
 

Wszystko, co musisz wiedzieć 

o zwierzętach miasta 
 

#5 

PSY 
 

Pies nie przez przypadek nazywany jest najlepszym 

przyjacielem człowieka. Udomowienie tych zwierząt szacuje się 

na około 17-12 tysięcy lat temu, i na zawsze pozostały one przy 

boku człowieka. Jednak cel hodowli psów na przestrzeni wieków 

ulega zmianie. Trzymamy te zwierzęta dla towarzystwa, a nie do 

celów myśliwskich. Co prawda psy nadal pomagają człowiekowi 

w sprawach codziennych np. hipoterapia, lub przewodnictwo 

niewidomym, lecz głównym przeznaczeniem psa jest w naszych 

czasach towarzyszenie człowiekowi w domu.   

Czy zastanawiałeś się kiedyś co zrobić gdy zgubisz lub 

znajdziesz psa? Nie wiesz co może jeść twój pupil?  Odpowiedź 

na te, a także inne ważne pytania znajdziecie w poniższym 

poradniku. Zapraszamy do uważnego przeczytania!    

        



Lessie wróć! 

Zdajemy sobie sprawę z tego, że zgubienie psa jest bardzo nieprzyjemnym 

doświadczeniem. Dlatego postanowiliśmy przedstawić Ci krótką instrukcję w 

razie takiego wypadku. Oto co należy zrobić: 

1. Tam gdzie był widziany zostaw coś o Twoim zapachu (kocyk, szalik, 

zabawkę) 

2. Rozklej plakaty po całej okolicy, a także u weterynarza 

3. Zawiadomić schronisko, urząd gminy, straż miejską, w razie potrzeby 

nadleśnictwo i koło myśliwskie 

4. Rozgłosić sprawę w Internecie  

5. Jeśli pies miał chip, sprawdzić czy dane są aktualne  

6. Postarać się o dostęp okolicznych monitoringów  

7. W pierwszej dobie szukać psa na własną rękę, lub z zaangażowaniem 

znajomych również w nocy 

8. Ewentualnie zamieścić płatne ogłoszenia w prasie  

9. Jeśli pies jest rasowy, zawiadomić hodowcę i związek kynologiczny 

10. Sprawdzać prasę, Internet i schroniska 

 



 

Na pomoc 

Może się zdarzyć, że to my znajdziemy cudzego psa. W takich sytuacjach 

należy pamiętać, że psy często się gubią. Nie możemy założyć, że pies został 

porzucony przez swojego właściciela. Należy dołożyć wszelkich starań, by 

oddać psa, w ręce jego rodziny. Oto co należy zrobić: 

1. Pamiętać o tym, że nie znasz psa, więc nie możesz mu zaufać 

2. Zabezpieczyć jeśli to możliwe, albo wezwać  schronisko lub straż miejską 

3. Zrób zdjęcie zwierzęciu 

4. Sprawdzić czy ma dane kontaktowe przy obroży  

5. Dać psu możliwość zaprowadzenia was do jego domu 

6. Sprawdzić chip (u Weterynarza lub w schronisku za darmo) 

7. Zawiadomić urząd gminy i schronisko i zostawić kontakt  

8. Znaleźć psu tymczasowe mieszkanie  

9. Dodać ogłoszenia w Internecie, a także w formie plakatów  

10. Jeśli pies jest rasowy, zawiadomić związek kynologiczny 

11. Czekać na właściciela 14 dni, później szukać nowego domu wśród 

znajomych, w Internecie lub przez schronisko 

Mamy nadzieję, że nie spotkasz się z przedstawionymi przez nas sytuacjami. 

Jednak życie potrafi zaskakiwać, dlatego zostawiamy Ci te krótkie instrukcje.  

 



Czy można pogłaskać? 

Każdy kiedyś zobaczył pięknego psa i nie mógł się oprzeć, zapoznania się z 

nim. Jednak czy kiedykolwiek głębiej się zastanowiłeś jak to zrobić? Od dzisiaj 

nie będziesz musiał zaprzątać sobie tym głowy! Wszystko wyjaśnimy w tym 

poradniku: 

1. Pamiętaj, że właściciel zna swojego psa najlepiej. Zanim podejdziesz do 

zwierzęcia porozmawiaj z właścicielem, i spytaj czy nie ma nic przeciwko 

twojej interakcji z psem.  

2. Jeśli właściciel się zgodzi, byś pogłaskał zwierzę, wyciągnij rękę w stronę 

psa. 

3. Pamiętaj, że to pies powinien do ciebie podejść, a nie na odwrót.  

4. Nie zaskakuj psa gwałtownymi ruchami. 

5. Pozwól się obwąchać, w ten sposób zwierzę poznaje twoje intencje.  

6. Jeśli nie widzisz przeszkód śmiało pogłaszcz psa.  

7. Pamiętaj, aby być ostrożnym i uważnym, kontroluj sytuację, w której się 

znajdujesz. 

Pamiętaj, że właściciel może mieć coś przeciwko twojego kontaktu ze 

zwierzęciem. Postaraj się to uszanować dla bezpieczeństwa twojego i psa.  

 

Jak zrobić szarpak dla psa? 

Prosty do wykonania w domowym zaciszu, a przynosi psu ogromną radość. Aby 

dowiedzieć się jak zrobić szarpak, oglądnij poniższy filmik: 

https://www.youtube.com/watch?v=Qgqk5HP7-a8 



Smaczne, czy trujące? 

Czy wiedziałeś, że pies nie może jeść kości? Albo surowego mięsa? W tym 

poradniku przeczytasz o kilku podstawowych produktach 

spożywczych, które szkodzą psom.  

 Mleko 

Specjaliści są podzieleni w tej kwestii, jednak wiadome jest, że 

częste podawanie psu mleka nie prowadzi do niczego dobrego. 

Nawet jeśli twój pies toleruje laktozę, nie dawaj mu produktów z 

mleka.  

 Surowe mięso 

Surowego mięsa nie powinno się dawać psom z tego samego 

powodu, dla którego nie daje się go ludziom. Surowe mięso jest 

rajem dla szkodliwych bakterii, takich jak na przykład salmonella.   

 Orzechy makadamia  

Nie można ich dawać psom, ponieważ zawierają niewiadomego 

pochodzenia toksyny. Mogą one wywołać wymioty, drgawki i 

osłabienie. Nie można ich podawać nawet w małych ilościach.  

 

 Obierki z ziemniaków 

Zawierają one silnie toksyczne związki, które mogą się 

przyczynić do biegunki, wymiotów, zapalenia błony śluzowej 

żołądka, a nawet zgonu zwierzęcia.  

 

 Gorczyca 

Ta przyprawa zawiera trujące związki. Podawanie jej psu w 

dużych ilościach niesie za sobą przykre konsekwencje, 

dlatego nie należy dawać psu musztardy. 


