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Obywatel pies
Od redakcji

Połączyły na studia i przyjaciele. Nie, nie mamy żadnego
wspólnego. Po prostu okazało się, że każdy z nas ma najwspanialszego psa na świecie. Niektórzy nawet więcej niż
jednego. Ale decyzja, że zajmiemy się psami w kontekście
miasta wcale nie była łatwa i oczywista.
Zmienialiśmy ją kilka razy (próbowaliśmy podejmować
decyzję demokratycznie, ale każde głosowanie kończyło
się remisem, stąd nasz postulat, z myślą o studentkach
i studentach kolejnych edycji studiów w Instytucie Badań
Przestrzeni Publicznej: łatwiej pracuje się w grupach
o nieparzystym składzie).
Ostatecznie uznaliśmy oczywiście, że pierwsza myśl
była najlepsza. I tak zajęliśmy się psem w mieście. „Psim
mieszczuchem” jak pada w jednym z tekstów, czy też
„psim obywatelem”, jak mówi się we Wrocławiu.
Nasi rozmówcy, literatura i analiza dokumentów oraz
badań zgodnie pokazują, jak w ostatnim czasie zmienia
się nasze podejście do psa, jego miejsca u boku człowieka i spojrzenie na jego prawa. Skoro według szacunków
ONZ do 2030 roku w miastach żyć będzie ok. 60 procent
ludzkiej populacji, uznaliśmy, że warto sprawdzić, jak w tej
sytuacji odnajdzie się odwieczny towarzysz człowieka.
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Czy nowoczesne miasto (albo takie, które chce się za
nowoczesne uważać) jest gotowe zmienić się, rozwijać
również dla swoich czworonożnych obywateli? Zwłaszcza
w Polsce? Liczymy na to, że psi los pod wpływem takich
publikacji jak nasza będzie się w naszym kraju zmieniał.
Umówmy się, psom wcale nie jest z nami tak dobrze. Są
ludzie, tacy jak były prezydent Aleksander Kwaśniewski,
jak nasi wykładowcy, czy nasz zespół projektowy, którzy
kochają swoich czworonożnych towarzyszy i nie wyobrażają sobie bez nich życia. Ale są też tacy, którzy nie tylko
psów nie kochają, ale traktują je przedmiotowo albo
bardzo brutalnie. W efekcie jedne psy, jak mówi w wywiadzie zamieszczonym w niniejszym opracowaniu, dr Marta
Guzowska, archeolożka i pisarka, leżą u nas na kolankach,
inne traktowane są z niewyobrażalnym okrucieństwem.
I to trwa. Od 14 000, a może od 30 000 lat?
Gdy pełni zapału zabieraliśmy się do naszej pracy, od
dwóch lat trwała pandemia, która zatrzymała nas wszystkich w domach. Jak się okazało, dla wielu ludzi, szczególnie mieszkańców miast, był to moment, aby rozejrzeć się
za czworonożnym towarzyszem. W efekcie schroniska dla
bezdomnych zwierząt się „wypsiały” (skoro miasto może
się wyludnić, to schronisko może się „wypsieć”!).
W pewnym momencie okazało się nawet, że spacer
z psem jest jedyną możliwością, aby zgodnie z pandemicznymi obostrzeniami wyjść z domu. Z psem wszystko jest
dużo łatwiejsze. Nie tylko w Polsce. Naukowcy
z St. Louis przeprowadzili badania, które opublikowali
w internetowym czasopiśmie naukowym Plos One
w grudniu 2021 roku (zob. bibliografia końcowa). Wynika
z nich, że wśród 1535 dorosłych osób w USA, poziom
depresji i lęku u posiadaczy psów (768 respondentów) był
znacznie niższy niż u 767 „potencjalnych właścicieli psów”,
którzy chcieliby mieć czworonoga, ale z jakichś względów
go nie posiadają. Co ciekawe, badanie nie wykazało jednak
żadnej różnicy dotyczącej poziomu szczęścia i lęku między
obiema grupami. Badania zrealizowane przez naukowców z University of York wskazują, że z prawie 6000 osób
ankietowanych w Wielkiej Brytanii 90% stwierdziło, że ich
domowe zwierzę pomogło lepiej radzić sobie podczas
ograniczeń z powodu COVID-19. U 96%, że dzięki niemu
łatwiej było zachować formę i aktywność (zob. bibliografia
końcowa). – Jak wskazują naukowcy, ich odkrycia
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pokazują, że psy mogą pozytywnie wpływać na dobre
samopoczucie właścicieli w trudnych czasach. Wyniki
uzupełniają wcześniejsze ustalenia, że posiadanie psa
może być korzystne dla zdrowia psychicznego – komentował Paweł Wernicki z PAP.
Wojna w Ukrainie wybuchła, gdy na dobre rozkręciliśmy
się w pracy nad naszym projektem. Pojawił się kolejny
trudny temat, budzący wielkie emocje i kontrowersje. Chodzi o psy uratowane z wojennej zawieruchy. Natychmiast
podniosły się głosy, że w Polsce tyle zwierząt bezdomnych
czeka na wsparcie, żyjąc w schroniskach oraz fundacjach
i to im trzeba pomagać. Oczywiście kij ma zawsze dwa
końce, bo z drugiej strony odezwali się ci, którzy krzyczeli,
że przed wojną też nikt im nie pomagał. Do tego doszła
kwestia psich chorób, zupełnie nieznanych w Polsce, które
przywieźli ze sobą czworonożni uchodźcy i dylemat, w jaki
sposób i z jakich funduszy je leczyć. Wolontariusze i ludzie
dobrej woli, tak czy inaczej, robią swoje, a temat psów
z Ukrainy będzie powracał jeszcze na pewno przez długi
czas.

Okazało się, że temat psów nie został jeszcze zgłębiony
przez badaczy. I to nie tylko w Polsce. Stosunkowo niedawno pojawiła się dziedzina naukowa animal studies, która
jest polem do popisu dla humanistów. Jak przekonuje
Winston Churchil, pies powinien mieć więcej praw niż człowiek, jest bowiem jednostką zdecydowanie szlachetniejszą. I o to powinniśmy walczyć. Z naszej publikacji wynika,
że jesteśmy na dobrej drodze, choć to zdecydowanie jej
początek.
Robert Chomicki
Jagoda Gorczycka
Barbara Kastner
Katarzyna Piątkowska
Agnieszka Stefaniak–Zubko
Ula Szczepankowska–Bednarek

fot. Jacek Poremba

W naszych badaniach skupiliśmy się jednak na polskich
psach i ich właścicielach. Odkryliśmy kilka interesujących
kwestii. Sprawdziliśmy: czy spór między naukowcami, poruszający temat pochodzenia psa, jego udomowienia
i określenia, od jak dawna pies towarzyszy człowiekowi, jest
w ogóle możliwy do rozstrzygnięcia; czy wszystkie działania samorządów dotyczące psów na pewno są zgodne z
polskim prawem; czy gminom opłaca się działać na rzecz
zapobiegania bezdomności zwierząt, w zakresie szerszym
niż przewidują to przepisy? Przeanalizowaliśmy kwestie
psich wybiegów pod kątem historii, bezpieczeństwa i aranżacji. Przyjrzeliśmy się również zagadnieniu śmierci pupila
w kontekście przepisów i pochówku oraz słowom „opiekun” i „właściciel”, które mocno wpływają na to, jaką relację
budujemy ze zwierzęciem.
Przedstawiamy też Państwu projekt idealnego wybiegu
autorstwa architektki Barbary Kastner, oparty o wyniki
przeprowadzonych na potrzeby pracy rozmów i analiz.
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Katarzyna Piątkowska

PSIEznaczenie
To historia jak z taniego romansu,
tylko kilkanaście tysięcy lat dłuższa

Przodkiem psa jest wilk, a pies jest najwierniejszym
przyjacielem człowieka. I to są jedyne dwie stuprocentowo pewne rzeczy w historii psio-ludzkich relacji.
O odkryciach archeologicznych, sporach naukowych
i słynnych psach rozmawiam z dr Martą Guzowską, archeolożką, pisarką i właścicielką Lucyny, o której mówi:
– Niesamowite, co psy z nami zrobiły. Lucyna
ma w swoim spojrzeniu kilkanaście tysięcy lat ewolucji. Nie ma na nią mocnych. Człowiek nie jest na tyle
silny, żeby mógł się temu oprzeć. A Lucyna patrzy
i… szyneczka spada ze stołu.

człowieka jest nierozerwalnie związana z psem. Pies jest
pierwszym udomowionym przez człowieka gatunkiem.
I stało się to, zanim ludzie rozpoczęli osiadły tryb życia.
Inne zwierzęta były powoli przysposabiane już później.
A mamy znaleziska archeologiczne, świadczące o udomowieniu psów sprzed 14 tysięcy lat. Nie znamy osad z tego
czasu.
Naukowcy toczą batalię na temat momentu, kiedy
w historii człowieka pojawił się pies. Jedni twierdzą,
że właśnie 14 tysięcy lat temu, inni, że dużo, dużo
wcześniej. Nawet 30 tysięcy lat temu.
I jeszcze długo będziemy świadkami takich sporów, ponieważ tych znalezisk nie jest wcale tak dużo. Wszystkie
te dyskusje naukowców toczą się w oparciu o rekonstrukcje historii genetycznej. Na skutek mutacji geny zmieniają się i to trwa jakiś czas. Naukowcy, zajmujący się tą
dyscypliną, są w stanie wyliczyć, ile to trwa. Widzimy psy
na przykład na malowidle naskalnym w Libii w górach
Akakus, datowanym na ok. 10 tysięcy lat p.n.e.
Co przedstawia to malowidło?
Trzy psy osaczające zwierzę, prawdopodobnie antylopę.
Nie wiadomo też, czy malowidło przedstawia psy dzikie
czy już udomowione używane do polowania, bowiem
akurat na tym fragmencie przedstawienia nie ma postaci
człowieka.
Archeolodzy jedno, genetycy drugie…

Archeolodzy odkrywają pochówki psów, malowidła
naskalne, mozaiki i wiele innych śladów, świadczących
o tym, jak niesamowitą historię tworzą wspólnie człowiek i pies.

Jest jeszcze jedna teoria, sprzeczna z tą, która mówi o jednorazowym udomowieniu gdzieś między 40 a kilkanaście
tysięcy lat temu. Być może pies został udomowiony dwa
razy: niezależnie w Azji oraz w Europie lub na Bliskim

Szczątki, czy wizerunki psów pojawiają się w tak wielu
kontekstach archeologicznych, że okazuje się, że historia
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Drzewo genealogiczne psów,
rys. Ula Szczepankowska-Bednarek

Wschodzie. Nie chcę, żeby zabrzmiało to mistycznie,
ale wygląda na to, że tak czy inaczej, pies jest gatunkiem
dla nas przeznaczonym.

Dr Marta Guzowska, archeolożka, pisarka, z ukochaną
Lucyną, fot. archiwum prywatne badaczki

Proces udomowienia był spowodowany ingerencją
człowieka?
Istnieje teoria o samoudomowieniu i oczywiście, jak nie
pierwszy raz w tej historii, nie jest jedyną. Ale ponieważ jestem psiarą i przepuszczam te historie przez swój osobisty
filtr, ta jest najbliższa mojemu sercu. Według niej wcale
nie wyglądało to tak, że człowiek zabił wilczycę,
a potem przygarnął jej szczeniaczki, wychował i tak one
stały się psami. Mogło to wyglądać zupełnie inaczej. Wilki
podchodziły do ludzkich obozowisk, bo łatwo było tam
zdobyć jedzenie w postaci resztek. Te wilki, które były
mniej płochliwe i bardziej przyjaźnie nastawione do ludzi,
podchodziły bliżej i dostawały więcej żarcia. Ponieważ
dostawały więcej żarcia, lepiej się rozmnażały i ich geny
stopniowo zaczynały dominować. Stawały się coraz mniej
płochliwe, a coraz bardziej związane z człowiekiem. Same
z siebie. Według tej teorii to nie my, Homo sapiens, wychowaliśmy te szczeniaczki, tylko one nas wybrały.
Mnóstwo teorii, badań, a nadal nie wiemy, jak to się
stało, że pies jest najlepszym przyjacielem człowieka.
Oprócz tego, że to było dawno temu (śmiech). Jest takie
niesamowite znalezisko sprzed 14 tysięcy lat z Oberkassel
niedaleko Bonn. Tuż przed I wojną światową trafiono na
grób kobiety, mężczyzny i psa. Ale to, że tam był pies,
to jeszcze nie wszystko. Stosunkowo niedawno przeprowadzono dokładne badania tego znaleziska i stwierdzono,
że pies długo chorował. Jego kości noszą ślady wirusowej
choroby nosówki. Samodzielnie, bez pomocy człowieka
nie przetrwałby tyle, ile przetrwał.
Był leczony w epoce kamienia? Czy to znaczy, że pies
przestał pełnić funkcję jedynie utylitarną?
Na to wygląda. Był dla tych ludzi na tyle ważny, że nie
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tylko pochowali go w grobie, ale starali się przedłużyć
jego życie. Psy były wykorzystywane do polowań, obrony,
ostrzegania, a tu się okazało, że taki, powiedzmy sobie
szczerze, bezużyteczny pies, miał wartość emocjonalną.
To znalezisko kompletnie zwala mnie z nóg. O emocjonalnym przywiązaniu psów do ludzi świadczą też stele
nagrobne ze starożytnej Grecji. Pochodzą z okresu klasycznego, czyli są datowane na V-VI wiek. Kilka
z nich przedstawia młodego mężczyznę z psem. Za życia
pewnie razem polowali i być może, według wyobrażeń
starożytnych Greków, mieli to robić też po śmierci. Fakt, że
psa pokazano na grobie, dowodzi, że nie był człowiekowi
obojętny, kiedy ten wyobrażał sobie zaświaty.
Jednak nie wszystkie psy, tak samo zresztą jak i teraz,
miały szczęście trafić na takich ludzi.
Musimy zdawać sobie sprawę z tego, że psy nie zawsze
u nas na kolanach leżały i miały miskę pysznego jedzenia.
Przez wieki rzeczywiście pełniły funkcje utylitarne, co jest
bardzo dobrze udokumentowane w literaturze. Mamy
na przykład źródła pisane z czasów rzymskich, niektóre
bardzo interesujące, inne wręcz zabawne. Na przykład
pisarz Lucjusz Kolumella napisał podręcznik rolnictwa
„De re rustica”. Pojawił się tam wątek psów gospodarskich. Według Kolumelli pierwszą rzeczą jaką powinien
zrobić rolnik, to sprawić sobie psa, bo bez psa nie ma
gospodarstwa. Pies strzeże bydła, obejścia, odstrasza
nieproszonych gości i w ogóle pełni tyle funkcji, że jest
absolutnie niezbędny. Według Kolumelli ważne jest też,
jakiego pies jest koloru. Białe polecał szczególnie pasterzom, bo dzięki takiemu umaszczeniu bez trudu można je
było odróżnić od wilków. Zaś czarne psy wyglądały groźniej, a w nocy były niewidoczne i mogły napaść złodziei
bez ostrzeżenia.
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Ciekawe, czy się do tego stosowano.
Zakładam, że tak, bo Kolumella był autorytetem.
Mówiła Pani, że pies został udomowiony, zanim człowiek osiadł. Domyślam się, że jest wiele znalezisk,
świadczących o tym, że psy też były mieszkańcami
miast.
W Çatalhöyük w Turcji, najstarszej osadzie, jaką znamy,
odnaleziono ślady psów. Tylko trzeba sobie zdawać sprawę z tego, że dawne miasta wyglądały zupełnie inaczej.
Owszem, w starożytnej Grecji czy Rzymie były miasta,
ale cała reszta to były wiochy, kilka domów przytulonych
do siebie i pola dookoła. Z całą pewnością psy żyły w miastach i były ważne.
Na tyle, że tak jak wcześniej, w Oberkassel, grzebano je
w ludzkich grobach.
Aleksander Wielki po śmierci swojego ukochanego psa
Peritasa nie tylko go pochował, ale jednemu z założonych
przez siebie miast nadał jego imię.
To wiemy z przekazów literackich.
I tych jest całe mnóstwo. Chociażby "Odyseja" Homera,
w której występuje słynny pies Odyseusza Argos. Argos
przez dwadzieścia lat czekał na swojego pana i jak się
w końcu doczekał, zdechł. Zresztą był jedynym stworzeniem, które po tylu latach rozpoznało Odyseusza.
Zabawne jest, że setki lat później rzymscy pisarze toczyli
dyskusje, czy Argos mógł żyć tak długo. Psy żyły wtedy
10-15 lat. Nie mieściło im się w głowie, że jakiś mógł żyć
dwadzieścia.
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Dyskusja zupełnie bezowocna.
Owszem, ale dowodząca, że psy były na tyle ważne,
że nawet poważni pisarze zajmowali się tym tematem.
O wspomnianym już Peritasie, wychowywanym przez
Aleksandra Wielkiego, pisał nawet Plutarch. A Ksenofont,
znany historyk, zajmował się tematem imion psów. Pisał,
że dobrze, żeby pies miał imię krótkie, ale nie za krótkie.
Polecał takie jak Porpax, Phlegon czy Kainon, czyli killer,
zabójca. Jak widać psy nie tylko miały imiona, ale poświęcono im wiele stronic.
Jak wyglądały starożytne psy?
Peritas mógł być molosem, przedstawicielem gigantycznej rasy, prawdopodobnie przodków mastiffów. Molosów
używano do polowań, bo choć niezbyt szybkie, były niezwykle silne. Nosiły obroże nabijane od zewnątrz ćwiekami, żeby nie zadusiły ich drapieżniki. Teraz chyba już nie
ma tak wielkich psów.
A dogi niemieckie? Podobno największy mierzył ponad
metr.
Molosy były większe i bardziej masywne, a na freskach
perskich z VII wieku p.n.e. pokazano je, jak biorą udział
w polowaniu na lwy. W British Museum znajduje się
posąg tego psa w skali, zdaje się, 1:1. Siedzący sięga mi
pod pachę. Do polowań na szybką zwierzynę, jak dziki czy
jelenie, używano innych psów. Oczywiście były też takie
pieski, które nazywam „nakolannymi”.

Tyle lat, a nic się nie zmieniło. Jedne mieszkają na kolanach, a inne są przypięte łańcuchami. Jak w Pompejach.
W Pompejach rzeczywiście znaleziono ciało, a raczej odcisk ciała psa. Pompejańskie znalezisko faktycznie przedstawia psa uwiązanego łańcuchem, którego właściciel nie
zdążył przed śmiercią odpiąć. To smutna historia, gdyby
pies był wolny, być może zdołałby uciec. W Pompejach
odkryto też mozaikę, przedstawiającą psa ‑ stróża domu,
na której widnieje napis „Cave Canem”, czyli strzeż się psa.
Czy z wykopalisk albo innych przekazów można wywnioskować, w jakich warunkach w miastach mieszkały psy?
To jest bardzo dobre pytanie, na które nie potrafię odpowiedzieć. Kiedyś czytałam na temat wiejskich psów użytkowych w czasach rzymskich, że w nocy stróżowały,
a za dnia odpoczywały w domach. Nie przycupnięte
gdzieś na kamieniu, ale na legowiskach we wnętrzach.
Dbano o to, żeby za dnia miały spokój, by mogły nocą
być czujne. Karmiono je resztkami ze stołu, a te, które brały udział w polowaniach, nagradzano mięsem upolowanej
zwierzyny.
Tak naprawdę nie wiemy, jak dawniej traktowano psy.
Pewnie tak, jak dzisiaj. Jedne mają z nami jak w raju, inne
przeżywają piekło.

Tak zwane pieski do torebki nie są wymysłem z końca
XX i początku XXI wieku?
Absolutnie nie! W starożytnym Rzymie szalenie popularne
były małe pieski, prawdopodobnie wywodzące się z Malty.
Jest dużo przedstawień z terenów rzymskiej Brytanii.
Miały dość długą sierść i krótkie nóżki, czyli nie za bardzo
nadawały się na polowania. Trzymano je w domach
w charakterze maskotek.
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Pozostałości psa znalezione w Oberkassel,
niedaleko Bonn. fot. J.Vogel

Posąg molosa znajdujący się w British Muzeum. fot. Marie-Lan
Nguyen https://en.wikipedia.org/wiki/Jennings_Dog
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Scena powrotu Odyseusza i jego spotkania z wiernym
psem Argosem. fot. British Museum

Mozaika z Pompejów przedstawiająca stróżującego
psa i napis Cave canem (Strzeż się psa),
fot. Laura Noviello

Katarzyna Piątkowska

Polski PSIełom

fot.Paulina Aleksiejuk–Lewandowska

„Nie ma na świecie przyjaźni, która trwa wiecznie.
Jedynym wyjątkiem jest ta, którą obdarza nas pies”
– Konrad Lorenz

Polacy rzadko bywają jednomyślni. A jednak w 2014
roku TNS Polska przeprowadził badanie dotyczące zwierząt w polskich domach. Wynikło z niego, że większość
z nas uważa, że najlepszym przyjacielem człowieka jest
pies. Z tego samego sondażu dowiadujemy się, że psy
zamieszkują w domach 485 respondentów. Przy okazji
wyszło na jaw, że Polacy zdają sobie sprawę z tego,
że posiadanie zwierzaka wymaga odpowiedzialności.
Wygląda więc na to, że jesteśmy odpowiedzialni albo
przynajmniej się staramy. Według Głównego Urzędu
Statystycznego i jego raportu z 2016 roku liczba dzieci
w wieku od 0 do 17 lat wynosiła 6,8 miliona. W tym samym czasie liczbę psów szacowano na 7,1 miliona. Tyle
jeśli chodzi o statystyki.
Psy i inne zwierzęta stały się dla nas niemal jak członkowie
rodzin. Potwierdzają to nie tylko liczne badania, zdjęcia dostępne na portalach społecznościowych, ale też wywiady.

20

21

– Pies bez wątpienia był traktowany przez prezydenta
jak członek rodziny – mówił na łamach Dziennika Polska
Times Waldemar Dubaniowski, były szef gabinetu prezydenta Aleksandra Kwaśniewskiego. Wtórowała mu Jolanta Szymanek-Deresz, była szefowa kancelarii prezydenta.
– Jego rola była nie do przecenienia. Powiem więcej,
porównywalna była z członkiem rodziny. I choć na salonach pałacowych pies nie bywał, to zdarzały się sytuacje,
kiedy podczas oficjalnych uroczystości była (Saba - przyp.
red.) niemal gościem honorowym prezydenta. W 2001
roku prezydent Aleksander Kwaśniewski i prezydentowa
Jolanta Kwaśniewska udzielili wywiadu dwutygodnikowi
VIVA!. Na sesji zdjęciowej do magazynu przed obiektywem Jacka Poremby oboje pozowali właśnie z psem.

fot.Magda Opacka

Przełomowy rok
– Osobną kategorią zwierząt żyjących w miastach są
domowi pupile. (...) W odniesieniu do nich spokojnie możemy używać określenia „zwierzęcy mieszczanie”,
bo nierzadko korzystają z przestrzeni miejskiej niemal na
równi z ludźmi – podróżują tramwajem, wylegują się przy
kawiarnianych stolikach czy wychodzą z opiekunami na
zakupy. Coraz częściej też potrzeby zwierząt, a właściwie
ich ludzkich opiekunów, są uwzględniane w projektowaniu przestrzeni miejskich – pisali w książce Architektura
i zwierzęta Joanna Gellner i Mateusz Boczar.
Ten trend postępuje od 1989 roku. Zauważyli to Michał
Piotr Pręgowski i Justyna Włodarczyk podczas badań nad
relacjami psów i ludzi we współczesnej Polsce.
– Czy można powiedzieć, że przełom ustrojowy roku 1989
stanowił również ważny punkt zwrotny w relacjach Polaków z psami? Przyjęta przez nas (...) data ma znaczenie
symboliczne, natomiast warunki stworzone przez demokrację i wolny rynek w bardzo dosłowny sposób dotykają
również psy, choćby w wyniku tego, że ich opiekunowie
są potencjalnymi wyborcami oraz konsumentami, a fakt
bycia opiekunem psa coraz częściej staje się ważnym
atrybutem w definicji ich tożsamości jako obywateli.
Przed 1989 rokiem takie publikacje, jak te przeze mnie
przytaczane, raczej nie miałaby racji bytu. Były książki
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poświęcone psom, jak choćby ta Konrada Lorenza I tak
człowiek trafił na psa, ale była wyjątkiem. Jeśli już, trafiały
się poradniki albo albumy ze zdjęciami. Polacy posiadali
psy, tak jak większość świata ale, jak piszą badacze, „psy
po prostu się miało”. Nikt nie pisał na ich temat, nie
produkował specjalnych karm, nie prowadził do behawiorystów, na wybiegi dla psów. Dzisiaj wygląda to zupełnie
inaczej. Nie dość, że można ubezpieczyć psa, pozwolić
mu wyszaleć się w miejscu dla niego przeznaczonym,
profesjonalnie ostrzyc, przyciąć pazury i elegancko ubrać,
to nawet można zafundować mu specjalną dietę pudełkową(!). Poza tym coraz więcej badaczy naukowo zajmuje się
tematem psów i innych zwierząt. Nie mam na myśli biologów, ale również socjologów, psychologów, etyków. W Pies
też człowiek czytamy: – Studiowanie relacji ludzi
i zwierząt wykracza zatem wyraźnie od lat poza nauki
przyrodnicze. (...) Naukowe zainteresowanie psami, którego efektem jest niniejsza książka, sytuuje się w ramach
nowej, interdyscyplinarnej dziedziny badań, nazywanej
antrozoologią bądź animal studies (w odróżnieniu od animal science, które to pojęcie powiązane jest z naukami
biologicznymi i rolniczymi).
Psy na salonach
Gdy w Pałacu Prezydenckim pojawił się owczarek Saba,
na Zachodzie już od dawna pies w oficjalnych urzędach,
czy królewskich pałacach zaczynał być czymś zupełnie
normalnym. Amerykańscy politycy mawiali: – Jeśli chcesz
mieć przyjaciela w polityce, kup sobie psa. Nic dziwnego,
że w Białym Domu psy mieszkały od czasów prezydentury
Teodora Roosvelta (1891-1909), a w Wielkiej Brytanii już
królowa Wiktoria wybudowała psiarnię w zamku Windsor
i hodowała tam różne rasy psów. Nie od dziś wiadomo
o wielkiej słabości królowej Elżbiety II do krótkonogiej rasy
corgi. W Polsce dopiero od czasów Saby psy stały się stałymi bywalcami salonów. Szczególnie politycznych. Ludwik
Dorn chadzał do sejmu z Sabą. Bronisław Komorowski
mieszkał z Draką (spanielką) w Belwederze (z powodu
swoich wybryków często bywała bohaterką tabloidów).
Prezydent Andrzej Duda psa nie ma, ale za to na początku
kadencji chętnie sfotografował się z fretką.
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Inna rasa

Fot. Jacek Poremba dla VIVA!, 2001

Lech i Maria Kaczyńscy mieli cała gromadę czworonogów.
Szkocki terier Tytus podbił nie tylko serca swoich właścicieli, ale także George’a W. Busha i jego żony, którzy
w Białym Domu mieli przedstawiciela tej samej rasy. Tytus
co prawda lubił sobie popodgryzać tego i owego, ale generalnie był bardzo lubiany. Mieli też kundelka Lulę. Znaleźli
ją błąkająca się w okolicy stacji benzynowej, przy której
kiedyś się zatrzymali.

Do 1989 roku Polacy stawiali na psy groźnych ras. Doberman na klatce schodowej w bloku na Pradze Północ
w Warszawie nie był niczym nadzwyczajnym. Po podwórkach chadzały na smyczach jamniki i pudle (teraz,
na początku XXI wieku wraca na nie moda). Jak piszą
Michał Piotr Pręgowski i Justyna Włodarczyk w Pies też
człowiek, w siermiężnych czasach PRL-u Polacy trzymali
też takie psy, jakie oglądali w telewizji. A widywali tam Szarika z serialu Czterej pancerni i pies, Cywila z Przygody psa
Cywila i ewentualnie pluszowego Pankracego z programu
dla dzieci Piątek z Pankracym.
– Dwadzieścia pięć lat temu podstawową motywacją
związaną z kupnem dużego psa rasowego była jego wartość jako potencjalnego stróża, obrońcy lub myśliwego.
Rasy, które zdobyły popularność w ostatnim dwudziestoleciu, to przede wszystkim psy o łagodnym, towarzyskim
usposobieniu, podbijające serca Polaków jako idealni
towarzysze zabaw dzieci i rodzinnych wycieczek – piszą
Michał Piotr Pręgowski i Justyna Włodarczyk. Według
nich popularne stały się też po prostu zwyczajne kundelki. – Kundelki są popularne nie tylko wśród celebrytów,
ale również wśród osób chcących zaznaczyć swój sprzeciw wobec szeroko rozumianego „systemu”: ekologów,
feministek, anarchistów, pacyfistów – piszą. Jakiej rasy nie
byłby pies, ile byśmy pieniędzy za niego nie zapłacili, i ile
na niego nie wydawali, jakiekolwiek jedzenie byśmy mu
serwowali i gdzie by nie mieszkał, jest naszym najlepszym
przyjacielem. – Jedynym całkowicie bezinteresownym
przyjacielem, którego można mieć na tym interesownym
świecie, takim który nigdy go nie opuści, nigdy nie okaże
się niewdzięcznym lub zdradzieckim, jest pies... Pocałuje
rękę, która nie będzie mogła mu dać jeść, wyliże rany odniesione w starciu z brutalnością świata... Kiedy wszyscy
inni przyjaciele odejdą, on pozostanie – mówił żyjący w latach 1830-1904 amerykański senator George Graham Vest.
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Katarzyna Piątkowska

Miasta
PSIEszczęśliwe
O miastach najlepszych dla psów
i ich właścicieli

fot. Mathias Reding/Unsplash

Wszyscy wiedzą, że Paryż jest miastem miłości. Każdy, nawet jeśli nigdy tam nie był, zna wieżę Eiffla, Pola
Elizejskie, Luwr, Sekwanę i katedrę Notre Dame. Ale czy
wie, że Paryż jest również najbardziej psijaznym miastem na świecie?
Tak wynika z rankingu przeprowadzonego przez organizację Protect my Paws, która zajmuje się badaniem firm
oferujących ubezpieczenia i opiekę zdrowotną dla zwierząt
domowych. Przy okazji realizuje też badania, dotyczące
psów w miastach. Pominęłam ranking najbardziej zanieczyszczonych przez psy miast w Ameryce i Wielkiej
Brytanii. Skoncentrowałam się na tym zatytułowanym
„Najlepsze miasta na świecie dla miłośników psów”. Badacze wzięli pod uwagę 54 miasta na całym świecie, a dane
pobrali z raportów akademickich i oficjalnych statystyk rządowych, a pod uwagę brano oczywiście tylko psy oficjalnie
zarejestrowane.
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Paris mon amour
Z opublikowanych w grudniu zeszłego roku badań wynika, że najbardziej zapsionym miastem jest Paryż.
W mieście o powierzchni 105 km kwadratowych żyje 2857
psów na kilometr kwadratowy (największa gęstość populacji psów na świecie) i przypada 13,8 psa na 100 osób. Co
ciekawe jeszcze niedawno psy miały zakaz wstępu do 84%
miejskich parków. Dopiero trzy lata temu miasto otworzyło swoje parki i ogrody dla czworonogów The Guardian
poświęcił nawet temu tematowi artykuł: Paris finally
allows dogs into its public parks. Każdy właściciel psa
wiedział, że bardzo trudno było znaleźć miejsce, w którym
psy mogłyby biegać, spotykać się i razem się bawić. Tylko
16% parków i ogrodów zezwalało na wprowadzanie psów.
A przecież miejsc zielonych w tym mieście jest stosunkowo niewiele. Miasto słynące z miłości do psów stawało
się coraz mniej im przyjazne. Wielu mieszkańców Paryża
dreptało z pupilami po chodnikach, wywoziło je za miasto
do lasków, gdzie mogły się wyhasać (na szczęście psy
są mile widziane we wszystkich środkach transportu
publicznego) lub ryzykowało mandat za spacerowanie
z psem w miejscu niedozwolonym. Teraz mogą wejść
nawet do parku w Wersalu, a to zapewne spodobałoby się
słynnym miłośnikom psów Ludwikowi XIV i Marii Antoninie, którzy rozbudowali pałac i założenie ogordowe. Król
Słońce kochał setery angielskie i gończe. W pałacowej
komnacie miały piękne łoża, a królewscy kucharze piekli
im codziennie ciasteczka. – W naszych poprzednich
przepisach było wiele, wiele zakazów. Myślę, że mieliśmy
tendencję do postrzegania parków jako przestrzeni bardzo zamkniętych, bardzo oddzielonych od przestrzeni publicznej. Obecnie jesteśmy w trakcie zmiany tego stanu
rzeczy. Przekształcamy parki i sposoby korzystania z nich
na życzenie paryżan, którzy chcą, aby parki były otwarte
dłużej. Mieszkańcy chcą także jeździć tu na rowerach,
co do tej pory nie było możliwe – mówiła Pénélope
Komitès, zastępca burmistrza miasta odpowiedzialna
za tereny zielone. Psy jednak muszą być prowadzone na
smyczy, chodzić po ścieżkach, a właściciele muszą po
nich sprzątać. Jeśli paryżanie i ich psy będą stosować się
do tych zasad jest nadzieja, że niektóre z nich zostaną
złagodzone.
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Inaczej sprawa ma się z Wiedniem, w którym co prawda
też można zarobić niezły mandat za spuszczenie psa
ze smyczy w niedozwolonym miejscu, i trochę mniejszy
za nieposprzątanie po nim, ale psy są tam wszędzie mile
widziane. Nawet w centrach handlowych, co niezmiernie
zaskoczyło archolożkę i pisarkę Martę Guzowską,
od lat mieszkającą w Wiedniu. Stolica Austrii co prawda
w rankingu nie zajęła wysokiego miejsca ze względu na
niewielką liczbę psów na metr kwadratowy i na 100 osób,
ale Ci, którzy znają to miasto, tak jak Marta Guzowska, mówią, że jest bardzo psijazne. Na obszarze 414 kilometrów
kwadratowych mieszka 56 tysięcy psów. Inną sprawą
jest, że wiedeńskie psy są niezwykle dobrze wychowane.
Kristin Francis na blogu Souvenir Finder pisała, że psy
wiedeńskie są wyjątkowe. Po pierwsze zawsze są
perfekcyjnie ostrzyżone. Nie potrzebują smyczy, aby dobrze się zachowywać. Są zawsze stylowo ubrane, zwłaszcza, że w Wiedniu jest wielu projektantów psiej odzieży.
Wiedeń jest również jednym z najbardziej przyjaznych
miast w Europie dla najlepszego przyjaciela człowieka,
z ponad 160 strefami dla psów o łącznej powierzchni
ponad miliona metrów kwadratowych. Tak zwane strefy
dla psów (zwane też „parkami dla psów") to miejsca,
w których psy mogą przebywać przestrzeni publicznej bez
kagańca i smyczy oraz bawić się ze swoimi kumplami.
Co jakiś czas urząd miasta prowadzi kontrole policyjne,
czy właściciele psów przestrzegają zasad posiadania zwierząt. I nie chodzi tylko o podatek. Sprawdzają kagańce,
czipy i czy psy, tam gdzie trzeba, chodzą na smyczy. – Ludzie i psy współistnieją harmonijnie, a większość właścicieli zwierząt domowych trzyma się reguł gry i przepisów
prawnych – mówił w 2015 roku Ulli Sima, radny miejski
odpowiedzialny za dobrostan zwierząt.
SPA w Budapeszcie
Najwyższy wskaźnik liczby psów przypadających na 100
osób ma Houston w USA. Tam na 100 osób przypada aż
52,1 psa. W Europie miastem rekordzistą jest Budapeszt
z 22,8 psa na 100 osób. Zajmijmy się więc Budapesztem.
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fot. https://www.rjontour.com/dog-friendly-budapest/

