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Dziś posłowie zdecydują, czy właściciele psów ras uznanych za agresywne i podobnych będą musieli mieć na nie
pozwolenie podobnie jak na broń. Po wprowadzeniu takich przepisów w Niemczech mnóstwo zwierząt wylądowało w
schroniskach.
Senatorzy uznali, że chociaż potrzebne jest jakieś rozwiązanie problemu psów agresywnych, to przepisy, które uchwalił
Sejm, są nieprecyzyjne, nieżyciowe i spowodują więcej złego niż dobrego. Dlatego uchwalili odrzucenie tej nowelizacji
ustawy o ochronie zwierząt w całości. Dziś będzie to głosował Sejm.
Jednym z najgroźniejszych skutków nowelizacji może być masowe pozbywanie się psów ras uznanych za agresywne i
podobnych. Senator Teresa Liszcz, autorka wniosku o odrzucenie ustawy, ostrzegała, że mogą być wyrzucane na ulice,
co nie podniesie poziomu bezpieczeństwa.
Przedstawiciel rządu (który zgłaszał projekt), podsekretarz stanu w MSWiA
Tadeusz Matusiak na posiedzeniu Senatu przyznawał, że rząd nie przewidział sposobu poradzenia sobie z tym
problemem.
Dlaczego ludzie pozbywaliby się swoich zwierząt? Bo ustawa nakłada na nich wiele obowiązków, które pociągają za sobą
kłopoty i koszty. Przede wszystkim trzeba będzie uzyskać opinię psychologa, który zbada posiadacza psa, tak jak tego
wymaga się do uzyskania pozwolenia na broń. Potem trzeba się obowiązkowo ubezpieczyć od szkód spowodowanych
przez psa i wreszcie posłać psa na specjalne szkolenie. Pół biedy, gdyby miało to dotyczyć tylko psów konkretnych ras.
Ale ma dotyczyć też "psów w typie" ras uznanych za agresywne. Wszyscy - łącznie z kynologami - są zgodni, że to
określenie pozwala na dowolne interpretacje. Tak więc na ulicach i w schroniskach mogą wylądować tysiące "psów w
typie", bo za posiadanie psa bez zezwolenia grozi grzywna lub więzienie. Grzywna grozi też za nieubezpieczenie go i
niepoddanie tresurze.
Do tej pory również należało mieć zezwolenia na posiadanie psa rasy agresywnej, ale nie wymagało to badań
psychologicznych i nie było zagrożone sankcją. A więc przepis pozostawał martwy.
W tej chwili, według danych głównego lekarza weterynarii, blisko 40 proc. schronisk w Polsce jest przepełnionych. Jak
wynika z opracowania "Hycel 2004" autorstwa Tadeusza Wypycha z fundacji Azylu "Pod Psim Aniołem", gminy w Polsce
unikają prowadzenia lub finansowania schronisk, ograniczając się do opłacania hycli wyłapujących psy, które potem w
dziwny sposób znikają.
- Już teraz dochodzi w przepełnionych schroniskach do zagryzień, a co będzie, jeśli trafią tam dziesiątki psów ras
agresywnych? I nikt ich nie będzie chciał adoptować - mówi Ewa Gebert z OTOZ Animals, które prowadzi schroniska dla
zwierząt.
W Wielkiej Brytanii zamiast zezwoleń na hodowanie psów określonych ras wprowadzono zakaz ich rozmnażania i handlu
nimi. Ma to doprowadzić do naturalnego wygaśnięcia hodowli tych ras.
Nowelizacja, o której losie zdecyduje dziś Sejm, przewiduje też m.in., że wszystkie psy mają być trzymane w zamknięciu
lub na uwięzi i nie mogą być spuszczane ze smyczy w miejscach publicznych (czyli wszędzie, poza posesją właściciela).
Dotyczy to wszystkich psów, łącznie z najmniejszymi i ze szczeniakami.
Rasy psów uznane za agresywne według nowelizowanej ustawy:
1) amerykański pitbull terier;
2) pies z Majorki (Perro de Presa Mallorquin);
3) buldog amerykański;
4) dog argentyński;
5) pies kanaryjski (Perro de Presa Canario);
6) tosa inu;
7) rottweiler;
8) akbash dog;
9) anatolian karabash;
10) moskiewski stróżujący;
11) owczarek kaukaski.
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Też mi się tak wydaje,dziesiątki rottwailerów,czy pitt bulterierów wyrzuconych na ulicę,do tego
zmierza ta ustawa,a dresiarze i tak nawet nie mają zarejestrowanego psa,uderzy to w normalnych
ludzi
~Johny Mnemonic [03.06.2005 23:11:40 / 83.230.17.x]
Głupota.
Zrobią tylko problem ludziom,którym zależy na psach i którzy nei pozwolą,żeby przez ich pupili coś się
komuś stało.
A pseudo właściciele nadal będę mieli wszystko gdzieś.
~Alice [04.06.2005 14:02:43 / 83.16.242.x]
uważam, że to głupota i kiełbasa wyborcza, mam pita i nigdy, przenigdy się go nie pozbędę !!! nawet
jak wejdą te głupie przepisy, nie zamierzam też się poddawać żadnym badaniom i nie pozwolę aby mi
odebrano mojego psa, ja go kocham i jest on dla mnie najbliższą istotą, wierną i oddaną, a jak
przyjdą mi go zabrać to napewno ze 2 sam rozerwę na strzępy !!!
~Paweł [08.06.2005 15:03:14 / 192.168.101.x]
gdyby pseudoludzie zdawali sobie sprawe z zagrozenia jakie stwarzaja kupujac take psy to by nie
bylo takich brutalnych ustaw mysle ze bardziej powinni skoncentrowac sie na ludziach niz na psach
bo dopiero w rekach czlowieka pies staje sie zabojca
~syla [17.06.2005 22:10:46 / 10.255.238.x]
proszę o podanie wzoru zezwolenia na hodowle psa agresywnego
~Zyta Kurasz [21.06.2005 12:12:38 / 213.25.247.x]
Totalnie porabane. Oni chyba nie bardzo znaja sie na psach. Moj kumpel ma psa pomieszanego z
wilkiem ktory na liscie nie jest i jest agresywny. To w duzej mierze sprawa wychowania. Ja tam
swojego tosiaka nie oddam nikomu i niemam zamiaru stosowac sie do porabanej ustawy. Poczekamy
jak pieski wyjda na ulice i stanie sie jakas krzywda to moze te cioly z sejmu zmienia cos w druga
strone. ami powinni chodzic w masce i kagancu.
~Robert [24.06.2005 12:12:47 / 83.31.148.x]
a np. amstaff??!

