trochę
wyższego lokum dla długich uszu),
Jeśli docelowo planujesz królika wolnowybiegowego i tak na początek kojec
lub klatka będą konieczne. Przeprowadzka to duży stres dla uszatych,
klatka/kojec to miejsce, w którym poczuje się bezpiecznie.
Kuweta – rozmiar należy dobrać do rozmiaru królika,
Pelet - najlepiej drewniany, opałowy – to najtańszy wypełniacz do kuwety,
dobrze wchłania mocz i zapachy,
Miski ceramiczne do wody i ziół,
Paśnik – wiszący, materiałowy, stojący – jest wiele opcji, warto dopytać z
jakiego dotąd korzystał Twój przyszły towarzysz,
Podkłady higieniczne – nie jest to wymagane, ale warto mieć kilka dla
swojego komfortu, przydadzą się na początku nawet królikom kuwetującym,
gdyż przez pierwsze dni może się zdarzyć znaczenie terenu,
Transporter – rozmiar należy dobrać do wymiarów i wagi królika (warto
uzgodnić podczas rozmowy adopcyjnej),
Żywność:
- dobrej jakości siano – na początek minimum 3 kg,
- zioła (listę znajdziesz w linkach) lub gotowe mieszanki (polecamy na
początek, jeśli dopiero wchodzisz w królicze tematy np. nie byle badyle,
specjał królika z Tivo) – na początek minimum 1,5 kg,
- granulat (Rodi Care Basic i/lub Beaphar Care +),
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Niezbędne minimum to:

- gałązki, korzonki, płatki kwiatów,
- suszone owoce i warzywa – kilka paczek smaczków na pewno przyda się do
procesu zaprzyjaźnienia z królikiem,
- opcjonalnie „zabawki” – tunel, domek, kartonorka, zwykły karton szary bez
nadruków i kleju, ale to wszystko można uzupełniać później.
Gdy będziesz gotowy/a umówimy się na przekazanie królika i podpisanie umowy
adopcyjnej.

Umowa i odbiór
Ostatnim etapem procedury adopcyjnej jest podpisanie umowy oraz przekazanie
królika. Najważniejsze zapisy w umowie, o których musisz wiedzieć przed
przystąpieniem do ubiegania się o adopcję to konieczność zapewnienia Fundacji
informacji o stanie zdrowia i ogólnej kondycji królika. W przypadku jakichkolwiek
wątpliwości musimy mieć możliwość osobistego sprawdzenia warunków życiowych
królika i odebrania go, gdyby jego życiu zagrażało niebezpieczeństwo wynikające
z zaniedbań. Ponadto jeśli z jakiegoś powodu nie możesz dalej sprawować opieki nad
swoim podopiecznym musi on wrócić do Fundacji. Nie możesz go przekazać na stałe
pod opiekę osoby trzeciej bez zgody Fundacji.
Królika możesz odebrać osobiście z miejsca jego pobytu (Domu Królika w Toruniu lub
domu tymczasowego) we wcześniej uzgodnionym terminie. Jeśli nie masz takiej
możliwości pomożemy zorganizować transport przez sieć naszych przyjaciół
i wolontariuszy.
Często pytacie jak długo trwa proces adopcji. To zależy. Zdarzało nam się wydać
królika po 2 tygodniach od otrzymania formularza, czasami jednak trwa to dłużej.
W zależności od dyspozycyjności wszystkich zaangażowanych zazwyczaj jest to około
1 miesiąc.

Królik w nowym domu
Przeprowadzka to duży stres dla królika. Niektóre są odważne i od razu pójdą zwiedzać
teren i zaprzyjaźniać się z nowymi opiekunami. Inne będą potrzebowały trochę czasu
i cierpliwości. Pozwól uszatemu w swoim tempie odnaleźć się w nowej rzeczywistości.
Jeśli nie wykazuje zainteresowania terenem pozwól mu przebywać w klatce/kojcu. Nie
niepokój, ostrożnie podawaj jedzenie, bo może bronić terytorium siekaczami i
pazurami.
Tu zaczyna się Wasza przygoda! Królik z pewnością będzie wdzięczny za troskę i
cierpliwość.
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Daj nam znać jak radzi sobie nasz były podopieczny. Co jakiś czas chętnie zobaczymy
zdjęcia.
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Zostań w kontakcie

Doradzimy w przypadku wątpliwości związanych z opieką (choć nie zawsze jesteśmy
w stanie szybko odpowiedzieć na maila).
W razie problemów zdrowotnych poinformuj nas jak jest leczony. Może coś
podpowiemy lub pomożemy załatwić wizytę u naszego doktora.

Przydatne linki
Lista weterynarzy:
HTTPS://TINY.PL/7BQZ6

Sklepy zoologiczne online:
SKLEP | BUNNY EXPERT
SKLEP ZOOLOGICZNY DLA KRÓLIKÓW I GRYZONI - USZATKOWO.PL
ZWIERZĘCY PAŚNIK ZIOŁOWY :) | FACEBOOK à zioła na kilogramy
MAZURSKIE SIANKO CZYLI "SIANO OD PANA ROBERTA"

à sianko bezpośrednio od producenta

Króliczy zielnik:
ZIELNIK KRÓLIKÓW I GRYZONI | OKIENKO ŻYCIA (OKIENKOZYCIA.PL)

Porady z Youtube:
HTTPS://YOUTU.BE/EG9CKWYPPWG -
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za i przeciw

Strona

HTTPS://YOUTU.BE/4PI0O3RMUHC -

przygotowanie domu