Wiedeńska elegancja

W 2020 roku otwarto tam pierwszy ośrodek wellness
z krytym basenem dla psów. Czworonogi mogą się tam
nie tylko pobawić, ale też podreperować zdrowie. Znajduje się tam także: kryty wybieg, gabinet psiej rehabilitacji,
gabinety piękności, a nawet psie przedszkole. Ośrodek
ulokowany jest w dzielnicy Ujlipotvaros, gdzie mieszka 3
tysiące psów, a niedługo będzie ich więcej niż ludzi. Budapeszt, poza statystykami, jest najbardziej psijaznym miastem w Europie. Psy są mile widziane w barach i pubach
w całym mieście (chyba że, jak donoszą bywalcy, muzyka
jest w nich za głośna dla psich uszu). Wszystkie mogą
korzystać z transportu publicznego, w tym z podmiejskich
linii kolejowych. Muszą jednak posiadać pełnopłatny bilet
lub karnet, chyba że znajdują się w torbie transportowej.
W sytuacji, gdy w okolicy jest więcej osób nie można spuścić psa ze smyczy, no chyba, że jesteście tylko wy.
Północ-południe
Wyjątkowe jest też szwajcarskie Berno. Pod względem
stosunku liczby psów do liczby osób uplasowało się
na drugim miejscu po Huston. Nic dziwnego. Szwajcarzy
kochają wszystko co szwajcarskie, a stamtąd pochodzi
berneński pies pasterski. Poza tym ich zwierzęciem narodowym wcale nie jest krowa, ani nawet świstak, ale bernardyn, daleki krewny berneńczyka. Na liście najbardziej
przyjaznych miast jest też Warszawa, ale dopiero
na 30. miejscu. Na obszarze 517 kilometrów kwadratowych
mieszka tu 120 tysięcy psów. To daje 232 psy na kilometr
kwadratowy (niemal dziesięć razy mniej niż w Paryżu)
i tylko 7 psów na 100 osób. W Warszawie jest wiele miejsc,
gdzie można pójść z psem na spacer – parki, skwery, wybiegi dla psów. Można zabrać je ze sobą do wielu kawiarni
(część z nich oferuje nie tylko miskę z wodą dla psa, ale
nawet psie ciasteczka). W 2020 roku powstał ranking
najbardziej psijaznych warszawskich dzielnic. Pod uwagę
brano tereny, na których psy mogą się bawić, ilość gabinetów weterynaryjnych, wybiegów, sklepów zoologicznych.
Badanie zostało przeprowadzone na zlecenie portalu
Otodom. Bezapelacyjnym zwycięzcą została Wesoła.
Kolejne miejsca zajęły Ursynów, Żoliborz, Wawer i Bielany.
Najgorzej psom i ich właścicielom żyje się w Śródmieściu,
ale to akurat niego nie powinno dziwić.
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Porównanie „zapsienia” Budapesztu i Warszawy,
fot. Protect my Paws

Porównanie „zapsienia” Wiednia i Warszawy,
fot. Protect my Paws

Porównanie „zapsienia” Berna i Warszawy,
fot. Protect my Paws

Porównanie „zapsienia” Paryża i Warszawy,
fot. Protect my Paws
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Agnieszka Stefaniak-Zubko

Psi obowiązek miast
Więcej niż ustawa przewiduje

Wszystkie gminy w Polsce obowiązują te same przepisy dotyczące zapobiegania bezdomności zwierząt oraz
utrzymywania czystości i porządku na swoim terenie.
Nic jednak nie stoi na przeszkodzie, aby na rzecz psów
i innych miejskich zwierząt działać w szerszym zakresie niż przewiduje to ustawa o ochronie zwierząt.
Dobrze wiedzą o tym m.in urzędnicy we Wrocławiu
i Aleksandrowie Łódzkim.
Dwanaście lat temu w gabinecie Rafała Dutkiewicza,
ówczesnego prezydenta Wrocławia, pojawiła się Barbara
Borzymowska, psycholożka ludzka i zwierzęca, autorka
książek, malarka i architektka, a przede wszystkim miłośniczka psów. – Po prostu umówiłam się na spotkanie
i powiedziałam, że chcę promować wśród mieszkańców
korzyści wynikające z kontaktu ze zwierzętami, a szczególnie psami. Wiedziałam, że to powinny być społeczne
akcje, do których zaangażujemy dzieci i seniorów – wspomina psycholożka.
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Pies - dobry mieszkaniec Wrocławia
To wystarczyło, aby prezydent, który prywatnie miał trzy
koty i psa, zaprosił ekspertkę do współpracy. Przy Urzędzie
Miejskim we Wrocławiu powstało Centrum Przyjaznych
Relacji „Ludzie-Zwierzęta”, w którym Barbara Borzymowska działała wspólnie ze zmarłym niedawno zoopsychologiem Marcinem Wierzbą. To były czasy, gdy we Wrocławiu
zgodnie z przepisami, każdy pies miał być obowiązkowo
zapięty na smyczy. Jeśli właściciel chciał psa puścić wolno,
mógł zrobić to wyłącznie w miejscu rzadko uczęszczanym przez ludzi i tylko pod warunkiem, że zwierzę miało
kaganiec.
Eksperci zaczęli więc od popularyzowania zupełnie nowego podejścia do relacji ze zwierzętami w mieście. Zależało
im, aby posiadacze psów zrozumieli, jak ważna jest odpowiedzialność za zachowanie pupila w przestrzeni publicznej oraz uczenie go prawidłowych nawyków w kontakcie
z ludźmi i innymi zwierzętami. Starali się też dotrzeć do
osób, które psów nie chciały lub nie mogły posiadać
i uwzględnić także ich punkt widzenia na obecność czworonogów w miejskiej przestrzeni.
– Pies puszczony luzem, bez kontroli właściciela, zaniedbany i niewychowany wzbudza lęk i niechęć, bo
powoduje wiele zagrożeń. Pies dobrze wychowany,
słuchający się przewodnika, zadbany i przyjaźnie do otoczenia nastawiony, wzbudza podziw i sympatię. Nikt nie
narzeka, że wtedy pies jest bez kagańca lub bez smyczy.
Nie ma więc racjonalnego uzasadnienia, by wszystkie psy
traktować tak samo. To jaki jest pies, zależy od mądrości
jego właściciela – tłumaczyli specjaliści z Centrum Przyjaznych Relacji „Ludzie-Zwierzęta” i postanowili uruchomić
program Pies-dobry mieszkaniec Wrocławia.
Jeszcze nigdy w historii zwierzęta nie zajmowały takiego miejsca jak dziś
Zwierzęta, które do niego przystąpiły wraz z opiekunami, przechodziły cykl szkoleń, zakończony egzaminem
uprawniającym je do poruszania się w miejscach publicznych bez ograniczeń. Świadectwem zdobycia specjalnych
uprawnień była zawieszka na obroży. – Organizowaliśmy
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także wspólne wyścigi z zadaniami dla psów i ich właścicieli, uczyliśmy, co znaczy żółta wstążka przymocowana
do smyczy psa, odwiedzaliśmy z psami szkoły
i przedszkola. Do dziś przyznajemy także order Wrocławskie Serce dla Zwierząt i budujemy bazę miejsc Pets
Welcome, gdzie zwierzęta się mile widziane. Oczywiście
„pets welcome” jest przede wszystkim wrocławski Urząd
Miejski, ale stale przybywa restauracji, lokali, gdzie każdy
może przyjść na przykład z psem – opowiada Barbara
Borzymowska.
– Kiedy zaczynaliśmy, to był czas, gdy jeszcze mało kto
myślał o uczuciach zwierząt, czy wegetarianizmie. Teraz
to już powszechne. Uważam jednak, że tamtego okresu
nie dzieli z dzisiejszą rzeczywistością aż taka wielka przepaść. Wiem na pewno, że jeszcze nigdy w historii zwierzęta nie zajmowały tak ważnego miejsca jak dziś – mówi.
Obecnie prezydentem Wrocławia jest Jacek Sutryk,
a Barbara Borzymowska jest jedyną w Polsce zatrudnioną przez samorząd rzeczniczką ds. zwierząt. W 2019 roku
podczas kampanii wyborczej Szymon Hołownia przedstawił wrocławską ekspertkę jako swoją kandydatką na
pełnomocniczkę prezydenta RP ds. zwierząt.

fot.Lookstudio_Freepik

przykład w Niemczech.
Konstytuując je, uprzedUstawa o prawach zwierząt to za mało. Czas wpisać je
miotowiamy zwierzęta
do konstytucji
w pełni. Dziś w ustawie
o ochronie zwierząt
– To bardzo potrzebna funkcja, nie ze względu na jej „wyw pierwszym paragrafie
sokość”, ale na możliwości, które daje. Zwierzęta zasłumówi się, że zwierzę nie
gują na sensownego, ogólnopolskiego rzecznika swoich
jest rzeczą, bo odczuwa
praw – podkreśla Barbara Borzymowska i przyznaje, że
cierpienie. W kolejnej linijce
ma jeszcze jedno marzenie: – Prawa zwierząt powinny
czytamy, że „w sprawach
zostać wpisane do konstytucji, tak jak stało się to na
nieuregulowanych w ustawie do zwierząt stosuje się
odpowiednio przepisy dotyczące rzeczy”. Czyli czasem, jak
się chce, to można traktować zwierzęta jak przedmioty? –
mówi z przekąsem wrocławska rzeczniczka.
Niedawno Wrocław zrobił kolejny krok w kierunku ochro-
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Aleksandrów Łódzki to prawdziwy psi raj?
Z kolei w Aleksandrowie Łódzkim podejście do bezdomności zwierząt zmieniło się w 2015 roku. To wtedy Najwyższa Izba Kontroli opublikowała wyniki kontroli gmin
i współpracujących z nimi schronisk dla bezdomnych
zwierząt. Okazało się, że choć Aleksandrów Łódzki płaci co
roku ok. pół miliona złotych
za opiekę nad bezdomnymi
psami, to działania azylu,
z którym gmina ma podpisaną umowę, nie spełniają norm
i wymagań. Burmistrz Jacek
Lipiński postanowił więc znaleźć osobę, która pomoże skuteczniej walczyć z bezdomnością gminnych zwierząt.
W ten sposób trafił na Katarzynę Rezler, fotografkę
i wolontariuszkę w schroniskach, która od 2016 roku pełni
przy burmistrzu funkcję pełnomocniczki ds. zwierząt.
Efekt? Dziś Aleksandrów Łódzki stawiany jest za wzór
innym gminom w Polsce, które chcą świadomie zająć się
problemem bezdomności czworonogów.
– Od innych miast wyróżnia nas przede wszystkim to, że

Wszystkie gminy w Polsce obowiązują
te same przepisy dotyczące
zapobiegania bezdomności zwierząt oraz
utrzymywania czystości i porządku na
swoim terenie
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fot. Marymarkevicz, Freepik

fot. Freepik

ny zwierząt. W mieście powołano Społeczną Radę
ds. Zwierząt, która ma być głosem doradczym i inicjującym dla władz miasta. W jej skład weszli m.in. lekarz weterynarii, specjalista ds. dzikich zwierząt, dziekan wydziału
biologii i dyrektorka schroniska dla zwierząt. Barbra Borzymowska została przewodniczącą Rady. W pierwszym
posiedzeniu uczestniczył również kot Wrocek, na co dzień
mieszkaniec magistratu. Zespół wrocławskich ekspertów
zajmuje się już nie tylko sytuacją psów w mieście, ale m.in.
zachęca opiekunów wychodzących kotów do szczepienia
pupili na wściekliznę, interweniuje w sprawie łabędzi, które podczas lądowania kaleczą się o trakcję tramwajową,
czy pomagają zabezpieczyć biegnącą przez drogę trasę
wędrówki żab.

czipowanie psów jest u nas od 2021 roku obowiązkowe,
ale już wcześniej zachęcaliśmy do znakowania zwierząt.
Początkowo wiele osób bało się, że to pomysł, aby zarejestrować psy, a potem nałożyć podatek na ich właścicieli.
Ale nie zrobiliśmy tego od 2016 roku i nie planujemy
w kolejnych latach – zapewnia Katarzyna Rezler.
W Aleksandrowie Łódzkim każdy, kto kupił lub adoptował
psa, ma 14 dni, aby go zaczipować. Wyjątkiem są szczeniaki, które znakuje się i wprowadza do gminnego rejestru
do dwóch miesięcy po urodzeniu. – To ważne, że nie tylko
znakujemy psy, ale prowadzimy ich rejestr. Nie jest to
wszędzie takie oczywiście – zaznacza pełnomocniczka
burmistrza ds. zwierząt.
W Aleksandrowie Łódzkim wprowadzono także bezpłatną
kastrację psów i kotów. Co roku z budżetu miasta przezna-
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cza się taką pulę środków, aby wystarczała dla wszystkich
zainteresowanych. Jakby tego było mało, zaczipowane psy
mają dostęp do bezpłatnych szczepień na wściekliznę.
W mieście działają dwa punkty weterynaryjne, które wykonują te usługi na zlecenie urzędu, ale do mieszkańców
sołectw Katarzyna Rezler i współpracujący z nią weterynarze jeżdżą także osobiście. – Już się z nas śmieją, że
w sołectwach „kolęduje” czarna wołga, czyli nasz charakterystyczny samochód. Dla gospodarza, który ma cztery
psy na posesji, szczepienie przeciw wściekliźnie to koszt
160 zł rocznie. W dodatku musi pamiętać, kiedy potrzebna jest szczepionka, a potem wybrać się do weterynarza.
A my przyjeżdżamy i po prostu szczepimy. To wszystko
w zamian za czipowanie zwierząt. Są wsie, gdzie mamy
100% zaczipowanych i zaszczepionych na wściekliznę
psów – mówi pełnomocniczka burmistrza.
Okno życia dla szczeniaków i jesień życia dla psich
seniorów

tylko galerie zdjęć z czworonogami, które szukają nowego
domu, ale prowadzą „relacje adopcyjne na żywo”. – Sprawdzają się wyśmienicie. Sąsiednie gminy też chcą korzystać z naszych internetowych zasięgów, więc niedługo
będziemy im w tym pomagać – mówi z dumą Katarzyna
Rezeler.
W Aleksandrowie Łódzkim wspiera się także programowo
psich seniorów. W ramach akcji Adopcja na jesień życia,
każdy, kto adoptuje psa kalekiego lub powyżej 10 roku
życia, ma zapewnioną karmę dla zwierzęcia oraz opiekę
weterynaryjną. Czy tak szerokie wsparcie dla zwierząt nie
odbija się negatywnie na budżecie gminy? – Przeciwnie,
to sposób na oszczędności – przekonuje Katarzyna Rezler,
która wyliczyła, że w skali roku na opiekę nad bezdomnymi zwierzętami wydaje ok. 360 tys. zł łącznie z opłatami
dla schroniska. – Nasz sposób na walkę z bezdomnością
zwierząt wymaga odwagi i gotowości do poniesienia
pewnych inwestycji, ale tylko w pierwszym roku. Potem
przynosi miastu już tylko korzyści – dodaje.
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fot. Karolina Grabowska, Kaboompics

Dla mieszkańców gminy bezpłatne szczepienia to nie
jedyne korzyści ze znakowania psów. Okazuje się, że gdy
komuś ucieknie zarejestrowany pies, jest szansa, że wcale
nie będzie go musiał odbierać 70 km od domu, czyli ze
schroniska Psiakowo i Spółka. To z nim obecnie współpracuje Aleksandrów Łódzki. Po pierwsze policjanci w gminie
zostali wyposażeni w czytniki czipów, więc mogą łatwo
namierzyć właściciela zagubionego psa. Po drugie przy
urzędzie gminy działa tzw. box tymczasowy, gdzie „zguby”
oczekują na swoich opiekunów.
W gminie działa też „okno życia” dla szczeniąt. Tylko
w zeszłym roku trafiło do niego 400 psich maluchów.
Pieski, które pojawiły się na świecie bez woli opiekunów
suczek, można oddać gminie, która zwykle bez problemu
znajduje dla nich dom. Jednak urzędnicy stawiają twarde
warunki: suczkę, która powiła niechciany miot, właściciel
musi wysterylizować, a szczeniaki trzeba odrobaczyć
i odpchlić.
Urzędnicy z Aleksandrowa Łódzkiego wyspecjalizowali się
w wykorzystywaniu mediów społecznościowych do adopcji. Na kanał YouTube i na Instagramie wrzucają nie
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Robert Chomicki

Psi los
Ja mieszczuch. Ja wieśniak. Ja, po prostu, pies

fot. archiwum prywatne autora

– Cześć. Mam na imię Tosia. Od urodzenia mieszkam
w mieście, w bloku razem z kotem i innym psem. Mam do
dyspozycji balkon, zawsze pełną michę i ogromną kanapę do leżenia. Uwielbiam spacery, a szczególnie, kiedy
z nich wrócę i mogę pospać.
– Hej. To ja, Ciastek. Moi domownicy kupili dom z ogrodem, w którym spędzam większość czasu. Jest duży i codziennie sprawdzam, ile czasu zajmuje mi przebiegnięcie
wzdłuż całego ogrodzenia. Ostatnio domownicy wsadzili
w ziemię dziwne rośliny, które przesłaniają mi widok na
okolicę. Jedną już wykopałem, ale ludzie byli bardzo źli.
Poczekam, aż pójdą do pracy, wtedy wykopię kolejną
i powiem, że to nie ja.
– Witajcie. Jestem Antek. Od małego mieszkam w gospodarstwie razem z licznym rodzeństwem. Biegamy razem
po polu, szczególnie za zającami. Czasami zdarza nam
się przebiegać ulicę, ale mało tam samochodów. Po południu przed budą pojawia się miska. Trzeba szybko biec,
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by kury nie wydziobały. Wieczorem biegniemy na pole
w poszukiwaniu nowych smaczków.
Psy żyjące na wsi więcej czasu spędzają bez smyczy, na
wolnym wybiegu. Powoduje to zwiększenie zagrożenia
urazami, szczególnie, gdy biegają po nierównym terenie
bądź przy drogach wiejskich. Niestety, jest też spora część
psów, które zostają przykute do budy łańcuchem, a ich
głównym zadaniem jest szczekanie, gdy zbliża się ktoś
niepowołany. Takie psy skazane są na udrękę, bo często
się zdarza, że ich budy nie mają odpowiedniej izolacji
termicznej, metalowe części łańcucha mają kontakt bezpośredni ze skórą, co szczególnie odbija się zimą. Długości
łańcucha również często są nieodpowiednie, co powoduje
uszkodzenie ciała, cierpienie i brak możliwości niezbędnego ruchu.
Psy żyjące w mieście są mniej narażone na urazy związane
z bieganiem ze względu na często panujące w miastach
restrykcyjne przepisy dotyczące wyprowadzania psów na
smyczy. Jednakże, pomimo mniejszej możliwości swobodnego ruchu, częściej grożą im urazy ze względu na
wzmożony ruch samochodowy.
Dla odmiany psom biegającym po ogrodzonym terenie
mogą się zdarzyć drobne kontuzje w kontaktach ze zwierzętami oraz zranienia wynikające ze styczności z ogrodzeniem (rany głowy, dziąseł, uszkodzone zęby).
ANTEK: Idzie wiosna, na polach duży ruch. Ale i dla mnie
coś zawsze się znajdzie. Ostatnio rolnicy wysypali na pole
bardzo dużo smaczków. Było ich tak dużo, że bardzo
bolał mnie brzuch. Ale dziś znów tam pójdę.
CIASTEK: Szczęściarz z Antka. U mnie takie rarytasy
pojawiają się, jak przechodzący ludzie coś rzucą lub jakiś
ptak coś upuści.
TOSIA: U mnie w domu to raczej nic nie znajdę. Jedynie, jak mi się uda dostać do łazienki i sprawdzić, co kot
zostawił w kuwecie.

mieszkania, po ochronę dzieci przed chemią. Przyozdabiając dom roślinami, nie zapomnijmy, że część z nich może
być niebezpieczna i stanowi potencjalne niebezpieczeństwo dla naszych pupili. Jeszcze większe ryzyko występuje
w przypadku zwierząt przebywających w ogrodach. Mogą
tam natrafić nie tylko na szkodliwą florę, ale także środki
ochrony roślin. Psy wiejskie biegające swobodnie mają
dostęp do wszystkiego, czym rolnicy potraktują swoje
pola, począwszy od gnojowic, oborników, poprzez różnego
rodzaju środki chwastobójcze czy wspomagające rozwój
roślin.
CIASTEK: Przyczepił się do mnie jakiś dziwny robal i nie
chce się odczepić. Powinienem pójść tym do domowników?
ANTEK: To kleszcz, nie przejmuj się nim. Napije się
i odpadnie. Mam takich kilka dziennie i nie ma z nimi
problemu.
TOSIA: O czym wy mówicie? To straszne. Do mnie
przyczepia się może jeden lub dwa w miesiącu, ale po
każdym spacerze są one usuwane. Brrr…. Jak można
trzymać coś takiego.

Niestety, pasożyty stanowią ogromny problem dla
zwierząt. Zwierzęta domowe są mniej narażone na
pchły czy kleszcze niż pozostałe, jednakże po każdym spacerze należy psa dokładnie
obejrzeć i w razie potrzeby ręcznie usunąć kleszcza lub
wykąpać psa w szamponie przeciwko pchłom. Dla psa
żyjącego w ogrodzie jest znacznie większe ryzyko spotkania z kleszczem, więc i tutaj powinniśmy wyrobić sobie
codzienne nawyki kontroli, co zmniejszy ryzyko przeniesienia chorób i powikłań. Na największe ryzyko zagrożenia
pasożytami narażone są psy swobodnie biegające. Tutaj
sama kontrola nie wystarczy, ponieważ oprócz pcheł
i kleszczy takie psy są również narażone na glisty, tasiemce oraz pasożyty przenoszone przez dzikie zwierzęta, jak
na przykład świerzb. Dlatego należy stosować regularne

Rzeczywiście zwierzęta mieszkające w domu najmniej
narażone są na różnego rodzaju substancję, w tym chemiczne. W mieszkaniu są one często dobrze pochowane,
choć powodów do tego działania jest kilka – od estetyki
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zabiegi przeciwko pasożytom u wszystkich zwierząt
w gospodarstwie.
ANTEK: Wczoraj biegłem za zającem. Tak mnie zakręcił,
że pół dnia szukałem drogi do domu.
TOSIA: Ja nie mam takich przygód, choć raz zdarzyło się
zimą, że jednej nocy tak strzelali, że na drugi dzień, jak
znowu ktoś strzelił, to zerwałam się ze smyczy i biegłam,
ile sił w łapach. Ale zaopiekowali się mną jacyś obcy
ludzie i odprowadzili do domu.
CIASTEK: Ja sobie wykopałem dziurę pod płotem
i czasem biegałem po okolicy, ale też mnie złapali jacyś
ludzie, odprowadzili do domu i nakrzyczeli na moich
domowników. Od tamtej pory mam szlaban i wszystkie
moje dziury zostały zasypane.
Pomimo, że nad zwierzętami przebywającymi w domu
i wyprowadzanymi na smyczy mamy potencjalnie większą
kontrolę, niż nad psem biegającym po ogrodzie, bądź
całkowicie swobodnie, to zawsze może zdarzyć się sytuacja, gdy nasz pupil wyrwie się i ucieknie. Dlatego dobrze
jest zaopatrzyć psa w adresówkę zawierającą dane psa.
Można też umieścić na obroży imię i adres zamieszkania
psa oraz skorzystać z mikroczipu. Znacznie zwiększamy
prawdopodobieństwo szybkiego odnalezienia zwierzaka,
co przysporzy mniej stresu nam
i zwierzakowi.

TOSIA: Ach ta wiosna. Znów mnie wszystko swędzi, oczy
mi łzawią, a jeszcze sąsiad z dołu zaczął palić papierosy
na balkonie. Smród nie do wytrzymania. Znów trzeba
będzie się przemęczyć.
CIASTEK: A co to ten dym papierosowy? Bo jeżeli mówisz
o swędzeniu i oczach, to rozumiem. Mówią na to alergia.
ANTEK: Alergia? A co to? Jak mnie swędzi, to znaczy, że
znów przywlokłem pchły.
Ostatnie badania przeprowadzone w Finlandii wykazały,
że psy żyjące w miastach znacznie bardziej narażone są na
częstotliwość występowania alergii, niż psy żyjące na wsi.
Niestety poziom koncentracji zanieczyszczeń w powietrzu w miastach, to często wina samochodów, które rury
wydechowe mają na poziomie psich nosków. W efekcie
zwierzęta cierpią znacznie bardziej na choroby skóry czy

fot. archiwum prywatne autora

CIASTEK: Ostatnio jacyś
mili ludzie przechodzili
obok ogrodzenia. Najpierw
na nich naszczekałem,
ale oni rzucili mi jakiegoś
fajnego smaczka. Wieczorem znów ich widziałem,
ale nie miałem siły do nich
podejść. Bardzo bolał mnie brzuch. Pewnie już nie przyjdą. Brzuch bolał mnie całą noc, a rano pojechałem do
lekarza… Uf, pomógł mi.
ANTEK: E tam, ja często choruję i brzuch boli nawet kilka
dni, zanim przyjedzie lekarz. Idzie się przyzwyczaić.
TOSIA: Jak mnie coś boli, od razu sygnalizuję moim domownikom. Wtedy od razu jedziemy do Pani Lekarz.
A wiecie, że oni tam mają dużo fajnych smaczków? Zanim wyjdę, to się objem różnych ciasteczek.

gicznych. Mniejsza dostępność jest na przedmieściach,
gdzie dojazd do takiej kliniki może być połączony
z przejazdem kilkudziesięciu kilometrów, zaś kliniki
w okolicy oferują swoje usługi tylko w godzinach i dniach
roboczych. Najtrudniej mają zwierzęta wiejskie. Zdarza
się, że na powiat jest tylko jedna klinika, zaś weterynarz
świadczy usługi mobilnie i weryfikuje telefonicznie skalę
zagrożenia życia zwierzęcia i tym warunkuje przyjazd. Dlatego warto mieć zestaw pierwszej pomocy dla zwierzaka
i po konsultacji telefonicznej odpowiednio ulżyć mu
w cierpieniu.

Psy żyjące w mieście mają znacznie łatwiejszy dostęp do
klinik weterynaryjnych różnych specjalności. Często są
też kliniki oferujące swoje usługi nawet 24h/dobę i przez
siedem dni w tygodniu, szczególnie przy klinikach chirur-
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dróg oddechowych. Dlatego nie zaleca się spacerowania
z psem po ruchliwych ulicach, szczególnie w godzinach
szczytu. Regularnie należy też zwierzę kąpać, by zmyć
z sierści zanieczyszczenia. Palaczom przypominamy: chrońmy zwierzęta przed dymem papierosowym.
TOSIA: Ostatnio do mieszkania obok sprowadził się jakiś
dziwny pies. Ma krótką mordkę, jest mały i śmiesznie szczeka. Ale chyba się nie zaprzyjaźnimy. Za to fajny jest ten
wilczurek z klatki obok. Ale jeszcze bardzo młody i dziwnie
ma klapnięte ucho. Ale jest fajny.
ANTEK: E tam. Ja znam wszystkie psy z okolicy. Czasami
się pokłócimy, ale żeby się spotkać, to trzeba przebiec
z dwa tysiące psiometrów. Często mi się nie chce.
CIASTEK: Ja mam tylko kumpla z domu obok. Często
ganiamy się wzdłuż ogrodzenia, ale to już dawno stało się
nudne. Ostatnio nawet nie gadamy ze sobą, bo już nie ma
o czym. A może byście mnie odwiedzili?
Psy w miastach mają większą szansę na kontakt z innymi
psami. Jest to spowodowane tym, że ludzie żyją w dużych
skupiskach. Z jednej strony pies ma większe szanse spotkać
psiego sąsiada na spacerze, a z drugiej strony szacuje się, że
czworonogi mają w mieście o 31% więcej szans na bycie pogryzionym przez innego przedstawiciela swojego gatunku
niż te biegające swobodnie na wsi. To oznacza także większe ryzyko przenoszenia chorób zakaźnych. Tymczasem psy
„wiejskie" mają statystycznie większe szanse na spotkania
międzygatunkowe, w tym natknięcie się na agresywne,
dzikie zwierzęta.
ANTEK: Ale dziś znów się nabiegałem. Spotkałem dwa zające i pogoniłem je do lasu. Dziś już tylko odpoczynek, ale
rano pójdę ich poszukać i znów się poganiać.
CIASTEK: Dzięki, że powiedziałeś mi o psiometrach. Jutro
policzę, ile psiometrów jest wzdłuż ogrodzenia.
TOSIA: E tam, ja idę spać. Wstanę, skubnę coś z miski, poszczekam przez balkon i znów do spanka. AAAA. <ziew>
Psy żyjące w mieście prowadzą bardziej osiadły tryb życia
w przeciwieństwie do swoich wiejskich braci. Powoduje to
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zwiększenia ryzyka nadwagi, a wręcz otyłości. Szczególnie psy
wysterylizowane (bądź wykastrowane) mają większą tendencję do zachwiania wagi. Dlatego psom w mieście należy
podawać zbilansowaną karmę, tzw. lekką, o mniejszej zawartości tłuszczu oraz korzystać z porad lekarza weterynarii, by
utrzymać psa w optymalnej kondycji. Dla odmiany psy biegające swobodnie mają większą możliwość spalenia tłuszczu.
Jeżeli nasz pies ma takie warunki i lubi biegać, należy mu podawać karmę, która zaspokaja jego potrzeby energetyczne,
ze zwiększoną zawartością tłuszczu i białka. Również w tym
wypadku, jeżeli chcemy utrzymać psa w optymalnej kondycji,
powinniśmy skonsultować się z lekarzem weterynarii.

Pies, który mieszka w budzie, tak
samo jak każdy inny, potrzebuje
towarzystwa człowieka,
spacerów, zabawy i dobrej opieki

TOSIA: Ja się teraz pożegnam, bo idziemy na
dłuższy spacer. PA!
CIASTEK: Przejdźcie koło
mnie, to sobie poszczekamy.
ANTEK: Wybiegnę Wam
naprzeciw. Do zobaczenia!