~adi [27.06.2005 22:10:38 / 212.76.39.x]
a np. amstaff??!

~adi [27.06.2005 22:10:58 / 212.76.39.x]
a staffordshire bull terrier
Jest spokrewniony z pitbullem wiec sam nie wiem czy jego to też dotyczy??
~????? [28.06.2005 10:10:43 / 83.28.120.x]
Głupota, głupota i jeszcze raz głupota. Badania psychologiczne to powinni przechodzić włodarze
naszego kraju przed każdym posiedzeniem:))
~kroolik [02.08.2005 14:02:07 / 83.25.57.x]

~ [05.08.2005 12:12:57 / 195.136.66.x]
~ [05.08.2005 12:12:03 / 195.136.66.x]
~ [05.08.2005 12:12:14 / 195.136.66.x]
~ [05.08.2005 12:12:19 / 195.136.66.x]
W 2004 r kupiłem pitbula i zgodnie z obowiązującymi przepisami chciałem go zarejestrować w
Urzędzie Gminy. Pierwsze pytanie ,,czy pies ma rodowód"?
Moje pytanie ,,proszę pokazać pitbula w Polsce z rodowodem PZKyn.? Brak odpowiedzi. Czy to
następny przepis który nie jast wprowadzony w życie?
~Krzysiek [20.08.2005 10:10:43 / 213.77.68.x]
a lablador

