MAŁOPOLSKI OŚRODEK DORADZTWA ROLNICZEGO
z siedzibą w Karniowicach

PIES PRZYJACIEL GOSPODARSTWA
„Zwierzę, jako istota żyjąca, zdolna do odczuwania cierpienia, nie jest

rzeczą. Człowiek jest mu winien poszanowanie, ochronę i opiekę.”
Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt
Zgodnie z panującym w Polsce prawem o ochronie zwierząt, każdy właściciel posiadający psa
zobowiązany jest do zapewnienia mu ochrony i opieki, uwzględniając jego gatunkowe potrzeby.

Wzajemne relacje człowieka z psem kształtowały się wiele tysięcy lat. Poprzez tak długą wspólną
egzystencję współczesne psy żyjące w gospodarstwach i domostwach znacznie odbiegają od
pierwowzoru gatunku cechami behawioralnymi, produkcyjnymi i
pokrojowymi.
Zmiany zachodzące w życiu ludzkości, takie jak zmiana trybu życia, pożywienia, wynalazki, nowe
technologie, rozwój infrastruktury doprowadziły do całkiem odmiennej roli i stopnia
wykorzystania psa domowego.

Jakie czynniki zdecydowały, że to właśnie pies spośród tak wielu tysięcy gatunków
zwierząt występujących na całym świece stał się najpopularniejszym zwierzęciem
towarzyszącym człowiekowi?
- psy posiadają wysoko rozwiniętą zdolność komunikacji pozawerbalnej – nie potrzebują słów,
by przekazać coś właścicielowi
- jako zwierzęta stadne z łatwością współtworzą grupy z przedstawicielami innych gatunków
- mają zdolność adaptacji do różnorodnych warunków środowiskowych – często całkowicie
zmienionych przez człowieka
- potrzeba kontaktu z innymi osobnikami i współtworzenia społecznych relacji
- możliwość przystosowania się do różnorodnego pokarmu
- wszechstronność oraz elastyczność w pełnieniu określonych zadań

Początkowo pies domowy postrzegany był jedynie jako zwierzę gospodarskie, wykorzystywane
głównie użytkowo. Obecnie człowiek wytwarza z psami silne więzi emocjonalne. Selekcja
hodowlana pozwoliła wyspecjalizować kilkaset różnych ras psów przeznaczonych do pełnienia
określonych funkcji. Niezależnie od rasy psa w dzisiejszym świecie, człowiek wykorzystuje go
najczęściej do celów towarzyszących.

Psy, ze względu na wyspecjalizowane cechy uwzględniające wzorzec rasowy
możemy podzielić na m.in.:
- psy polujące
- psy stróżujące i obronne
- psy zaprzęgowe
- psy ozdobne oraz wiele innych

Każdy właściciel psa, niezależnie od wykorzystania, rasy i użytkowości jest
zobowiązany do:
- zapewnienia zwierzęciu pomieszczenia chroniącego przed opadami atmosferycznymi, zimnem
i upałami, umożliwiającego dojście światła dziennego, z możliwością swobodnej zmiany pozycji
ciała oraz zapewnienie stałego dostępu świeżej wody i właściwej karmy
- zabronione jest utrzymywanie psów na uwięzi krótszej niż 3 m na stałe, dłużej niż 12 godzin na
dobę. Właściciel zwierzęcia zobowiązany jest zapewnić mu niezbędną ilość ruchu
- utrzymywanie lub hodowla psów ras uznawanych za agresywne wymaga zdobycia
wcześniejszej zgody wójta (prezydenta miasta, burmistrza)
- zabroniony jest handel psami na targowiskach, giełdach, targach
- zabronione jest rozmnażanie psów do celów handlowych, poza zarejestrowaną działalnością
związaną z hodowlą psów rasowych
- nie wolno puszczać psów bez możliwości ich kontroli, nieoznakowanych, bez możliwości
identyfikacji właściciela, wyjątek stanowi ogrodzony teren prywatny, uniemożliwiający
wydostanie się psa
- posiadacz psa ma również obowiązek szczepienia przeciwko wściekliźnie w terminie 30 dni od
dnia ukończenia przez psa 3 miesiąca życia, a następnie nie rzadziej niż co 12 miesięcy od dnia
ostatniego szczepienia
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