Do psów żyjących w mieście i na wsi należy podejść zupełnie inaczej, mając na uwadze ich indywidualne potrzeby,
codzienną rutynę i zapotrzebowanie.
Rozmawiajmy z lekarzami weterynarii, by dowiedzieć się jak
najwięcej na temat zdrowia naszego psa, szczepień, odrobaczania czy utrzymania właściwej masy ciała.
Pamiętajmy, że pies lubi spać w grupie, najlepiej w otoczeniu
opiekunów, na wygodnym legowisku. Powinniśmy przyzwyczaić psa do legowiska od jego pierwszych chwil w domu,
a będzie ono naturalnym miejscem odpoczynku i snu. Jeżeli
nasz pies jest już seniorem albo cierpi na choroby stawów,
warto zastanowić się nad zakupem legowiska ortopedycznego. Jeżeli nasz pies ma mieszkać w budzie, to pamiętajmy,
że nie każdy się do tego nadaje. Psia buda ma chronić przed
wiatrem, zimnem i wilgocią, natomiast zimą pies potrzebuje
też dostępu do pomieszczenia, gdzie może się ogrzać. Buda
powinna być wyściełana słomą bądź odpowiednim materacem, które nie będą pochłaniać wilgoci. Nie wkładajmy
starych swetrów, koców czy kołder, bo one nabiorą szybko
wilgoci i zamiast chronić, to będą dodatkowo ochładzać psa.
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fot. archiwum prywatne autora

Wyściółkę trzeba często wymieniać bądź prać, żeby nie
stała się ona siedliskiem pasożytów i bakterii. Potrzebna
będzie również dobra opieka, pozytywny kontakt z człowiekiem, właściwy dobór karmy i miska z zawsze świeżą
woda. Natomiast latem nasz pupil musi mieć możliwość
skrycia się w cieniu.
Pies, który mieszka w budzie, tak samo jak każdy inny,
potrzebuje towarzystwa człowieka, spacerów, zabawy
i dobrej opieki. Nie zapominajmy także, że pies stróżujący,
mieszkający na zewnątrz, potrzebuje większej dawki energii w pokarmie niż czworonóg, który większość dnia leży
na kanapie. Dbajmy i kochajmy nasze zwierzaki,
a one odpłacą tym samym. W końcu to również członkowie rodziny.
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Agnieszka Stefaniak-Zubko

Właściciel czy
opiekun?

fot. Drazen Zigic/Freepik

O tym, jak słowa kształtują rzeczywistość i nasze
relacje ze zwierzęciem

Człowiek i pies to od wieków nierozerwalny duet, choć
charakter więzi, jaka ich łączy nieraz się zmieniała.
Obecnie 85 procent Polek i Polaków uważa psa, z którym mieszka pod jednym dachem, za członka rodziny.
Rozmawiają z nim, bawią się, jeżdżą na wakacje,
a nawet celebrują urodziny pupila i kupują mu świąteczne prezenty. W tym samym czasie pies bywa traktowany jako rzecz i „własność” człowieka, który ma wyłączne
prawo decydować o losie zwierzęcia. Skąd wziął się ten
paradoks?
Przez wieki zwierzęta (w tym oczywiście psy) były traktowane jako przedmioty, których właścicielem był człowiek.
Nikt nie myślał o ich podmiotowości, czy zdolności do
odczuwania. Zwierzęta były przedmiotem handlu, środkiem
transportu, czy źródłem rozrywki. Zdarzało się też, że były
uznawane za nosicieli złych duchów, czy sprawców przestępstw, których doprowadzano przed sąd i wymierzano
im karę.
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Czuję, więc jestem
Jednak od starożytności filozofowie zastanawiali się nad
miejscem zwierząt w (ludzkim) świecie, choć większość
myślicieli odmawiała zwierzętom podmiotowości, bo nie
potrafią mówić ani racjonalnie czy abstrakcyjnie myśleć.
Oczywiście byli także filozofowie, którzy nie zgadzali się
na okrutne traktowanie zwierząt (choćby Pitagoras,
Platon, św. Franciszek z Asyżu), ale dopiero Jeremy Bentham (1748-1832) zwrócił uwagę, że „nie należy pytać czy
zwierzęta mogą rozmawiać czy mówić, lecz czy mogą
cierpieć” (współcześnie w Polsce właśnie o zdolność do
odczuwania cierpienia oparta jest ustawa o ochronie
zwierząt). Zapowiedź większych zmian w podejściu do
zwierząt pojawiała się dopiero w XIX wieku, gdy coraz popularniejsze w krajach anglosaskich stawały się przepisy
zakazujące okrucieństwa wobec żyjących z człowiekiem
istot. Pierwszą z nich była tzw. uchwała Martina z 1822
roku, dotycząca kar za złe traktowanie koni i bydła.
Tresować czy współpracować?
Jako ludzie mieliśmy więc sporo czasu i okazji, aby przyzwyczaić się do myśli, że „posiadamy” zwierzęta i to my
decydujemy o ich losie. Sytuacji psów nie poprawiła tzw.
teoria dominacji, która powstała w latach 40. XX wieku
i – choć została obalona przez naukowców – wciąż ma
swoich zwolenników. Zakłada ona, że pies, podobnie jak
wilki w stadzie, rywalizuje z człowiekiem o pozycję. Wszelkie objawy nieposłuszeństwa i próby zdominowania ludzi
należy więc korygować i karać, a zwierzę trzeba sobie podporządkować (nieraz brutalnymi i siłowymi metodami).
Dziś to „tradycyjne” podejście do szkolenia psów powoli
się zmienia, a miejsce „treserów” zajmują behawioryści,
którzy wiedzę o psich zachowaniach i potrzebach czerpią
z najnowszych osiągnieć naukowych, w których ważne
są nagrody i tzw. pozytywne wzmocnienie zwierzęcia.
Zdaniem dr. Michała Pręgowskiego w tym podejściu relacja psa i człowieka przypomina współpracę. Jako istoty
o większych zdolnościach poznawczych „bierzemy odpowiedzialność za poznanie możliwości i ograniczeń psa (…).
Człowiek jest przewodnikiem istoty, którą zaprosił
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do swojego świata, przestaje zaś być właścicielem skoncentrowanym na własnych roszczeniach i oczekiwaniach”.
Żywa istota czy wartościowy składnik majątku?
Choć zwolenników takiego podejścia przybywa, wciąż
jednak daleka droga, aby znalazło ono swoje odzwierciedlenie w przepisach prawa. Surowe wyroki sądowe za
okrucieństwo wobec zwierząt nadal są rzadkością i budzą
zdziwienie oraz sensację, choć środowiska działające na
rzecz zwierząt odnotowują je z satysfakcją.
W konsekwencji braku jednoznacznych ustawowych
regulacji, co krok pojawiają się też prawne paradoksy. Kilka
lat temu głośno było o sprawie zajętego przez komornika
buldoga francuskiego. Pies został potraktowany jako wartościowy składnik majątku. Prawnicy od lat borykają się
również z tematem bezdomności psów i prawa własności.
Do zwierzęcia, które „zabłąkało się, uciekło lub zostało
porzucone” teoretycznie stosuje się przepisy dotyczące
„rzeczy”, z których wynika, że trzeba czekać nawet trzy lata
na przejście własności. Dla zwierzaka umieszczonego
w schronisku to zdecydowania za długo.
Zdaniem Karoliny Kuszlewicz, adwokatki, walczącej o prawa zwierząt, najwyższy czas na uregulowanie tej kwestii
osobnymi dla zwierząt terminami. W jednym z wywiadów
prawniczka zaapelowała, aby przestać mówić o „własności”
zwierząt czy „właścicielu”. – To określenie opisujące tzw.
stosunki rzeczowe. Trzeba zacząć w prawie operować pojęciem „opieki” i „opiekuna”. Tutaj podstawą są obowiązki
wobec zwierzęcia, a nie prawo do decydowania o jego losie na analogicznych zasadach, jakby było rzeczą – uważa
prawniczka.
Mam psa, a pies ma mnie
Podobnego zdania jest dr Alexandra Horowitz, autorka m.in. książki Psy i My. Psycholożka i behawiorystka
poświęciła w niej sporo miejsca na prawno-filozoficzne
rozważania na temat „własności psa”, przytaczając m.in.
historię o różnych charakterach, upodobaniach i temperamentach swoich dwóch psich towarzyszy. Czworonogi
razem z pisarką wspólnie spędzają czas, bawią się i oglądają telewizję.
– Kiedy ma się w pamięci takie obrazy, status zrównujący
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psy z ruchomym dobytkiem, choćby z meblami, niemiłosiernie zgrzyta. Moje psy są bez wątpienia osobami,
indywidualnościami. Różnimy się tylko gatunkiem biologicznym (…). Jeśli zachodzi tu relacja własności, to jest ona
dwukierunkowa: ja posiadam psy, a psy posiadają mnie –
uważa amerykańska badaczka psich zachowań.
Pozostańmy jeszcze w USA. Od kilku lat badacze intensywnie przyglądają się tu coraz popularniejszemu zjawisku
wśród psich opiekunów. Mianowicie identyfikują się oni
jako rodzice swoich czworonogów. Jak się okazuje, obecnie
więcej osób w Stanach Zjednoczonych mieszka ze zwierzętami domowymi niż z dziećmi. Zdaniem naukowców
to efekt przemian społecznych, jakie rozpoczęły się w ubiegłym stuleciu: ludzie coraz później zawierają małżeństwa,
kobiety coraz rzadziej decydują się na posiadania potomstwa, a pary chętniej pozostają w nieformalnych związkach
i sami swobodnie definiują pojęcie rodziny.
Przybywa międzygatunkowych rodzin
Jak czytamy w artykule Rodzicielstwo międzygatunkowe.
Jak rodzice zwierząt konstruują swoje role, kobiety częściej
niż mężczyźni definiują się jako „psi rodzice”. Podejście do
bycia psią mamą czy psim tatą zależy od tego, czy w rodzinie są dzieci oraz czy para miała najpierw własne potomstwo, czy też pierwsze w domu pojawiły się zwierzęta.
Dla wielu badanych psie rodzicielstwo było formą treningu opiekuńczych kompetencji albo testem dla partnera.
Zdarzało się, że pary świadomie rezygnowały z posiadania
własnych dzieci na rzecz zwierząt domowych albo przygarniały czworonoga, by się nim opiekować, gdy własne
potomstwo już opuściło dom. Respondenci przyznawali, że
gdy na świecie pojawiły się ich własne dzieci, mieli wyrzuty
sumienia wobec psów, dla których nie było już tak wiele
czasu. W przebadanych międzygatunkowych rodzinach na
równi dbało się m.in o wykształcenie psich i ludzkich dzieci,
przy czym w przypadku zwierząt, chodziło o posłuszeństwo
i umiejętności „właściwego” zachowania. Podczas wywiadów jakościowych badacze trafili na grupę osób, które
uznawały psa za członka rodziny, ale nie identyfikowały
się jako rodzice. Często związane były one z ruchem na
rzecz zwierząt. – Nie uważam się za ojca, bo wiąże się to
z pewnymi uprawnieniami w stosunku do zwierząt. Nie-
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nawidzę, gdy ludzie mówią, że są właścicielami. Zwierzę to
nie jest nasza własność, ale część naszego życia, towarzysz. Jestem opiekunem. Dbam o zwierzęta i zapewniam
im utrzymanie. Po prostu dzielimy ze sobą życie – powiedział jeden z rozmówców.

Przez wieki traktowaliśmy
zwięrzęta jak przedmioty, które
posiadamy na własność

Niektóre kochamy, niektórych nienawidzimy, inne
jemy

Dyskusja o naszym miejscu w relacji z psem coraz
częściej zmierza w kierunku
pytania: czy to etyczne, że człowiek w ogóle trzyma
w domu zwierzęta? Hal Herzog, autor książki Some we love,
some we hate, some we eat o moralnych dylematach i paradoksach etycznych dotyczących zwierząt, twierdzi, że im
bardziej deklarujemy, że kochamy zwierzęta domowe
i są dla nas członkami rodziny, tym mniejsze mamy prawo
do kontrolowania ich życia. W dyskusji współczesnych
badaczy pojawiają się też skrajne postulaty stopniowego
„oddomawiania zwierząt” lub nadawania im „osobowości
prawnej”, aby łatwiej było egzekwować ich prawa. Gdzieś
po środku skali pojawiają się głosy, by zdefiniować nasz
status jako opiekuna zwierząt towarzyszących i zadbać
o odpowiedne prawne definicje takiego podejścia. Jako
ludzie uznalibyśmy, że pies czy kot, mają pełnię praw, ale –
jak w przypadku dzieci i rodziców – to my całkowicie za nie
odpowiadamy.
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Ula Szczepankowska-Bednarek

PSYchologia
Jakie są psie potrzeby w mieście?

Pies mieszkający w mieście musi przywyknąć do przejeżdżających samochodów i rowerzystów. Nie może
bać się tramwajów, autobusów, a jazda pod ziemią
metrem nie powinna przyprawiać go o dreszcze. Nie
powinien reagować na odgłosy miasta, a także bać
się wybuchów fajerwerków. Powinien zawsze karnie
chodzić przy nodze, a na widok kagańca reagować
wesołym merdnięciem ogonem. Cóż to za straszna,
perspektywa. Prawda jest taka, że psy mają swoje potrzeby. Nie ma znaczenia, czy my o nich wiemy, czy nie.
One nie znikną. Za to jeśli ich nie zaspokoimy
w należyty sposób, może mieć to potencjalny wpływ
na fizyczny i psychiczny stan psa.
Wielu właścicieli może narzekać na psie zachowanie, które tak naprawdę jest konsekwencją niezrozumienia psich
potrzeb. Nasz czworonóg musi zostać przez nas zrozumiany. Na liście psich potrzeb na pewno znajdziemy dobrze
zbilansowaną, pełnowartościową dietę, rutynę dnia
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codziennego, poczucie bezpieczeństwa, sen, odpowiednią
pielęgnacja, rozwój relacji społecznych z innymi „psimi
ogonkami” różnych ras oraz ludźmi, a także aktywność
psychofizyczną.
Żyjąc w mieście, nie jesteśmy w stanie uniknąć stresorów. Z tego też względu powinniśmy w miarę możliwości
wybierać miejsca na spacer, w których pies będzie miał
szansę odreagować swoje emocje związane z innymi
psami, hałasem, ulicznym ruchem i bogactwem bodźców
zapachowych. Dlaczego? Jeśli nasz pupil będzie wystawiony na stresujące sytuacje przez dłuższy czas, to jego
poziom odporności mocno się obniży.
– Miasto nie daje często psu wyboru – podkreśla Klaudyna
Konarzewska, pozytywnie zakręcona na punkcie zwierząt
behawiorystka i zwierzęca fizjoterapeutka. – Ja jestem
z tego nurtu – daję psu wybór… jeśli tylko mogę. On i tak
ma mało możliwości wyboru i jest mnóstwo sytuacji,
w których to ty musisz psa do czegoś przymusić albo

włożyć wiele wysiłku.
Przykładem jest wizyta
u weterynarza. W tym miejscu zazwyczaj psy czują się
bardzo niekomfortowo. Tam
jest huk hormonów stresu.
– Możesz naturalnie
przejść z psem cały trening
medyczny i wszystko jest
fajnie do momentu, kiedy
nie masz sytuacji, kiedy to
nagle musisz jechać z psem
do innego weterynarza niż on jest przyzwyczajony chodzić – mówi ekspertka i dodaje: – Dlatego w całej reszcie
sytuacji staram się zawsze, żeby to on wybierał. Chce iść
na spacer – idziemy. Nie chce iść na spacer – nie idziemy.
Chce iść w prawo, w lewo… oczywiście są to błahe rzeczy,
ale dla niego bardzo ważne.
Miasto, czyli nadmiar wrażeń
Badacze z Uniwersytetu w Helsinkach zauważyli, że jednym z najczęstszych problemów behawioralnych, które
powodują niepokój u psów, są zaburzenia lękowe. Aby
zidentyfikować czynniki demograficzne oraz środowiskowe, przeprowadzone zostały badania ankietowe, które
zgromadziły dane o ponad 6 000 psów z całego świata.
Stwierdzono między innymi, że czworonogi wykazują
strach przed innymi „współplemieńcami” oraz nieznanymi
im ludźmi, a jego wystąpienie jest silnie skorelowane
z miejscem zamieszkania. Na terenach bardziej zurbanizowanych jest więcej psów z zaburzeniami lękowymi. Wykazują one także mniejsze poczucie bezpieczeństwa. Nie
ma badań wskazujących jednoznacznie, które czynniki tak
bardzo różnicują stan emocjonalny wiejskich i miejskich
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psów. Prawdopodobnie psy – podobnie jak ludzie – są tak
samo podatne na hałas, nadmiar bodźców, toksyn i lęków
związanych z gęstą zabudową. Są psy, którym hałas absolutnie nie przeszkadza. Jeżeli pies od szczeniaka żyje
w mieście, to jest przyzwyczajony do niektórych dźwięków. – Jednak są rasy pierwotne, które nie są stworzone
do tego, żeby żyć w mieście. Przykładem tego jest wilczak
czechosłowacki, który jest najnowszą rasą pierwotną
i one się boją hałasu samochodów, pociągów, samolotów… Wszystkiego – mówi Klaudyna – To też dobrze widać,
jak się pojedzie do schroniska na Paluchu. Przychodzę
tam wyprowadzać psy na spacer. Tamtejsi mieszkańcy nie boją się hurgotu samolotów. Natomiast, gdy do
schroniska trafia nowy pies, który nigdy wcześniej nie
słyszał tak wielkiego huku, no to jest po prostu źle, bardzo
źle. Pies potrafi słyszeć 25 razy lepiej niż człowiek. I do tego
słyszy na innych falach, słyszy ultra dźwięki.
– Ja sobie nie wyobrażam, co odczuwają. Widzę tylko po
moim psie, jak włączę głośniej muzykę i on patrzy się na
mnie spode łba, zdając się mówić – „weź to przycisz”.

w mieście jest człowiek, niestety – kwituje Klaudyna.
– I właściciele innych psów, którzy kompletnie nie rozumieją ich komunikacji, ich sposobu bycia. Nie respektują
potrzeb ani swojego psa, ani innych.
Psy należy nagradzać. To im bardzo pomaga przezwyciężać trudności związane z miastem. Hałas tramwajów,
autobusów, uliczny gwar mogą wywoływać pobudzenie.
Jeśli dodatkowo zaczniemy ciągnąć nerwowo smycz i wykazywać zniecierpliwienie, nasz pies bardzo ucierpi. Lepiej
nagrodzić i uspokoić – smaczek, pogłaskanie albo zwykłe
podkreślenie „Super pies!”. Dzięki takim gestom z czasem
nasz pies może zacząć przyzwyczajać się do miejskich
spacerów.
Spacer to nauka dla właściciela psa

– Dużo zieleni! – wykrzykuje Klaudyna. – Dużo trawki do
wąchania, a nie sam beton. Zresztą sam beton jest zły, bo
się nagrzewa. Parzy łapy. Ja też mam tego przykład na
osiedlu. Często muszę dojść do trawników i jak są takie
mega upały, to faktycznie Diesel (jamnik szorstkowłosy
Klaudyny – przyp. aut.) raz poparzył sobie łapy. I to
z powodu mojej nieuwagi. Ja się na chwilę zatrzymałam.
I w pewnym momencie on nagle zaczął podskakiwać, jak
piłka. Myślę, co się dzieje?! Także ważna jest przestrzeń
zielona. Przestrzeń, gdzie pies spokojnie może wyjść
i pobiegać na smyczy czy bez, a nie, że kolejny pies poluje
na mojego psa.
Podstawą życia psiego, bez względu na to czy mieszka
w mieście czy na wsi, jest też szacunek dla przestrzeni
innych ludzi i innych psów. Nasz pupil nie powinien – bez
pozwolenia – podbiegać do innych. Powód? W ten sposób
narusza się cudzą przestrzeń i nie daje się szansy na
reakcję.
– Dla mnie największą przeszkodą szczęśliwego życia
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Klaudyna i Diesel, fot. archiwum prwyatne autorki

Idealne miasto dla psa?

Wybierając się na spacer z psem po mieście musimy być
bardzo uważni. Nasz czworonóg podczas przechadzki jest
w stanie wysłać nam sporo sygnałów, które my powinniśmy umieć odczytać.
– Mój pies zawsze mówi całym sobą „idź stąd, nie podchodź”. On podnosi ogon, stroszy uszy – wylicza psia behawiorystka. – To komunikat: „nie czuję się z Tobą komfortowo, nie podchodź do mnie”. I są psy, które nie mają tej
komunikacji nauczonej. Są napastliwe.
Klaudyna mówi, że większość psów boi się czarnych psów.
– Wynika to z tego, że psy nie widzą na innych psach ich
komunikacji, wyrazu pyska. Nie widzą mimiki ich twarzy,
więc na wszelki wypadek od razu wysyłają komunikat
„nie podchodź”. Tak samo jest w przypadku buldogów,
buldożek ze spłaszczonym pyskiem. Generalnie dla pozostałych psów, ze standardową budową kufy, to są znaki
agresywne.
A zatem mowa ciała, zmiana zachowania, podszczekiwanie i warknięcia to szereg komunikatów świadczących
o stanach emocjonalnych psa. Nieuważność lub zbytnie
jego uczłowieczanie może mieć negatywne konsekwencje dla jego wewnętrznej równowagi i socjalizacji.
Psy, podobnie jak dzieci, potrzebują miłości, cierpliwości,
zrozumienia oraz jasnych reguł i wyznaczania granic.
– Psy mają rozwinięty mózg na poziomie 3-letniego
dziecka – śmieje się Klaudyna. – Także łatwo możemy
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sobie wyobrazić, jakby się zachowało 3-letnie dziecko.
Jakie ono ma w sobie emocje. I to co w tym wszystkim
jest ważne, to zapewnienie psu poczucia bezpieczeństwa.
To, co psu daje takie bezpieczeństwo, to przede wszystkim rutyna. Psy kochają rutynę. Kochają niezmienność
swoich dni.

oddech na łydce i merdający ogon wystukujący niesłyszalny takt. Są też osoby, które zwyczajnie boją się zwierząt.
Należy to uszanować i zadbać, aby nasz czworonóg nie
naruszał ich przestrzeni.

Istnieje tyle ścieżek, ile psów

Klaudyna powtarza jak mantrę: – Pies ma swoje psie sprawy. Trzeba brać pod uwagę, że pies potrzebuje czasu dla
siebie. Na sen. Na zabawę. Na odpoczynek. I te wszystkie
psie potrzeby należy zaspokoić.
Czasem zapominamy też o tym, że nie zawsze „ciąganie”
ze sobą wszędzie psa jest dobrym pomysłem. Wychodząc z psem do kawiarni, restauracji czy znajomych
należy mieć pewność, że nasz „psijaciel” będzie tam mile
widziany i nie będzie się tam nudził. A jeśli ma się bardzo
wrażliwego psa, reagującego nadmiernie na hałas i inne
bodźce, należałoby mocno przemyśleć, czy nie lepiej
będzie czuł się w domu. Behawioryści odradzają stanowczo zabieranie psów w miejsca zatłoczone i przesycone
dźwiękiem, np. koncert, manifestacja, targowisko. Pies nie
będzie tam szczęśliwy. Jeśli mamy mieć wyrzuty sumienia, że my idziemy na imprezę, a pies zostaje w domu
sam, lepiej weźmy go wcześniej na długi spacer, a potem
zostawmy w domu, żeby mógł się relaksować.
Przy okazji spokoju warto poruszyć temat posłania psa czy
też klatki kannelowej. – To psia oaza spokoju. Miejsce, w
którym nikt ma tam mu nie przeszkadzać. Nie ma ciągania, szarpania. Naturalnie, można psa zawołać. Ale zapomnijmy o tych teoriach dominacji… zabieranie posłania,
zabieranie miski…? Wyobraź sobie, że idziesz do knajpy
– mówi Kaludyna. – Jesteś bardzo głodna. Kelner podaje
ci jedzenie. Bierzesz jeden kęs i nagle on ci zabiera talerz.
I tak w kółko. Nie zdenerwowałabyś się
w pewnym momencie? Działają te same mechanizmy,
bo emocje mamy te same.
Psy kochają też ruch. Jednak należy zdawać sobie sprawę
z tego, że ruch nie oznacza biegania przez godzinę za
rzucaną przez nas piłką. Nuda, brak nowych doświadczeń,
brak psich towarzyszy – z tym musi zmierzyć się także
ludzki towarzysz życia psa. Stymulacja psychiczna i wzbogacenie środowiska w psie-łamigłówki wpływa na rozwój
mózgu oraz przeciwdziała monotonii.

Z czworonogiem można spędzać czas nic nie robiąc albo
spacerując w tempie psa. Wciąż często można spotkać się
z opinią, że psy mieszkające w blokach mają gorzej niż te,
które mają na co dzień do dyspozycji dom z ogrodem.
–Żyję w mieście od urodzenia. I moje psy są ze mną od
5. roku życia – mówi behawiorystka. – Zawsze mieszkałam
w bloku, na drugim piętrze bez windy i zawsze miałam
jamniki. A zatem, czy trzymanie psa w mieszkaniu jest złe
czy dobre? Ja wychodzę z założenia, że dobre, a nawet

lepsze niż w domu
z ogródkiem. A to z uwagi
na to, że większość ludzi,
którzy mają dom z ogródkiem, nie wyprowadza już
psa na spacer poza ten
właśnie ogródek.
Ogród jest ułatwieniem
dla właścicieli, ale nie
koniecznie stanowi aż taką
radość dla psa. Ogrodzony kawałek ziemi zapewni szybką
ulgę potrzebom fizjologicznym, ale nie zastąpi penetrowania, zwiedzania i zaspokojenia psiej ciekawości poznawania nowych zapachów. Obraz psa biegającego
i szczekającego wzdłuż siatki to nic innego jak walczenie
z nudą. Dorosły pies powinien mieć co najmniej trzy
spacery dziennie (w sumie trwające minimum półtorej
godziny dziennie).
Idąc z psem na spacer nie możemy przegapić kilku ważnych momentów. Pies bryka, „bryku bryk”? Nie spuszczaj
go lepiej ze smyczy. Gdy nie mamy pewności, że nasz
pupil zareaguje na przywołanie i pospiesznie do nas wróci,
lepiej nie ryzykować spuszczenia go ze smyczy. Lepiej
wówczas skorzystać z długiej smyczy. Nigdy nie jesteśmy
w stanie przewidzieć reakcji naszego psa, ale też innych
psów. Inna sytuacja. Nasz pies spotyka psa na smyczy,
którego wcześniej nie poznał. To sytuacja, w której towarzysze psów znajdują się dość często. Jeśli pozwalamy
przywitać się naszemu psu, musimy wcześniej upewnić
się, że właściciel napotkanego czworonoga nie ma nic
przeciwko temu.
Ważne jest też ustalenie zasad kontaktu naszego psa
z obcymi ludźmi. Nie wszyscy muszą bowiem lubić psi
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Psiczas, nie przeszkadzać
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Fot. olezzo, AdobeStock

Nosework? Brainwork? Węch to najsilniejszy psi zmysł.
Nos zawiera 300 milionów receptorów węchowych, co
oznacza, że skala rozpoznawania zapachów u czworonogów jest około 40 razy większe niż u ludzi. Mają też węższą
skalę widzenia niż ich człowieczy przyjaciel, co wynika
z ograniczeń budowy siatkówki. W praktyce oznacza to,
że nasz pupil może nerwowo zareagować na szeleszczącą
torbę, która wręcz wyrosła mu spod łap. Nie spodziewał
się jej, więc zareagował alarmującym szczekaniem. Im
jednak jest bliżej „niebezpiecznego obiektu”, tym bardziej
się uspokaja. Czemu? To zmysł węchu podpowiedział mu,
że nie ma się czego bać. Dlatego też warto poddawać,
zwłaszcza psich lękowców, treningowi nosework. Węszenie uspokaja psa, utrzymuje jego najważniejszy zmysł
w doskonałej kondycji, a także urozmaica jego czas na
zabawę. Szacuje się, że tego typu trening stanowi odpowiednik dwugodzinnego spaceru.
Pomocny może być też brainwork, czyli przemyślany
trening psiego mózgu. Łączy on węch z psim kombinowaniem i rozwiązywaniem problemów. Przy regularnych
zabawach tego typu opóźniamy proces starzenia się
mózgu zwierzęcia.
Trzeba też zdawać sobie sprawę z tego, że istnieje mnogość ras psów, które człowiek stworzył w konkretnym celu.
Co to oznacza?
– Decydując się na to, aby jamnik zamieszkał z nami
w domu z ogrodem, nie oczekujmy tego, że będziemy
mieli piękny, zielony i zadbany trawnik. Raczej powinniśmy przygotować się na to, że ten mały, acz długi piesek
nam go bardzo dokładnie przekopie. Przekopie, spulchni, wyrwie trawnik do cna i będzie szczęśliwy. Podobnie
mianem „szczęśliwego” będzie można określić wyżła,
któremu damy możliwość tropienia, węszenia i wyszukiwania – podkreśla rozmówczyni.
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Nie porzucaj!
Nie możesz już opiekować się psem?
W życiu bywa różnie, ale pamiętaj: zawsze
postępuj odpowiedzialnie

Kiedy decydujesz się na psa, wierzysz, że będzie to
towarzysz na całe życie. Z czasem jednak może okazać
się, że staniesz przed trudną decyzją i trzeba będzie
znaleźć dla niego nowy dom. Powody mogą być różne:
choroba, zmiana sytuacji życiowej, zachowania zwierzaka, z którymi nie potrafisz sobie poradzić. Gdzie
wtedy szukać pomocy
i do kogo się zwrócić?

fot. Pixabay

Przede wszystkim: nie porzucaj!
Możliwości rozwiązania twojego problemu jest wiele,
a najgorsze co możesz zrobić w takiej sytuacji, to porzucić
psa w lesie, przy drodze lub w okolicy schroniska. W ten
sposób nie tylko narażasz zwierzę na stres, niebezpieczeństwo i traumatyczne przeżycia, ale również popełniasz przestępstwo. Ustawa o ochronie zwierząt traktuje
porzucenie psa na równi ze znęcaniem się nad nim (i nie
ma znaczenia powód, dla którego właściciel pozbywa się
w ten sposób zwierzęcia!). Grozi za kara to do trzech lat
pozbawienia wolności. Jeśli sprawca takiego czynu działa
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ze szczególnym okrucieństwem, bezpośrednio zagrażając
życiu zwierzęcia (np. przywiązuje psa do drzewa w lesie)
kara więzienia może wynieść nawet pięć lat.
Kiedy więc jesteś w podbramkowej sytuacji, raz jeszcze
przeanalizuj powód, dla którego chcesz zrezygnować
z opieki nad pupilem. Jeśli chodzi o twój stan zdrowia, być
może ratunkiem będzie ktoś z Twoich bliskich, znajomych
lub sąsiadów, kto mógłby czasowo wesprzeć cię w opiece
nad zwierzęciem.

Ustawa o ochronie zwierząt traktuje
porzucenie psa na równi ze znęcaniem
się nad nim (i nie ma znaczenia powód,
dla którego właściciel pozbywa się
w ten sposób zwierzęcia)

Zwróć się po pomoc do profesjonalistów

W mediach społecznościowych
znajdziesz lokalne grupy, gdzie
ogłaszają się osoby, które chętnie
wyprowadzą psa na spacer (czasem
bezpłatnie, a czasem za drobną
opłatą). Jeśli domowy budżet pozwala, rozważ skorzystanie
z usług profesjonalnego petsittera.
W przypadku, gdy spodziewasz się,
że trafisz do szpitala, zapytaj, czy pies nie mógłby w tym
czasie mieszkać u twojej rodziny lub przyjaciół. Sprawdź
również ofertę hoteli dla zwierząt. Służą pomocą, nie tylko
w okresie wakacji. W trudnej sytuacji zwróć się o pomoc
do lokalnej fundacji, działającej na rzecz zwierząt. Doradzą
i pokierują, gdzie najlepiej szukać wsparcia.
Jeśli powodem poszukiwań nowego domu jest agresja
psa, lęk separacyjny, notoryczne szczekanie czy niszczenie mebli, mamy dla ciebie i twojego czworonoga dobrą
wiadomość. Zamiast rozglądać się za nową rodziną dla
pupila, poszukaj psiego trenera lub behawiorysty, który
popracuje z wami nad problematycznymi kwestiami.
Wspólne zajęcia pod okiem specjalisty pomogą zdiagnozować przyczyny kłopotliwych zachowań psa i wypracować rozwiązanie. Przy okazji zajęć z behawiorystą można
nauczyć się także, jak wartościowo spędzać czas z psem
i pogłębić waszą ludzko-zwierzęcą relację.
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Pamiętaj, że jeśli adoptowałeś/aś psa ze schroniska, od
fundacji lub nabyłeś/aś od profesjonalnego hodowcy,
w razie problemów właśnie tam szukaj pomocy. Z pewnością nie zostawią cię w potrzebie, a może okazać się,
że problem da się prosto i szybko rozwiązać.
Narodziny dziecka to nie powód, żeby oddawać psa
Już w latach 60. XX wieku badacze zauważyli, że dzieci
wychowywane ze zwierzętami są bardziej wrażliwe, tolerancyjne i mają większe poczucie samoakceptacji. Towarzystwo domowych zwierząt obniża stres i ciśnienie krwi.
Naukowcy wykazali też terapeutyczny wpływ zwierząt na
maluchy m.in. z zespołem Downa, czy autyzmem.
Starsze dzieci, zaangażowane w opiekę nad psem, uczą
się obowiązkowości i odpowiedzialności. Codzienne spacery z psim przyjacielem dostarczą im także porcji aktywności fizycznej, ale też ułatwią nawiązywanie społecznych
relacji z otoczeniem. Jeśli więc planujesz powiększenie
rodziny, przygotuj psa i siebie na tę domową „rewolucję”
już wcześniej. W tym wypadku również warto poradzić się
specjalisty, szczególnie jeśli do tej pory nie do końca radziliście sobie z niektórymi zachowaniami swojego pupila.
Pamiętaj również o podstawowych zasadach bezpieczeństwa: nigdy nie zostawiaj dziecka i psa bez nadzoru i dbaj
o to, aby pies miał własną przestrzeń, gdzie może odpocząć od zabawy i nadmiernej uwagi malucha.

Przeprowadzka? Wakacyjny wyjazd? Dacie
radę!

Jeśli znalazłeś/aś się w sytuacji, że musisz przeprowadzić się do mniejszego
mieszkania albo wielki dom z ogrodem zamieniasz na
mieszkanie w bloku, pies wciąż może ci towarzyszyć. Będzie o wiele szczęśliwszy, gdy nadal będziecie razem (nawet na mniejszym metrażu) niż w sytuacji, gdy oddasz
go do schroniska. Psy przeważnie nie mają większych
problemów z aklimatyzacją w nowym miejscu, jeśli obok
jest ich ukochany człowiek. Zobaczysz, że zwierzę szybko
odnajdzie się w miejskim zgiełku. Gdyby jednak pies
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miał trudności z przystosowaniem do nowego otoczenia,
zacznij od znalezienia specjalisty, który pomoże przezwyciężyć psie lęki.
Wyjazd wakacyjny to także nie powód, aby szukać dla psa
nowego domu, albo – co gorsze – myśleć o porzuceniu
zwierzęcia. Niestety co roku w okresie wakacyjnym statystyki w schroniskach są alarmujące. Według szacunków
Towarzystwa Opieki nad Zwierzętami liczba porzuconych
latem zwierząt rośnie o 30%. W 2019 roku w krakowskim
schronisku padł smutny rekord: tylko w jeden lipcowy
dzień przyjęto tam 41 porzuconych psów i kotów.
Podróżowanie ze zwierzęciem jest dziś coraz popularniejsze. Z psem u boku zwiedzisz już niejedno muzeum,
wejdziesz do wielu restauracji. Nie ma też większych
problemów, aby trafić na camping czy ośrodek wczasowy
przyjazny czworonogom. Są specjalne serwisy internetowe, gdzie znajdziesz miejsce na urlop dog inclusive. Jeśli
jednak wyjazd z psem nie wchodzi w rachubę, poproś
o opiekę dla niego rodzinę, sąsiadów albo skorzystaj
z usług psich hoteli czy petsittera.