~werka [30.08.2005 12:12:34 / 62.21.37.x]
Moim zdaniem najgrożniejsze psy to mieszańce amstafa z rottweiler i to na takie psy powinno się
zwracać szczegulną uwagę a nie na psy czestej rasy. to zależy od właściciela. ja mam akiego psa i od
początku trzymam go krutko za pysk dzięki czemu niemusze z nim chodzić bezprzerwy na smyczy.
~moskiew [04.10.2005 09:09:13 / 83.28.194.x]
DEBULE I OSZOŁOMY OTO NASZ CAŁY RZĄD. JAK CZYTAM CZYM SIE TE ŁACHUDRY ZAJMUJĄ TO
MAM CORAZ WIĘKSZĄ OCHOTE WYPISAĆ SIĘ Z TEGO KRAJU.
~ AMSTAF [06.11.2005 10:10:40 / 84.40.199.x]
bardzo bym chciała mieć bulteriera

~piesek [12.11.2005 12:12:24 / 87.248.72.x]
To smutne, ze zaden z was nie uznal tego projektu za pozyteczny. Rasy psow, ktore tak bardzo
wam sie podobaja powstaly stucznie, przeznaczone tylko do walki. Takie psy nie musza, ale sa
potencjalnie nieobliczalne i grozne jezeli wychowuje je czlowiek, ktory nie ma o tym bladego pojecia.
Niestety 90% wlascicieli tych psow nie ma o tym bladego
pojecia!
jestem jak najbardziej
za 3:54:38 PM
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niedorozwinieci emocjonalnie, zakompleksienie frustraci (czyt. dresiarskie lyse paly) uwazam, ze na
posiadanie psa powinno sie miec takie samo pozwolenie jak na bron!
~s. [30.11.2005 19:07:03 / 83.25.226.x]
A JA UWAŻAM ŻE CI W RZĄDZIE SĄ GROZNIEJSI OD TYCH RAS W/W. W NASZYM RZĄDZIE SĄ
SAME DEBILE.CO ZA WSTYD
~GOSIA Z NOWEGO TOMYŚLA [13.01.2006 16:04:57 / 83.18.141.x]
Trzeba wziasc sie za hodowle tych psow.Nalezaloby by wprowadzic kilka zmian badz nawet te same
tyle ze przed kupnem takiego pieska.Wowcza przyszli wlasciciele wiedzieli by na co sie
decyduja.Uwazam , ze osoby , ktore nie posiadaja wystarczajaco duzo pieniedzy aby psu
zaliczanemu do grozniej rasy oplacic trening...........miec czas na to wszystko....nie kwalifikuja sie
do jego posiadania.Tak jak przyszli rodzice: skoro nie maja pracy ... srodkow utrzymania nie
decyduja sie na dziecko.......Sama posiadam psa tej rasy( nie tylko ) i musze przyznac , ze jest to
spora odpowiedzialnosc i nie male koszta!Kocham te rase!
Kazda szanowana hodowla prowadzi rozmowe z przyszlymi kupcami i musze przyznac , ze czasami
lista pytan jest dluga....Tak bylo w moim przypadku.Nie sprzedaja pieska byle komu!Niestety sa i
takie hodowle nastawione w Polsce na zysk jak C....
~Kasia [03.04.2006 22:10:25 / 200.6.63.x]
Jestem dziennikarką, właśnie czytam opinie na temat ras agresywnych. Uważam, że sam fakt
uznania niektórych ras za agresywne powinno mówić samo za siebie. Bo przypadków zaqryzień lub
pogryzień przez psy rasy agresywnej jest dużo więcej, niż przez te, które na liście "11" się nie
znajdują. Najczęściej ofiarami są właściciele lub małe dzieci!!! To jest problem!!!
~ [25.07.2006 23:11:18 / 62.29.199.x]
czy beagle są agresywne

~alunia [14.09.2006 19:07:41 / 83.24.204.x]
one są bardzo ładne ale czy agresywni nie wiem

~dziadek kazik [15.09.2006 18:06:57 / 83.24.224.x]
czy ktos wie czy beagle są agrysywne

~alunia [16.09.2006 21:09:47 / 83.24.199.x]
no................................................

