


 
Człowiek oswoił pierwsze zwierzęta już tysiące lat temu.  
Od tego czasu towarzyszą mu one w najprzeróżniejszy 

sposób. Oswajając je, człowiek co prawda bardzo często 
zapewnił im lepszy byt, ale też uzależniając od siebie odebrał 

im samodzielność. Dlatego nasz stosunek do zwierząt to 
wielki egzamin z odpowiedzialności. To, w jaki sposób 

traktujemy zwierzęta świadczy o naszej dojrzałości.   



 Zwierzę rzadko atakuje bez przyczyny, choć tak 
się może z pozoru wydawać. Najczęściej zostaje 
sprowokowane do napaści przez nieświadomego 
swojego zachowania  człowieka. Zdrowy pies nie 
powinien szczerzyć zębów i doskakiwać do 
spokojnie zachowujących się ludzi. Zdarza się to 
jednak. Poznanie powodów takich reakcji pozwoli 
nam uniknąć niebezpieczeństwa. 



 Gdy na widok każdego groźnie wyglądającego 
wilczura lub rottweilera oblewa nas zimny pot, 
wówczas zmienia się nasz zapach, co pies od razu 
wyczuwa. „Zapach strachu” działa na niego 
drażniąco. Nieświadomie też - ruchami ciała - 
wysyłamy sygnał lęku. Jeśli pies naprawdę ma złe 
zamiary, tylko go to sprowokuje  
do ataku. Starajmy się, więc opanować. Większość  
psów to wspaniałe, przyjacielskie zwierzęta,  
które jeśli puszczają się za 
nami w pogoń przez pół łąki,  
to najczęściej tylko po to,  
aby się przywitać. 



 By rzeczywiście móc zrozumieć, co pies chce 
wyrazić, trzeba obserwować przede 
wszystkim wzajemne ułożenie głowy, tułowia 
i ogona. Zachowania grożące można 
podzielić na agresywne i obrończe 







 Nigdy nie patrz prosto w oczy psu. 
 Uważaj na psi ogon. 
 Nie przeszkadzaj psu w jedzeniu. 
 Ostrożnie baw się z psem. 
 Nigdy nie uciekaj przed psem. 
 Nigdy nie rozdzielaj bijących się psów. 
 Nie wyrywaj się psu. 
 Baw się z psem tylko w obecności dorosłych. 
 NIE MA DWÓCH TAKICH SAMYCH PSÓW!!! 

 
 



   Pies     nie   zawsze    ma  ochotę                                      
  na przytulanie i głaskanie. Może mieć 
też  swoje  dobre  i  złe  nastroje.  Zwłaszcza 
objęcie  go  za  szyję  może  spowodować 
gwałtowną  reakcję.  Pies  czuje  się  wtedy 
"złapany"  i  chce  się  wyswobodzić,     
niejednokrotnie  nie przebierając w środkach. 
Jeszcze  jeden  przedmiot  waszych  pieszczot  
to  uszy,  ale  czy  lubicie  jak  się  was 
 łapie  za  ucho. 



     Czasem pies ma     smutne 
doświadczenia w obcowaniu z waszymi rówieśnikami, 
czasem jest rozdrażniony lub chory - o tym 
wszystkim powie wam jego pan. Kiedy natomiast pies 
jest pozbawiony opieki, zrezygnujcie z zawarcia 
znajomości, jeżeli siedzi koło jakichś toreb lub koło 
wózka - jest teraz w pracy i z przejęciem strzeże 
rzeczy swojego pana. Nie podchodźcie też do psa, 
który leży na swoim legowisku lub w budzie - to jego 
prywatny teren i z pewnością   

   nie będziecie proszonymi gośćmi. 
   W  każdym    przypadku   lepiej  
   jest   przykucnąć  i  zawołać psa  
   do   siebie   jeżeli    będzie   się                                  

chciał przywitać na pewno podejdzie. 



 Nie wszystkie psy umieją się bawić  
w aportowanie. Czasem patyk uniesiony nad 
głową do rzutu może psa przerazić, zwłaszcza 
jeżeli był kiedyś bity. Pamiętajcie, że 
najczęściej pies atakuje tylko w ostateczności 
kiedy się czegoś boi. Boi się czasem i  dużego   
- małego  człowieka,  który  się   

  nad nim pochyla. Dlatego zawsze   
  lepiej jest   przykucnąć,   gdy    
  chce  się pogłaskać małego psa. 







 Należy pamiętać, iż posiadanie czworonoga niesie ze sobą 
obowiązek odpowiedzialności za poczynania swojego psa 
jak również znajomości podstawowych przepisów dot. 
czworonogów, 

Kodeks Wykroczeń 
 „Art. 77. Kto nie zachowuje zwykłych lub nakazanych 

środków ostrożności przy trzymaniu zwierzęcia, podlega 
karze grzywny do 250 złotych albo karze nagany.” 



 Art. 78. „Kto przez drażnienie lub płoszenie 
doprowadza zwierzę do tego, że staje się 
niebezpieczne, podlega karze grzywny do 1000 
złotych albo karze nagany.”, 

 
 USTAWA z dnia 11 marca 2004 r. o ochronie 

zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób 
zakaźnych zwierząt w art. 56 ust. 1 nakłada 
obowiązek na właścicieli psów (powyżej 3 miesiąca 
  życia) ochronnego szczepienia ich   
          przeciwko wściekliźnie, kto uchyla się od      
  tego obowiązku podlega karze grzywny  
  do 100 złotych 



1. Stań nie uciekaj, 
2. Nie patrz psu w oczy, 
3. Nie okazuj strachu, mimo że to trudne, 
4. Nie odwracaj się tyłem do psa, zwłaszcza jeżeli 

jest duży. Jeśli skoczy na plecy, może przewrócić 
nawet dorosłego, a dziecko bez trudu, 

5. Ustaw się do psa bokiem na lekko 
rozstawionych nogach. To pozwala lepiej 
utrzymać równowagę, 

6. Przyjmij niżej pokazaną pozycję „Żółwia”. 
Ochronisz wystające części ciała, za które zwykle 
chwyta pies. 









 



    Od początku funkcjonowania   
  schroniska „SIANOŻĘĆ” nowych 
Właścicieli znalazło 1676 PSÓW i 94 KOTY 

 
 

ADOPTOWANE ZWIERZĘTA W LATACH 2009 -2013 

ROK PSY KOTY 

2009 272 8 
2010 202 37 
2011 299 35 
2012 270 14 
2013 228 0 



 Z czym wiąże się adopcja zwierzaka… 

 Jaką przyjmujemy na siebie       
odpowiedzialność… 

 Jakie obowiązki czekają nas każdego 
dnia… 
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