Kiedy jednak twoje poszukiwania nowego, bezpiecznego
domu są bezowocne, skontaktuj się ze schroniskiem lub
fundacją działającą na rzecz zwierząt. Pracownicy azylu
lub wolontariusze nie będą osądzać twojej decyzji, ale
z pewnością zapytają cię o jej powody, poproszą o szczegółowe informacje o zachowaniach psa, jego stanie zdrowia czy potrzebach. Dla dobra swojego czworonoga mów
prawdę, nie próbuj opowiadać, że zwierzę się przybłąkało
i nie należy do ciebie. To ułatwi znalezienie psu odpowiednich opiekunów. Opowiedz też, co zrobiłeś/aś dotąd, aby
znaleźć psu nowy dom i dlaczego się to nie powiodło. Zostaniesz też poproszony/a o podpisanie zrzeczenie się psa
na rzecz schroniska (gminy). Tylko wtedy schronisko może
bez przeszkód przeprowadzić procedurę adopcyjną.

Jeśli jednak nie ma wyjścia…
Co w sytuacji, gdy faktycznie jesteś na życiowym zakręcie
i już dłużej naprawdę nie możesz opiekować się swoim
psem? Poszukaj dla niego nowego odpowiedzialnego
domu. Rozwieś ogłoszenia w okolicy, opublikuj je także
w mediach społecznościowych i na stronach internetowych typu OLX. Pamiętaj, że zgodnie z prawem nie
możesz sprzedać swojego psa, a jedynie przekazać go do
adopcji. Upewnij się, do kogo trafi twój pupil, jakie będzie
miał warunki w nowym domu, z jakim zwierzętami będzie
mieszkał. Ty też dokładnie podziel się informacjami
o swoim psie. Nie ukrywaj niewygodnych faktów, bo może
się okazać, że nowy opiekun sam za chwilę będzie szukał
kolejnego domu dla twojego czworonoga, który przecież
nie zasłużył sobie na taki los.
Jeśli już wiesz, komu powierzysz swojego psa, koniecznie
podpisz z nowym opiekunem umowę adopcyjną (wzór
znajdziecie w internecie). Ty zrzeczesz się w niej opieki
nad zwierzęciem, a druga strona zapewni, że zadba
o właściwe warunki, opiekę weterynaryjną i nie będzie psa
trzymała na łańcuchu, czy wykorzystywała do rozrodu.
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Hotel pod Złotym
Psem
Posiadanie psa nie oznacza konieczności
rezygnacji z podróży

Rynek usług opiekuńczo-hotelarskich po pandemii na
nowo nabiera wiatru w żagle. Właściciele czworonogów coraz częściej korzystają z tych usług, szczególnie
gdy zbliżają się wakacje albo charakter ich pracy nie
pozwala zabrać pupila ze sobą. Wtedy z pomocą przychodzą hotele, świetlice oraz petsitterzy.
Kiedy jakiś czas temu rozmawiałam ze swoim kolegą
z pracy o wakacjach, poddając jednocześnie w wątpliwość, że będzie mu nieco trudno znaleźć opiekunkę lub
opiekuna dla Limesa, uroczego kundelka z przeszłością,
śmiał się. Zanim zdecydował się polecieć na Mauritius,
zrobił dokładne rozeznanie. Tomasz przystał na „psi hotel”,
ponieważ wraz z Dorotą, swoją partnerką dużo podróżują
samolotem. – Nie chcieliśmy – opowiada Tomasz – narażać Limesa na stres związany z transportem. Niestety
nie możemy oddać go do znajomych, ponieważ bywa
agresywny w stosunku do osób innych niż jego rodzina.
O dziwo w hotelu nie sprawia żadnych problemów i jest
zdyscyplinowany – dodaje.
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Na pytanie, czy nie mieli obaw, Tomasz bez wahania
odpowiada: – Ogromne. Szczególnie ja. Byłem bardzo zestresowany. Wyobraźnia podsuwała mi kuriozalne myśli.
Aby sprawdzić, jak zareaguje, oddaliśmy go dwukrotnie
na jedną noc, sami pozostając w domu. W razie jakiegoś
problemu przyjechalibyśmy go zabrać. Okazało się, że
wszystko jest doskonale. Teraz pies rozpoznaje miejsce
i bardzo się cieszy, gdy widzi, że tam podjeżdżamy – mówi
opiekun Limesa.

tylko posiadać wiedzę, ale
również mieć odpowiednie
podejście do psów – empaJak wybrać hotel?
tyczne i życzliwe.
Po drugie: warunki panuWiele hoteli dla psów zezwala na tak zwane wizyty zające w psim hotelu. Z taką
poznawcze, które umożliwiają pupilom na aklimatyzację
placówką jest jak z noclew nowym miejscu. Przywożąc naszego czworonoga do
gami, które wybieramy dla
hotelu należy zwrócić uwagę na kilka czynników.
samych siebie: mamy pewPo pierwsze: kompetencje personelu. Opiekunowie,
ne wymagania i standard,
którym powierzamy naszego zwierzaka, powinni nie
poniżej którego trudno
nam zejść. W podobnych
kategoriach myślmy o miejscu noclegowym dla naszego
psa. Na rynku znajdziemy zarówno „domowe hotele”, jak
i „kojcowe” , przy czym ten drugi typ cieszy się mniejszą
popularnością. To m.in. dlatego, że psów, mieszkających na
dworze, które trafiają do hoteli jest zdecydowanie mniej niż
„kanapowców”. Idealnie byłoby, aby hotel znajdował się
w spokojnej okolicy, na przykład z dala od ruchliwej drogi,
czy innych niepokojących dla psów bodźców.
Po trzecie: dobrze jeśli w hotelu nie jest sterylnie czysto.
Owszem, porządek i higieniczne warunki są zawsze
w cenie. Przesadnie błyszczące tereny, gdzie psy powinny
spędzać czas, mogą świadczyć o tym, że zwierzaki siedzą
głównie w kojcach.
Po czwarte: plan psiego dnia. Najczęściej właściciele hoteli
dla zwierząt oferują całodobową opiekę, spacery, zabawę
pielęgnację oraz żywienie zgodnie z porami wyznaczonymi
przez właścicieli. Dowiedz się też, jak wygląda plan dnia
w hotelu i czy możliwa jest fotorelacja lub nagranie ze
spaceru i zabaw. Po piąte: opinie o hotelu i referencje. Tomasz przy wyborze miejsca dla Limesa kierował się przede
wszystkim dobrą opinią, zarówno o ośrodku, jak i pracujących w nim opiekunach.
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– Osoba prowadząca hotel jest doświadczoną behawiorystką. Kilka razy przyszliśmy do niej z Limesem po poradę i widzieliśmy, że zna się na rzeczy, a Limes ją szanuje
– zauważa Tomasz. – Nie pozwala sobie na żadne próby
agresji. Można tam domówić różne szkolenia zależnie od
potrzeb. Do tego miejsce jest pięknie położone: Skarpa
w Wilanowie, prawie trzy hektary terenu, więc psy mają
gdzie biegać. Jest stosunkowo blisko nas, dzięki temu
nie musimy jeździć przez całą Warszawę. Oczywiście
codziennie zamieszczają krótkie filmy, pokazujące psy
na spacerach, widzimy więc, że Limes wesoło się bawi.
To zresztą jest już nasz zwyczaj, że mówimy sobie, że na
Facebooku pojawiał się nowym materiał z hotelu,
a w nim „sporo Limesa" – uśmiecha się opiekun psa.
Ile kosztuje doba hotelowa?

fot. Paulina Aleksiejuk-Lewandowska

Cena za hotel może się wahać od 50 zł do 100 zł za dobę,
przy czym podczas świąt ceny potrafią wzrosnąć nawet
o 50 proc. Także podczas ferii zimowych czy w czasie wakacji niejeden hotel podnosi stawki. Należy jednak pamiętać, że przy wyborze hotelu cena za pobyt nie powinna
stanowić decydującej przesłanki. Na koszt, jaki ponosimy
umieszczając naszego psa w takim ośrodku, wpływa zarówno lokalizacja hotelu (najdrożej jest w Warszawie) oraz
czas zakwaterowania.

Niektóre hotele mogą natomiast odmówić przyjęcia suczki podczas cieczki oraz w okresie dwóch tygodni po jej zakończeniu. Suczki w ciąży też raczej nie wezmą. Zdarza się,
że z odmową przyjęcia spotka się także niewykastrowany
pies. „Nie” usłyszymy także w przypadku chorych czworonogów (możliwość zarażenia innych zwierząt), w kondycji
zagrażającej ich zdrowiu i życiu, a także z niektórymi zaburzeniami psychicznymi.
Rozłąka
Limes doskonale poradził sobie z rozłąką. – Oczywiście
zawsze jest nam smutno go tam zostawiać, jednak
pobyty mu wyraźnie służą – cieszy się Tomasz. – Jest
spokojniejszy, posłuszniejszy i chudszy. Ma stałe posiłki
i niczego „nie wybłaga” pomiędzy nimi. My niestety go
rozpieszczamy. Mamy też masę radości, gdy cieszy się na
nasz widok, a po wejściu do mieszkania bada teren, czy
nic się nie zmieniło.
Popyt na usługi hoteli dla zwierząt z roku na rok rośnie.
I choć na rynku zaczynamy mieć w czym wybierać, to nie
warto czekać do ostatniego momentu, aby zarezerwować
miejsce. Dajmy sobie chwilę czasu na wybór tego najlepszego, po to, aby czas wakacji dla nas i dla naszego pupila
był jak najprzyjemniejszy.
PS.

Pakiet dodatkowy
Jeśli chcemy, aby pies zażył nieco luksusu można wybrać
hotel, który w swojej ofercie ma usługi SPA. Za dodatkową opłatą nasz czworonożny przyjaciel może skorzystać
z kąpieli, strzyżenia, obcinania pazurów, psiego fitnessu,
basenu, a także lekcje savoir-vivre.
Rezerwacja miejsca i przygotowanie się do pobytu
Hotele o dobrej renomie przyjmują pod swój dach psy na
podstawie umowy, wymagając przy tym książeczki zdrowia wraz z aktualnymi szczepieniami.
Nie każdy pies może zostać gościem hotelu
Behawioryści często zauważają, że pobyt czworonoga
w dobrej placówce jest traumą głównie dla właścicieli. To
my się zamartwiamy, zaś nasi milusińscy po chwili smutku zaczynają szaleć, jak przysłowiowy „pies spuszczony ze
smyczy”.

74

Jeśli zaś dojdziemy do wniosku, że aktualna oferta hoteli
dla psów nam nie odpowiada, możemy zdecydować się
na usługę petsittera.
W odpowiedzi na brak „dostępu do zaufanego petsittera,
który zajmie się naszym pupilem podczas naszych wyjazdów, bądź bardziej zajętych dni”, w 2020 roku powstała
strona internetowa, petsy.pl, na której można wyszukać
i zarezerwować usługę sprawdzonych „psich nianiek”
i „niańków”, którzy zajmą się czworonogami podczas naszej nieobecności. Strona jest miejscem, które
w zamierzeniu ma łączyć właścicieli zwierząt domowych
z opiekunami. Tutaj każdy z opiekunów ma swoją stronę,
na której znaleźć można m.in. jego historię oraz preferencje co do zwierząt, warunki, w jakich będzie przebywał
nasz pies, cennik, a także recenzje i rekomendacje.
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PSIradnik
finansowy
Zaciskamy pasa w trudnych czasach

Fot. Inflacja cen zwierząt domowych w trakcie pandemii, mBank Research, Twitter Web App

Wydatki na naszych merdających ogonami przyjaciół
to w przeliczeniu na statystyczne gospodarstwo domowe kwota przekraczająca 1200 zł rocznie. Większość
„psiego budżetu” pochłania koszt karmy. Jakie inne
wydatki trzeba jeszcze przewidzieć?
Wszystko zależy od tego, czy nasz pies żyje w mieście, czy
na wsi. Warto mieć świadomość zarówno zalet, jak
i ograniczeń związanych z miejscem zamieszkania, a także
stylem życia czworonoga. Dla mnie, jako towarzyszki życia
szorstkowłosej jamniczki w mieście, kwota 1200 zł jest
absolutnie niewystarczająca. Wydatki na karmę, kontrolne
wizyty u weterynarza (przy założeniu, że Szprotce nic nie
dolega), środki czystości i produkty do pielęgnacji, a także
suplementy znacznie przewyższają budżet, jaki na ten cel
przeznacza statystyczne polskie domostwo.
Do tego musimy liczyć się z coraz wyższą inflacją. Ceny
dóbr i usług konsumpcyjnych w kwietniu 2022 r. były
średnio o 12,3% wyższe niż rok wcześniej. A szczyt infla-
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cyjny jest wciąż przed nami. Skoro musimy ograniczać
wydatki na ludzkie potrzeby, to warto zastanowić się nad
zrewidowaniem również psich wydatków. Jeśli skrupulatnie porównuję ceny jogurtów, sukienkę kupuję w promocji, a płaszczyk w serwisie z używanymi ciuchami, to
Szprotka również powinna obyć się bez kolejnej sówki do
rozszarpania.
– Wszystko wskazuje na to,
że w tych niecodziennych
czasach po prostu zapraW czasie pandemii na potęgę szukaliśmy psich przygnęliśmy mieć pupila.
jaciół. Portale rozpisywały się o tym, że schroniska dla
I nie był to jedynie trend
psów wreszcie pustoszeją. O dużym popycie mówili też
związany z ograniczeniem
właściciele hodowli psów. Mechanizmy rynkowe się nie
w przemieszczaniu się,
zmieniają. Jeśli popyt na jakieś dobra rośnie, to oznacza,
w ramach którego posiadaże cena również musi podskoczyć, choć nie zawsze, czego
nie psa stanowiło żelazny
dowodem są wpisy na stronach hodowców, którzy oparli
glejt. Sytuacja utrzymuje się
się trendowi i nie podnieśli ceny za szczeniaczka.
już bowiem od kilku miesięcy. Efekt jest taki, że
w grudniu 2020 r. ceny zwierząt domowych były w Polsce
o ponad 29% wyższe niż rok wcześniej – czytamy w raporcie HRE Think Tank o efektach pandemii. W tym samym
czasie ekonomiści z mBanku wyciągnęli z GUS dane, dotyczące inflacji cen zwierząt domowych, głównie psów
i kotów.
W 2020 r. ceny wzrosły prawie o 30% w porównaniu
z 2019 r. W poprzednich latach zaś ceny nie rosły więcej niż
o 5% rocznie. Eksperci zwrócili więc uwagę, że psy z hodowli drożeją, natomiast te ze schronisk można mieć za
darmo. I kochać je tak samo! Pandemia COVID-19, przynajmniej oficjalnie, zniknęła. Pracę zdalną i hybrydową
zastępuje ponownie praca w biurach. Co staje się z psami
wziętymi ze schronisk? Odpowiedź jest smutna. Rośnie
liczba ogłoszeń, „oddam psa w dobre ręce”, a miejsca
w schroniskach znowu się zapełniają. Średnio za psa z hodowli musimy zapłacić od 2800 do 7000 złotych.
Koszt: 0 – 7000 złotych (zob. wykres nr 1 na końcu rozdziału)
Zakup psyjaciela lub jego adopcja

Psia wyprawka. Luksus versus potrzeba
Zanim pies pojawi się w naszym domu, musimy kupić
kilka niezbędnych rzeczy. Portale internetowe czy psie po-
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radniki książkowe określają to mianem wyprawki, podobnie jak zestaw przyborów szkolnych dla dzieci. W naszej
„wyprawce” nie może zabraknąć legowiska, miski do jedzenia i picia, obroży lub szelek oraz smyczy, zabawek dla
psa, transportera. Ich cena uzależniona jest od wielkości,
wieku i stanu zdrowia czworonoga. Oprócz niezbędnego
wyposażenia dochodzą jeszcze uprzęże do samochodu,
koszyk rowerowy dla psa, zabawki, stymulatory, ubranka
(zwierzęciu powinno być ciepło zimą), maty chłodzące,
koce i kocyki, poidła, budy, schodki na kanapę czy łóżko
i wiele, wiele innych. To, ile zapłacimy, uzależnione jest tak
naprawdę od tego, ile chcemy na wyprawkę wydać. Może
to być zarówno kilkadziesiąt złotych, jak i tysiące w skali
roku. Tylko czy nasz pupil rozróżni i doceni posłanie za 70
złotych od tego za 700 złotych?
Koszt: od 300 złotych
Pełnowartościowy psi posiłek
Na rynku istnieje wiele rodzajów karmy dla psów, które
różnią się od siebie składem, a tym samym ceną. Jeśli
nasz zwierzak ma alergię albo jakieś schorzenie, będzie
wymagał specjalistycznej karmy, której cena jest wyższa
od standardowego wariantu.
Karmę dobiera się do wieku oraz do wielkości pupila,
a także do jego kondycji. Jedzenie powinno być należycie
zbilansowane i uzupełniane specjalnymi suplementami.
Tylko odpowiednio zbilansowane pożywienie dostarczy
psu niezbędnej energii i pokryje dzienne zapotrzebowanie na wszystkie składniki pokarmowe. To dlatego nie
należy inwestować w karmy w dyskontowych cenach.
Do wyboru mamy karmy suche (od 30 złotych za kilogram), karmę mokrą lub samodzielnie gotowane jedzenie (6-10 zł za puszkę o małej gramaturze, samodzielnie
gotowany pełnowartościowy posiłek – około 5 zł). Warto
zauważyć, że na polskim rynku wydawniczym pojawiły się
nawet książki kucharskie z przepisami dla psów (Agnieszka Cholewiak-Góralczyk, Psie smaki. O zbilansowanej
diecie dla psów, 2021; Olga Lasek, Aleksandra Więcławska,
Piotr Wawrysiuk PSI BUFET. 63 przepisy na zdrowe
i smakowite dania dla twojego psa, 2021.). Niektóre z nich
mogą pochwalić się fotografiami kulinarnymi, których
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nie powstydziłby się restauracje z gwiazdką Michelina.
Do tego należy doliczyć… smakołyki. I tu pojawia się całe
bogactwo smaków, kształtów i wielkości. Moja jamniczka
uwielbia kabanosy, węzełki, „sushi”, patyczki do gryzienia. Ale to droga zabawa. Za niewielką paczkę zapłacimy
około 13 zł. Ja kupuję większe, 500-gramowe opakowania
za 49 zł. Taka ilość starcza
Szprotce na półtora do dwóch
miesięcy. Zarówno karmę, jak
i część smakołyków kupuję w
sklepach internetowych. Jest
zdecydowanie taniej. Kupując
więcej, nie płacę za przesyłkę.
Oszczędzam nawet do 50% na
jednej saszetce.
Koszt: 180 – 500 złotych; na
jedzenie dla jamniczki miniaturowej wydaję miesięcznie około 180 zł

Warto mieć świadomość

zarówno zalet, jak i ograniczeń
związanych ze stylem życia
czworonoga

Pielęgnacja psa
Wydatki na pielęgnację zależą od wielkości oraz rasy psa.
Jeśli pies nie jest alergikiem, dobrej jakości szampon wraz
z odżywką to koszt 50 zł wzwyż. Taki szampon w przypadku jamnika kąpanego raz w miesiącu starcza na około pół
roku. Za obcięcie pazurów, kosmetykę oczu i profesjonalne czyszczenie uszu trzeba zapłacić 20-60 zł.
Jeśli psy wymagają strzyżenia, możemy odważyć się zrobić to na własną rękę albo skorzystać z profesjonalnego
salonu groomerskiego. Koszt usługi w takim miejscu uzależniony jest od wielkości i rasy psa, od tego, czy naszego
pupila szykujemy na wystawę oraz od prestiżu salonu.
W dużym mieście za te usługi zapłacimy więcej.
A jeśli w salonie strzyże się czworonóg celebryty, to rachunek może urosnąć o 10-20%. Usługa zazwyczaj wyceniana
jest indywidualnie. Przykładowo, moja jamniczka, jako
stała klientka, może liczyć na cenę sprzed pandemii, czyli
120 zł. Na trymowanie chodzi dwa, trzy razy w roku, a więc
roczny koszt tej usługi wynosi 240-360 zł. Dodatkowo
trzeba zainwestować w ochronę przeciwko kleszczom.
Do wyboru mamy obroże przeciwpasożytnicze, aerozole,
tabletki, preparaty w kroplach (od 40 do 120 zł).
Koszt: 120 w górę
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Opieka weterynaryjna
Na ceny leczenia weterynaryjnego wpływ ma kilka czynników, przede wszystkim wielkość miasta, region oraz
prestiż lecznicy. Jeśli nasz pies jest zdrowy – brak chorób
i alergii – w ciągu pierwszego roku życia psa wydamy
około 300 zł na szczepienia (szczepienie na wściekliznę,
pakiet koniecznych szczepień dla szczeniaków) oraz na
odrobaczanie. Dorosłego psa obowiązkowo musimy
zaszczepić na wściekliznę (około 35 zł). Brak ważnego
szczepienia może skutkować karą grzywny w wysokości
500 zł. Dla bezpieczeństwa należy również odrobaczyć
psa – raz na kwartał (cena około 40 zł). Niektórzy będą
chcieli również wykastrować lub wysterylizować pupila
(od 100 do 700 zł) lub zaczipować (60 – 100 zł). Zdarza
się również, że nasz podopieczny lub podopieczna mają
kamień nazębny (jego usuwanie to koszt rzędu 1000 zł).

Lepiej go wówczas usunąć,
ponieważ może powodować przewlekłe stany
zapalne dziąseł oraz wiele
innych schorzeń (bakterie
będące składową kamienia nazębnego wraz ze
śliną mogą rozprzestrzenić
się po całym organizmie).
Powyższe zestawienie nie
uwzględnia chorób i alergii. Jeśli pies ulegnie wypadkowi,
zdiagnozuje
się u niego chorobę przewlekłą albo po prostu zachoruje, koszt jego leczenia trudno oszacować, ale mały nie
będzie.

salony fryzjerskie i profesjonalne zabiegi pielęgnacyjne,
hotele, SPA dla zwierząt, ubranka i zabawki projektowane przez uznanych projektantów, meble dla psów czy
profesjonalny catering – to wszystko możemy dać naszym
psom. Pytanie czy faktycznie one tego potrzebują i czy
tego chcą? Gdyby się zastanowić nad psimi potrzebami,
nie są one aż tak kosztowne, jak nam się wydaje. To my
chcemy usadowić je w posłaniu za 1000 zł. Psy natomiast
chcą mieć po prostu posłanie, które da im poczucie
bezpieczeństwa. Potrzebują jedzenia, snu, odpowiedniej
pielęgnacji, aktywności fizycznej, stymulacji umysłowej,
zabawy, a przede wszystkim dużo miłości.

Nasz cenny skarb
Ubezpieczenie psa. Taka usługa wciąż wywołuje uśmiech
na twarzach. Jednak zważywszy na wciąż rosnące ceny
usług weterynaryjnych, ubezpieczenie może w wielu przypadkach uratować kieszeń niejednego właściciela. Cena
psiego ubezpieczenia może wahać się od kilkudziesięciu
złotych do kilkuset rocznie. Rozbieżności wynikają
z zakresu i sumy ubezpieczenia, a także rasy psa.
Czy warto zaoszczędzić na ubezpieczeniu naszego pupila?
Roczna składka ubezpieczenia to koszt rzędu 150 – 700
zł rocznie, tymczasem przykładowy koszt badania USG
to 600 zł, operacja stawu – 2000 zł, leczenie nowotworu –
8000 zł, operacja żołądka – 6000 złotych.
Lista miejsc i sposobności, gdzie możemy wydać pieniądze na dobra i usługi „pierwszej” potrzeby dla naszych
psów jest bardzo długa. Szkolenia, wizyty u psychologa,
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Robert Chomicki

Psi NFZ
Choroba nie wybiera. Co zrobić, gdy pies
zachoruje?

Coraz częściej borykamy się z różnymi chorobami,
w tym wywołanymi przez postęp cywilizacyjny. Porady
lekarzy specjalistów, drogie badania i kosztowne lekarstwa stają się wtedy poważnym problemem. Część
tych wydatków może być sfinansowana przez Narodowy Fundusz Zdrowia. A co z naszymi zwierzętami?
Tosia, lat 14, psia seniorka, mieszkanka bloku w średnim
mieście. Bardzo dużo je jak na swój wiek, ale wagi jej nie
przybywa, można rzec, że jest psią modelką. W ostatnim
czasie dużo pije i dyszy, jakby jej było bardzo gorąco, choć
za oknem plucha, temperatura około 5 stopni Celsjusza,
a w domu nawet trzy razy wyższa. Decyzja zapadła: idziemy do weterynarza. W gabinecie omawiamy problem,
pies dostaje zastrzyk. Umawiamy się na badanie krwi.
Rachunek: 80 zł.
Następna wizyta – pobranie krwi (badanie podstawowe
i pod kątem tarczycy). Rachunek: około 200 zł. Czekamy
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na wyniki... W końcu są. Tarczyca jest w porządku, ale
znacznie podwyższony wskaźnik ALP, co wskazuje na procesy nowotworowe. Kolejne badania: RTG klatki piersiowej
i USG brzucha. Płuca czyste, ale nadnercze znacznie powiększone. Jest winowajca… Rachunek: 250 zł.
Dalej już tylko telefon do psiego szpitala i mamy dwie
opcje: albo leki do końca życia (koszt ponad 500 zł
miesięcznie) lub operacja z tomografią komputerową,
kompletem badań oraz zabiegiem (koszt około 6000 zł).
Decyzja należy do opiekunów.

chawce, po drugiej stronie
następuje konsternacja.
Jakie ubezpieczenie? Takie
od odpowiedzialności cywilNa ratunek przyjacielowi
nej? Na wypadek, gdyby
piesek kogoś pogryzł?
A co by było, gdy istniało ubezpieczenie albo pakiet meOdpowiadamy, że tak, ale
dyczny? Może nie byłoby to takie drogie? Weterynarka
też takie, że gdy zachoruje,
odpowiada, że na zachodzie to jest norma, a w Polsce?
to ubezpieczenie pokryje
Jeszcze nie słyszała. Dzwonimy do agenta ubezpieczenioczęść kosztów leczenia.
wego. Mówimy, że chcemy ubezpieczyć psa, a w słuOkazuje się, że OC uzyskamy bez problemu przy okazji ubezpieczenia domu albo w
rozszerzonych pakietach ubezpieczenia samochodu. Mało
nas to satysfakcjonuje.
Szukamy w internecie. I tu zaskoczenie. Jedna z firm
ubezpieczeniowych na stronie bezpieczny.pl oferuje różne
produkty dla psów. Mają, oprócz wspomnianego wcześniej
OC właściciela psa, także ubezpieczenie kosztów leczenia i ubezpieczenie śmierci psa. Ubezpieczenie kosztów
leczenia podzielone jest na trzy grupy: do 5000 zł, 20 000
zł oraz do 50 000 zł i dotyczy sytuacji, gdy pies zachoruje albo ulegnie wypadkowi. Pokrywane są koszty wizyt
lekarskich, koszty leków, badań diagnostycznych i obrazowych (USG, RTG), hospitalizacji i zabiegów operacyjnych.
Niestety, w formularzu widnieje informacja, że ubezpieczeniu podlega pies, który ma maksymalnie 8 lat. Składka dla
takiego psa wynosi odpowiednio dla sumy ubezpieczenia
miesięcznie: 119 zł, 143 zł i 160 zł. Jeśli chcemy ubezpieczyć
się na wypadek śmierci psa, okazuje się, że w momencie
zawarcia umowy, nasz zwierzak nie może mieć więcej niż
3 lata. Za to gdybyśmy byli właścicielami psa rasy samojed,
to w przypadku jego śmierci można uzyskać nawet 10 000
zł. Niestety najmniej „cenne” są mieszańce, gdzie kwota
ubezpieczenia wynosi do 600 zł. Co ważne, ubezpieczenie
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Fot. Jagoda Gorczycka, archowum prywatne

pomoże nam pokryć koszty indywidualnej kremacji, pochówku zwierzęcia czy zakupu nagrobka. Środki pochodzące z polisy można również przeznaczyć na adopcję czy
zakup kolejnego psa.
W pakiecie z kotem
Ciekawszą ofertą wydają się pakiety medyczne
pethelp.pl. Do wyboru mamy pakiety dla psów i dla
kotów. Nie ma ograniczenia wiekowego, a nawet można zrobić ofertę wspólną dla kilku zwierząt. Wybierając
opcję dla dwóch czworonogów dostaniemy możliwość
wyboru wśród pakietów Platinum (169 zł miesięcznie),
Premium (119 zł) i Standard (89 zł). Przyjrzyjmy się pakietowi Premium. Dzięki niemu możemy skorzystać rocznie
z dziesięciu różnych wizyt (kontrolnych, profilaktycznych,
przeglądów zdrowia), ośmiu badań laboratoryjnych
(badanie moczu, kału, rozszerzone krwi, kleszcza), cztery
szczepienia, w tym przeciw wściekliźnie i innym chorobom zakaźnym (przyp. dla dwóch psów!), dwa badania
obrazowe (RTG i USG), profilaktyka przeciwpasożytnicza,
zabiegi pielęgnacyjne (toaleta uszu, obcinanie pazurów
czy toaleta gruczołów okołoodbytowych). W ramach
pakietu mamy możliwość zaczipowania zwierzęcia,
usuwania kleszczy. Dostajemy także dostęp do porad weterynaryjnych on-line. Wraz z pakietem otrzymać można
atrakcyjne rabaty na zakupy w sklepie zoologicznym
Fera.pl oraz na suplementy Dr PetCare, dostęp do bazy
wiedzy i programu grywalizacji oraz do rabatów na zakupy
w partnerskich sklepach. Oferta wygląda kusząco, a pakiety w naszym wypadku są doskonałym rozwiązaniem. Jest
jednak problem: niewielka liczba klinik weterynaryjnych,
współpracujących z PetHelp. Tu, gdzie mieszka Tosia, do
najbliższej współpracującej kliniki jest około 60 km, ale są
takie regiony w Polsce, gdzie do odległość do partnerskiego gabinetu będzie wynosić nawet 150 km.
Pozostaje jedynie nadzieja, że jest to projekt rozwojowy
i niedługo w każdej klinice będzie można skorzystać z pakietu. Póki co, trzeba skorzystać z wizyty on-line, odpłatnie
w lokalnej klinice, bądź przejechać 60 km.
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Ula Szczepankowska-Bednarek

Tu leży pies
pogrzebany

Psi cmentarz w Hyde Parku, fot. markobe/AdobeStock

Rzecz o cmentarzach dla zwierząt małych i dużych

Turyngia, Niemcy. Wojna trzydziestoletnia. Pewien
młodzieniec chcąc skontaktować się ze swoją ukochaną mieszkającą w oddalonej o kilkadziesiąt kilometrów
wsi, posłał z listem swojego dzielnego towarzysza
– psa. W ten oto sposób wierny Stuczel został listonoszem. Jeszcze przez jakiś czas nosił korespondencję
między kochankami, a gdy przyszło mu odejść do
psiego nieba, jego pan wyprawił pogrzeb i ufundował
nagrobek, na którym kazał wyryć napis zawierający
powiedzenie: da liegt der Hubt begraben, czyli tu leży
pies pogrzebany. Kilka wieków później, w 1991 roku, we
wsi Nowy Konik pod Warszawą otwarto pierwszy
w Polsce cmentarz dla psów.
Relacja pomiędzy psem a człowiekiem jest wyjątkowa.
Pies towarzyszy człowiekowi od wieków we wszystkich
kulturach i na każdym kontynencie. Podobnie jak
w przypadku bliskich nam towarzyszy życia, nie chcemy
myśleć o śmierci czworonożnego przyjaciela, czy zasta-
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nawiać się, co czeka nas po jego śmierci. Warto jednak
wiedzieć, na co powinniśmy się przygotować i jakie są
możliwości w zakresie pochówku czy utylizacji ciała psa.
Twój przyjaciel po śmierci staje się odpadem
Choć wielu z nas łączy bliska relacja ze zwierzętami, to
w świetle przepisów nie mamy pełnej swobody wyboru
miejsca ich spoczynku. W rozumieniu polskiego prawa
zwierzęta domowe są odpadami, które należy w odpowiedni sposób zutylizować. Kodeks wykroczeń (art.
154 §1 i §2) mówi: „Kto wyrzuca na nienależący do niego
grunt polny: kamienie, śmieci, padlinę lub inne nieczystości podlega karze grzywny do 1000 złotych albo karze
nagany”, zaś art. 162 §1: „Kto w lasach zanieczyszcza glebę
lub wodę albo wyrzuca do lasu kamienie, śmieci, złom,
padlinę lub inne nieczystości, albo w inny sposób zaśmieca las również podlega karze grzywny albo karze nagany”.