~alunia [30.09.2006 07:07:17 / 83.24.243.x]
moja koleżanka zrobila najwieksza glupote , wziela z rynku psa rasy rottwajler -a raczej matka
szczeniat to rottwajler a ojciec jakis tam mieszaniec.Ten piesek jest narazie malutki i slodki ale juz
potrafi warczec na jej dziecko.Puki jej piesek jest malutki przychodze do niej z moja coreczka ale jak
bedzie wiekszy to bede omijala jej dom z daleka ze wzgledu ze sie boje. szczenie 2 miesieczne juz
dominuje w domu a co bedzie za rok. Ja mam owczarka niemieckiego po wszystkich szkoleniach i
psychotestach .mam do niego 100% zaufanie,pies bawi sie z moja roczna coreczka, a jak byla
malutka to warowal przy niej calymi godzinami,pilnowal. teraz jak moje dziecko uczylo sie chodzic
czesto upadalo a moj pies podbiegal i dawal jej w sobie oparcie aby wstala a jak placze to ja zabawia
podrzucajac zabawki i sie wyglupia a moja coreczka sie smieje na calego:) to jest odpowiednia rasa
dla mojej rodziny, jest psem kochanym , spi na łóżku, je z widelca ale wie co do niego nalezy, wie ze
ja jestem alfa i nie probuje tego zmieniac. gdybym miala amstafa to wychowalabym go zle bo nie
mam zielonego pojecia o tej rasie, podobaja mi sie takie psy, sa sliczne ale tylko w odpowiedzialnych
rekach a nie w moich.
~karolcia [07.10.2006 10:10:25 / 81.18.223.x]
beagle?!absolutnie NIE SĄ agresywne!!sama mam... ;) właściwie każdy pies może być łagodnychodzi o dobre wychowanie... a bulteriery?kocham i nie znam ani jednego agresywnego...
~Marta [10.10.2006 22:10:30 / 83.29.159.x]
marta jeśli spojrzysz jeszcze na tą strone opisz mi swojego beagla prosze mam zamiar sobie kupić
~alunia [11.10.2006 17:05:44 / 83.24.247.x]
na ogół beagle są trzykolorowe,ale mój jest dwukolorowy(i robi za modelkę ;) ) ogon powinien mieć
prosty ale mój skarb jest bez rodowodu,więc ma krzywy merdak.... jeśli chodzi o zachowanie,to
muszę przyznać,że podziwiam ludzi którzy mją ułożone beagle,bo mój jest totalnie niewytresowany
(ale to wina tresera,który od nas uciekł...).podobno kiedy beagle złapie trop to nie ma szans go
złapać-ja mam suczkę,więc choć taki problem czasami się pojawia,to ogólnie nie mogę na nią bardzo
narzekać... przyznam,że naprawdę jest niezwykle łagodna i,choć wstyd się przyznać,śpi ze mną w
łóżku... nie wiem jak inne beagle ale mój potrafi się uchylić,kiedy się go głaska... ;p ale jeśli chcesz
mieć naprawdę łagodnego psa to beagle są idealne! mają też wady:lenią się przez CAŁY rok,trudno
je ułożyć i potrzebuję naprawdę dużo ruchu(ostatnio mojego trochę zaniedbałam jeśli chodzi o
spacery i widzę,że jest trochę osowiała+rozrabia w domu)
~Marta [12.10.2006 18:06:21 / 83.29.134.x]
marta jakiego byś mi psa radziła kupić

~alunia [13.10.2006 17:05:14 / 83.24.221.x]
zależy jaki tryb życia prowadzisz.... to naprawdę zależy... mieszkasz w bloku czy w domu..?
~Marta [13.10.2006 18:06:42 / 83.29.175.x]
najlepiej się kopsnąć na wystawę i poobserwować jakie rasy psów jak się zachowują,popytać
hodowców... a jeśli nie zależy Ci na rodowodzie,to może pomyślisz o jakimś schroniskowym psiaku..?
~Marta [13.10.2006 19:07:03 / 83.29.175.x]
Mieszkam w domku jednorodzinnym ale wcześniej mieszkałam w bloku tam w bloku miałam kota ale po
5 latach skoczył z 4 piętra a zaraz po tym przeprowadziłam się i postanowiłam sobie kupić psa
~ [16.10.2006 08:08:12 / 83.24.251.x]
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Marta jakij wysokości sę bagle a twój pies ile ma wzrostu

