


CZY SWOBODNIE BIEGAJĄCY 
PO LESIE PIES 
MOŻE ZAGROZIĆ 
DZIKIM ZWIERZĘTOM?

• może zniszczyć ptasie lęgi

• może pogonić zwierzę leśne, które wy-
płoszone z lasu może wpaść pod samochód

• samą swoją obecnością, zapachem 
powoduje niepokój wśród mieszkańców 
lasu

• może zagryźć młode oraz 
drobne zwierzęta

• może zostać zaatakowany przez dzikie 
zwierzęta, np. lochę (samicę dzika) 

CO GROZI PSU?

• może się zgubić

• może złapać kleszcza  
i przynieść go do domu

Nawet nad najlepiej wyszkolonym psem 

właściciel może stracić kontrolę.

Nigdy nie możemy mieć pewności, czy 
zapach zwierząt nie obudzi w naszym psie 
instynktu łowieckiego i chęci pogoni za 
dzikim zwierzęciem.

Poniższe zdjęcie prezentuje młodą sarnę 
zagryzioną przez swobodnie biegającego 
psa po lesie.

Pacjentami Ośrodka Rehabilitacji Zwie-
rząt w Warszawie bywają zwierzęta, które 
zostały zaatakowane przez swobodnie 
biegające po lesie psy.

ZRÓBMY WSZYSTKO 
ABY NASZE PSY NIE BYŁY SPRAWCAMI 
CIERPIENIA ZWIERZĄT LEŚNYCH.

Dziki najłatwiej spotkać na terenach zieleni, 
w zadrzewieniach, nad Wisłą oraz w lasach. Traktu-
ją psy jako zagrożenie i je atakują, ranią i zabijają. 
Dlatego na terenach zieleni i w lasach pies powinien 
być zawsze na smyczy! Jeśli chcemy uniknąć spotkań 
z dzikami – omijajmy naturalne miejsca bytowania 
tych zwierząt.

Jeśli spotkamy dziki na swojej drodze   
najlepiej odejdźmy spokojnie w przeciwnym kierun-
ku, pamiętając o tym że pies powinien być na smy-
czy, ponieważ jego obecność może sprowokować 
dziki do ataku. 

Osiedlając się w pobliżu lasu  
trzeba liczyć się z obecnością jego 
mieszkańców np. dzików.

Kiedy spotykamy dziki pamiętajmy,  
że mimo spokojnego zachowania są to dzikie  
zwierzęta i nie wolno ich dotykać, głaskać ani straszyć.

Karmienie  
podchodzących  
zwierząt z ręki  
jest dla nas bardzo niebez-
pieczne! Nawet pozornie 
oswojone i łagodne zwierzę 
może nas poważnie zranić!

Nie wyrzucajmy jedzenia w miejscach  
dostępnych dla dzików. Nie dokarmiajmy ich.  
Dokarmiając dziki uczymy je, że miasto jest  
wygodnym i przyjaznym miejscem do życia.

Dziki to bardzo inteligentne zwierzęta,  
w naturze unikają kontaktu z nami. Coraz czę-
ściej zadomawiają się w miastach, przyzwycza-
jają się do naszej obecności, zgiełku, oraz zabu-
dowanego terenu. Korzystają  z pozostawianego 
przez nas pokarmu i ciepła. Zachęcając dziki do 
bytowania w mieście przyczyniamy się do póź-
niejszych problemów wynikających z ich obecno-
ści np. konieczności redukcji populacji. 