Także ustawa o zachowaniu
czystości i porządku
w gminach (Dz. U. z 2013
poz. 1399) w art. 3 ust. 2 pkt.
2c („zapewnianie czystości i porządku na swoim
terenie, a także tworzenie
warunków niezbędnych
do ich utrzymania”) mówi
jasno, czego nie możemy
zrobić. Zakaz pochówku psa
na terenie własnej posesji
nie wynika zatem wprost z obowiązujących przepisów.
Bezprawność działania może jednak być związana ze sferą
sanitarną (ujęcie wody, bliskość sąsiadów, uśpienie przez
weterynarza) lub z prawem miejscowym, które w gminnym regulaminie porządkowym może zakazać pochówku
zwierząt.
W rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (WE)
nr 1069/2009, określającego przepisy sanitarne, dotyczące
produktów ubocznych pochodzenia zwierzęcego nieprzeznaczonych do spożycia przez ludzi, „zwierzę domowe” definiowane jest jako „każde zwierzę należące do gatunków
zazwyczaj karmionych i utrzymywanych przez człowieka
w celach innych niż gospodarskie, lecz nie spożywanych
przez ludzi”. Według art. 8 tego samego rozporządzenia
„padłe zwierzęta domowe stanowią surowiec kategorii I,
czyli szczególnego ryzyka i podlegają bezpośredniemu
przetworzeniu w zakładzie utylizacyjnym kategorii I,
a następnie spopielaniu w zatwierdzonej spalarni”, zaś art.
2 ustawy o odpadach z dnia 14 grudnia 2012 r. wyłącza ciała
zwierząt z definicji odpadów, uchylając rozporządzenie
(WE) nr 1774/2002 (rozporządzenie o produktach ubocznych pochodzenia zwierzęcego).
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Zatem według przepisów prawa należy przekazać zwłoki
zmarłego zwierzęcia firmie, która zajmuje się ich profesjonalną utylizacją. Są na to trzy sposoby. Można skontaktować się z weterynarzem swojego czworonoga, który
podejmie się utylizacji zmarłego zwierzęcia oraz dopełni
wszelkich związanych z tym formalności. Oznacza to tym
samym, że utylizacja następuje razem z „innymi odpadami” medycznymi; odszukać i skontaktować się
z firmą, która w naszym mieście (gminie) prowadzi
działalność zajmującą się utylizacją zwierzęcych zwłok;
skontaktować się z właścicielem najbliższego cmentarza
dla zwierząt towarzyszących (w polskim prawodawstwie
określanych jako grzebowiska).
Co to w praktyce oznacza? W świetle przepisów ciało
zmarłego zwierzęcia uważane jest za odpad, który musi
zostać zutylizowany. Państwo proponuje rozwiązanie polegające na spaleniu zwłok, umieszczonych w worku
z karteczką z napisem np. „pies, 7 kg”, które trafiają do
tego samego pojazdu, co odpady z rzeźni lub odpady medyczne. Zwłoki psa przewożone są do krematorium, gdzie
pali się je, a pozostałości wyrzuca na śmietnik. Jednak kto
z nas czułby się dobrze z myślą, że ciało naszego merdającego towarzysza, który był z nami na dobre i na złe, zostanie potraktowane bez szacunku? To właśnie cmentarze
dla zwierząt pozwalają na godny pochówek zwierzęcego
członka rodziny. Jeszcze cztery dekady temu o cmentarzach dla zwierząt słyszeliśmy z opowiadań. Tylko nieliczni
mieli okazję odwiedzić je np. we Francji, Stanach Zjednoczonych, Niemczech czy w Kanadzie.

Choć wielu z nas łączy bliska
relacja ze zwierzętami, to

w świetle przepisów nie mamy
pełnej swobody wyboru
miejsca ich spoczynku
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Santa Rita, Guam, fot. Wikipedia

Gdzie odchodzą zwierzęta?
Dr Eric Tourigny, badacz archeologii historycznej z Newcastle University, zauważa, że poprzez badania archeologiczne cmentarzy zwierząt domowych można prześledzić, jak
kształtowały się relacje między ludźmi a ich zwierzętami.
Już w starożytności łączyła ich bardzo bliska więź. Na
Syberii odnaleziono grób psa, noszący znamiona ceremonialnego pochówku datowany na blisko 7 tysięcy lat.
Duży cmentarz psów odkryto też w Parku Narodowym
Aszkelon w Izraelu (V wiek p.n.e.). Zaś w Sudanie, w Affad,
archeolodzy natrafili na cmentarzysko, na którym ponad

6 tysięcy lat temu pochowano ludzi, owce i krowy. W 2011
roku na obrzeżach egipskiej miejscowości Berenike nad
Morzem Czerwonym archeolodzy odkryli najstarszy znany cmentarz dla zwierząt, liczący prawie 2000 lat. To niezwykła nekropolia, bo w przeciwieństwie do zmumifikowanych zwierząt, które były chowane w innych miejscach,
te tutaj nie nosiły oznak
śmierci z rąk ludzkich. W Egipcie często grzebano zmumifikowane zwierzęta różnych gatunków, w tym między innymi
udomowione hipopotamy
i małpy, ale były one ofiarami
składanymi bogom. Tymczasem zwierzęta z Berenike były
umieszczone w pozycji do
spania. Jedne zawinięte w koc,
inne z obrożami ozdobionymi
koralikami, jeszcze inne z muszlami u wezgłowia. Jednego z dużych psów pies owinięto
matą z liści palmowych, a ktoś ostrożnie umieścił na jego
ciele dwie połówki dużego naczynia (amfory). W taki sam
sposób umieszczano w sarkofagach ludzkie zwłoki. To
niezwykłe odkrycie świadczy o szczególnej i bliskiej relacji
człowieka i zwierzęcia.
W nowożytnej Europie oficjalny cmentarz dla zwierząt
towarzyszących otwarto w 1881 roku w londyńskim Hyde
Parku. Pierwszy pochówek miał miejsce po śmierci maltańczyka Cherry. Jego właściciel uzyskał zgodę strażnika
parku na złożenie ciała psa w rejonie, gdzie wspólnie
z pupilem spacerowali każdego dnia. Niedługo po tym
do Cherry'ego dołączyły setki innych psów.
Kilka lat później, w 1896 roku powstał cmentarz w Hartsdale w Nowym Yorku, który uważa się za najstarsze tego
typu miejsce w Stanach Zjednoczonych. Legenda głosi,
że weterynarz Johnson pozwolił swojej przyjaciółce
pochować psa w swoim sadzie jabłkowym. Aktualnie po
sadzie nie ma śladu. Cmentarz nadal oferuje pogrzeby
i opiekę nad grobami. Odwiedzający to miejsce mogą
zobaczyć między innymi grób lwa z nowojorskiego zoo,
mauzoleum spanieli, pomniki: psa Łajka i 7000 psów
wojskowych – bohaterów I wojny światowej. W 1899 roku
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Psi Cmenatzrz w Hartsdale, fot. Wikimedia

pojawił się cmentarz Cimetière des Chiens w Asnières-sur-Seine na przedmieściach Paryża, gdzie spoczywa
słynny bernardyn-ratownik Bary oraz owczarek-aktor
Rin Tin Tin.
Eksperci często wskazują na okres wiktoriański jako
przełom w zmieniających się postawach brytyjskiego
społeczeństwa wobec zwierząt domowych. W tym okresie
pojawiły się schroniska dla zwierząt, organizacje i instytucje promujące ich dobrostan (np. RSPCA), a także przepisy
chroniące ich prawa. To również moment historyczny,
w którym zwierzęta domowe zyskały „życie pozagrobowe”,
a ludzie pozwalali sobe na opłakiwanie ich straty. W latach
80. XIX wieku w Edynburgu zorganizowano nawet procesję pogrzebową dla kota. Jednakże tylko 1% wszystkich
zwierząt trafiał wówczas na cmentarze. Większość pogrążonych w żałobie właścicieli zwierząt nie mogła sobie
pozwolić na taki pochówek z uwagi na wysokie koszty.
W połowie XX wieku na wyspie Guam, gdzie stacjonują

żołnierze amerykańskiej
marynarki wojennej,
jest cmentarz dla psów
wojskowych, które zginęły
w 1944 r., przeszukując
jaskinie, umocnienia
i tropiąc miny-pułapki.
Często spotyka się niewielkie zwierzęce cmentarze
na terenach prywatnych
posiadłości. Peggy Guggenheim swoich ukochanych podopiecznych chowała w podziemiach weneckiego Palazzo
Venier del Leoni, zaś w willi Wahnfried w Bayreuth należącej do Wagnera wokół grobu kompozytora znajdują się
miejsca spoczynku jego pięciu ukochanych psów – Marke,
Brange, Faffera, Molly i Russa. Współcześnie najwięcej
cmentarzy dla zwierząt znajduje się w Kanadzie i Stanach
Zjednoczonych.
„Tęczowy most” w Polsce
W miarę zmian zachodzących w postrzeganiu zwierząt
i coraz częstszym uznawaniu ich za członków rodziny,
także i w Polsce zaczęły powstawać tego rodzaju miejsca.
Zlokalizowane są między innymi w Gdańsku, Słupsku,
Bydgoszczy, Toruniu, Pile, Bytomiu, Rybniku, Szymanowie,
Robczycach, Rzędzianach i Gorzowie Wielkopolskim. Ale
pierwszy z nich powstał w 1991 roku w miejscowości Konik
Nowy. Właściciel, Witold Wojda, założył go po tym, jak
przeczytał w gazecie artykuł o kobiecie, która nie miała
gdzie pochować swojego czworonoga. W rozmowie
z Justyną Piąstą z dziendobry.tvn.pl syn założyciela grzebowiska, Dawid Wojda, wspomina: – Bohaterka tego
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tekstu nie miała nikogo, kto mógłby jej w tym pomóc.
Poprosiła więc prawników MPO, by go pochowali. Podobno zapłaciła za to dużo pieniędzy, a oni na jej oczach, bo
patrzyła z okna, tego psa wrzucili do śmieciarki. Serce jej
pękło. Napisała więc do gazety, a mój tata to przeczytał.
Na cmentarzu znajdziemy małe kamienne płyty w kształcie serca, kości albo „zwyczajne” prostokątne. Są maskotki,
kwiaty, zdjęcia, znicze i ulubione zabawki. Na polskich
grzebowiskach nie ma krzyży. Tego zazwyczaj zabrania regulamin, chociaż nie ma oficjalnego stanowiska Kościoła
katolickiego w tej sprawie. Jeden z cmentarzy organizuje
obchody Dnia Pamięci o Zmarłych Zwierzętach. Ten dzień
przypada 4 października, który jest datą śmierci św. Franciszka, patrona zwierząt.
Oprócz psów i kotów swoje miejsce spoczynku znajdują
w grzebowiskach również króliki, szczury, węże, ptaki,
małpy, a także rybki akwariowe. Cena pochówku jest różna i zależy od wielkości zwierzęcia, a także od wymagań
właścicieli. W koszty wliczone są czynności pochówkowe
(m.in. grabarz, koszt miejsca, płyta, tabliczka z imieniem).
Dodatkowo należy doliczyć opłatę roczną. Przy pochówku
zwierząt nie używa się trumien. Ciało zwierzęcia zawijane jest w białe płótno. Często opiekunowie decydują się
dodatkowo na kremację zwłok. Dostają wówczas prochy
w wybranej przez siebie urnie: drewnianej, ceramicznej,
kamiennej, prostej, kolorowej czy artystycznej. Te dwie
usługi są dodatkowo płatne.
Zdarza się, że właściciele zwierząt, by poradzić sobie ze
stratą przyjaciela, decydują się na dodatkowe uczczenie
jego pamięci poprzez stworzenie albumu, powieszenie
zdjęcia na ścianie, posadzenie drzewa w ulubionym parku
czy wykonanie odcisku łapy. Tych, których na to stać,
mogą zdecydować się na usługę utrwalenia DNA (wyizolowanie łańcucha DNA zwierzęcia, które umieszczone zostaje w probówce), zakup nekrobiżuterii z niewielką ilością
prochów albo zakup unikalnego diamentu wykonanego
z sierści lub prochów zwierzęcia.

91

Jagoda Gorczycka

Czy blokowisko
jest dla psa?
Nikt nie zabroni mieszkać z czworonożnym
przyjacielem nawet w M1. Ale co na to pies?

fot. archiwum prywatne dr hab. Moniki Zawadzkiej

Pies, najlepszy przyjaciel człowieka. Wielu z nas marzy
o czworonożnym przyjacielu, ale zastanawia się, czy jest
w stanie mu zapewnić odpowiednie warunki do życia.
Wątpliwości te nie są bezpodstawne.
Jak wiemy, pies oprócz wygodnej poduszki, kocyka czy
leżanki, dachu nad głową i zawsze pełnej miski, potrzebuje
też ruchu. Pojawia się więc pytanie: czy blok jest dla psa?
Tak! Nie ma żadnych przeciwwskazań do tego, by pies zamieszkał z nami w mieszkaniu. Nie ma też żadnych prawnych regulacji dotyczących wielkości mieszkania, w którym
może przebywać nasz pupil. Najlepiej by jednak było, aby
liczba zwierząt i ich wielkość była odpowiednia do metrażu,
jaki możemy im zapewnić. Jeden średniej wielkości pies
będzie się czuł dobrze w mieszkaniu o powierzchni 30m2,
ale za to całe stado małych piesków już niekoniecznie.
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Zwykle też wiele obaw budzi zaspokojenie potrzeb ruchu
pieska. Wielkość mieszkania nie gra tu większej roli, ponieważ i tak będzie w nim głównie odpoczywał. Musimy
jednak zadbać o odpowiedniej długości spacery, adekwatne do wieku i potrzeb czworonoga. Spacery powinno
się zapewnić przynajmniej trzy razy w ciągu dnia, aby
psiak nie załatwiał swoich potrzeb w mieszkaniu.
Bez obaw! Nasz przyjaciel nie będzie się męczył
w bloku. Wbrew pozorom, mieszkańcy blokowisk często
mają lepsze warunki niż gdyby opiekunowie mieszkali
w domu, zwłaszcza w miejscach, gdzie wciąż pies mieszka w budzie na podwórku.
Czy trzeba mieć zgodę na posiadanie psa w bloku?
Jak wspominałam, żadna ustawa tego nie reguluje.
W kwestii wspólnoty mieszkaniowej, jej członkowie mogą
wprowadzić odpowiedni zapis do uchwały, ale będzie ona
balansowała na granicy prawa. Oficjalnie nikt nie może
zabronić nam trzymania zwierząt w mieszkaniu.
Co zrobić, gdy pies szczeka bez ustanku?
Gdy jesteśmy opiekunami psa, który szczeka pod naszą
nieobecność, najlepiej skontaktować się z behawiorystą.
Może się okazać, że psiak cierpi na lęk separacyjny. Jeśli
jesteśmy w gorszej sytuacji i taki zwierzak jest naszym
sąsiadem, warto na początek porozmawiać z opiekunami
i zasugerować wizytę u psiego specjalisty. Jeśli rozmowy
nie pomagają i właściciele nie podejmują działań, aby
rozwiązać problem, można skontaktować się ze strażą
miejską.

fot. Katarzyna Piątkowska

Czy muszę gdzieś zgłosić posiadanie psa?

Czy zapłacę podatek od psa?
To zależy. W Polsce został wprowadzony podatek od
zwierząt i w 2022 roku kwota maksymalna wynosi 135 zł.
Jednak opłaty reguluje każda gmina i to od niej zależy, ile
i czy w ogóle musimy płacić. W Warszawie ten podatek
został zniesiony.
Czy wspólnota może zakazać wyprowadzania psa na
spacer na terenie osiedla?
Nie! Takie zakazy są niezgodne z prawem. Potwierdza to
wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z 26 lutego
2015 r., sygn. akt II OSK 2439/14. Należy jednak pamiętać
o obowiązku sprzątania po swoim psie.
Czy istnieją jakieś przeciwwskazania do posiadania psa
w bloku?
Nie. Warto jednak wziąć pod uwagę wszystkie wyżej
wymienione kwestie i dbać o naszego pupila najlepiej jak
potrafimy.
Ilę mogę mieć zwierząt w mieszkaniu?
Teoretycznie nie ma przepisu regulującego tę kwestię. Są
jednak przypadki, gdy Samorząd Rady Gminy wprowadza
własne regulacje, które nie mogą stać w sprzeczności z innymi regulacjami. Z tej możliwości w 2013 roku skorzystał
samorząd Bolesławca, próbując wprowadzić limit dla budynków wielorodzinnych: maksymalnie dwa dorosłe psy
i dwa koty w jednym mieszkaniu. Skończyło się awanturą
w mediach i w kolejnym roku nie było już mowy o podobnym zapisie w regulaminie porządku i czystości.

To zależy od rasy psa. Jeśli jesteśmy opiekunami czworonoga rasy uznawanej za agresywną, musimy wypełnić
wniosek z pozwoleniem na trzymanie lub hodowanie.
Opłata w urzędzie miast/gmin wynosi 82 zł. Poza pozwoleniem wymaganym w niektórych przypadkach, nie jest
obowiązkowe rejestrowanie psa w żadnym systemie.
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fot. Jacek Poremba

Robert Chomicki

Plaża i zieleńce
dla psów!
Zakaz wstępu dla psów. Czy to na pewno legalne?

Jeszcze kilkadziesiąt lat temu istniały regulacje, które
pozwalały gminom miejskim i wiejskim wprowadzanie
uchwałą zakazu wstępu ze zwierzętami na tereny zieleńców, parków, kąpielisk czy innych terenów publicznych.
Często w takiej uchwale były wymienione konkretne adresy, zaś w przestrzeni pojawiały się tabliczki, informujące
o takim zakazie. Właścicielom psiaków zostały wytyczone
ścieżki, a spacery zalecano odbywać na obrzeżach miast.
Pupil miał być obowiązkowo na smyczy i w kagańcu..
Mieszkańcy odwykli od widoku bawiącego się psa, zaś
mentalnie pozostała w głowie świadomość, że z psem
praktycznie nigdzie nie można wyjść.

oraz sąsiedzi do dziś pilnujący tej zasady. Czy aby na
pewno zgodnie z prawem?
Od 13 września 1996 roku obowiązuje w Polsce ustawa
o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. Znajduje
się w niej zapis, że Rada Gminy (Miejska) w drodze uchwały ma określić wymagania wobec osób utrzymujących
zwierzęta domowe, w zakresie bezpieczeństwa i czystości
w miejscach publicznych. Na bazie tego zapisu miasta
tworzą regulaminy, w których – no właśnie – tworzą zakazy dla mieszkańców i ich psiaków.
Należy pamiętać (a władze lokalne często o tym zapominają), że gminy działają na podstawie i w granicach prawa.
Oznacza to, że żeby tworzyć lokalne prawo posługujemy
się literalnie zapisami ustaw, i tylko one wyznaczają, co
w tworzeniu prawa jest dopuszczalne. Innymi słowy, jeżeli
coś nie jest zapisem ustawy zabronione, ale też ustawa
nie mówi wprost, że wolno, to gmina kategorycznie nie
może tego wprowadzić. Jeżeli zapis ustawy mówi: „określić wymagania wobec osób utrzymujących zwierzęta domowe w zakresie bezpieczeństwa i czystości w miejscach
publicznych”, to oznacza, że lokalne prawo ma dookreślić
wymagania, czyli obowiązki ciążące na właścicielach
psów, by inni mieszkańcy gminy czuli się bezpiecznie

fot. Łukasz Lewandowski

Plaża. Dzika plaża

A co z plażami morskimi,
kąpieliskami miejskimi nad
rzeką, czy jeziorem? Te są
własnością gminy, na której
spoczywa organizacja kąpieliska, zapewnienia ratownika, odpowiedniej ilości koszy na śmieci, ewentualny dostęp
do toalety, a co za tym idzie utrzymanie tego miejsca bezpiecznym i czystym. Jak już można zauważyć, przepisem
regulującym regulaminy kąpielisk nie będzie nic innego,
jak wspomniana wyżej ustawa. Znowu więc w regulaminie
powinny być uregulowane kwestie sprzątania po swoim
psie oraz sposób wprowadzania go na teren kąpieliska.
W takim razie zadajmy pytanie, dlaczego, skoro to nie jest
zgodne z prawem, nikt tego nie zakwestionował? Nad prawem lokalnym pieczę sprawują wojewodowie. Do nich trafiają do publikacji w Dziennikach Urzędowych województw
uchwały wszystkich podległych im gmin. I to właśnie na
barkach wojewodów spoczywa kontrola lokalnego prawa.
To dlaczego wojewodowie nie interweniują?

Na trawnik? Zakaz!
Mieszkanie w bloku, dwa psy, przed blokiem zieleniec
z tabliczką „zakaz wyprowadzania psów na teren zieleńca”
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i przebywali w czystej przestrzeni publicznej. Zakazy
wprowadzane w ramach
prawa lokalnego są niczym
innym, jak nadinterpretacją
prawa i polem do nadużyć.

99

Właśnie dlatego, że do nich trafiają uchwały, dotyczące
utrzymania czystości i bezpieczeństwa w gminie. Tam
znajdują się zapisy, że jeżeli nie jesteśmy w stanie zapanować nad psem, to wyprowadzamy go na smyczy, mamy
obowiązek sprzątać po nim, a jeżeli nasz pupil należy
do rasy niebezpiecznej, wyprowadzamy go nie tylko na
smyczy, ale i w kagańcu. Ani słowa o zakazach. Tutaj więc
prawo lokalne jest w zgodzie zarówno z ustawą, jak i nami,
właścicielami zwierząt. Skąd w takim razie zakazy w przestrzeni publicznej?

mandat w wysokości do 500 zł. Co należy w takim wypadku zrobić? Pod żadnym pozorem nie przyjmować mandatu
i zażądać skierowania sprawy na drogę sądową. W orzecznictwie sądowym jest już wiele takich spraw, zarówno
w Wojewódzkich Sądach Administracyjnych, jak i w Naczelnym Sądzie Administracyjnym. Stanowisko sądów jest
jednoznaczne i wskazuje naruszenie prawa przez gminy,
a nie przez właścicieli psów. Dlatego powinniśmy korzystać
ze swoich praw i umożliwiać pupilom korzystania z wolności wstępu do publicznych miejsc.

W samo sedno

Plaża dla psów

fot. archiwum prywatne autora

Gminy realizując zadania własne często zlecają organizacje
przestrzeni publicznej własnym podmiotom budżetowym
lub spółkom komunalnym. Te tworzą regulaminy, które już
nie są kontrolowane przez wojewodów. Stąd różnica, bo
gdyby rada gminy przyjęła regulamin uchwałą, to wojewoda natychmiast by taką uchwałę odrzucił. Natomiast
kontrolę nad działalnością spółek i jednostek budżetowych sprawuje wójt (burmistrz, prezydent) i to właśnie na
jego barkach spoczywa sprawdzanie tworzenia lokalnych
regulaminów przestrzeni publicznej. A czy to robi, bądź robi

właściwie, to już zupełnie
inna sprawa. Przez to pojawiają się w przestrzeni takie
buble łamiące lokalne prawo. Dlaczego to jest bubel
i dlaczego kontrola należy
do władz lokalnych, przekonał się burmistrz Środy
Wielkopolskiej. Mieszkaniec
miasta złożył skargę do
Rzecznika Praw Obywatelskich kwestionując regulamin
z zapisem o zakazie wprowadzania psów na miejską plażę.
Na podstawie tej skargi biuro RPO wystosowało pismo
o podjęcie działań legislacyjnych, by wyeliminować niezgodne z prawem zapisy w regulaminach. W odpowiedzi
burmistrz przyjął z pokorą pismo i zobowiązał się do zmiany lokalnego prawa. Czy można powiedzieć, że Rzecznik
Praw Obywatelskich dba o prawa zwierząt? Zapisy ustawy
mówią o obowiązkach ciążących na właścicielach psów.
Natomiast wolności wstępu do miejsc publicznych strzeże
Konstytucja RP, mówiąc, że wszyscy jesteśmy wobec prawa
równi, nikt nie może być dyskryminowany. W tym wypadku osoba, której jedynym „przestępstwem” jest posiadanie
zwierzęcia domowego. Czy straż miejska (gminna) może
w takim wypadku interweniować? Jest wiele przypadków,
że zarządca terenu wezwał straż miejską, powołując się na
regulamin, zaś strażnicy w oparciu o uchwałę o utrzymaniu czystości i bezpieczeństwa w gminie próbują nałożyć
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Niektóre gminy usiłując wykazać, że są przyjazne dla
zwierząt, wydzielają część kąpieliska dla właścicieli z psami.
Gminy robią to z myślą, że są prozwierzęce i oddają specjalną przestrzeń dla czworonogów. Niestety, nie tylko jest to
szkodliwe dla mieszkańców i mieszkańców z pupilami, ale
tworzy się potencjalnie niebezpieczne zjawisko socjologiczne pogłębiając podziały pomiędzy ludźmi. W tym wypadku
dzielimy plażę dla tych z psami i dla tych bez nich, zaś sami
mieszkańcy będą tworzyć konflikty społeczne. Przykładem takiej plaży jest Łeba, która rozdzieliła te dwie grupy
społeczne, ustanawiając wydzieloną plażę dla zwierząt (i tu
chwała, bo zwierzaki mogą korzystać do woli jak z wybiegu) oraz plaże z regulaminem kąpieliska, zabraniającym
wstępu dla zwierząt (co jest złamaniem prawa konstytucyjnego, ustawowego i lokalnego). A co z miejscami będącymi
w rękach wspólnot mieszkaniowych i spółdzielni mieszkaniowych? Często na należących do siebie terenach
ustanawiają regulaminy pełne zakazów: „zakaz wstępu
ze zwierzętami”, „zakaz gry w piłkę”, czy „zakaz wstępu na
teren zielony” (dla człowieka). Z racji, że nie jest to teren
gminy tylko wspólnot, takie regulaminy mogą istnieć.
Jednakże mogą mieć tylko i wyłącznie charakter grzecznościowy i właściciele psów (bądź rodzice dzieci z piłką)
możemy uszanować taką „prośbę” i nie wchodzić. Możemy
również postąpić odwrotnie. Co wtedy z konsekwencjami,
gdy nadgorliwi sąsiedzi wezwą straż miejską? Nic. Nie ma
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i przygotowanych wybiegach. Pozostaje pytanie, jakie psy
są zaliczane do ras szczególnie niebezpiecznych, które
obowiązuja dodatkowe ograniczenia w przestrzeniach
publicznych. Do tych ras zaliczamy amerykańskiego pit
bull teriera, psa z Majorki (Perro de Presa Mallorquin),
buldoga amerykańskiego, doga argentyńskiego, psa kanaryjskiego (Perro de Presa Canario), tosa inu, rottweilera,
akbash dog, anatolian karabash, moskiewskiego stróżującego i owczarka kaukaskiego.

żadnych regulacji w przepisach prawa wykonawczego,
które pozwoliłoby na nałożenie przez straż miejską jakiegokolwiek mandatu.
Teren prywatny
A jeżeli teren jest całkowicie prywatny? Czy możemy
skorzystać z naszej wolności i wejść z psem? Coraz częściej
możemy spotkać restauracje czy kawiarnie, które nie tylko
zapraszają nas ze swoimi pupilami, ale także coś dla nich
przygotują – miskę z wodą, bądź drobny poczęstunek. To
kosztuje niewiele, ale w ten sposób przywiązują nas do
siebie. Wiadomo, że właściciele psów częściej skorzystają
z takiego „psiolubnego" miejsca. Raczej nie pojawią się
w miejscu, gdzie czworonogi nie są mile widziane. Czy właściciel lokalu ma prawo nas wyprosić? Tak. I bez znaczenia
jest, czy będziemy z psem, czy bez niego. Tutaj funkcjonuje
prawo własności i wolności gospodarczej. Nic straconego,
najwyżej więcej tam nie pójdziemy, albo korzystając będziemy musieli psa przywiązać przed wejściem.
W takim razie, co ze środkami komunikacji publicznej?
Czy tam wolno z psami? Na jakich zasadach? Odpowiedź
brzmi tak samo, jak w przypadku innych miejsc publicznych. Tutaj funkcjonuje wciąż to samo prawo – uchwała
o utrzymaniu czystości w gminie. Jeżeli przewoźnik komunikacji publicznej (nie prywatnej) stworzył regulamin
przewozów, to nie może on wykraczać poza ramy ustawowe i prawa lokalnego. Co w takim razie znajduje się w takiej
uchwale? Uchwały o utrzymaniu czystości i bezpieczeństwa w gminie będące pochodną ustawy o takiej samej
nazwie są łudząco podobne we wszystkich gminach w Polsce. Znajdziemy tam zapisy, że mamy obowiązek sprzątać
po swoim zwierzęciu, jednakże z tego obowiązku zwolnieni
są właściciele psów przewodników. Wyprowadzać mamy
je na smyczy, jeżeli nie jesteśmy w stanie w pełni zapanować nad jego zachowaniem. Z tego obowiązku zwolnione
są psy, które posiadają przeciwwskazania anatomiczne do
bycia na smyczy, bądź pracują w procesach dogoterapii.
Właściciele psów ras niebezpiecznych mają obowiązek
wyprowadzania psa na smyczy i w kagańcu. Z obowiązku
prowadzania na smyczy zwolnieni są także właściciele
wszystkich psów na wyznaczonych

Co można zrobić, jeżeli regulamin zieleńców, kąpielisk,
czy innych miejsc publicznych zabrania wstępu z psami?
Najpierw możemy napisać do wójta, burmistrza, czy prezydenta, z prośbą o przyjrzenie się zapisom regulaminu
i podjęcie działań, zmierzających ku zmianie. Następnym
krokiem będzie petycja z żądaniem zmiany prawa. Jeżeli
to też będzie bezskuteczne pozostaje nam skarga do rady
gminy na działalność wójta (burmistrza, prezydenta), wojewódzki sąd administracyjny (następnie naczelny), skarga
do RPO. Możemy też poprosić o pomoc różne organizacje
społeczne zajmujące się prawami obywateli, takich jak
Sieć Obywatelska Watchdog Polska, czy Fundacja Batorego, która może udzielić nam wsparcia merytorycznego
poprzez akcję Masz Głos. Dlatego każdy obywatel,
w każdej chwili ma możliwość skorzystania z wielu narzędzi, by zmieniać przestrzeń publiczną na przyjazną
i dostępną dla wszystkich.

fot. Paulina Aleksiejuk-Lewandowska
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Do dzieła!
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Ula Szczepankowska-Bednarek

Uwaga na
PSIEszkody
O barierach architektonicznych, które napotykają
psy w mieście

Polacy są zdecydowanymi miłośnikami psów. W 2020
roku, według Statistica, w polskich gospodarstwach
domowych mieszkało 7,8 milionów pupili. Pod tym
względem w Unii Europejskiej wyprzedzają nas jedynie mieszkańcy Portugalii i Rumunii. Zmienia się też
nasz stosunek do zwierząt. Coraz świadomiej dbamy
o dobrostan naszych psich członków rodziny. O ile
badacze zauważają, że nasze więzi z krewnymi słabną,
to jednocześnie odnotowują, że relacje ze zwierzętami
zdecydowanie zyskują na znaczeniu. W tym kontekście
już czas zwrócić uwagę na otoczenie, w którym żyjemy
z naszymi pupilami.
Zwierzęta mogę odgrywać kluczową rolę w tworzeniu
miejsc i krajobrazów. Psy są coraz ważniejszą częścią życia
społecznego, rodzinnego, emocjonalnego. Stanowią nierzadko wyznacznik statusu i mody. W psy inwestujemy.
Kupujemy dla nich karmę, zabawki, artykuły pielęgnacyjne, budy, akcesoria samochodowe, specjalną odzież
i niezliczoną ilość innych „bardzo potrzebnych” przed-
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miotów. Pieniądze wydajemy także na usługi. „Psi biznes”
to znacząca gałąź polskiej gospodarki. Ma też znaczenie
społeczne. Zwierzęta stają się członkami rodziny, kumplami, powiernikami tajemnic, a czasem nawet substytutem
dzieci i partnerów. Pies to często temat naszych rozmów
z bliskimi, ale i pretekst do nawiązania konwersacji
z nieznajomymi. Spędzamy z psami dużo czasu, chodząc
na spacery, bawiąc się z nimi, trenując, jeżdżąc na wystawy. A wszystko po to, żeby było im tak jak nam – najlepiej.
Skoro tak, warto poruszyć inny aspekt posiadania psa,
czyli perspektywę przestrzenną. Miasto zdaje się być
szczególnym jej przypadkiem, które do niedawna było postrzegane głównie jako miejsce kultury, a nie natury. Tutaj,
na stosunkowo małej przestrzeni, zachodzą pozytywne
i negatywne interakcje pomiędzy ludźmi a zwierzętami,
pomiędzy psiarzami i tymi, co psów nie mają. Wszystkie
te „sytuacje”, wszystkie te „momenty” mogą wywoływać
konflikty.