~alunia [16.10.2006 08:08:10 / 83.24.251.x]
od 33 do 40cm(w kłębie oczywiście)... nie wiem ile ma mój dokładnie...nie mam czym zmierzyć....
~Marta [22.10.2006 15:03:11 / 83.29.163.x]
Marta gdybys miała kupic sobie 2- go psa jakiego byś wybrała, ale mósiałabyś terrier
~alunia [24.10.2006 20:08:02 / 83.24.189.x]
na pewno,ale to w 100%( i dodam że jestem całkowicie przekonana,bo wiem o tych psach chyba
wszystko kupiłabym) BULTERIERA... to jest główny cel mojego życia-mieć bula... ;p
~ [25.10.2006 17:05:48 / 83.29.169.x]
u mnie w mieście zachowuą się agresywnie

~alunia [29.10.2006 20:08:03 / 83.24.239.x]
uuuu... :( to zależy wszystko od dobrego wychowania... ;p a teriery ogólnie rzecz biorąc są
upierdliwe... z tego co słyszałam świetnymi psami są kerry blue terier,bedlington terier.... ale ja i tak
polecam bulteriery!
~ [01.11.2006 14:02:20 / 83.29.166.x]
ups..! nie zauważyłam że się nie podpisałam... ;p

~Marta [01.11.2006 14:02:08 / 83.29.166.x]
mam nadzieje ze te porobane ustawy niewejda nigdy w zycie te rasy które zostały wyzej
wymienione sa jedne z najgroznejszych ras ale to kwestia człowieka który posiada takiego psa jest
to kwestia odpowiedniego wychowania napewno psa z rasy terrier czy pittbul trzeba wychowywac
łagodnie jak swoje dziecko miałem pittbula przez 8 lat niestety juz odszedł ale był bardzo kochany te
psy sa bardzo pamietliwe!!!!! niewolno pod zadnym pozorem ich bic czy martretowc tak jak te debile
to robia w tych zchroniskach a puzniej sie dziwia ze sa atakowani debile
~dioros [01.12.2006 14:02:58 / 83.18.18.x]
A właściwie gdzie ty mieszkasz

~ [12.12.2006 07:07:19 / 83.24.245.x]
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~sadzem [17.02.2007 18:06:53 / 83.142.9.x]
jestem osobom ubierajocom sie w dresach i mam amstafa jest to brdzo lagodna sunia nigdy nie
zrobila nikomu krzywdy chodzi o ludzi jak mila 3 miesioce to pogrysl ją jork znaczy ugrysl to go
pogryzla a tak to nie robi zadnej istocie zywej krzywdy a moim zdaniem jorki czesciej gryzom ludzi
nisz amstaf czy psy z tej listy
moja somsiatka ma jorka i ma teraz male dziecko i jej pies z 4 razy pogrysl juz te dziecko a moja sunia
bawi sie z wszyskimi dziecmi z okolicy a dzieciaki za niom przepadajom a w zondzie nie majom na co
wydawac naszych piniemdzy wiec wydajom na glupoty tam są same zlodzieje i debile niech sie
weznom za pozone zeczy a nie za glupoty kazdy pies moze byc agresywny nie zaleznie od rasy tego
psa ludzie pomyscie cio wy gadacie kazdy cio ma takie psy wie cio jest nie tak w polsce podejscie ludzi
do zeczy ktos to chodzi w dresie jest zly nie wazne cy ten czlowiek jest zly czy nie zaliczacie
wszystkich do jednej grupy tak samo jak policia potszy tak samo dres to zlodziej i chuligan pomyscie
nat tym cio mówicie i robicie
~szymon [04.04.2007 14:02:04 / 193.151.77.x]
jorki są super. sam mam jorka i nie zamienil bym go na żadnego innego psa. a amstafy to są brzydkie
świnie !!!
~jork [11.05.2007 21:09:14 / 212.182.112.x]
mam amstafa i jest bez lipy to grożny pies ale posłuszny polecam moim zdaniem są na
najlepsze zalezy jaki jest dla psa właściciel
ALE BZDETY NA TEJ STRONIE RUBINKOWO 3
~RUBINKOWO 3 [12.07.2007 02:02:28 / 89.229.2.x]
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