Całość tej problematyki
wpisuje się w geografię
zwierząt, czyli naukę o spotkaniu zwierzęcia
z człowiekiem. Przestrzenie przyjazne zwierzętom
zaczęły powstawać pod koniec XX wieku w odpowiedzi
na przepisy nakazujące
wyprowadzanie psów na
smyczy i zakazujące wprowadzania ich na zieleńce.
W Kanadzie i Stanach Zjednoczonych powstały zatem dog
parki, w Polsce parki dla psów, a w Niemczech hundezone.
Jednocześnie coraz liczniejsi właściciele psów upominają
się o swoje prawa, w tym o prawo do korzystania
z zieleni użytkowej oraz zapewnienie komfortowych
warunków spędzania czasu wolnego, przy jednoczesnym
dbaniu o unikanie konfliktów społecznych.
Otwarte przestrzenie publiczne takie jak parki, ulice,
place zabaw, są znaczącymi elementami naszej miejskiej
aktywności i powinny uwzględniać obecność i potrzeby
naszych psów. W zwartych dzielnicach miasta o dużym
zagęszczeniu i dużej populacji zwierząt domowych mamy
na co dzień do czynienia z szeregiem problemów, w tym
wynikających z hałasu, mnogości zapachów, chaosu, czy
nieprzemyślanej zabudowy.
Gdzie z Fafikiem na spacer?
Kiedy spytamy o codzienne spacery z psem mieszkańców
miasta, okazuje się, że najwięcej osób wychodzi po prostu
przed dom lub na najbliżej zlokalizowany skwerek albo
chociaż trawnik, na którym rośnie kilka drzew czy krzewów.
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Rzadziej wybieramy się z psem do pobliskiego parku,
a tylko nieliczni właściciele czworonogów decydują się na
dalsze wyprawy. Szukając odpowiedniego parku, zdecydowanie preferujemy miejsca o dużej powierzchni, gdzie
można spuścić psa ze smyczy.
Oznacza to, że najbardziej eksploatowane przez psy tereny, to okolice naszych osiedli. Zatem to właśnie te miejsca w pierwszej kolejności powinniśmy wziąć pod lupę
przy projektowaniu ich pod kątem psów, a także innych
„miejskich” zwierząt. Spółdzielnie, deweloperzy, czy władze samorządowe, chcąc działać świadomie i z korzyścią
na rzecz nieludzkich istot w otoczeniu, powinny starać
się pozyskać jak najwięcej informacji na temat zwierząt
domowych.
W ten sposób łatwiej będzie podejmować decyzje o tym,
gdzie umieścić potrzebne dla nich udogodnienia takie
jak kosze na odpady, czy poidła. Z pewnością okaże się
wówczas, jak rozplanować tereny zielone z nasadzeniami,
którą wybrać nawierzchnię i w jaki sposób zdefiniować
profile ze schodkami oraz krawężniki, które pozwolą psom
bez wysiłku je pokonać.
Planiści miejscy muszą zdawać sobie sprawę z tego, że
więcej zwierząt domowych w miastach stwarza możliwości, wokół których mogą, a wręcz powinni, wprowadzać innowacje. Projektowanie przyjazne zwierzętom to
podejście do planowania i projektowania wysokiej jakości,
atrakcyjnych i zachęcających przestrzeni, które uwzględniają obecność zwierząt i ludzi. Jakiś czas temu ten trend
zauważyli właściciele firm, którzy w procesie rekrutacji
coraz częściej podkreślają otwartość na obecność zwierząt
w biurach. Przyjść z psem do pracy, w którym stworzono
mu doskonałe warunki do przebywania? Kto by nie skusił
się na taką ofertę. Podobnie jest z właścicielami restauracji, kawiarni i hoteli, którzy dzięki swojej przyjaznej „polityce międzygatunkowej” mają szansę zwiększyć obroty.
Pejzaż uliczny
Ulice i deptaki to najintensywniej używane elementy sfery
publicznej. Korytarze dla ruchu pieszych odgrywają ważną
rolę zarówno w życiu ludzi, jak i zwierząt. W założeniu to
przestrzenie, po których psy chodzą ze swoimi właściciela-
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mi na smyczy i to na smyczy mogą się bawić, biegać
i czuć się w miarę swobodnie. W pejzażu miejskim psy są
szczególnie narażone na niebezpieczeństwa i nadmiar
bodźców. Dla czworonoga spacer ulicą czy chodnikiem to
nic innego, jak wieczny tor przeszkód. Dodatkowo w lecie
nagrzane chodniki parzą psie łapy (może warto byłoby pomyśleć o zacienieniu lub stosowaniu innych materiałów?).
Zimą zaś „mało empatyczne”
służby miejskie i dozorcy sowicie posypują je solą. Efekt?
Łapki poranione, buty zniszczone, zieleń granicząca
z chodnikiem unicestwiona.

Dla czworonoga spacer ulicą czy
chodnikiem to nic innego, jak
wieczny tor przeszkód

Strome schody i wysoki krawężnik
Problemem dla wielu psów, zwłaszcza dla psów schorowanych i małych ras, mogą być schody. Szczeniaki, ze
względu na rozwój stawów, nie powinny chodzić po schodach, podobnie jak jamniki, które są podatne na określony typ dyskopatii. Wraz z wiekiem schody mogą dla psa
stawać się wyzwaniem, a dokuczliwy ból stawów może
skutecznie uniemożliwić wejście i zejście po schodach.
Podobnie jest z wysokimi krawężnikami i murami.
Ciasne przejście
W mieście nie brakuje wąskich przejść. Chodniki otoczone
z obu stron budynkami albo pozastawiane samochodami,
do tego wąskie przesmyki i bramy. Trudno czasem minąć
się w nich bez ocierania, nie mówiąc już o zejściu na bok,
wyminięciu się i zwiększeniu dystansu. Psy nie dążą do
awantur. Przeciwnie, mają złożony system komunikacji,
który ma na celu rozładować zbliżający się konflikt. Jednym ze sposobów jest na przykład oddalenie się od siebie,
tzw. „obchodzenia się po łuku”. Wchodzące w ciasną przestrzeń, dwa psy są zmuszone minąć się w bardzo małej
odległości w linii prostej, co powoduje u nich napięcie.
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Małe i większe skwerki

ruchową lub osób starszych wskazane jest stworzenie
miejsc do chwilowego odpoczynku podczas spacerowania oraz pokonywania codziennych dystansów. Tę rolę
może pełnić po prostu zwykła ławka. Budowa ławeczki
powinna zapewnić podparcie w czasie siadania i wstawania, wygodne umiejscowienie nóg, a także umiejscowienie siedziska na odpowiedniej wysokości. Takie ławeczki
mogłyby pełnić dodatkowe funkcje, na przykład miejsca
na odwieszenie smyczy, możliwość wskoczenia przez psa
na siedzisko, skrycie się w jej cieniu.

Małe skwerki, zieleńce, a czasem jedynie fragment trawnika stanowią dodatkową przestrzeń codziennych psich
zabaw i spacerów psów na smyczy. Przyczyniają się do
socjalizacji i mogą sprzyjać odpoczynkowi, ale pod warunkiem, że będzie na nich odpowiednio zróżnicowana zieleń.
Jamnik nie lubi deszczu
Nie wszystkie psy lubią, gdy pada deszcz. Przykładem są
jamniki, które często nawet nie wyściubią nosa z budynku,
jeśli za oknem mocno dżdży. Kiedy za to złapie je deszcz,
szukają suchego miejsca. W mieście brakuje specjalnie
zaprojektowanych przestrzeni do odpoczynku i schronienia dla psów. Mogłyby to być choćby rośliny o płożącym
ulistnieniu czy rododendrony, którym pozwoli się rosnąć
do momentu stworzenia gęstego i osłoniętego „azylu”.

Zakres widzenia: 250
stopni

Psy nie tylko widzą
w ciemnych pomieszczeniach o wiele lepiej niż
ludzie, ale również, jako
drapieżniki, mają zdolność
lepszego widzenia bocznego. Ludzkie oczy są umiejscowione w przedniej części
głowy, co sprawia, że wzrok zwrócony jest typowo przed
siebie, a kąt naszego widzenia wynosi około 180 stopni.
U psów oczy znajdują się bardziej z boku głowy, co
w efekcie daje im możliwość lepszego postrzegania otaczającego ich świata, o około 60 stopni szerszego niż
w przypadku ludzi. Wiedząc, że pies w kłębie może mieć
od 15 do 110 cm wysokości, architekci krajobrazu oraz
planiści mogliby uwzględnić przedmioty, które zazwyczaj
znajdują się na wysokości wzroku średniej wysokości psa.
Chodzi o pień drzewa, ścianę, słupek, nogi człowieka.
Warto choćby zastanowić się, w jaki sposób, za pomocą
nasadzeń, urozmaicić psom krajobraz. Dzięki bardziej
przyjaznemu i interesującemu otoczeniu psy chętniej
będą przemieszczały się po mieście.
Ławeczka podwórkowa
W wielu badaniach naukowych udowodniono, że chodzenie z psami na spacer, zabawa z nimi, głaskanie, a także
ich obecność zmniejsza wiele problemów fizycznych
i psychicznych, z którymi borykają się zarówno ludzie, jak
i czworonogi. W przypadku osób z niepełnosprawnością
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Cienkie ściany
Głośne szczekanie psa sąsiada pewnie nie wyprowadzi
nas z równowagi, pod warunkiem, że zdarza się jedynie
sporadycznie. Kiedy jednak z psimi odgłosami w mieszkaniu mierzymy się codziennie i o różnych porach dnia,
możemy szybko stracić cierpliwość. W takich wypadkach
można zadzwonić na policję lub straż miejską, powołując
się na odpowiedni przepis prawny z Kodeksu wykroczeń
(art. 51 § 1). To jednak doraźne rozwiązanie, bo po interwencji możemy się spodziewać ochłodzenia stosunków
z sąsiadami, a może nawet konfliktu. Niekoniecznie zaś
ciszy i spokoju.Jeśli jesteśmy na etapie zakupu nowego
mieszkania, należy zwrócić uwagę na to, czy deweloper
konsultował projekt z akustykiem, który określa izolacyjność akustyczną ścian, drzwi, stolarki okiennej, stropów
oraz poziom hałasu w pomieszczeniach. Jeśli zaś kupiliśmy mieszkanie na rynku wtórnym, można zastanowić
się nad zastosowaniem sprawdzonych rozwiązań, które
wyciszą mieszkanie.
Toronto daje przykład innym miastom
W grudniu 2019 roku Toronto opracowało poradnik z wytycznymi, dotyczącymi projektowania przyjaznego zwierzętom i najlepszymi praktykami dla nowych budynków
wielorodzinnych. W ten sposób miasto chciało wesprzeć
rosnącą w Toronto populację zwierząt domowych, głównie psów. Z niecierpliwością czekamy, kiedy taki dokument powstanie w naszych miastach.
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Barbara Kastner

Amerykański
psi sen
O tym, jak rodził się amerykański

Pojawienie się w przestrzeni miasta terenów o nowej
funkcjonalności, dedykowanej psom i ich opiekunom,
było wynikiem zaostrzenia przepisów, nakazujących
wyprowadzania psów na smyczy w parkach miejskich.
Pierwszy wybieg dla psów powstał w 1983 roku w Berkeley
w Stanach Zjednoczonych. Jego powstanie zawdzięczamy Doris Richards, zwanej „matką ruchu wolnych psów”.
Aktywistka w pełni zaangażowała się w walkę z miastem
o stworzenie przestrzeni dla czworonogów. Pisała petycje,
listy, organizowała demonstracje na posiedzeniach rady
miasta, aż w końcu udało jej się przekonać do swojego
pomysłu kierownictwo Departamentu Parków Berkeley
i Kontroli Zwierząt, a także resztę miejskiej administracji.
Eksperymentalny park dla psów urządzono nad tunelem
metra, a Doris Richards została prezeską stowarzyszenia
Ohlone Dog Park Association.
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Tompkins Square Park, fot. David Shankbone (en.
wikipedia.orgwikiTompkins_Square_Park).jpg

ruch wolnych psów
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– Podczas swojej 17-letniej kadencji zmagała się
z niechęcią i protestami sąsiadów, broniła też parku
przed zakusami Urzędu Zagospodarowania Przestrzennego. Dodatkowo animowała społeczność użytkowników
tej przestrzeni, organizując spotkania przy grillu i ogniskach – pisali Joanna Gellner i Mateusz Boczar w książce
Architektura i zwierzęta.
Aktywistka zaangażowała się także w pomoc innym
osobom, które chciały założyć podobne obiekty w swojej
okolicy. Opracowała nawet specjalną broszurę, w której
objaśniała całą procedurę. Idea psich wybiegów stawała
się coraz popularniejsza, jednak na ich budowę przeznaczono mało atrakcyjne miejsca: zacienione obrzeża
parków, nieużytki czy powierzchnie skryte pod ciągami
komunikacyjnymi. W latach 90-tych w rejonie San Francisco powstało 25 psich parków.
New York, New York
Jednym z pierwszych miast, które zagwarantowało psim
użytkownikom korzystanie z przestrzeni miejskiej był
Nowy Jork. Trudno określić dokładną datę powstania
tam pierwszego wybiegu, ale przyjmuje się, że był to rok
1990. W dzielnicy East Village na Manhattanie powstał
Tompkins Square Park. O miejsce w parku wystarali się
właściciele psów, którzy na co dzień korzystali z zielonej przestrzeni. W latach 80-tych było to niebezpieczne
miejsce, w którym gromadzili się przestępcy i narkomani.
Starania miłośników psów na szczęście zbiegły się z planami miasta, które postanowiło przebudować park. Ratusz
zgodził się na wybieg, ale pod warunkiem, że będzie on
zorganizowany i sfinansowany przez lokalną społeczność.
Opiekunowie psów zebrali zatem pieniądze i zorganizowali wolontariuszy. Jak się okazało, powstanie psiego
wybiegu pomogło zielonym terenom odzyskać dobre
imię i pozbyć się złego wizerunku. Dziś jest powodem do
dumy oraz symbolem poświęcenia wielu osób, działających społecznie dla idei odnowionego parku.
Już rok później w Nowym Jorku powstało aż 13 kolejnych
wybiegów. Większość z nich zlokalizowana była na terenach parków. Początkowo budowa wybiegów sprowadzała się do wygrodzenia z przestrzeni kawałka terenu,
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na którym psy mogły biegać bez smyczy. Obowiązkowa
była metalowa śluza i kosz na nieczystości. Z biegiem
czasu na wybiegach pojawiało się coraz więcej elementów,
zwiększających komfort użytkowników – miski, węże do
polewania psów wodą w upalny dzień, infrastruktura dla
psich opiekunów między innymi ławki czy stoliki.
Z kolei wanienki, baseny, mostki służyły urozmaiceniu
psich spacerów.
W 2008 roku Tompkins Square Park przeszedł gruntowny
remont. Koszt? Bagatela – 450 000 dolarów. Wyposażono go w powierzchnię z piasku granitowego, podziemny
drenaż, duży i mały wybieg dla psów, trzy baseny, a także
miejsca do kąpieli i węże do spryskiwania psa przed
powrotem do domu. Modernizacja sfinansowana została
przez władze miasta i patronów wybiegu. Na Placu Tompkinsa odbywa się Doroczna Halloweenowa Psia Parada,
aby zebrać pieniądze na utrzymanie wybiegu. Jest to
największa halloweenowa psia impreza w całych Stanach
Zjednoczonych, która przyciąga ponad 400 przebranych
psów i około 2000 widzów.
To się nazywa realizacja amerykańskiego snu! Tylko nie
wiadomo czy ludzkiego, czy psiego.
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fot. www.tompkinssquaredogrun.com

Barbara Kastner

Co się liczy
na wybiegu
Czyli jak powinien wyglądać ten idealny?

Piesuar, fot. archiwum prywatne
lek. wet. A. Zalewskiego

Autorem projektów wybiegów dla psów, między innymi
tego przy Ogrodzie Krasińskich w Warszawie, jest lekarz
weterynarii Artur Zalewski. Od ponad 20 lat zgłębia
temat psów w miastach. Rozmawiamy o tym, czy gdzieś
istnieje wybieg idealny, i jakie powinien spełniać warunki, żeby takim być.
Czy korzystanie z wybiegów jest bezpieczne dla zdrowia
naszych pupili?
Nie ma nic lepszego niż ruch dla naszych pupili, a korzystanie z wybiegów jest bezpieczniejsze niż puszczenie psa
gdzieś, gdzie tego wybiegu nie ma. Miasto stanowi dosyć
poważne zagrożenie, dlatego że jeżdżą samochody, różne
inne środki komunikacji. Czasami spłoszony pies może
nam uciec i się zgubić. Po drugie, nie wszyscy lubią psy,
więc nie ma sensu epatować ich swobodą.
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Psy biegające luzem poza wybiegiem mogą stanowić
zagrożenie dla innych ludzi, w związku z tym wybiegi są
najlepszym rozwiązaniem.
Mała, zamknięta przestrzeń, na której wiele różnych
psów załatwia swoje potrzeby fizjologiczne i pozostawia ślinę, nie działa jak bomba biologiczna? Co jeśli
pies zarazi się tu na przykład kaszlem kenelowym, czy
pasożytami?
Ślina nie jest problemem. Najlepszym przykładem jest
chociażby wścieklizna, która przedostaje się przez ślinę,
ale przypadkowe zetknięcie ze śliną chorego psa nie
powoduje zarażenia, musiałaby się ona dostać do krwiobiegu, czyli pies musi pokąsać, żeby doszło do zakażenia.
Kaszlem kenelowym zarażają się psy w dużych skupiskach, ale ja nigdy nie widziałem, żeby na wybiegu, było
aż tyle psów. Natomiast niesprzątnięte kupy mogą być
niebezpieczne, ponieważ są w nich najróżniejsze pasożyty.
Kupa pozostawiona na co najmniej 48 godzin zaczyna
stanowić zagrożenie, bo pasożyty, które mogłyby się
w niej znaleźć dochodzą do stadium, w którym stają się
inwazyjne. Mowa tu oczywiście o tych najczęściej występujących, jak glista psia, która jest groźna nie tyle dla psa,
co dla człowieka, u którego powoduje chorobę zwaną
toksokarozą. Jest też tasiemiec, którym mogą zarazić się
zarówno psy, jak i ludzie, a który najczęściej atakuje dzieci.
Biorąc to pod uwagę, lepiej tę kupę sprzątnąć, niż pozostawić komuś biologiczną bombę. Jeżeli zatem dbamy
o wybieg i sprzątamy po psie, to nic nie grozi naszym
pupilom. Na wybiegu ludzie się wzajemnie pilnują, obserwują się, wręcz głupio jest nie sprzątnąć. Mój pies, moja
kupa!
A co z dezynfekcją tych miejsc? Jeśli tak, to jak często? W wytycznych do projektowania wybiegów dla
psów, opracowanym przez Biuro Ochrony Środowiska
Urzędu m. st. Warszawy znajduje się zapis, że „wybiegi
powinny mieć zapewniony nadzór sanitarny oraz być
dezynfekowane w zależności od zapotrzebowania wg
wskazań i pod nadzorem lekarza weterynarii, nie rzadziej jednak niż raz na kwartał.”

118

Kto powinien sprawować taki nadzór?
Gdybyśmy mieli do czynienia z piaskiem, w którym bawią
się dzieci, na pewno co jakiś czas trzeba go wymienić, ale
na wybiegu nie ma takiej potrzeby. Larwy i jaja pasożytów
w glebie były, są i będą. Nie trzeba niczego dezynfekować.
Tym bardziej, że nie da się tego zrobić skutecznie. Larwy
np. glisty przeżywają w glebie do 9 lat, zachowując swoją
inwazyjność. Nie wystarczy dezynfekcja na zasadzie, że ja
to „popsiukam” i to już jest zdezynfekowane. Trzeba to zrobić właściwie. Każdy preparat użyty do tego musi na dany
patogen odpowiednio długo działać i w odpowiednich
warunkach. Nie jest możliwe w praktyce zdezynfekować
powierzchnię jakiegokolwiek obiektu zewnętrznego.
Kumulacja dużej liczby psów na małej przestrzeni, to
chyba prosty przepis na wybuch psiej agresji.
Agresja nie jest kwestią zbyt małej przestrzeni, tylko psa.
A agresywne psy nie mają wstępu na wybieg.
Jaką powierzchnię powinien mieć idealny wybieg? Czy
małe wybiegi mają sens?
Tak naprawdę to im więcej, tym lepiej, ale powiedzmy
powierzchnia około 1000 metrów kwadratowych już jest
wystarczająca. Znam przykłady bardzo małych, fajnych
wybiegów. Widziałem takie w Portugalii. Był to wąski pasek ok. 2-3 metrów szerokości, ciągnący się na 30, może
60 metrów. Powierzchnia była zatem niewielka. Istotne
jest, by pies mógł się przebiec. Ważniejszy jest zatem
kształt, nie wielkość. Jeżeli mamy 1000 metrów kwadratowych, możemy nawet wydzielić płotkiem jakiś fragment
dla psów bardziej bojaźliwych albo mniejszych.
Rekomenduje Pan podział na strefy? Wydzielenie
jakich stref jest najsensowniejsze – dla małych i dużych
psów, części rekreacyjnej i sportowej, a może podział
uzależniony od wieku psa?
Jeżeli pozwala na to wielkość wybiegu, warto podzielić go
na dwie części. Jedną zrobić dla psów średnich i dużych,
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drugą dla psów małych – takich do 10 kilogramów. Podział
na strefę rekreacyjną i sportową według mnie nie ma
sensu, bo jest tylko niewielki procent osób z psami, którzy
używają przyrządów. Jeśli chodzi o podział uzależniony od
wieku, to nie ma w tym logiki, bo jak połączyć na jednym
wybiegu sześcioletniego chihuahua z sześcioletnim dogiem. Nie wyobrażam sobie tego.
Jaką wysokość powinno mieć ogrodzenie zewnętrzne,
by duży pies nie mógł z łatwością go przeskoczyć, a jaką
wewnętrzne – rozdzielające poszczególne strefy?
Widziałem wybiegi i plaże w Wielkiej Brytanii oznaczone
tabliczką: „Tu jest miejsce, gdzie psy mogą przebywać”.
Nie były niczym wygrodzone. Jeżeli zatem jest to miejsce
bezpieczne, oddalone od ulic, torów, lasów, gdzie są jakieś
dzikie zwierzęta, to my tak naprawdę możemy się zastanawiać, czy potrzebujemy tego rodzaju inwestycji, jak ogrodzenie. Robienie wysokiego ogrodzenia jest zbędne
i niepotrzebne. 1,30 metra według mnie w zupełności
wystarczy. Jak pies ma przeskoczyć, to i tak przeskoczy. Nie
widzę też potrzeby, by różnicować wysokość zewnętrznego
i wewnętrznego ogrodzenia oddzielającego strefy.
Co ze śluzami wejściowymi na wybieg? Są niezbędne?
Śluzy są obowiązkiem. Jeżeli ja widzę jakikolwiek wybieg
bez śluz, to uważam, że to robił dyletant, osoba, która nie
ma pojęcia, w jaki prosty sposób pies może wybiec na
zewnątrz. Musi być śluza dla bezpieczeństwa zwierzaka,
dla bezpieczeństwa ludzi, dla bezpieczeństwa kierujących
pojazdami. W furtce może zawieść zamek, ale jak mamy
śluzę, to już zdecydowanie łatwiej takiego zwierzaka złapać.
Czy wystarczy jedno wejście, czy co najmniej dwa? Drugie wejście mogłoby na przykład ułatwić niepostrzeżoną
ucieczkę z naszym psem, gdyby na wybiegu znalazło się
zwierzę, nękające naszego pupila.
Lepiej dwa wejścia, ale po to, żeby było wygodniej, a nie
żeby móc uciec. Jeżeli pies zachowuje się agresywnie, to
trzeba zwrócić uwagę właścicielowi albo zadzwonić po
straż miejską.

120

Jaka nawierzchnia najlepiej sprawdza się na wybiegu?
Trawa, żwir, a może piasek?

Psy biegające luzem poza
wybiegiem mogą stanowić
zagrożenie dla innych ludzi,
w związku z tym wybiegi są
najlepszym rozwiązaniem

Najlepsza nawierzchnia to ta
zastana. Na wybiegu
w Helsinkach wykonana była
na przykład z kruszonego
kamienia i psy świetnie sobie z
tym radziły. Wydawało się trudne do wyobrażenia, że psy po
tym chodzą i nic sobie nie robią. A zatem może to być żwir,
piasek lub trawa. Tu nie ma żadnych specjalnych różnic. To
co jest, zostawiamy i tam robimy wybieg.
Jak sprawdziłby się piasek w części sportowej? Mógłby
amortyzować skoki podczas ćwiczeń?
Piasek na pewno utrudniałby skoki, bo nie dawałby twardego podłoża do odpowiedniego wybicia. Psy mają specyficzny i elastyczny układ ścięgien i wiązadeł, to im daje przewagę i dlatego tak szybko biegają i wysoko skaczą. Na pewno
do pokonywania przeszkód lepsze jest stabilne podłoże, już
nawet klepisko byłoby lepsze niż piasek.
Na niektórych wybiegach wygradza się fragment przestrzeni, aby urządzić na niej psią toaletę. Pies ma załatwiać tam swoje potrzeby. Czy to w ogóle możliwe?
To jest nieporozumienie. Pies tam kupy nie zrobi, to
gwarantuję. Mój pomysł z piesuarami, który przywiozłem
z zagranicy, wydaje się bardziej słuszny, dlatego że pies
wiedziony zapachem zrobi tam siusiu. Być może czasem
zechce zrobić tam też kupę, ale bardzo często zrobi ją
gdziekolwiek. I po to jest kosz na śmieci, by tę kupę zebrać
i wyrzucić. Psy lubią robić kupy na wzniesieniu, dlatego
że stamtąd lepiej niesie się zapach – ten ich sygnał, który
wysyłają. Wydzielone toalety może i mają sens, ale nie na
terenie parku dla psów. Poza wybiegiem, wydaje mi się,
że jak najbardziej takie miejsce może mieć uzasadnienie.
Pytanie tylko czy to musi być aż takie wydzielone, czy to nie
może być troszeczkę bardziej zamaskowane i estetyczne.
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Projekt Parku Krasińskich, fot. archiwum
prywatne lek. wet. A. Zalewskiego

W jaki sposób należy ustawić piesuary, by pies nie znaczył innych elementów na wybiegu? Czy piesuary są
w stanie ocalić drzewa i elementy małej architektury
przed obsikaniem?
Piesuary powinny być ustawiane tak, jak psy wytyczają
swój teren, czyli w rogach, jakieś 3-4 metry od ogrodzenia i gdzieś na środku. W momencie kiedy mamy duży
teren i dużo psów, to piesuarów musi być odpowiednio
więcej. Piesuary należy ustawić też tam, gdzie dużo psów
przechodzi. Ja bym postawił około 50 metrów przed
wybiegiem, na drodze dojścia i już na samym wybiegu, by
ochronić drzewa, które są na tym terenie. Piesuar jest konkurencją dla roślinności. Jeżeli jest ładne drzewo i obok
ustawimy piesuar, to możemy odciągnąć psa i powiedzieć
tu masz się wysikać – to nie jest trudne, zwłaszcza, jak się
psa pogłaszcze i jak ten piesuar był już używany parę razy.
Jeżeli nie ma piesuaru i jest samo drzewo, to pies podsika
drzewo. To oczywiste.
W opisie wybiegu przy Ogrodzie Krasińskich, który Pan
projektował, znalazłam informację , że drzewa zostały
zabezpieczone na okoliczność znaczenia. Co to znaczy? W jaki sposób można zabezpieczyć drzewa?
Drzewa trzeba oczywiście wygrodzić po to, żeby psy ich
nie podsikiwały. Wygrodzenie drzew może być prowizoryczne np. z siatki, by psy bliżej nie podeszły.
Czy w ramach uatrakcyjnienia wybiegu powinny pojawić się na nim inne rośliny niż drzewa, czy raczej są
zbędne, a wręcz niepożądane?
Tak, krzewy najróżniejsze są bardzo fajne. Dobrym krzewem na wybiegi jest na przykład ligustr, który wybierany
jest na żywopłoty. Lubi przycinania, można robić z niego
różne formy i jest wytrzymały. Absolutnie nie nadają się
cisy, bo nie znoszą psiego moczu.
O czym powinniśmy pomyśleć, gdybyśmy chcieli postawić na wybiegu urządzenia do ćwiczeń z psem?

Zrobiłbym górkę do wbiegania i zbiegania, tunel, żeby
psy mogły sobie przez niego przejść. Można też stworzyć
labirynt na przykład z krzewów. Psy kochają labirynty.
Kępka krzaków może posłużyć też do zabawy w chowanego. Psy to lubią, mogą bawić się z właścicielem lub nawet
z innym psem. Z krzewów można też zrobić schodki do
przeskakiwania – jeden niżej, drugi wyżej. I to na pewno
jest bezpieczniejsze. Uważam, że optymalne są naturalne
przeszkody, które zastosowaliśmy w Ogrodzie Krasińskich.
Przy renowacji tego ogrodu wycięto wiele drzew, więc
materiału było bardzo dużo. Kłody zostały zakotwione, by
się nie przesuwały i nie stwarzały dla nikogo niebezpieczeństwa. Wszelkie formy aktywności, które można robić
przy użyciu specjalnie przygotowanych urządzeń, na tych
naturalnych przeszkodach można sobie ćwiczyć.
W Skandynawii czy Stanach Zjednoczonych wszyscy wykorzystują naturalne materiały. W zupełności to wystarczy.
Nie ma potrzeby inwestowania w te kolorowe zabawki.
Psom nie są one do niczego potrzebne. Pies sam z siebie
nie będzie korzystał z takich przeszkód. Trzeba go do tego
przekonać i to właściciel musi chcieć to zrobić. Poza tym
przy treningu agility, polegającemu na pokonaniu przez
psa serii przeszkód w jak najkrótszym czasie, do odpowiednich konkurencji dobiera się psy podobnej wielkości.
Dog obok chihuahua nie wystąpi na tym samym rozstawie przyrządów, a w takim parku dla psów nie da się tych
przeszkód inaczej poustawiać, bo one są przytwierdzone
na stałe. Może da się zmienić wysokość poprzeczki, ale już
odległość pomiędzy nimi gorzej. Jeden będzie drobił, inny
będzie miał za mało kroków do zrobienia.
Większość użytkowników wybiegów nie zna się na
treningu sportowym psów. Czy wobec tego używając
takich przeszkód w sposób nieprofesjonalny nie narazimy naszego psa na kontuzję?
Instynkt psa jest często mądrzejszy niż wyobraźnia właściciela, który chce, by jego pies stał się nagle bohaterem
i skakał przez nie wiadomo jakie przeszkody, podczas gdy
powinno się zaczynać od przeszkód, które leżą na ziemi,
po to, by pies chciał w ogóle nad nimi przejść. Jeżeli ktoś
nie potrafi nauczyć psa pokonywania tych przeszkód,

Jako przeszkody wystarczą położone kłody jedna na drugą, służące do przeskakiwania, wchodzenia, przechodzenia dołem. Położyłbym też 3 kłody, żeby psy sobie skakały.
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to one tak naprawdę szkodzą, a nie pomagają te zwierzęta rozwijać. Przeciągnięcie psa na siłę nad przeszkodą
może być przyczyną urazów. Każdy jeden trening musi
być robiony pod okiem profesjonalisty. Bezpieczeństwo
przede wszystkim.
Jaki jest najciekawszy wybieg, który Pan widział?
Ten, który zaprojektowałem w Warszawie przy Ogrodzie
Krasińskich. Dlatego, że ja do tego wybiegu zebrałem
19 lat doświadczeń. Tylko w Australii nie byłem, a tak to na
wszystkich kontynentach obserwowałem różne rozwiązania tego typu obiektów.
Przyglądając się zagranicznym wybiegom w internecie, widziałam, że wyposażone są w baseny, fontanny,
różne inne atrakcja. U nas tego nie ma.
To wszystko zależy od tego, jakim porfelem się dysponuje.
My musieliśmy się zmieścić w 100 tysiącach złotych. I najdroższą pozycją z tego było ogrodzenie. Chciałem, żeby
był taki stawik przy ujęciu wody, żeby psy mogły sobie
wchodzić i wychodzić, żeby latem była fontanna, ale na to
nas nie było stać.

Park Krasińskich, fot. archiwum prywatne
lek. wet. A. Zalewskiego

Artur Zalewski – lekarz weterynarii, właściciel PIESuary
i Parki dla Psów, wyłączny dystrybutor piesuarów, autor
projektów wybiegów dla psów.
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Ciemna strona
psich wybiegów
Behawioryści ostrzegają

prawdę spory, żeby psy mogły mieć możliwość oddalenia
się i swobodnego odejścia, żeby mogły wyjść z interakcji
wtedy, kiedy tego potrzebują – mówi Elżbieta Łukasik,
behawiorystka, trenerka Rally Obedience i Nose Work.
– Wybiegi w warunkach miejskich średnio się sprawdzają. Lepiej zabrać psa na spacer do lasu lub na łąkę.
W Wielkiej Brytanii wybiegi mają duże powierzchnie, na
których naprawdę jest gdzie pochodzić z psem i to ma
wtedy sens – uważa ekspertka.
Jak twierdzi, wybieg nie jest najwłaściwszym miejscem
na socjalizację. Duża ilość nieznajomych psów sprawia,
że zwierzę nie czuje się komfortowo w nowej sytuacji.
Szczególnie dotyczy to czworonogów lękowych, z zaburzeniami emocjonalnymi. – Na psim wybiegu zwierzęta
pozostawiają swoje zapachy oraz ładunek emocjonalny,
a tego może być za wiele dla naszego pupila – zaznacza
Elżbieta Łukasik.
Iść, czy nie iść? Oto jest pytanie

Wystraszona Luna na wybiegu w Giżycku,
fot. archiwum prywatne autorki

Z założenia psi wybieg to bezpieczne, ogrodzone
miejsce, w którym można spuścić psa ze smyczy, dać
mu trochę wolności i swobody. Miejsce, w którym nasz
pupil spędzi miło czas z przedstawicielami tego samego
gatunku, wybawi się, wybiega. Ale czy na pewno? Czy
psi wybieg to idealny pomysł na wyprawę z psem?
Niekórzy behawioryści do tematu psich wybiegów podchodzą bez entuzjazmu i zalecają ostrożność podczas wspólnej zabawy z pupilem. Szczególnie radzą zwracać uwagę
na brak możliwości swobodnego regulowania dystansu
między innymi użytkownikami wybiegów i ryzyko, że wybieg zaburzy u psa poczucie bezpieczeństwa.
– Jeżeli teren wybiegu jest mały, psy mają ograniczoną
przestrzeń i nie mogą w sposób kontrolowany wchodzić
w komunikację z innymi psami. Obszar powinien być na
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O wizycie na wybiegu lepiej zapomnieć również wtedy,
gdy pies jest agresywny, natarczywy albo zaborczy. Jeśli
nie mamy żadnych problemów z psem, najlepiej korzystać z wybiegu o takiej porze dnia, gdy jest pusty albo bawią się na nim zwierzaki, które nasz pupil zna i lubi. Warto
pamiętać, że nawet najatrakcyjniejszy wybieg nie zastąpi
psu spaceru. We wspólnym zwiedzaniu okolicy chodzi
o węszenie, tropienie, analizę bodźców i stymulowanie
zmysłów psa. Każdy Burek lubi eksplorować teren
i poznawać nowe okolice.
Warto pamiętać także, że wybieg dla psów nie działa jak
plac zabaw dla dzieci. Psy puszczone luzem raczej nie
będą same korzystały z przeszkód i urządzeń, chyba, że
są tego nauczone. Jeśli wybraliśmy się na wybieg z psem,
należy mu poświęcić czas i 100 procent uwagi.
Psie wybiegi mają zarówno zwolenników, jak i przeciwników. Jednak nie dla każdego czworonoga są dobrym
pomysłem i ważne jest, aby właściciele mieli tego świadomość. Najlepiej obserwować naszego pupila, kontrolować
sytuację i stosować się do zasad wybiegowego savoirvivre. Kultura korzystania z psich parków zależy wyłącznie
od ich użytkowników.
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Wybiegowy
savoir-vivre
Poradnik dla psa i jego człowieka,

fot. archiwum prywatne lek. wet. A. Zalewskiego

albo odwrotnie

Wybiegi mają swoje dobre i złe strony. Jeśli mimo
wszystko postanowisz zabrać psa, żeby się wyszalał,
spotkał z kolegami i poćwiczył formę, pamiętaj, że na
wybiegu obowiązują zasady. Jeśli nie chcesz stać się
persona non grata albo co gorsza – canis non grata –
powinieneś ich przestrzegać.
1. Przed wizytą na wybiegu konieczny jest spacer. Dzięki
temu pies rozładuje emocje i załatwi potrzeby fizjologiczne i spokojniejszy dołączy do zabawy z innymi psami.
2. Zanim wejdziemy na wybieg, przyjrzyjmy się psom znajdującym się wewnątrz i oceńmy, czy nasz pies będzie się
dobrze czuł w ich towarzystwie.
3. Upewnijmy się, że wchodząc i wychodząc z wybiegu
prawidłowo zamknęliśmy bramkę. Lepiej zapobiec ucieczce któregoś psa, niż potem ze zrozpaczonym właścicielem
ganiać go po okolicy.
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4. Widząc, że ktoś chce wejść na wybieg, należy odwołać
swojego psa sprzed bramki, by mu to umożliwić.
5. Wchodząc na wybieg nie trzymajmy psa na rękach.
Wzbudzi to duże zainteresowanie pozostałych czworonogów. W niektórych przypadkach może wręcz sprowokować atak zwierząt, które w innej sytuacji zachowałyby się
przyjaźnie.
6. Należy pamiętać, by zdjąć psu kolczatkę, jeżeli taką
nosi. Kolcami mógłby zrobić krzywdę sobie lub innemu
zwierzęciu.
7. Na terenie wybiegu nie trzymajmy psa na smyczy, gdyż
zaburza to poprawną komunikację między czworonogami. Zapięty na krótką smycz pies czuje się ograniczony,
a przez to zagrożony.
8. Cały czas obserwujmy swojego psa i reagujmy, kiedy
zachowuje się on agresywnie w stosunku do innych lub
gdy inne psy wykazują takie zachowanie w stosunku do
naszego pupila.
9. Ze szczególną uwagą obserwujmy interakcje dużych
psów z małymi. Między nimi często dochodzi do spięć –
duże psy potrafią zadręczać psy sporo od nich mniejsze.
Małe bywają nerwowe w kontaktach z dużymi, a w trakcie
zabaw z nimi, mogą zostać ranne.
10. Jeśli nasz pies jest agresywny w stosunku do innych
psów lub ludzi, nie przyprowadzajmy go na wybieg.
Uchroni to wszystkich przed trudnymi sytuacjami.
11. Jeżeli nie wiemy, jak nasz pies zachowa się w stosunku
do innych czworonogów, na wszelki wypadek załóżmy mu
kaganiec. Pozwoli to zapobiec psim bójkom i poważnym
pogryzieniom.
12. Nie przychodźmy na wybieg z psem, który boi się przebywać w grupie innych psów i ma duże braki w socjalizacji.

psie. Pamiętajmy, by zawsze mieć przy sobie woreczki na
psie odchody. Na wielu wybiegach są dystrybutory z woreczkami, ale ich zasób może się przecież wyczerpać.
14. Posprzątajmy po sobie. Porozrzucane śmieci nie tylko
sprawiają, że wybieg wygląda brzydko, ale mogą też stanowić zagrożenie dla naszych zwierząt. Rozbite szkło czy
kapsle mogą zranić łapy naszych czworonogów.
15. Jeżeli czeszemy naszego psa na wybiegu, posprzątajmy wyczesaną sierść i wyrzućmy do kosza.
16. Pies wykopał dziurę? Zakopmy ją. Dziury w ziemi nie
tylko sprawiają, że psi park wygląda brzydko, ale też stwarzają ryzyko potknięcia i kontuzji dla ludzi i zwierząt.

18. Nie częstujmy innych
czworonogów „smaczkami”. Psy mogą mieć
przecież alergię lub być na
17. Nie należy karmić, ani nagradzać smakołykami swojediecie, a poza tym nie każdy chce, by jego pupil otrzymywał smakołyki od obcego
człowieka.
19. Ulubione zabawki naszego psa lepiej zostawmy
w domu. Inne psy mogą być zazdrosne, a wówczas łatwo
o sprzeczkę pomiędzy nimi.
20. Przychodząc na wybieg z dzieckiem, nie należy zostawiać go bez opieki. Urządzenia w psim parku są zaprojektowane do ćwiczeń z psem, a nie do zabawy dla dzieci. Nie
pozwól też dzieciom głaskać obcych psów bez zgody ich
właścicieli.
21. Nie należy wprowadzać na wybieg rowerów czy wózków dziecięcych, gdyż zajmują one przestrzeń do bezpiecznego biegania.
22. Zanim zaczniemy trenować z psem na urządzeniach,
znajdujących się na wybiegu, sprawdźmy ich stan techniczny. Korzystanie z niesprawnych, zniszczonych lub źle
zaprojektowanych przeszkód niesie za sobą ryzyko kontuzji czworonoga.

13. Należy obowiązkowo i niezwłocznie sprzątać po swoim
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go psa na wybiegu. Jedzenie może sprowokować psy
do bójki.

133

23. Nie zmuszajmy psa do korzystania z urządzeń i do
intensywnych skoków, jeśli nie jest na to przygotowany.
24. Dbajmy o bezpieczeństwo swojego psa. Jeśli zauważymy, że inne psy zachowują się agresywnie w stosunku do
naszego pupila, czym prędzej zabierzmy go z wybiegu.
25. Jeśli widzimy, że nasz pies jest już zmęczony albo
nie ma ochoty na zabawę, nie trzymajmy go na siłę na
wybiegu. Czas spędzony na „psim placu zabaw” ma być
dla naszego pupila przyjemnością, a nie powodem niepotrzebnego stresu.

fot. charlesdeluvio/Unsplash

26. Pamiętajmy, by po zabawie na wybiegu zapewnić psu
odpowiednie warunki do wyciszenia i regeneracji sił.
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Barbara Kastner

Należy również pamiętać, że im większy wybieg, tym
większe możliwości jego aranżacji.

Projekt wybiegu
Czyli o tym, co się sprawdza, a co nie

Ogrodzenie
Projekt przewiduje zastosowanie wygrodzenia terenu
siatką o wysokości 1,6 m. Jest to najczęściej spotykana
wysokość ogrodzenia wybiegów w Polsce. Dzięki niemu
będziemy mogli spuścić psa ze smyczy bez obaw, że nam
ucieknie. Ogrodzenie musi być solidne i na tyle wysokie,
by pies nie mógł go przeskoczyć, a przynajmniej by sprawiło mu to nie lada trudność. Powinno też uniemożliwiać
mniejszym psom przedostanie się dołem na zewnątrz.
Rozwiązaniem tego problemu może być zastosowanie
podmurówki bądź wkopanie ogrodzenia w ziemię. Należy
też zwrócić uwagę na odległość dołu furtki od podłoża.
Powinna ona być na tyle mała, by pies nie mógł przecisnąć się pod bramką. By umożliwić pielęgnację terenu,
wymianę piasku, czy konserwację innych elementów,
zapewniono dwa wjazdy dla obsługi technicznej wybiegu.

Drzewo zabezpieczone przed obsikiwaniem, fot. archiwum prywatne
lek. wet. A. Zalewskiego)

Śluza wejściowa

Przy budowie psiego parku najważniejszy jest projekt.
Odpowiednie zaplanowanie elementów i przemyślane
ich rozmieszczenie na terenie wybiegu sprawi, że będzie
on funkcjonalny, a psy i ich opiekunowie z przyjemnością będą z niego korzystać.
Powierzchnia
W ostatnich latach w Polsce powstało wiele wybiegów,
których powierzchnia wynosi zaledwie kilkaset metrów
kwadratowych, ale mamy też przykłady dużych psich
parków, których wielkość jest zbliżona do 7000 m2. Są to
na przykład „Psia Łąka” we Wrocławiu (ok. 7000 m2 ), czy
wybieg w Jeleniej Górze przy ulicy Jana Kiepury (7300m2).
Zaprojektowany wybieg ma powierzchnię 5700m2, czyli
jest na tyle duży, by umożliwić swobodne bieganie i zabawę psów.
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Wejście zostało zaprojektowane w formie śluzy, czyli
podwójnych furtek oddzielonych zamkniętą przestrzenią.
Zadaniem śluzy wejściowej jest uniemożliwienie ucieczki
psom będącym na wybiegu w chwili wejścia lub wyjścia
na wygrodzony teren innego psa. Ważne, by bramka była
zamykana w taki sposób, aby skaczące na nią czworonogi
nie miały możliwości jej otwarcia. Dobrym rozwiązaniem
jest również wyposażenie jej w samodomykacz. Unikniemy wówczas sytuacji, że ktoś przez nieuwagę pozostawi
otwartą furtkę, a żądny przygód pies opuści teren wybiegu. Odpowiednia wielkość śluzy i utwardzona nawierzchnia umożliwią dostęp na teren wybiegu osobom
z niepełnosprawnością.
Podział na strefy
Wybieg został podzielony na 2 strefy – dla małych psów
do 10 kg oraz dla średnich i dużych psów, ważących ponad
10 kg. Takie rozwiązanie zapewnia bezpieczeństwo
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mniejszym pieskom, a ich opiekunowie nie muszą
obawiać się o zdrowie swoich pupili. Przestrzeń w obydwu strefach powinna być dostosowana do gabarytów
korzystających z nich zwierzaków i umożliwiać swobodne
bieganie bez wpadania na ławki czy inne przeszkody, zaś
znajdujące się na nich urządzenia sportowe powinny mieć
wysokość dostosowaną do wielkości psa.
Nawierzchnia
Na projektowanym wybiegu zastosowano kilka rodzajów nawierzchni. Największy obszar zajmuje trawa, która
jest najczęściej spotykaną nawierzchnią na wybiegach.
Niestety ma ona swoje wady: nie jest odporna na wydeptywanie i szybko zmienia się w klepisko, które w czasie pory
suchej bardzo się kurzy, a po deszczu zamienia się w błotne kałuże. Pies po zabawie na klepisku jest cały brudny,
a dziury wykopane przez czworonogi w takim podłożu
mogą być przyczyną kontuzji zarówno u psa, jak i człowieka. Aby tego wszystkiego uniknąć, należy wybrać mieszankę traw odpornych na wydeptywanie, przeznaczoną do
intensywnego użytkowania. Ponadto przed siewem należy
odpowiednio przygotować glebę. Musi zawierać ona
znaczną ilość piasku lub drobnego żwiru (nawet 70-80%)
i być zwałowana, dzięki czemu będzie trudniejsza do rozkopania. Ważna jest również późniejsza pielęgnacja trawy
– regularne podlewanie, nawożenie i koszenie. Uatrakcyjnieniem wybiegu jest zastosowanie nawierzchni piaskowej, w której psy mogę kopać do woli, a powstałe
w ten sposób dziury nie będą stanowiły dla nikogo zagrożenia kontuzją. Piasek jest materiałem przepuszczalnym
i zabezpiecza przed powstawaniem błota w okresach
deszczowych.
Ze względu na częściowe wynoszenie materiału oraz
z powodów higienicznych, piasek należy regularnie wymieniać.
Kolejnym rozwiązaniem jest nawierzchnia żwirowa.
Zastosowano ją wokół zbiorników wodnych, wodopojów
oraz piesuarów. Najlepiej sprawdzi się tzw. żwir grochowy,
czyli składający się z niezbyt małych kamyków o gładkiej
powierzchni i zaokrąglonych krawędziach. Zaletą tej nawierzchni jest dobra przepuszczalność wody i samoczynne
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oczyszczanie po deszczu. Niewłaściwie dobrany żwir (zbyt
drobny lub o ostrych krawędziach) może ranić łapy czworonogów lub utknąć między poduszkami łap dużego psa.
Wokół urządzeń treningowych wykorzystano nawierzchnię
z naturalnych zrębków drewna np. Öcocolor. Powstaje ona
z wysuszonych, zmiękczonych technologicznie zrębków,
które są starannie oczyszczone i zaimpregnowane naturalnymi, wolnymi od toksyn, barwnikami. Nawierzchnia
ta charakteryzuje się dużą przepuszczalnością, a ponadto
świetnie amortyzuje skoki, zachowując jednocześnie odpowiednią twardość.
Urządzenia do ćwiczeń
Projekt wybiegu przewiduje zastosowanie urządzeń treningowych, które umożliwiają przeprowadzenie treningu
z pokonywania przeszkód czy posłuszeństwa. Każda ze stref
ma swoją część sportową, nieco przysłoniętą żywopłotem
i usytuowaną w taki sposób, by trenujące psy miały zapewniony komfort ćwiczeń, a pozostałe czworonogi miały wystarczającą ilość miejsca do biegania bez obaw, że wpadną
na przeszkodę, bądź wprost pod łapy skaczącego psa. Aby
korzystanie ze sprzętów było bezpieczne, trzeba zachować
pomiędzy nimi odpowiednie odległości. Zgodnie z założeniami regulaminu agility z 2018 roku minimalny odstęp
pomiędzy kolejnymi przeszkodami powinien wynosić
5 m (4 m dla małych psów). Maksymalna odległość w linii
prostej między przeszkodami to 7 m. Rozstaw urządzeń
w kombinacji dwóch lub trzech takich samych elementów
powinien wynosić max. 5 kroków (ok. 3,5 m). Kombinacje
mogą być ustawione tylko z urządzeń z poprzeczkami spadającymi. Przed pierwszą przeszkodą i za ostatnią należy
zapewnić 6 m wolnej przestrzeni. Zbyt blisko ustawione
sprzęty treningowe uniemożliwiają właściwe ich użytkowanie. Na projektowanym wybiegu przeszkody zostały
dobrane w taki sposób, aby zapewnić psu najbardziej
wszechstronne i urozmaicone rodzaje aktywności fizycznej.
Zastosowane zostały stacjonaty z regulowaną wysokością
poprzeczki, koło bez ramy, palisada oraz slalom. Urządzenia
nie powinny być zbyt wysokie i posiadać ostrych kantów.
Najlepiej gdy są wykonane z trwałych materiałów, pokrytych antypoślizgową powłoką ryflowaną. Dzięki temu psy
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nie ślizgają się podczas zabaw czy ćwiczeń na przeszkodach. Nie należy stosować urządzeń wykonanych z gładkiej
blachy, gdyż jest za śliska, a po drugie szybko nagrzewa się
i może parzyć psa w łapy. Producenci urządzeń treningowych dla psów, poprzez wykorzystywanie różnorodnych
kolorów, próbują upodobnić wybiegi przeznaczone dla
czworonogów do dziecięcych placów zabaw. Nie ma to jednak sensu, gdyż paleta barw rozpoznawalna przez psy jest
zredukowana w porównaniu do możliwości ludzkiego oka.
Nie widzą ich również tak intensywnie jak my. Najlepiej
radzą sobie z niebieskim i żółtym. Kolorystyka tego sprzętu
powinna być zatem podyktowana możliwościami wzrokowymi psów. Oprócz typowych urządzeń treningowych
zaplanowano użycie naturalnych przeszkód w postaci kłód
drewna, ułożonych jedna na drugą oraz tuneli umieszczonych pod specjalnie usypanymi skarpami, które stanowią
dodatkową atrakcję dla psów. Przewidziano również zasadzenie krzewów, przez które psy mogłyby przeskakiwać lub
się za nie chować. Znakomitym urozmaiceniem wybiegu
będzie również labirynt, który zapewni, zarówno zwierzęciu
jak i jego właścicielowi, mnóstwo dobrej zabawy. Miejskie
ogólnodostępne wybiegi dla psów nie powinny być wyposażane w typowy sprzęt treningowy do agility. Pokonywanie wąskich podestów czy wysokich przeszkód bez odpowiedniego przygotowania, może okazać się dla psa trudne,
a w najgorszym przypadku, skończyć kontuzją. Ponadto nie
każdy pies powinien trenować agility. Takie ćwiczenia nie
są wskazane dla psów starszych, psów mających problemy z kręgosłupem czy stawami. Jeśli jednak pies nie ma
przeciwskazań do ćwiczeń fizycznych, trenowanie agility
może przyczynić się do rozwoju intelektualnego psa, poprawy jego koordynacji, koncentracji, a przede wszystkim do
wzmocnienia więzi pomiędzy psem a opiekunem.
Infrastruktura dla człowieka
Na psim wybiegu znalazły się również udogodnienia dla
człowieka, jak np. ławki umożliwiające odpoczynek opiekunom psów. Byłoby dobrze, gdyby były one wyposażone
w oparcie i podłokietniki, zwiększające komfort korzystania
z nich przez osoby starsze czy osoby z ograniczoną sprawnością. Umieszczenie na terenie wybiegu wiaty zapewni
ochronę przed złymi warunkami atmosferycznymi.
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Zieleń
Właściwie zaprojektowana zieleń uatrakcyjnia wybieg oraz
daje niezbędny cień. Należy dobrać rośliny, które nie są
trujące dla psów, nie wymagają pielęgnacji i są odporne na
działanie psiego moczu. Pies-samiec to zagrożenie głównie
dla iglaków wydzielających wabiące go zapachy. Uwielbia
je obsikiwać, co sprawia, że pędy roślin brunatnieją i zamierają. Dlatego iglaki nie są dobrą propozycją na wybiegi.
W projektowanym psim parku pojedyncze drzewa zostały
ogrodzone płotkiem. Psu trudniej będzie do nich dotrzeć
i je obsikać. W pobliżu większej grupy drzew ustawiono
piesuar, który skutecznie odciągnie psy i zabezpieczy je
przed znaczeniem. Innym rozwiązaniem ochrony roślin
przed psim moczem jest posadzenie wokół nich grupy koleusów, które przy potrąceniu wydzielają woń tak nieprzyjemną dla psa, że zwierzak nie będzie się do nich zbliżał.
Oświetlenie
Dzięki zapewnieniu odpowiedniego oświetlenia, psie wybiegi można użytkować również w godzinach wieczornych,
co ma szczególne znaczenie zwłaszcza zimą, kiedy szybko
zapada zmrok. Oświetlenie podnosi także bezpieczeństwo
użytkowników i urządzeń wybiegu np. przed aktami wandalizmu.
Woda
W pobliżu wejścia zostały umieszczone wodopoje połączone z miejską siecią wodociągów. Za naciśnięciem dźwigni
możemy przygotować świeżą porcję wody dla naszego
czworonoga. W każdej ze stref przewidziano także niewielki zbiornik wodny, który uatrakcyjni pobyt w psim parku,
zwłaszcza w miesiącach letnich, zapewniając możliwość
schłodzenia się psów i zabaw dla miłośników kąpieli.
Psia toaleta
Zamiast grodzonych palisadą psich toalet zastosowano piesuary, czyli pisuary dla psów. Rozmieszczono je w pobliżu
narożników wybiegu oraz nieopodal zgrupowanych drzew.
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fot. Regulamin przy wejściu, fot. archiwum prywatne lek. wet. A. Zalewskiego

Specjalna, opatentowana konstrukcja piesuaru została
opracowana na podstawie wnikliwej obserwacji zachowań
psa. Otwory w zewnętrznej powierzchni piesuaru umożliwiają przedostawanie się niewielkiej ilości moczu do
komory wewnętrznej i pozostanie w niej do czasu wyparowania. Ta odrobina moczu wabi psy i sprawia, że z biegiem
czasu piesuar staje się dla nich coraz bardziej atrakcyjny.
Żeby ustawić piesuar, należy wybrać ziemię o 15 cm więcej
niż jego szerokość i nasypać warstwę żwiru na głębokość
ok. 15 cm, umożliwiając w ten sposób odpływ lub wchłonięcie nadmiaru moczu. W projekcie szerokość opaski
żwirowej zwiększono do 2 m i wygrodzono krawężnikiem,
dzięki czemu wokół piesuaru powstała strefa, zachęcająca
psy do załatwiania potrzeb fizjologicznych we wskazanym
miejscu. W pobliżu obowiązkowo musi się znaleźć kosz na
psie odchody.
Kosze i dystrybutory worków na psie odchody
Niezbędna dla zachowania czystości jest odpowiednia ilość
śmietników. Specjalne kosze z dystrybutorami worków na
psie odchody powinny znaleźć się zaraz przy wejściu na
wybieg.
Ścieżki
Utwardzone ciągi komunikacyjne, wykonane z nawierzchni
mineralnej ułatwią osobom z niepełnosprawnością poruszanie się po wybiegu. Sprawią również, że będzie można
korzystać z wybiegu zaraz po deszczu bez obaw, że mokra
trawa pomoczy buty psich opiekunów.
Regulamin
Przy wszystkich wejściach na wybieg ustawiono tablice
z regulaminem, zawierającym informacje o zasadach
bezpiecznego korzystania z wybiegu, odpowiedzialności
właściciela za swojego psa oraz utrzymania czystości. Dobry
regulamin musi być krótki, łatwy do przeczytania i zrozumienia, ale przede wszystkim musi być stosowany.
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Basen dla psów, fot. archiwum prywatne lek. wet. A. Zalewskiego

fot. Wodopój, fot. Robert Chomicki

Jak działa piesuar, fot. archiwum prywatne lek. wet. A. Zalewskiego
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Używanie – znaczenie
Podchodzenie – sprawdznie
Wąchanie – wzbudzanie zainteresowania

PROJEKT WYBIEGU DLA PSÓW
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Palisada, fot. archiwum prywatne lek. wet. A. Zalewskiego

Stacjonaty, fot. archiwum prywatne lek. wet. A. Zalewskiego

Koło bez ramy, fot. Robert Chomicki
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Tunel, fot. Robert Chomicki

Nie jest dobrze, żeby psy bawiły się w okolicy,
gdzie rośnie dużo pokrzyw. Ich parzące liście, które
na skórze człowieka wywołują chwilowe nieprzyjemne
pieczenie i bąble, u psa wywołają o wiele mocniejsze
reakcje. Starajmy się pamiętać, że myślenie „nie zje tego,
co jest dla niego trujące" często może sprawić,
że zamiast na miłym spacerze, wylądujemy
u weterynarza.

Co PSItruwa
w parkach?
Flora kontra fauna

Właściciele psów (i kotów również) wiedzą, że wiele
roślin, które hodowane są w domach bywa zabójczych
dla puchatych pupili. A jeśli nie zabójcza to przynajmniej
trochę trująca.
Wiele osób nie zdaje sobie sprawy, że wychodząc z psem
do parku albo nawet na zwykły trawnik przed blokiem,
też może narazić psa na, co najmniej, rozstrój żołądka.
Wiosenne kwiaty, których widok sprawia nam tyle radości,
potrafią mocno zaszkodzić naszym pupilom. Wystarczy
jakaś ryjąca Szczotka (mój pies, coś na kształt włochatego
teriera – przyp.aut.), która dobierze się do cebulek tulipanów, hiacyntów, czy żonkili na potęgę sadzonych
w polskich miastach. Podobno, w skrajnych przypadkach,
ich spożycie może doprowadzić nawet do śmierci. Normalnie toksyny zawarte w ich cebulkach mogą wywołać zatrucie. Czarny bez, jarzębina i kasztanowiec również stanowią
potencjalne zagrożenie, choć lekarze twierdzą, że stopień
ich toksyczności jest raczej niski. Wiadomo jednak, że jeśli
jakiś łakomczuch naje się kasztanów to raczej skończy się
to dla niego gorzej niż lepiej.
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fot. Pexels/Lum3n

fot. www.zgnwola.waw.pl

Katarzyna Piątkowska
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fot. Bart Pogoda.
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fot. www.muzeumrolnictwa.pl
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fot. Wikipdeia.fr
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fot. Amadee Masclef/www.atlas.roslin.pl

rys. Gottorfer Codex (1649-1659). plantillustrations.org

rys. Jan Kops, fot. Kurt Stueber

Jagoda Gorczycka

Dużą latte i miskę
z wodą poproszę!
Miejsca przyjazne psom w naszych miastach

w danym miejscu. Właściciele psów mimo to, stosują się
do znaków z zakazem wprowadzania zwierząt. Dla opiekunów, którzy chętnie zabierają ze sobą wszędzie swoich
pupili, powstała specjalna mapa z miejscami przyjaznymi psom. Znajdziemy ją na stronie internetowej
www.piesnaurlopie.pl. Wybrałam kilka z nich, aby pokazać różnorodność oferty.
Warszawa
Jak widać, w stolicy nie brakuje miejsc do odwiedzenia. W samej Warszawie w bazie zarejestrowano blisko
700 miejsc, a wiadomo, że nie jest to kompletna lista
„psijaznych" punktów na terenie miasta. Miskę z wodą
dla psów można zauważyć dziś już niemal przed każdym
sklepem. Najciekawszym dla mnie miejscem do odwiedzenia w stolicy jest Muzeum Warszawy.

ka: Menu dla piesków! Nasi
psyjaciele mogą liczyć tu na
prawdziwą, zdrową wyżerkę,
ponieważ kawiarnia deklaruje, że dania składają się z 45%
mięsa i 55% warzyw. To jak?
Dużą latte i miskę dla psa
poproszę!

Giżycko
Słupsk

fot. Piesek Warszawski w Muzeum Warszawy

W Giżycku oprócz spacerów po plaży i okolicy warto
wybrać się z naszym czworonogiem do kawiarni Prosto
z Młynka! Na opiekunów czeka tu duża niespodzian-

Każdy opiekun czworonożnego przyjaciela, który
uwielbia spędzać z nim czas i nigdzie się bez niego
nie rusza z pewnością nie raz doświadczył problemu
niedostępności niektórych miejsc dla psów. Większość
właścicieli psów kojarzy te dylematy: gdzie pojechać
z psem na wakacje? Kto przypilnuje czworonoga, gdy
idziemy na zakupy? Czy wpuszczą nad do muzeum
z psem? Czy w kawiarni nasz pupil nikomu nie będzie
przeszkadzał?

Jeśli jesteś opiekunem psa
i masz do załatwienia sprawę
w urzędzie, w tym mieście nie
musisz martwić się o to, czy
zostawić psa przywiązanego pod drzwiami. Urząd w Słupsku zaprasza klientów, którzy chcą wyrobić dowód osobisty
w towarzystwie psa.. Ponadto w Słupsku z psem możemy
udać się także na stadion lub do szkoły, ale uwaga – może
się zdarzyć, że nasz pilny uczeń nie będzie chciał wyjść!
Sosnowiec
Latem w stolicy Zagłębia Dąbrowskiego miskę dla psa
znajdziesz niemal na każdym kroku. Większe sklepy inwestują nawet w specjalne psie stojaki, gdzie ustawiają pojemnik na wodę. Z czworonogiem odwiedzisz też galerię
w Zamku Sieleckim, większość kawiarni w mieście,
a przede wszystkim skorzystasz z bogatej oferty psich

Już od wielu lat w miastach pojawia się coraz więcej
„psijaznych" miejsc, do których możemy bez problemu
wejść z czworonożnym towarzyszem, bez konieczności
wkładania go do torby, czy brania na ręce. Teoretycznie
w Polsce nie istnieje żaden prawny zakaz wprowadzania
psów do sklepów, czy innych miejsc użytku publicznego.
Nawet Główny Inspektor Sanitarny mówi o tym, że nie istnieje prawny zakaz wprowadzania zwierząt do lokali, pod
warunkiem, że jest zachowana czystość i higiena
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Kawiarnia w Giżycku, fot. archiwum prywatne
Barbary Kastner

wybiegów. Wygrodzone tereny dla psiaków spragnionych
rozrywki są już niemal w każdej dzielnicy i na każdym
większym osiedlu.
Łomianki

Kawiarnia Księgarnia w Sosonowcu, fot. Facebook

Kawiarnia w Giżycku, fot. archiwum prywatne Barbary
Kastner

Jesteś rodzicem pełnego energii dziecka i opiekunem szalonego czworonoga? W tej małej podwarszawskiej miejscowości swoje pociechy możesz zabrać na plac zabaw
i psi wybieg. W jednym miejscu wyszalejecie całą swoją
rodzinę. Wybieg znajduje się przy alei Chopina,
a pomysłodawczynią połączenia placu zabaw dla dzieci
z placem dla piesków jest Urszula Kuleta, która na co
dzień zajmuje się opieką nad zwierzętami pod nieobecność ich właścicieli.
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Katarzyna Piątkowska i Jagoda Gorczycka

Pieskie życie?
Design i moda mają nowych adresatów

Nie można powiedzieć, żeby wszystkie półki sklepowe
uginały się pod ciężarem rzeczy dla psów. Jednak
w każdym większym sklepie znajdziemy cały dział
poświęcony zwierzętom.
Rośnie też rynek dóbr luksusowych, skierowanych do właścicieli czworonogów. Rozwój platform e-commerce
i portali społecznościowych sprzyja powstawaniu małych
i większych biznesów. Nic więc dziwnego, że w internetowych butikach możemy kupić designerskie smycze,
piękne ubranka (dla psów szyją największe domy mody
od Versace po Louis Vuitton, a niedawno kolekcję dla
czworonożnych przyjaciół zaprezentował polski projektant
Maciej Zień), eleganckie meble i miski dla psów, pasujące
do każdego wnętrza.
– Trudno powiedzieć, czy młody polski kapitalizm w większym stopniu kształtuje, czy raczej odzwierciedla relacje
ludzi i psów, ale pozostaje faktem, że w gospodarce wolnorynkowej psy stają się coraz ważniejszymi konsumentami (nawet jeśli o ograniczonej decyzyjności, bo płacą
ludzie) – czytamy w książce Pies też człowiek.
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Jagoda Gorczycka

PSIEsądy i mity

Fot. http://www.theyellowdogproject.com/
Home.html

Pies je trawę. Czy zanosi się na deszcz?

Przesądy, mity i wierzenia. Kto ich nie zna? Jestem
pewna, że każdy z nas zna przesąd o czarnym kocie,
przecinającym drogę lub o przechodzeniu pod drabiną.
Wielu z nas, cofając się do domu po zapomnianią rzecz
przysiada lub pluje przez lewe ramię, tylko się do tego
nie przyznaje. A to zaledwie wierzchołek góry lodowej.
Przesądy dotyczą aktorów, prawników, a nawet właścicieli psów.
1. Według starożytnych Greków psy potrafiły widzieć złe
duchy. Często wykorzystywane jest to w kinematografii.
Pies wyczuwa złe duchy, obecność istot nadprzyrodzonych i duchy zmarłych, a nawet... odróżnia terminatora od
człowieka.
2. W niektórych krajach wierzono, że jeśli pies poliże noworodka, wyrośnie on na zdrowe i silne dziecko.
W średniowieczu zaś uważano, że jeśli pies wyje podczas
narodzin dziecka, będzie miało ono nieszczęśliwe życie.
3. Popularnym i starym zabobonem jest to, że „złe”
i agresywne psy mają czarne podniebienia. Jak oczywiście
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wiadomo, kolor pigmentacji nie ma nic wspólnego
z charakterem zwierzęcia.
4. Jeśli pies je trawę, będzie padać deszcz. Przesąd podobny do tego o zabijaniu pająków. Zdaniem weterynarzy,
pies je trawę, gdy ma zgagę. Robi to, by pomóc sobie
w wypróżnieniu.
5. W Szkocji wierzy się, że jeśli na teren czyjejś posiadłości
przypałęta się pies, wróży to zadzierzgnięcie nowej przyjaźni. Jeśli Anglik napotka nakrapianego lub czarno-białego psa, odniesie sukces w interesach, a jeśli trzy białe
czworonogi – przez cały dzień będzie miał szczęście.
6. W Polsce wierzy się, że z kierunku, z którego szczeka
pies w Wigilię, przyjdzie przyszły mąż.
7. Ciepły nos u psa oznacza chorobę. W upalne dni podczas drzemki psiaki zazwyczaj mają cieplejsze i suche
noski i nie jest to nic niepokojącego. Problem pojawia się,
gdy nos jest ciepły i suchy od kilku godzin i towarzyszą
temu oznaki apatii. Najlepszym sposobem na diagnozę
jest zmierzenie temperatury ciała termometrem i konsultacja z weterynarzem.
8. Wykastrowany pies lub wysterylizowana suczka przybierze na wadze – tak i nie. Przybieranie na wadze może
się zdarzyć przez zmieniające się hormony. Jednak odpowiednio dobrana karma i ruch niwelują problem.
9. Bardzo popularnym przesądem jest liczenie wieku. Rok
życia psa to jak 7 lat u człowieka. Nie ma to jednak nic
wspólnego z prawdą. Istnieje jednak metoda pozwalająca
obliczyć średni okres życia danego pieska, lecz tu znaczenie ma wielkość i waga. Mniejsze psy żyją zazwyczaj dłużej
niż większe.
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10. Gdy pies zaczyna wyć, to znak, że ktoś umrze. Mój
pies wyje niemal za każdym razem, gdy jedzie karetka
na sygnale. Weterynarz wyjaśnił, że jest to spowodowane
wysokimi dźwiękami, które najwidoczniej mu przeszkadzają. Jednak nie wiem, jak wyjaśnić fakt, że kiedy dziadek
umierał w szpitalu, a Retro był wtedy na spacerze, nagle
zaczął wyć. Kilka minut później był telefon ze szpitala
z przykrą wiadomością.
11. Psy nie widzą kolorów. Fałsz. Widzą, tylko inaczej niż
ludzie. Świetnie rozpoznają odcienie żółci, zieleni, brązu,
błękitu, szarości, a nawet czerwieni.
12. Żyć jak pies z kotem, czyli źle? Psy i koty to często najlepsi przyjaciele. Gonienie za kotem to odruch bezwarunkowy, myśliwski, pies będzie gonić wszystko, co ucieka.

13. Gdy usłyszysz, że ktoś
mówi, że rana goi się jak na
psie, możesz być pewien,
że dzieje się to szybko i bez
problemowo.

14. Pies wylizuje rany człowieka, bo jego ślina dezynfekuje. To akurat jest bliskie prawdy. Pies często liże rany
swojego właściciela, bo chce zmniejszyć tarciem jego ból,
a ślina jest dla czworonoga jedynym dostępnym środkiem
do czyszczenia.
15. Psy liżą właścicieli, by okazać im czułość. Czułość? Na
pewno jest to oznaka zaufania. Lizanie powoduje u psa
wydzielanie endorfin i uspokaja zwierzaka. Dla człowieka
często nie jest najprzyjemniejsze. Szczególnie jeśli posiada
świadomość, co podczas spaceru psi jęzor mógł jeszcze
polizać.
16. Merdanie ogonem zazwyczaj jest oznaką radości. Ale
bywa też oznaką strachu i złości w stosunku do innego
zwierzaka. Wszystko zależy od sytuacji i napięcia w danej
chwili.
17. Część psów ma sierść, a inne mają włosy, które nie powodują reakcji alergicznych – każdy pies ma sierść, chyba,
że jest genetycznie jej pozbawiony.
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18. Imię dla psa powinno być dwusylabowe. Mit wziął się
z przekonania, że pies nie nauczy się dłuższego imienia
i nie będzie na nie reagował.
19. Kolejnym mitem jest to, że psie imię nie powinno
zawierać litery r, bo pies stanie się agresywny.
20. Psy kochają jeść kości. Na pewno żaden pies nie
wzgardzi kością z mięskiem, jednak nie potrzebują kości
do życia. Psy mają odruch żucia, ale kość mogą zastąpić
zabawką czy patykiem, którym przy okazji oczyszczają
sobie zęby.
21. Każdy pies potrafi pływać. Nie! Wiele psów tego nie
potrafi. Zmuszając je do tego, często wyrządzamy im
krzywdę. Można jednak spróbować go tego nauczyć. Są
nawet specjalne kamizelki, które chronią przed utonięciem.

fot. www.piesologia.pl

22. Żółta kokardka u psa to tylko ozdoba - taki rodzaj
oznaczenia nie jest ozdobą, a ważną informacją „nie dotykaj mnie”. Akcja Yellow Dog została wymyślona po to, by
dać więcej przestrzeni psiakom, które z różnych powodów mogą tego potrzebować.
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Agnieszka Stefaniak-Zubko

Poznajmy (p)się
bliżej

Szczotka, fot. Katarzyna Piątkowska

Osiem psów. Sześcioro ludzi. Cztery strony
kraju. Oto drużyna Obywatela psa

W naturalnym środowisku nie mielibyśmy zbyt wielu
szans, aby spotkać się i stworzyć razem coś dobrego. Ale
od czego są studia? Redakcja jednorazownika Obywatel
Pies zawiązała się w ramach projektu dyplomowego na
kierunku Studia miejskie. Miasta i metropolie w Instytucie Badań Przestrzeni Publicznej Akademii Sztuk
Pięknych w Warszawie. Połączyła nas miłość do psów,
fascynacja miastem i zachodzącymi w nim zmianami,
w ramach których pies, staje się coraz ważniejszym
mieszkańcem. Przyglądamy się dla Was temu zjawisku
z badawczą wnikliwością, za to teraz Wy możecie się
przyjrzeć nam.
Szczotka i Lutek. Dzielna i szalona drużyna Katarzyny
Nie ma żadnych wątpliwości, że mamy tu do czynienia
z parą dostojnych rasowców. Lutek to czystej krwi kuternoga europejski z – bez wątpienia – trudną przeszłością.
W efekcie bardzo boi się smyczy, więc po okolicy porusza
się bez ograniczeń. Nie przeszkadza mu nawet to, że ma
tylko trzy łapki. Do domu Katarzyny trafił, gdy wolonta-
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Lutek, fot. Katarzyna
Piątkowska

Retro, fot. Jagoda
Gorczycka

riuszki jednej z fundacji poinformowały na Facebooku,
że znalazły biedaka z poharataną łapką, którego szybko
trzeba zawieźć do lekarza. Tam okazało się, że nóżkę trzeba amputować. W ramach rekompensaty Lutek znalazł
nową, kochającą rodzinę.
To jednak nie koniec mrożących krew w żyłach lutkowych przygód. Zdarzyło się też love story z dramatycznym
finałem. Wybranka Lutka była wielką dziewczyną, która
przyciągała adoratorów z całej okolicy. Nie podobało
się to jej opiekunowi, który odganiając psy, powoli tracił
cierpliwość. Pewnego dnia Lutek postanowił wymknąć
się z domu na randez-vous. Okoliczności sprzyjały, bo
był akurat pod opieką sąsiada – przyjaciela domu. Z psiej
schadzki Lutek jednak nie wrócił. Zrozpaczona rodzina
szukała psa, a wraz z nią niemal cały Facebook (ponad
2000 udostępnień posta!). Po kilku dniach intensywnych
poszukiwań psa udało się namierzyć. Okazało się, że zniecierpliwiony zalotami właściciel psiej piękności, wywiózł
Lutka 30 kilometrów od domu i wyrzucił z samochodu.
Udało się znaleźć psa, dzięki pomocy, kobiety, która była
świadkiem dramatycznych wydarzeń.
Z kolei Szczotka to przedstawicielka szlachetnej rasy
kundelek polny z domieszką teriera, a przy okazji lokalna celebrytka, którą zna i lubi cała okolica. Znaleziona
na polu, trafiła początkowo do domu, gdzie zamęczała
swoją niekończącą się energią starszego psa. Na szczęście
niespożyte pokłady szczotkowego wdzięku i sił do zabawy
docenił Lutek i jego ludzie. Zresztą nie tylko oni. Niedawno, podczas remontu domu cała rodzina przeniosła się
na osiedle, które zamieszkiwało dużo agresywnych psów.
Nie akceptowały Lutka, który hasał sobie bez smyczy, więc
zapadła decyzja, że oba maluchy zamieszkają w remontowanym domu. Reszta rodziny codziennie tam zaglądała. Dla Szczotki był to najprawdopodobniej najbardziej
owocny towarzysko okres w życiu. Bez skrępowania mogła
odwiedzać wszystkich sąsiadów, zaglądać im nie tylko do
ogrodów, ale powęszyć w salonie, a także sprawdzić, co
słychać w sypialniach. Efektem tak budowanych relacji
Szczotki i sąsiadów były spływające oferty, że chętnie ją
przygarną. Dla jednej z sąsiadek przyjaźń z psią bywalczynią miejscowych salonów zakończyła się decyzją, że sama
przygarnie kudłacza ze schroniska, bo nie wyobraża sobie
już domu bez psa.

Jagoda w stylu Retro
Tak naprawdę Retro miał nazywać się Sepia i być suczką.
Traf chciał, że w hodowli whippetów, czyli chartów angielskich, ostał się już tylko piesek. Dziś ma 10 lat i straszny
z niego zdolniacha, a przede wszystkim pilny uczeń.
Potrafi: śpiewać (po psiemu oczywiście), dać łapę, przybić „piątkę”, zrobić obrót, usiąść, a także zaszczekać na
zawołanie. Jest spacerowiczem-długodystansowcem,
śpiochem, łakomczuchem i rodzinnym pieszczochem.
Ma też delikatną i wrażliwą naturę, a sporą kolekcję lęków
pogłębiło traumatyczne wydarzenie z przeszłości: rozbrykane dzieci pewnego razu rzuciły mu petardę pod nogi.
Posiada również wybrankę swojego serca, która ma na
imię Didi, a także najlepszego kumpla z osiedla – Szeryfa,
w towarzystwie którego czuje się pewnie i bezpiecznie.

Barbara i Luna spod
ciemnej gwiazdy
Luna zjawiła się w rodzinie
Barbary w wyniku usilnych
próśb dzieci, burzliwej rodzinnej narady, wnikliwej
analizy cech poszczególnych psich ras i wyprawy
do najlepszej hodowli boston terierów pod Warszawą.
Potem było jeszcze tylko demokratyczne losowanie imienia i mała suczka mogła czuć się pełnoprawną członkinią
rodziny. Jak na szczeniaka przystało, Luna uwielbia zabawy i gonitwy oraz przeciąganie liny, chętnie delektuje się
smaczkami i wygrzewa w słońcu. Ma mnóstwo przyjaciół
„przez płot", których poznała na własną łapkę. Są to między innymi dzieci, wracające ze szkoły, które wołają ją po
imieniu i bawią się z nią przez ogrodzenie albo panowie
wywożący śmieci, z którymi zawsze się wita, a oni cieszą
się na jej widok. Luna jest często na bakier z zasadami,
a jednocześnie ceni sobie wolność i niezależność: kradnie
drewniane zabawki, którymi bawią się dzieci i zamienia
je w drzazgi, a przywoływana przez opiekunów często
udaje, że nie słyszy. W dodatku bardzo wysoko skacze
i potrafi wcisnąć się w każdą szczelinkę. Jest też uciekinierką – recydywistką. Otwierając drzwi trzeba bardzo
uważać, bo Luna tylko czyha, by czmychnąć między
nogami i samodzielnie zwiedzać świat. Jakby tego było
mało, wije się jak węgorz, więc nawet, jeśli uda się ją dogonić, to ciężko pochwycić.
Luna ma też za sobą krótki epizod w kryminale… A było
to tak: Pewnego dnia psina uznała, że nadszedł czas na
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samodzielną eksplorację otoczenia. Tak się składa, że
dom Luny sąsiaduje z aresztem śledczym, do którego, jak
się okazało, łatwo prześlizgnąć się przez dziurę w płocie.
Nie pomagały ani nawoływania ani kuszenie smaczkami.
Luna nie zamierzała wrócić. Zdesperowany Mirosław, mąż
Basi, wspiął się dzielnie po wysokim, niemal czterometrowym ogrodzeniu, złapał Lunę i przepchnął ją przez dziurę
z powrotem na teren ogrodu. Okazało się, że o ile wejść
było łatwo, o tyle gorzej szło w drugą stronę. Ostatecznie
Mirek wdrapał się na stojące przy ogrodzeniu drzewo. Niestety nie wytrzymało ciężaru i dzielny psi wyzwoliciel wylądował na ziemi. Po kolejnych nieudanych podejściach,
w końcu udało się wydostać „z paki”. Na szczęście od kilku
lat na wieży strażniczej aresztu nie ma już uzbrojonych
wartowników, bo krótki pobyt Luny i Mirka za murami
mógł skończyć się niewesoło.

W wolnych chwilach Duke podróżuje po świecie, a kiedy
zostaje sam w domu, słucha relaksującej muzyki dla
domowych pupili, która działa kojąco na smutki związane
z nieobecnością ludzkich członków rodziny. W tym czasie
koty oczywiście mają go w nosie (wspólne polegiwania na
kanapie, to przecież żaden dowód, że się lubią!).
Nierozłączne towarzyszki: Ula i Szprotka

Zwykły czarny kundelek, który braki błękitnej krwi nadrabia szlachetnym imieniem: Duke. Mieszka z dwoma
kotami: Jazzem i Bluesem oraz ludzką rodziną. Nie da
się ukryć, że jest pupilkiem swojej opiekunki i trudno nie
zauważyć, że nie widzi poza nią świata. Najchętniej całe
życie spędziłby u jej boku. To przywiązanie to prawdopodobnie efekt pracy w stylu home office, który Agnieszka
uskuteczniała, zanim stał się on modny na całym świecie. Kiedy Duke był małym, rozbrykanym szczeniakiem,
wybrał się z opiekunką nad rzekę. Zaintrygowany stadem
kaczek, wbiegł za nimi wprost w rwący nurt. Przerażona
Agnieszka nie wiedziała, czy skoczyć na ratunek, czy wzywać pomoc. Na szczęście Duke płynął sobie do brzegu,
jak gdyby nigdy nic, nie zdradzając w ogóle oznak stresu.
Historia skończyła się dobrze, choć nikt już później nie
widział Duka w wodzie. Wyjątkiem jest oczywiście kąpiel
w wannie, gdzie stoi cierpliwie, ale bez entuzjazmu, czekając na zakończenie procedur higienicznych. Podczas
pracy z behawiorystką (Duke nie należy do psów otwartych na znajomości z innymi kudłatymi) relacje psa i jego
dorosłych opiekunów wydały się jej na tyle zażyłe, że była
przekonana, że Duke jest jedynym „dzieckiem” w rodzinie
i stąd jego pozycja w stadzie.
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Duke, fot. Agnieszka
Stefaniak-Zubko

Luna, fot. Barbara Kastner

Agnieszka i Duke, książę jej serca

Inteligentna, uparta i dumna Szprotka to szorstkowłosy
jamnik miniaturka. Nie ma w zwyczaju aportować (chyba,
że akurat naszła ją na to ochota). Doskonale rozumie
ludzki język, a szczególnie słowa z kategorii „ulubione
jedzenie”. Jeśli więc nie planujesz się akurat podzielić ze
Szprotką serem tylżyckim, lepiej nie przyznawaj się na
głos, że masz go w lodówce. Spojrzeniem pełnym wyrzutu
z pewnością skłoni cię do podziału tego skarbu. Jamniczka jest częścią życia Uli od 2012 rok, kiedy trafiła w jej
ramiona jako prezent na pożegnanie, po zakończonym
w tamtym okresie związku. Kiedy Szprotka była mała, jej
sierść przy każdym ruchu mieniła się w kolorach od beżowego do ciemno szarego. Dokładnie tak jak łuski małej
rybki. Dziś mało kto pamięta, że prawdziwe imię psiny
brzmi Cece, co po angielsku oznacza „niesamowity przyjaciel”. W codziennym życiu Szprotka kieruje się żelaznymi
zasadami: to ona wybiera spacerowe destynacje, a ludzie
mogą jej towarzyszyć. Nie akceptuje krzyków i podniesionych głosów, ale sama robi sporo hałasu, gdy akurat uzna,
że najwyższy czas, aby domownicy już poszli spać. Boi
się much i innych większych owadów, ale jest otwarta na
kąpiele w promieniach słońca i zwiedzania świata.
Była nawet w Paryżu. I to samolotem.
W psim CV Szprotki znalazła się też jedna zuchwała
kradzież spaghetti z ragu (z pewnością znajdował się tam
także ogórek kiszony). Było to na działce, gdy po posiłku rodzina straciła na moment czujność. Szprotka i jej
wspólnik Gamiś uznali, że zagospodarują resztki ze stołu
i aby nie wzbudzać podejrzeń, postanowili konsumować
łup na rzadko odwiedzanej przez domowników części
działki. Niestety przyłapano ich akurat w momencie, gdy
Szprotka zlizywała z brody Gamisia ściekające resztki
pomidorowego sosu. Do dziś ta chwila i ten smak śnią się
jej po nocach.
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Tosia, fot. Robert
Chomicki

Chałka to wielorasowy adopciak. Swoje imię zawdzięcza
puchatej i słodkiej naturze. Jest dokładnie taka jak pyszna
buła z kruszonką. Druga wersja imienia pasuje do niej,
gdy stoi na balkonie i nie potrafi przestać kłócić się z osiedlowymi gagatkami. Choć w schronisku ostrzegali, że nie
jest idealna, w praktyce żadna z jej domniemanych wad
jak dotąd się nie potwierdziła. Wiele rzeczy robiła ostatnio
pierwszy raz w swoim psim życiu: jazda windą, samochodem, kąpiel w rzece i nad morzem, przejście przez
most czy zabawa zabawkami. Serio, nikt wcześniej nie
dał jej zabawek, nie wspominając o smaczkach. Ale teraz
nadrabia. Przede wszystkim w sensie wagi. Jest mistrzynią w doprowadzaniu do furii swojej starszej siostry, która
ma zwyczaj pałaszować miskę z prędkością światła. Kiedy
więc u Chałki jest jeszcze sporo jedzenia, sunia dodatkowo spowalnia posiłek, przeżuwając doookłaaaadnie

i delektując się smakołykami. Puchata psia dziewczyna znalazła także sposób
na złośliwości domowego
kota. Zanim współlokator
naostrzy pazury i urządzi
zasadzkę, Chałka zdąży go
już dopaść i zaślinić oraz
zasypać pocałunkami.
Poirytowany sierściuch zwykle w takiej sytuacji daje za
wygraną. W wolnych chwilach psina uwielbia oglądać
inne czworonogi w filmach i grach. Ma zadatki na karierę
w mediach społecznościowych. Wiadomo, że jeśli miałaby zostać psinfluenserką, to będzie modelką plus size.
Zdecydowanie jest zimiarą. O tej porze roku budzą się w
niej geny świni i ryje w śniegu jak po trufle.
Oprócz Chałki, kota i ludzi w skład rodziny Roberta wchodzi również Tosia. Podobnie jak psia siostra jest wielorasówką, ale ze względu na wiek, pakiet chorób
i alergii wymaga specjalnego traktowania. Dzielna Tosia
pokonała nowotwór, choć wydawało się, że nie ma już
na to szans. Jest głucha jak pień i słyszy jedynie szelest
saszetek z jedzeniem. W wolnych chwilach dorabia jako
domowy odkurzacz, a w pochłanianiu smakołyków nie
przeszkadza jej żadne uczulenie. Urodziła się po to, aby
jeść. Zna mapę osiedlowych okazji na pamięć, ale jest
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jedna rzecz, dla której odstawiłaby łeb od miski pełnej frykasów. To serniczek jej życia, torcik orzechowy wśród zabawek: ukochana piłeczka. Mimo natury łasucha i upływu
lat Tosia stale trzyma nienaganną linię. Pewnie dlatego,
że uwielbia sport: pływa wszędzie, gdzie tylko się da, a im
brudniejszy zbiornik z wodą, tym lepiej dla Tosi. W dodatku porusza się w wodzie niczym foka. Uwielbia też biegać
po lesie, a jeszcze lepiej kiedy ktoś rzuca patyczkiem.
Tosia ma swój popisowy numer, na który zawsze nabierają
się psi kumple. Kiedy wpada z wizytą do znajomych, gdzie
żyją inne kudłacze, potrafi szczeknąć pod drzwiami, aby
wywabić ich znad miski. Kiedy psia ferajna obszczekuje
nieistniejącego intruza, Tośka w spokoju pałaszuje zawartość cudzej miski.

Chałka, fot. Robert Chomicki

Szprotka, fot. Ula Szczepankowska-Bednarek

Tercet egzotyczny: Chałka vel Hauka, Tosia i Robert
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człowiek? Relacje psów i ludzi we współczesnej Polsce,
Gdańsk 2014, s. 7-43.
Paweł Woźnicki, Joanna Wilczyńska, Koty i psy w Polsce
oraz charakterystyka właścicieli i ich postaw względem
zwierząt, 2020, źródło online: https://vetkompleksowo.pl/
kategorie-tematyczne/ koty-i-psy-w-polsce-orazcharakterystyka- wlascicieli-i-ich-postaw-wzgledem-zwierzat/,
[dostęp: 11.05.2022].
Zwierzęta w polskich domach. Sondaż TNS Polska, 2014,
źródło online: https://docplayer.pl/5048060-Zwierzeta-w-polskich-domach. html, [dostęp: 11.05.2022].
Miasta PSIEszczęśliwe
Budapest is the world’s seventh dog-friendliest city!, źródło online: dailynewshungary.com https://dailynewshungary.com/ budapest-is-the-worlds-seventh-dog-f riendliest-city/, [dostęp: 14.05.2022].
Megan Clement, Barklife: Paris finally allows dogs into its
public parks, źródło online: https://www.theguardian.com/
cities/2019/feb/01/barklife-paris-finally-allows-dogs-into-its-public-parks, [dostęp: 14.05.2022].
G. John Cole, The Best Cities for Dog Lovers in the World,
źródło online: https://protectmypaws.com/best-cities-for-dog-lovers-in-the-world/, [dostęp; 14.05.2022].
Kristin Francis, The Most Elegant Dogs in the World Live
(and shop) in Vienna, Austria, Souvenir Finder, źródło
online: https://souvenirfinder.com/2013/12/28/the-most-elegant-dogs-in-the-world-live-and-shop-in-vienna-austria/,
[dostęp: 14.05.2022].

182

Manuel Simbürger, Die 6 tollsten Hundeparks und Hundezonen in Wien, źródło online: https://events.at/insidertipps-wien/parks-wien-hunde-erlaubt/401448340, [dostęp:
14.05.2022].
Watch out, dog owners!, Źródło online: https://www.wien.
gv.at/english/environment-leisure/watch-out-dog-owners.
html, [dostep: 14.05.2022].
W Budapeszcie otwarto pierwszy ośrodek wellness dla
psów, źródło online: https://www.polsatnews.pl/wiadomosc/2020-02-29/w-budapeszcie-otwarto-pierwszy-osrodek-wellness-dla-psow/, [dostęp: 14.05.2022].
W tych dzielnicach żyje się zwierzakom najlepiej. Powstał
ranking idealnych miejsc dla czworonogów w Warszawie,
źródło online: https://warszawa.naszemiasto.pl/w-tych-dzielnicach-zyje-sie-zwierzakom-najlepiej-powstal/ar/c17838242, [dostęp: 14.05.2022].
Właściciel czy opiekun?
Błońska B., Gogłoza W., Klaus W., Woźniakowska-Fajst D.,
Sprawiedliwość dla zwierząt, Instytut Nauk Prawnych PAN,
Stowarzyszenie „Otwarte Klatki”, Warszawa 2017, s. 8-9.
Grauerholz, L., Owens N., Interspecies Parenting: How Pet
Parents Construct Their Roles, ,,Humanity & Society", 2018,
43 (2) s. 1-24.
Horowitz Alexandra, Psy i my, Wydawnictwo Czarna Owca
2021.
Herzog Hal, Some We Love, Some We Hate, Some We Eat,
Wydawnictwo Perennial 2021.
Karolina Kuszlewicz, rzeczniczka praw zwierząt: Biorę
sprawy ptaków i ryb - wywiad, Duży Format, źródło online:
https://wyborcza.pl/duzyformat/7,127290,26185846,karolina-kuszlewicz-rzeczniczka-praw-zwierzat-biore-sprawy.html,
[dostęp: 11.05.2022].

183

Populacja psów i kotów w gospodarstwach domowych
w Polsce - badania zrealizowane przez firmę badawczą
Cognosco, obejmujące 577 właścicieli psów i 421 właścicieli
kotów, marzec 2017.
Pręgowski M., Między mitem a wiedzą empiryczną. Definiowanie relacji międzygatunkowej w szkoleniu psów,
„Miscellanea Anthropologica et Sociologica” 2014, 15 (1), str.
55–70.

Osypińska M., Skibniewski M., Osypiński P., Ancient Pets.
The health, diet and diversity of cats, dogs and monkeys
form the Red Sea port of Bernice (Egypt) in the 1st – 2 st
centuries AD, „World Archaeology”, 2020, volume 52, s. 639653.

PSYcholgia

Piąsta J., Wyjątkowy cmentarz dla zwierząt. „Ludzie pytają, czy mogą spocząć obok swojego przyjaciela”, źródło
online: https://dziendobry.tvn.pl/styl-zycia/cmentarz-dla-zwierzat-jak-wyglada-i-ile-kosztuje-pochowek-psa-lub-kota-5471187, [dostęp 29.04.2022].

Grossman A., Dear Trainer: How Can I Help my Dog Adjust
to City Life?, źródło online: https://www.rover.com/blog/dear-trainer-how-can-i-help-my-dog-adjust-to-city-life/,
[dostęp: 3.05.2022].

Raga S., 12 Fascinating Pet Cemeteries Around the World,
źródło online: https://www.mentalfloss.com/article/501225/
12-fascinating-pet-cemeteries-around-world, [dostęp
29.04.2022].

Horodyska M., Migdał K., Pies w mieście. Jak wypracować
dobre nawyki, by spokojnie żyć z psem w miejskiej dżungli,
Wydawnictwo Znak, Kraków 2021.

Victorian pet cemeteries: animals in the afterlife, „History
Extra podcast”, źródło online: https://podcasts.apple.com/
no/pod-cast/victorian-pet-cemeteries-animals-in-the-afterlife/id256580326?i=1000508586669 [dostęp 29.04.2022].

Puurunen J., Hakanen E., Salonen K. M., Suikama S., Araujo
C., Lohi H., Inadequate socialization, inactivity, and urban
living environment are associated with social fearfulness
in pet dogs Scientific Reports (10), 2020, online: https://
www.nature.com/articles/s41598-020-60546-w, [dostęp:
3.05.2022].
Strupp J., Are dogs urbanist? Do they belong in cities?, źródło online: https://ggwash.org/view/67123/are-dogs-urbanist-do-they-belong-in-cities, [dostęp: 3.05.2022].
Wojtków P., Zaniewska-Wojtków Z., Słuchając psa, Buchmann, 2019.

Uwaga na PSIeszkody
Chen R., Pelt A., Parakh J., Day L., Pet Friendly Design
Guidelines and Best Practices for New Multi-unit Buildings, źródło online: https://www.toronto.ca/wp-content/
uploads/2019/12/94d3-CityPlanning-Pet-Friendly-Guidelines.pdf, [dostęp: 30.04.2022].
Javad Koohsari M., Yasunga A., McCormack G.R., Nakaya T.,
Nagai Y., Oka K., The Design Challenges for Dog Ownership and Dog Walking in Dense Urban Areas: The Case of
Japan, „Frontiers in Public Heath”, źródło online: https://
doi.org/10.3389/fpubh.2022.904122 [dostęp: 30.04.2022].

Tu leży pies pogrzebany
Geggel L., World’s oldest „pet cemetery” discovered in
ancient Egypt, źródło online: https://www.livescience.
com/oldest-pet-cemetery-ancient-egypt.html, [dostęp
29.04.2022].

184

Fletcher T., Plat L., (Just) a walk with the dog? Animal
geographies and negotiating walking spaces, „Social &
Cultural Geography”, volume 19, 2018 s. 211-229.

185

Narad A.V., Vaishnavi J. Chaudhari V.J., Architectural Implications for Dogs, „International Journal of Scientific Research and Management” (IJSRM), volume 9, 2021 , s 636-642.

Ewa Kalińska, Wybieg dla psów – czy to dobre miejsce dla
twojego psa?, 09.12.2021, źródło online: https://psiedszkole.
pl/wybieg-dla-psow-czy-to-dobre-miejsce-dla-twojego-psa/, [dostęp 28.02.2022].

Amerykański psi sen
Joanna Gellner, Mateusz Boczar, Architektura i zwierzęta,
wydawnictwo Emg 2021, str. 76-83.
Our beginning, źródło online: https://www.tompkinssquaredogrun.com/, [dostęp 04.05.2022].

Dobrochna Otlewska, Wybiegi dla psów, 04.12.2018, źródło
online: https://radosnypies.com/porady/14-wybiegi-super-miejsce-spotkan-psow-i-ich-socjalizacji-czy-jednak-plac-ktorego-najezy-unikac.html, [dostęp 25.04.2022].
Aga Żabińska, Psie wybiegi - tak czy nie?, źródło online:
https://dogline.pl/psiewybiegi.html, [dostęp 28.03.2022].

Park Tompkins Square, źródło online: https://en.wikipedia.
org/wiki/Tompkins_Square_Park [dostęp 04.05.2022].

Wybiegowy savoir-vivre

Wilczkiewicz M.Z., Nowe formy miejskiej zieleni użytkowej
(wybiegi dla psów w Nowym Jorku), Czasopismo Techniczne” Politechniki Krakowskiej 2012, R. 109, z. 30.

Cała prawda o wybiegach dla psów, 08.11.2017, źródło
online: https://www.psy.pl/blogi/cala-prawda-o-wybiegach-dla-psow/, [dostęp 28.03.2022].

Co się liczy na wybiegu

Jak zadbać o bezpieczeństwo przy wchodzeniu na wybieg
dla psów?, 01.12.2018, źródło online: https://psipark.pl/pies-na-wybiegu/jak-zadbac-o-bezpieczenstwo-przy-wchodzeniu-na-wybieg-dla-psow/, [dostęp 28.03.2022].

Wybiegi dla psów. Wytyczne do projektowania. – Biuro
Ochrony Środowiska Urzędu m.st. Warszawy, wrzesień
2010 rok, źródło online: http://www.siskom.waw.pl/planistyka/przestrzen/psie_wybiegi/psie_wybiegi_tekst.pdf, [dostęp
28.03.2022].
Ciemna strona psich wybiegów
Cała prawda o wybiegach dla psów, 08.11.2017, źródło
online: https://www.psy.pl/blogi/cala-prawda-o-wybiegach-dla-psow/, [dostęp 28.03.2022].
Czy wybieg dla psów to dobry pomysł na spacer?,
02.11.2020, źródło online: http://howtohau.pl/wybieg-dla-psow/, [dostęp 04.05.2022].

186

Miejski wybieg dla psa: sprawdź zasady bezpiecznego i
kulturalnego korzystania, źródło online: https://psy24.pl/
rasy-psow,ac99/miejski-wybieg-dla-psa-sprawdz-zasady-bezpiecznego-i-kulturalnego-korzystania,4324, [dostęp
28.03.2022].
Mateusz Ogórek, Psia etykieta, czyli dobry regulamin
wybiegu dla psów, źródło online: https://miedzygatunkowarodzina.pl/psia-etykieta-dobry-regulamin-wybiegu-dla-psow/, [dostęp 22.03.22].
Pies na wybiegu. 13 zasad bezpiecznej zabawy, 25.08.2018,
źródło online: https://psipark.pl/pies-na-wybiegu/zamow-ulotki/, [dostęp 28.02.2022].

187

Aleksandra Prochocka, 5 zasad dotyczących psich wybiegów, które powinien znać każdy opiekun!, 20.06.2019,
źródło online: https://www.psy.pl/5-zasad-dotyczacych-psich-wybiegow/, [dostęp 29.04.2022].

Regulamin Agility Centralny Zwiazek Kynologiczny (S.C.C.)
F. C. I., źródło online: http://docplayer.pl/16631120-Regulamin-agility-centralny-zwiazek-kynologiczny-s-c-c-f-c-i.
html, [dostęp 29.03.2022].

Savoir - vivre korzystania z wybiegów dla psów, źródło
online: https://beds4dogs.pl/savoir-vivre-korzystania-z-wybiegow-dla-psow/, [dostęp 28.03.2022].

Regulamin Agility Federation Cynologique Internationale
01.2018, źródło online: https://www.zkwp-szkolenia.pl/index.
php?option=com_content&view=article&id=62&Itemid=551,
[dostęp 29.03.2022].

Autorski projekt psiego wybiegu
Agility – jak zacząć sport z przeszkodami dla psa, źródło
online: https://zoonews.pl/agility-jak-zaczac-sport-z-przeszkodami-dla-psa/, [dostęp 01.05.2022].
DOG PARK wybiegi dla psów!, źródło online: http://dogpark.com.pl/, [dostęp 03.03.2022].

Aneta Stec, Co widzą psy? cz.1, 19.05.2014, źródło online:
https://www.gdynia.pl/mieszkaniec/poradnik,7147/co-widza-psy-cz-1,481786, [dostęp 05.04.2022].
Trening agility dla psa, czyli jak rozwinąć sportową pasję
swojego pupila, 29.12.2021, źródło online: https://comes.pl/
trening-agility-dla-psa-czyli-jak-rozwinac-sportowa-pasje-swojego-pupila/, [dostęp 28.03.2022].

Jak powinien wyglądać bezpieczny wybieg dla psów?,
16.04.2017, źródło online: https://psipark.pl/budowa-wybiegu/jak-powinien-wygladac-bezpieczny-wybieg-dla-psow/,
[dostęp 03.03.2022].

Wybieg dla psów. Hit czy kit?, 10.08.2018, źródło online:
https://piesdokwadratu.pl/2018/08/wybieg-dla-psow-hit-czy-kit/, [dostęp 14.03.2022].

Najciekawsze wybiegi dla psów w Polsce, 10.08.2019, źródło online: https://psipark.pl/pies-na-wybiegu/najciekawsze-wybiegi-dla-psow-w-polsce/, [dostęp 03.03.2022].

Artur Zalewski, Psik, 27.05.2014, źródło online: http://docplayer.pl/32458289-Psik-artur-zalewski.html, [dostęp
28.03.2022].

Pies musi mieć wybieg, 20.04.2018, źródło online: https://
czterykaty.pl/czterykaty/56,104040,23296822,pies-musi-miec-wybieg.html, [dostęp 29.04.2022].

Co PSItruwa w parkach?

Park dla psów, a wybieg szkoleniowy dla psów ratowniczych, 10.12.2020, źródło online: https://www.larslaj.pl/news/
park-dla-psow-a-wybieg-szkoleniowy-dla-psow-ratowniczych/1983, [dostęp 28.03.2022].
Plac zabaw dla psów, 27.10.2020, źródło online: https://
www.larslaj.pl/news/plac-zabaw-dla-psow/1971, [dostęp
04.03.2022].

188

Jacek Pająk, Najbardziej trujące rośliny w Polsce dla psa i
kota. Możesz je mieć w domu i ogrodzie!, źródło online: https://gorzowwielkopolski.naszemiasto.pl/najbardziej-trujace-rosliny-w-polsce-dla-psa-i-kota-mozesz/ar/c1-8668305,
[dostęp: 14.05.2022].
Małgorzata Wójcik, Rośliny trujące dla psów, źródło online:
https://ladnydom.pl/Ogrody/56,113645,17793632,Rosliny_
trujace_dla_psow.html, [dostęp: 14.05.2022].

189

190

191

